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MECHANISMS AND MODES OF GOVERNANCE
OF AGRO-ECOSYSTEM SERVICES IN BULGARIA1
The products and the variety of direct and indirect benefits that humans receive from nature and the various ecosystems are
commonly known as ecosystem services. Agricultural ecosystems of different types and their specific "agro-ecosystem"
services are among the most widespread in the world. In recent years increasing attention is given to the system of ("good")
governance as a key to achieving public, collective, corporate, and private goals in relation to conservation and improvement of
(agro)ecosystem services. Nevertheless, in Bulgaria, like in many other countries, there are few studies on the specific
mechanisms, modes, factors, and efficiency of agro-ecosystem survives governance.
This article presents the initial results of a large-scale study on the governance of diverse ecosystem services in Bulgarian
agriculture. Firstly, it identifies the type, amount, and importance of various ecosystem services maintained and "produced" by
the Bulgarian farms. The study has found out that country's farms provide a great number of essential ecosystem services
among which provisioning food and feed, and conservation of elements of the natural environment prevail. Secondly, it identifies
and assesses the efficiency and complementarities of specific modes and mechanisms of governance of ecosystem services
used by agricultural holdings. The study has found out that a great variety of private, market, collective, public and hybrid modes
of governance of farm activity related to agroecosystem services are applied. There is significant differentiation of employed
managerial forms depending on the type of ecosystem services and the specialization of agricultural farms. Furthermore, the
management of agroecosystem services is associated with a considerable increase in the production and transaction costs of
participating farms as well as big socio-economic and environmental effects for agricultural holdings and other parties. The
factors that mostly stimulate the activity of agricultural producers in Bulgaria for protection of (agro)ecosystems services are
participation in public support programs, access to farmers' advice, professional training, available information, and innovation
received direct subsidies from the EU and national government, personal conviction and satisfaction, positive experience of
others, long-term and immediate benefits for the farm, and integration with suppliers, buyers, and processors.
The suggested holistic and interdisciplinary framework for analyzing the system of governance of agro-ecosystem services is
to be further extended and improved, and more widely and periodically applied in the future. The latter requires systematic indepth multidisciplinary research in this new area, as well as the collection of original micro- and macro information on ecosystem
survives, forms, efficiency, and factors of their management. The accuracy of analyzes is to be improved by increasing
representativeness through enlarging the number of surveyed farms and related agents, applying statistical methods, special
"training" of participants, etc. as well as improving the official system for collecting agricultural, agro-economic, and agrienvironmental information in the country.
Keywords: ecosystems, services, governance, efficiency, agriculture, farms.

Introduction
Ecosystem services are widely known as products and
other benefits that humans receive from natural
ecosystems (MEA, 2005). The agricultural ecosystems and
their specific "agro-ecosystem" services are widespread in
Bulgaria and internationally (EEA; FAO). Since the
introduction of this concept in the last years of the 20th
century, (agro) ecosystem services have been intensively
promoted, studied, mapped, evaluated, and managed
(Adhikari et al.; Allen et al.; Boelee; De Groot et al.; EEA;
FAO; Fremier et al.; INRA; Gao et al.; Garbach et al.;
Gemmill-Herren; Habib et al.; Kanianska; Lescourret et al.;
Laurans and Mermet; Marta-Pedroso et al.; MЕА;
Munanget al.; Nunes et al.; Novikova et al.; Petteri et al.;
Power; Scholes et al.; Tsiafouli et al.; Van Oudenhoven;
1
Wang et al.; Wood et.al.; Zhan).
Despite growing environmental issues, and increasing
public and private interests, the scientific studies in that
new area are still a "work in progress". Research is
commonly limited to a certain type of agro-ecosystem
services (e.g. plant pollination, biodiversity conservation,
etc.), a particular ecosystem (e.g. Zapadna Stara Planina,
etc.), a single aspect of the management (agronomic,
technological, etc.), a specific form of governance (a public
1

This study has been funded by the Bulgarian Science Fund,
project "The Mechanisms and the Modes of Agrarian
Governance in Bulgaria".

support scheme, organic agriculture, etc.), a separate level
of management (farming organization, region, etc.), the
specific type of costs and benefits (production, direct, etc.),
etc. At the same time, the importance of effective
management ("good" governance) for conservation and
sustainable provision of ecosystem services in general and
of a certain type has been broadly recognized by the
academic community, policymakers, interest groups,
professional and business organizations, and the public at
large (Bachev; EEA; FAO; UN).
In Bulgaria, research on economic and other issues
related to agroecosystem services are at the beginning
stage and mostly at "conceptual and methodological" level
(Kazakova; Nedkov; Nikolov; Тодорова; Bachev; Grigorova
and Kazakova; EEA; Jordanov et al.; Chipev et al). Besides,
there are very few studies on dominating modes of
governance at the current stage of development and
fundamental transformation of EU CAP (Bachev; Bachev et
al; Todorova). This article fills the gap and presents the
result of the first-in-kind "large-scale" study on governance
mechanisms and modes of ecosystem services in
Bulgarian agriculture.
1. Methods and data
"Agrarian" ecosystems and "agrarian" ecosystem
services are those associated with the agricultural
"production" (Bachev 2020). The hierarchical system of
© Bachev H., Kharlamova G., 2021
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agroecosystems includes multiple levels (from individual
farm plot/section, area, micro-region, macro-region, etc.)
(Figure 1) while their (ecosystem) services are classified
into
different
categories
(provisional,
economic,
recreational, aesthetic, cultural, educational, supporting,
biodiversity conservation, water purification, and retention,
flood and fire protection, climate regulation, etc) (MEA).
The multiple levels hierarchy of agro-ecosystems and
their services in Bulgaria is presented in Figure 1.

~7~

Individual farm is the main organizational unit in agriculture
that manages resources, technologies, and activities and
produces a variety of products, including the positive and
negative services of agro-ecosystems (Bachev, 2009,
2010, 2020). The governance of agro-ecosystem services
is an integral part of the management of an agricultural
farm, and the farm – the first (lowest) level for agroecosystem services management2.

Figure 1. Hierarchy of Agro-ecosystems in Bulgaria
Blue – agro-ecosystem, Red – Agroecosystem Services, МЕS – Micro ecosystem located in the land plot,
Green – Services of non-agrarian ecosystems, Dash area – Borders (activity) of individual farm
Source: author.

The term "management of (agro)ecosystem services"
refers to the management of human actions and behavior
related to the preservation, improving, and recovery of
ecosystems and ecosystem services (Bachev, 2009). The
system of governance of agro-ecosystem services always
includes the farm as a key element (first level) of
management of agro-ecosystems and their services (Figure 1).
Other agrarian and not agrarian agents (resource owners,
inputs suppliers, wholesale buyers and processors, interests
groups, policymakers, local and national authorities, residence
and visitors of rural areas, final consumers, international
organizations, etc.) also take part in the management of
agroecosystem services at farms, regional, sectoral, national
and international levels (Bachev, 2020). 2
Farmers use diverse mechanisms and modes to
manage their activity and relations with other
agents(Bachev, 2010; Williamson, 1996):
• internal – direct production management, own
conviction of farm manager/owner, building reputation, etc.
• market – free-market price movements, competition, etc.
• contract – special or interlinked contracts, etc.
• collective – cooperation, joint initiatives, etc.
• public – public eco-contract, cross-compliance
against EU subsidization, etc.

2

Farm borders rarely coincide with the (agro) ecosystem
boundaries (Bachev).
ISSN 1728-2667

Detailed presentation of the New Institutional
Economics framework for studying and evaluating generic
modes of governance, and comparative advantages and
disadvantages of individual forms used for ecosystem
services management in Bulgarian agriculture is done in
other publications (Bachev, 2009, 2011, 2012, 2020).
In Bulgaria, there is no available statistical and other
data on services provided by different types of
agroecosystems. Since the individual farm is the basic unit
of management of agrarian activities and provision of agroystecosystem services, our study has focused on the
(individual) farm level of emaintenance and supply of
ecosystem services. The agroecosystem services at a
higher lever are evaluated as the sum of agroecosystem
services provided by the farms associated with the relevant
(agro)ecosystems. Consequently, there is an unavoidable
error from double accounting and/or uncalculated tradeoffs, synergies, complementarities, and controversies of
analysed agroecosystem services of different types.

~8 ~
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(Agro) Ecosystems
International level
National level
Sectoral level
Regional level
Farm level

Farms
Market modes

Private
Public modes

Figure 2. Levels and Modes of Governance of Agroecosystem Services
Source: author.

This study aims to identify modes, efficiency, and
factors of agroecosystem services management at the farm
level in Bulgaria. In the country, there are statistical and
other data for the type of agroecosystem service provided
by farms and the specific forms of management applied by
agricultural holdings. Therefore, a literature review and
widespread practices examination has been made to
prepare the list of diverse types of agro-ecosystem
services maintained or provided as well as major forms of
management used by the farms. A survey with the
managers of 324 "typical" farms3 of different legal types,
size, production specialization, and ecological and
geographical location was conducted in October 2020 to
identify the structure of ecosystem services "produced" and
governing modes employed. The questionnaire also gives
an option to respondents to add specific services provided
and managerial forms practiced.
Surveyed farms account for almost 0,5 % of all
registered agricultural producers in the country. The
structure of studied holdings approximately corresponds to
the real structure of farms in Bulgaria. The classification of
agricultural holdings has been done according to official
classification in the country and EU. The subsectors,
regional, national, etc. summaries are arithmetic averages
of data provided by the individual farms belonging to
respective agro-systems.
The assessments of the farm managers about the type,
amount, and importance of agroecosystem services they
3

The author is grateful to all managers of the surveyed farms for
the information provided, and to the NAAS and the cooperating
producers' organizations for the assistance.
ISSN 1728-3817

maintain or produce give good insights on the state and
efficiency of agroecosystems services in the country. The
asymmetry of information is quite big in the area and
farmers are among the most informed actors about
agricultural
efforts
and
contribution
toward
(agro)ecosystem services. However, the managers'
estimates also reflect the "personal" (subjective)
knowledge and perceptions of the farmers on
agroecosystem services, and their values, the efforts rather
than output and impacts, etc. The objectivity of the study
would be enhanced during the next stage of the study
when forms representations will be increased and their
assessments complemented ("corrected") with estimates of
stakeholders, consumers, experts, etc.
To consider agro-ecosystems services in Zapadna
Stara Planina – a mountainous region in North-West
Bulgaria, post-communist transition and EU integration
have brought about significant changes in the state and
governance of agro-ecosystems services. Newly evolved
market, private and public governance has led to significant
improvement of part of agro-ecosystems services
introducing modern eco-standards and public support,
enhancing environmental stewardship, disintensifying
production,
recovering
landscape
and
traditional
productions, diversifying quality, products, and services. At
the same time, novel governance is associated with some
new challenges such as unsustainable exploitation, lost
biodiversity,
land
degradation,
water,
and
air
contamination. What is more, implementation of EU
common policies would have no desired impact on agroecosystem services unless special measures are taken to
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improve management of public programs and extend public
support to dominating small-scale and subsistence farms?
2. Type and amount of farms' ecosystem services
The conducted survey allowed to make a detailed map
of the agro-ecosystem services of different types provided
by agricultural producers, as well as to determine the
structure and volume of the services of the agroecosystems of various types. The share of farms involved
in activities related to the provision of agro-ecosystem
service of a certain kind gives a good idea of the volume of
"produced" service of that type. The majority of Bulgarian
farms participate in the "Production of products (fruits,
vegetables, flowers, etc.) for direct human consumption"
(59.3 %), which is one of the main "services" of agroecosystems in the country (Figure 3). A significant part of
the farms also "Produce raw materials (fruits, milk, etc.) for
the food industry" (15.4 %). Other "production" services in
which a smaller part of the farms participate are
"Production of animal feed" (8.6 %), "Own processing of
agricultural products" (6.17 %), "Production of seeds,
saplings, animals, etc. for farms" (4.3 %) and "Production
of raw materials for cosmetic, textile, energy, etc. industry"
(3.09 %). Other "production" services of agroecosystems,
in which a relatively small part of agricultural producers
participate, are "Provision of services to other farms and
agricultural organizations" (2.47 %), "Provision of services
to end users (riding, fruit picking, etc.)" (1.85 %), "Provision
of tourist and restaurant services" (0.62 %) and "Production
of bio, wind, solar, etc. energy" (0.62 %). Other important
services of the agro-ecosystems, in which "supply" a large
part of the agricultural holdings participate, are "Hiring
workers" (11.11 %) and "Providing free access on the farm
to outsiders" (10.49 %).
Relatively many of the farms are also involved in the
protection and preservation of technological, biological,
cultural, and other heritage – "Preservation of traditional
crops and plant varieties" (6.17 %), "Preservation of
traditional species and breeds of animals" (7.41 %),
"Preservation of traditional methods, technologies and
crafts" (6.17 %), "Preservation of traditional products"
(6.17 %), "Preservation of traditional services" (5.55 %),
"Preservation of traditions and customs" (3.7 %) and
"Preservation of historical heritage" (1.23 %). A major part
of agro-ecosystem services consists in preserving,
restoring, and improving the elements of the natural
environment – soil, water, air, gene pool, landscape,
plants, animals, etc. The activity of a large part of the
agricultural holdings is aimed at the production of this type
of agro-ecosystem services – "Disease control (measures)"
(24.69 %), "Pest control (measures)" (19.75 %), "Protection
of natural biodiversity" (18.52 %), "Protection and
improvement of soil fertility" (16.67 %), "Protection from soil
erosion" (13.58 %), "Protection and improvement of soil
purity" (12.34 %), "Protection of surface water" (11.73 %),"
Protection of groundwater purity" (9.88 %)," Fire protection
(measures)" (8.64 %), and "Protection of plant and/or
animal gene pool" (8.02 %).
A relatively smaller part of the farms are also included in
"(Measures for) water conservation and saving" (5.55 %),
"(Measures for) regulation of the correct outflow of water"
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(4.32 %), "Preservation of air
quality" (4.32 %),
"Preservation of traditional scenery and landscape" (3.7 %),
"Improvement (aesthetics, aroma, land use, etc.) of scenery
and landscape "(3.09 %), "(Measures for) regulation and
improvement of the microclimate" (3.09 %), "Flood protection
(measures)" (2.47 %), and "Greenhouse gas emission
reduction (measures)" (2.47 %), and "(Measures) for storm
protection" (1.85 %). One of the essential services of
agroecosystems is the recovery and recycling of "waste"
from various activities in the sector and other industries. The
main activity of many farms in this regard is "Use of manure
on the farm" (13.58 %), and to a lesser extent "Reuse and
recycling of waste, composting, etc." (3.09 %) and "Use of
sludge from water treatment on-farm" (0.62 %).
Agri-ecosystems also make a significant contribution
to training farmers and non-agricultural agents,
conducting
scientific
experiments,
demonstrating
innovation, and so on. In such educational, scientific and
innovative services participate a smaller part of the
agricultural producers – "Training and advice of other
farmers" (4.32 %), "Training of students, consumers, etc."
(1.85 %), "Demonstration of production, technologies,
innovations, etc." (1.85 %) and "Conducting a scientific
experiment "(1.85 %). Agroecosystems also contribute to
the "Protection and improvement of non-agricultural
(forest, lake, urban, etc.) ecosystems" with 4.32 % of
farms in the country engaged in such efforts.
The extent of participation of supplying farms in the
preservation or production of agro-ecosystem services is not
equal. For most agri-ecosystem services, the holdings
involved in the activities do so "To a large extent' (Figure 3).
Therefore, "permanent" investments in agri-ecosystem
services and "specialization" in the provision of agroecosystem services of a certain type to participating farms
can be considered. In some agro-ecosystem services, the
share of farms involved to a large and small extent is equal –
for example in the use of manure on the farm, the provision
of services to other farms and agricultural organizations,
(flood protection) measures, and the hiring of workers.
Therefore, a significant proportion of farms are either in the
process of initially "entering" (testing, studying, adapting,
etc.) in the related agro-ecosystem services, or participate in
this supply as ancillary or related to the main activity. With
regard to three main types of agro-subsistence services,
most of the farms involved in their supply do so to a small
extent – on-farm using sludge from water treatment, training
of students, consumers, etc., and use and recycling of
waste, composting, etc. This is a sign of either the initial
entry into or exit from this activity, or the inefficiency of its
further expansion (intensification) by practicing farms.
There are also significant differences and deviations
from the average level in the participation of agricultural
holdings of various types in the preservation and supply of
agro-ecosystem services in the main geographical,
ecological and agricultural regions of the country (Bachev,
2021). The unequal participation of farmers in the provision
of agro-ecosystem services of different types and unlike
degrees of involvement in such activities shows the need to
take measures to improve, diversify and intensify this
activity through training, information, exchange of
experience, public incentives, etc.
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Figure 3. Share of farms participating and providing to a big extent diverse ecosystem services in Bulgaria
(percentages)
Source: Survey of agricultural producers, 2020.

3. Dominating mechanisms of management of
farms' ecosystem services
The survey found that a large proportion of Bulgarian
farms use some specific mechanisms in making decisions
about managing their activities related to agroecosystem
ISSN 1728-3817

services (Figure 4). However, a different proportion of
farms apply specific mechanisms to manage the various
aspects of the activity related to the provision of agroecosystem services. In the Production of products for direct
consumption, all farms use some "special" forms4. A
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relatively large part of the farms also uses specific
mechanisms in the management of Soil Protection
(31.48 %), Water Protection (33.95 %), Biodiversity
Protection (32.72 %), and Landscape and Scenery
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Protection (20.37 %). Fewer farms use specific forms to
manage the supply of the other main types of agroecosystem services.

Figure 4. Share of farms using specific mechanisms for decision-making
of activity associated with agroecosystem services in Bulgaria (percentages)
Source: Survey of agricultural producers, 2020.

The specific forms and mechanisms applied for the
effective governance of different types of agro-ecosystem
services are quite different. For most farms, independent
internal (Independently by the farm) management is
essential for the supply of all major agroecosystem
services (Figure 5). This form is practiced by the vast
majority of farms, in agro-ecosystem services with the
character of "local or public goods" (inability to sell and
protect rights, high specificity, and uncertainty, low
frequency of exchange with a particular user, etc.) – Soil
protection (90.2 %), Water protection (80 %), Biodiversity

protection (81.13 %), Landscape and scenery protection
(81.82 %), Climate change control (78.26 %), Preservation
of breeds, varieties, products, etc. (87.5 %) and Use of
manure, sludge, etc. (90.32 %). This form is least used in
making management decisions concerning the production
of raw materials for industry (42.31 %), where there is a
high dependency (specificity of the product, capacity,
delivery time, location, etc.) of the particular buyer(s) and
market(s) and there is a need to use more effective forms
of coordination and governance.

4

Figure 5. Mechanisms used in decision-making on-farm activities related
to different types of agro-ecosystem services in Bulgaria
Source: Survey of agricultural producers, 2020.
4

The modes and efficiency of governance of this type of activity of Bulgarian farms have been widely studied and presented in academic
literature (Bachev, 2010, 2018).
ISSN 1728-2667
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Collective decision-making with other farmers and
agents is a form that is applied by a significant part of the
farms in relation to the Preservation of traditions, customs,
etc. (31.82 %) and a large part of them in the Production of
raw materials for industry (15.38 %), Water protection
(14.5 %), Biodiversity protection (13.21 %), Landscape and
Scenery protection (12.12 %) and Combating climate
change (13.04 %). The collective form for most of these
services (with the character of "local or public goods") is
determined by the need for coordinated "collective action"
(high dependence of assets and actions) to achieve a
certain positive result. The collective organization in the
production of raw materials for the industry is most often
required by the need for a certain minimum volume and
standardization for efficient market or vertically integrated
trade (achieving efficiency in wholesale trade, compliance
with the requirements of processors for quality, volume,
and frequency of supplies, etc.) or to oppose an existing
(quasi)monopoly, etc.
Market mechanism and market prices and demand are
exclusively and widely applied only to traditional
(commercial) farming products and services – mostly in the
Production of raw materials for industry (34.62 %),
Production of products for direct consumption (16.77 %),
and in less extent in Production of animal feed (10.53 %)
and Provision of services (10 %). As mass and standard
products are traded, the market works well and there is no
need to use a more expensive special form to govern the
relationship between supplier and buyer.
A special private form – Contract with a private agent/s
is used when it is necessary to regulate in detail the
relations of the parties due to high unilateral or bilateral
dependency of assets, high frequency of transactions
between the same agents, and uncertainty and risk of
market trading (specification of the product, delivery time, a
form of payment, interlinked transactions, a guarantee of
trade between the parties, etc.). The contractual form is
applied by every tenth farm in the provision of services,
and a large part of the farms in the production of raw
materials for industry (7.69 %), production of animal feed
(5.26 %), and the use of manure, sludge, etc. (6.45 %).
Public intervention (support) is required when private
and market forms cannot fully govern the supply of certain
agro-ecosystem services due to public nature, low
appropriability, high specificity, and uncertainty, etc.
Participation in a public program is a form that is applied
most by farms in the Fight against climate change
(8.69 %), Landscape and scenery protection (6.06 %), and
Preservation of breeds, varieties, products, etc. (4.17 %).
Depending on the specificity of production (and the
production
agro-ecosystem), farms with
different
specializations use to unlike extent specific mechanisms
for deciding on the activity related to agroecosystem
services of different types (Figure 6). The largest share of
farms specializing in Field crops (28.57 %) use specific
mechanisms in the production of raw materials for industry.
The most widespread special mechanisms for the
production of animal feed are practiced at Mixed croplivestock holdings (40.74 %). Every third producer in Pigs,
Poultry, and Rabbits applies similar mechanisms for
(standard) services provision. A significant part of the
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specialized in Permanent crops (43.86 %) and Mix crops
(36.36 %) need special management mechanisms for soil
Protection. In water protection, most of the holdings in
Permanent crops (40.35 %), Mix crop-livestock (37.04 %),
and Mix crops (36.36 %) adapt special forms. Farms in
Permanent crops (38.60 %), Mixed Livestock (38.46 %),
and Mixed crop-livestock (37.04 %) use the most specific
mechanisms for biodiversity conservation. One-third of the
specialized holdings in Pigs, Poultry, and Rabbits apply
special forms for landscape and scenery protection. The
largest part of the farms with Mix crops (27.27 %) and
Grazing livestock (18.18 %) apply special management
mechanisms in the fight against climate change. For the
preservation of breeds, varieties, products, etc., and for
the preservation of traditions, customs, etc. every third
farm with pigs, poultry, and rabbits needs such
mechanisms. The majority of those specialized in Pigs,
Poultry, and Rabbits (66.67 %) and Mixed crops
(63.64 %) apply special mechanisms in making
management decisions for the use of manure, sludge, etc.
At the same time, however, there is a significant
variation in the type of specific mechanisms used to make
management decisions by farms with different
specializations. For example, for the Conservation of
Natural Biodiversity, every third farm specializing in field
crops applies Participation in a public program. When
managing the supply of the same ecosystem service, twothirds of the farms with bee colonies and one-third of those
in Mixed crops do it Collectively with other farms and
agents. Similarly, when managing the fight against climate
change, half of the Mixed Crop-Livestock holdings do so
Collectively with other farmers and agents, while one-fifth
of the farms specializing in Permanent crops use
Participation in a public program.
For some agroecosystem services with a high
(capacity, location, product, etc.) specificity to a particular
buyer(s), no (free)market forms (Soils protection, Waters
protection, Protection of biodiversity, Preservation of
landscape and scenery, Combating climate change,
Preservation of breeds, varieties, products, etc.) or public
forms (Production of raw materials for industry, Production
of animal feed, and Services supply), or both market and
trilateral with public involvement forms (Preservation of
traditions, customs, etc., and Use of manure, sludge, etc.)
develop. For the later mostly or exclusively private
(internal, contract, collective, etc.) modes are used by all
types of farms to govern their activity and relations
associated with ecosystem services.
Our study has found no significant differences found in
specific modes of management of specific agro-ecosystem
services applied by farms of different juridical types (Sole
Trader, Cooperative, etc.), in different ecosystems
(mountainous, plain, etc.) and regions of the country. Thus
differentiation of the managerial modes mostly depends on
the specificity of the agroecosystem services and the
subsector of agricultural production.
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Figure 6. Share of farms with different specialization, using specific mechanisms in decision-making
on the activity related to agroecosystem services in Bulgaria (percentages)
Source: Survey of agricultural producers, 2020.

4. Private, collective, and market modes
Most of the surveyed farms apply special private and
market forms to govern the supply of agro-ecosystem
services. Over 17 % of all farms (17.28 %) are certified for
organic production, and a small part combines mixed
organic and traditional production (3.09 %) (Figure 7).
Formal certification is associated with additional costs for
farmers (conversion period, certification, current control,
etc.) and consumers (premium to market price), but also
brings significant benefits for both parties. Farmers have a
formal guarantee for the authenticity of their products,
receive a price bonus and public subsidies, develop a
reputation and market position for special and high-quality
products. Consumers receive a guarantee of authenticity
and low-cost acquisition of products related to agriecosystem services. The process is controlled by an
independent (third) party, which increases trust and
reduces transaction costs. This three-lateral marketoriented form will become even more important in the
future given the growing consumer demand in the country
and on international markets, the further greening of the
CAP in the next programming period, and increasing
incentives to expand organic production in the EU.
Most of the agricultural holdings have a built Reputation
for ecologically clean products (14.81 %) or With naturally
ecologically clean production (19.14 %). Informal private
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and collective forms such as building a "good reputation"
for special quality, products, origins, etc., of certain farms,
ecosystems, and entire regions are widespread in the
country‘s agricultural practice. In the future, they will
continue to effectively manage the relationship between
producers and consumers for the supply of agri-ecosystem
services. Transaction costs are low, as long-term
"personal" relationships ("clientilization", high frequency)
are developed for trading certain products, primarily in local
and regional markets, and opportunism is punished by the
cessation of trade and "bad" reputation.
Due to high costs (registrations, control, etc.) and low
returns, very few farms apply other formal private or
collective forms of agri-ecosystem services management.
A little over 5 % are members of a collective organization
(5.56 %), a little over 1 % are With own trademark,
protected origin, etc. (1.23 %), less than 1 % participate in
a Collective Trademark, Protected Origin, etc. (0.62 %) or a
Collective Initiative (0.62 %). However, given the significant
transactional benefits (sales to large retail chains, exports,
premiums, etc.), the number of farms investing in such
special private and market forms is gradually increasing. In
the process of certification are 3.01 % of all farms are, With
a plan for bio-certification 1.8 % and With a plan for ecobrand, protected origin, etc. 1.85 %.
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Figure 7. Share of farms applying diverse private, collective, and market forms
for the supply of agro-ecosystem services in Bulgaria (percentages)
Source: Survey of agricultural producers, 2020.

Nearly three-quarters of the surveyed farms reported
that they participate in some initiative for the protection of
ecosystems and ecosystem services. The majority of farms
Implement their own (private) initiative in this regard
(56.56 %) (Figure 8). Quite a part of the holdings
Implements informal Initiatives of other farms (13.11 %).
Almost every tenth (9.84 %) reports participating in a State
initiative related to the protection of ecosystems and
ecosystem services. This hybrid (public-private, trilateral)
form is also usually associated with receiving certain
subsidies or other support in return for certain
commitments for improved environmental management.
Just over 2 % of farms Have a contract with the state to
implement such an initiative (2.46 %). A small share of

farms participates in other private and collective formal
environmental management initiatives – Formal initiatives
of other farms (2.46 %), Initiative of a professional
organization (4.1 %), Initiative of a non-governmental
organization (3.28 %), Initiative of a cooperative of which
they are members (2.46 %), and International initiative
(0.82 %). For a small part of the farms, the initiative is of
(induced by) Supplier of the farm (1.64 %) or by Buyer
(0.82 %), and 1.64 % of the farms even Have a contract with
a private organization for implementation of eco-initiative.
All this shows that the effective forms that farms and
other stakeholders use to govern their relationships and
actions related to environmental protection and agriecosystem services are diversifying.

Figure 8. Share of farms participating in an initiative for the protection of ecosystems
and ecosystem services in Bulgaria (percentages)
Source: Survey of agricultural producers, 2020.
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5. Providing outside access to the territory of
the farm
Providing external access to the territory of agricultural
holdings is a basic form of supply and/or consumption of
ecosystem services in agriculture. The share of farms that
provide access to outsiders on their territory varies
depending on the agroecosystem services used (Figure 9).
A significant part of the farms allows External visits to the
farm (37.65 %) and Collection of information from
individuals and institutions (32.72 %). Relatively smaller is
the number of farms that allow Passage through the farm
(12.35 %). Every tenth farm allows Grazing of animals of

other individuals and farms (10.49 %) and Collection of
unnecessary for the farm harvest, including residues
(10.49 %). Quite a few of the Bulgarian farms also provide
their territory for Scientific experiments and demonstrations
(8.64 %), Tourism (6.17 %), and Collection of wild plants
and animals (5.55 %). To the least extent, the territory of
the farms is available for the Organization of private events
(entertainment, etc.) (4.32 %), Hunting and fishing
(3.09 %), and Organization of public events (2.47 %). An
insignificant part of the holdings also indicated Other
reasons such as Veterinary services (1.23 %) and Control
bodies and experts (0.62 %).

Figure 9. Share of farms that provide external access to their territory
for using various ecosystem services in Bulgaria (percentages)
Source: Survey of agricultural producers, 2020.

For the different types of external access on the
territory of the farms, specific forms for governing the
relationship of agents are practiced (Figure 10). Free and
unrestricted access is the dominant form of providing
access to the territory of the farm for grazing animals of
individuals and other farms (47.06 %), Collection of wild
plants and animals (66.67 %), Tourism (70 %), Organizing
private events (42.86 %), Organization of public events
(50 %), Passage through the farm (65 %), Veterinary
services (50 %) and Control bodies and experts (100 %).
This form is also practiced by a large number of farms for
the Collection of unnecessary harvest, residues
(35.29 %), Collection of information from individuals and
institutions (30.19 %), Scientific experiments and
demonstrations (28.57 %), Visits to the farm (21.31 %),
and Hunting and fishing (40 %). All these agro-ecosystem
services are treated as public goods and their use and
consumption are "managed" by providing free and
unrestricted access by farm owners. Most of these
services are difficult to regulate or exchange as private
goods due to high uncertainty and enforcement costs.
In many cases the main form for providing access to
the territory for the farm is Free but regulated – for
Collection of unnecessary crops, residues (47.06 %), Visits
to the farm (72.13 %), Collection of information from
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individuals
and
institutions
(64.15 %),
Scientific
experiments and demonstrations (64.28 %) and Hunting
and fishing (60 %). This form is widely used by a large
number of farms in allowing access to the territory for
Grazing animals of individuals and other farms (41.18 %),
Collection of wild plants and animals (22.22 %),
Organization of private events (28.57 %), Organizing public
events (25 %) and Passing through the farm (25 %). The
use and consumption of this type of agro-ecosystem
services are managed through a private form – regulation,
and they are provided free of charge by farm owners. The
form of free provision is determined either by the additional
benefits received for the farmers (in case of grazing
animals of individuals and other farms, collection of
unnecessary crops, residues, collection of wild plants and
animals, organization of private and public events, etc.), or
from the high costs of enforcement – constant control,
penalties, disputing through a third party, etc. (in Passing
through the territory of the farm, Hunting and fishing, etc.).
Here, regulation is needed to plan and coordinate external
access and/or limit consumption to maintain a sustainable
supply of agro-ecosystem services.
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Figure 10. Type of external access to farm's territory
for use of different ecosystem services in Bulgaria
Source: Survey of agricultural producers, 2020.

A portion of farms uses a market form of exchange
against payment of a price to provide external access to
the territory of the farms. This form of sale of services is
practiced in grazing animals on individuals and other farms
(11.76 %), collection of unnecessary crops, residues
(17.65 %), collection of wild plants and animals (11.11 %),
tourism (20 %), organizing private events (28.57 %),
organizing public events (25 %), passing through the farm
(10 %), visits the farm (6.56 %), gathering information from
individuals and institutions (5.66 %), scientific experiments
and demonstrations (7.14 %) and veterinary Services
(50 %). The market form is preferred because it governs
well the supply of "limited" agro-ecosystem services and
the relationships of counterparts. Market trading is
beneficial for both parties, who mutually profit from the
transaction, as the terms of exchange are easy for no or
low-cost negotiation, control, and sanctioning. Here, the
classic contract of "spotlike" exchange under standard
conditions applies, and payment is made on the spot or in
advance to avoid any possible opportunism.
Agricultural holdings with different specializations
provide unequal external access on the territory to farms
for using different agro-ecosystem services (Figure 11). To
the greatest extent outside access to the territory of the
farm for grazing animals of individuals and other farms is
provided by holdings specialized in Grazing livestock
(36.36 %) and Mixed crop-livestock operations (22.22 %).
For Harvesting of unnecessary output, incl. Residues, most
farms providing external access to their territory are among
those specialized in field crops (21.43 %) and croplivestock (14.81 %). The largest share of mixed croplivestock farms (11.11 %) also allows the collection of wild
plants and animals and tourism in their territory.
Specialized in grazing livestock to the greatest extent
provide external access on the territory of their farms for
Organizing private events (entertainment, etc.) (18.18 %)
and Organizing public events (9.09 %). Most farms that
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allow passage through the farm territory are among those
specialized in permanent crops (19.30 %) and grazing
animals (18.18 %). Most visits to the farm are allowed by
farms specializing in grazing animals (63.64 %) and field
crops (50 %).The largest share of farms that allow the
collection of information from individuals and institutions
are among those specializing in permanent crops
(43.86 %) and grazing animals (36.36 %), and for scientific
experiments and demonstrations among those specializing
in grazing animals (27.27 %) and Bee families (20 %).
Every tenth farm with bee families also allows the use of its
territory for hunting and fishing.
Therefore, in addition to the product specialization,
there is a certain specialization in the provision of agroecosystem services related to external access on the
territory of the farms.
Farms with different specializations use unequally
different forms for ensuring open access to the territory of
farms for the use of agro-ecosystem services. The
preferred most efficient mode is (pre)determined by the
specifics of the production and the use of territory and/or
the preferences of the owners/managers of the individual
farms and the external users of the related agroecosystem services. For example, for farms specialized in
field crops, vegetables, mushrooms, and mixed livestock,
Free but regulated access is the only form used for
providing external access to the territory for grazing
animals to individuals and other farms. At the same time,
most of the farms specializing in permanent crops
practice Free and Unrestricted Access, while the
remaining one-fifth apply for Paid access.
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Figure 11. Share of farms with a different specialization that provides external access to their territory
for use of agro-ecosystem services in Bulgaria (percentages)
Source: Survey of agricultural producers, 2020.

Similarly, relations with clients associated with Harvesting
unnecessary output, incl. residues on the territory of farms
specialized in Vegetables and Mushrooms, Grazing livestock,
and Mixed crops are managed entirely on a contractual basis
for payment. At the same time, for all other groups of farms,
the used form is either Free but regulated or Free and
unrestricted access.
6. Efficiency and importance of farms' ecosystem
services provision
According to the majority of managers of the surveyed
farms, their activity for the protection of ecosystems and
their services is associated with an Increase in the total
production costs of the farm, Increase of the specialized
costs for nature protection, Increase of long-term
investments, Increase of management costs and efforts,
Growth of the costs of participation in state aid programs,
Increase in the costs of studying the regulations and
ISSN 1728-2667

standards, and Increase in the costs of registrations,
tests, certification, etc. (Figure 12). Moreover, for the
majority of farms this activity leads to a high increase in
the total production costs of the farm (50 %), the
specialized costs for nature protection (40.58 %), longterm investments (50.7 %), the costs for participation in
state aid programs (40 %), and the costs of registrations,
tests, certification, etc. (50.75 %). At the same time, for
only a small part of all farms, environmentally-friendly
activity is associated with a reduction in the various types
of production and transaction costs.
At the same time, however, the vast majority of farms
report that their activities for the protection of ecosystems
and their services are also associated with an Increasing
the economic efficiency of the farm, Increasing the
ecological efficiency of the farm, Increasing the social
efficiency of the farm, Improved protection of ecosystems
in the region, and Improved protection of ecosystems in the
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country. At the same time, the majority of farms estimate
that their environmentally friendly activity leads to a high
increase in the economic efficiency of the farm (59.09 %),
the ecological efficiency of the farm (55.22 %), and the
protection of ecosystems in the region (47.54 %).
None or very few of the surveyed farms indicate that
their activities for the protection of ecosystems and their
services are related to reducing the economic efficiency,

environmental and social efficiency of the farm, and the
protection of ecosystems in the region and the country.
However, a significant share of farm managers believes
that their efforts and costs to protect ecosystems and
ecosystem services do not lead to changes in the social
efficiency of the farm (36.17 %) and improved protection of
ecosystems in the country (37.78 %).

Figure 12. Costs and efficiency of the activity of farms for protection of ecosystems
and their services in Bulgaria (percentages)
Source: Survey of agricultural producers, 2020.

There is significant differentiation in the level of costs
and efficiency of farm activities related to the protection of
ecosystems and ecosystem services (Figure 13). A high
increase in the total production costs of the farm was
reported by half of the farms specializing in field crops and
mixed crop production, three-quarters of those in grazing
animals, and all of those in bee colonies. The share of
farms with a high increase in these costs is the smallest
among holdings specialized in vegetables and mushrooms
(every third) and none in pigs, poultry, and rabbits.
The largest share of farms with a high increase in
specialized costs for nature protection are among those
specialized in field crops, mixed crop production, and crop
and mix crop-livestock production (50 % each) and bee
families (100 %). At the same time, relatively few mixed
livestock farms (20 %) reported a high increase in this type
of cost, and none among those specializing in grazing
animals and pigs, poultry, and rabbits.
A high Increase in long-term investments for the
protection of ecosystems and ecosystem services is most
typical for farms specializing in Vegetables and mushrooms
(57.14 %), Herbivores (80 %), Mixed crop production
(100 %), Crop and livestock production (63.64 %) and Bee
families (66.67 %). The lowest share of farms with high
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costs of this type is in Permanent crops (38.71 %) and in
none of the surveyed farms in Pigs, poultry, and rabbits.
High increases in management costs and efforts to
protect ecosystems and ecosystem services are recorded
in most of the farms specializing in Vegetables and
Mushrooms and Herbivores (every second of them) and
Mixed crop production and Bee Families (all). At the same
time, relatively few of the farms in Perennials (21.4 %) and
Mixed Livestock (20 %), and none of those in Pigs, Poultry
and Rabbits reported a high increase in these costs.
For a high increase in the costs of private
arrangements and contracts related to the protection of
ecosystems and ecosystem services, most farms report in
Field Crops (40 %) and Bee Families (50 %), while in other
groups a small number or none of the holdings have growin
these costs. A high increase in the costs of cooperation
and association with others related to the protection of
ecosystems and ecosystem services is observed in all
farms specializing in beekeeping, while in other categories
of farms this type of cost is not typical.
The most numerous are the farms with high Increase in
costs for information, training, and advice on ecosystem
protection and ecosystem services in those specialized in
Mixed Crop Production (100 %) and Bee Families
(66.67 %), and relatively few in Field Crops (16.67 %) and
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none for Grazing animals, and Pigs, poultry and rabbits.
The largest share of farms with a high increase in the cost
of marketing the product and services related to the
protection of ecosystems and ecosystem services is in
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those specializing in grazing animals and mixed crop
production (every second of them), bee families (all),
relatively few in field crops (20 %) and perennials (16 %)
and none among those in pigs, poultry and rabbits.

Figure 13. Share of farms with a high increase in costs and efficiency of activity
for the protection of ecosystems and their services in Bulgaria (percentages)
Source: Survey of agricultural producers, 2020.

Most of the farms report high growth in the costs of
participation in state aid programs related to the
protection of ecosystems and ecosystem services, among
those specialized in field crops (60 %), vegetables and
mushrooms (66.67 %), mixed crop production (100 %),
and mix crop-livestock (77.78 %). On the other hand,
relatively fewer farms reported similar growth among
specialized in perennials (31.03 %) and mixed livestock
(20 %) and none of those with grazing animals and pigs,
poultry, and rabbits. The high growth of expenditures for
studying regulations and standards related to the
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protection of ecosystems and ecosystem services was
noted by the largest number of farms with Mixed crop
produces (100 %) and Crop-livestock specialization
(77.78 %). At the same time, a relatively small proportion
of farms specializing in perennials (23.08 %) and none of
those in grazing animals, pigs, poultry and rabbits, mixed
livestock, and bee colonies reported a similar increase in
this type of expenditure.
The high growth of expenditures for registrations, tests,
certification, etc. related to the protection of ecosystems
and ecosystem services is observed in most farms with
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Mixed Crop Production (100 %), Crop-Livestock production
(62.5 %), and Bee Families (75 %). This share is lowest on
farms in field crops (20 %) and on none of those in pigs,
poultry, and rabbits. High growth in the costs of resolving
disputes and conflicts related to the protection of
ecosystems and ecosystem services is reported by every
fourth farm specializing in Vegetables and Mushrooms and
Mixed Livestock and every fifth of those in Bee colonies.
However, none of the other holdings reported a similar
increase in this type of expenditure.
High increase of the economic efficiency of the farmrelated to the protection of ecosystems and ecosystem
services is most noted in the farms specialized in Field
crops (60 %), Vegetables and mushrooms (100 %), Mixed
crop production (75 %), Mixed crop-livestock production
(72.73 %) and Bee families (100 %), and the least in those
in Mixed livestock (25 %) and Pigs, poultry and rabbits (0).
A high increase in the ecological efficiency of the holdings'
activity for the protection of ecosystems and ecosystem
services is reported by all from Mixed crops farms, and the
majority of those with Grazing animals (60 %) and Crop
and animal husbandry (63.64 %). The lowest share of
farms with similar growth is in those specialized in Mixed
Livestock (40 %) and Pigs, poultry, and rabbits (0). High
Increasing the social efficiency of the holdings' activity for
the protection of ecosystems and ecosystem services is
registered by every second farm specializing in Herbivores
and Corp-livestock, a smaller part of those in Perennial
crops (39.13 %) and Mixed livestock (25 %), and from
none of the other categories of holdings.
High improved protection of ecosystems in the region,
related to the activity of farms for protection of ecosystems
and ecosystem services is achieved mostly by the farms in
Field crops (57.14 %), Vegetables and mushrooms

(66.67 %), Mixed crop growing (66.67 %), and Bee families
(100 %), and relatively the least of those with Grazing
animals (33.33 %) and Pigs, poultry and rabbits (0). High
improved protection of ecosystems in the country related to
the activities of farms for protection of ecosystems and
ecosystem services is reported by all those specializing in
Mixed crops and Bee families, and most of those in Mixed
crop-animal husbandry (57.14 %). The share of farms with
a similar effect is the lowest in those specialized in field
crops (33.33 %) and perennials (23.81 %), and in none of
them in grazing animals, pigs, poultry, and rabbits, and
mixed animal husbandry.
The vast majority of farm managers estimate that the
effect of the overall activity of the farm is positive in terms
of soils (73.95 %), biodiversity (62.3 %), landscape
(51.11 %), and economic development of the region
(60.82 %) (Figure 14). Also, the majority of managers
believe that the effect is positive in terms of Air (48.54 %),
Surfacewaters (36.2 %), Groundwaters (47.47 %), Climate
(38.37 %), Traditional breeds, varieties, products,
technologies. (44.68 %), and Social development of the
region (48.89 %), as a relatively smaller part consider a
positive effect in terms of Local culture, traditions, customs,
education (28.39 %). However, the share of managers who
believe that the whole activity of their farm is not
associated with any effect on the individual elements of the
ecosystem – Soils (14.29 %), Air (29.13 %), Surfacewaters
(34 %), Groundwaters (26.26 %), Biodiversity (16 %),
Landscape (17.78 %), Climate (23.26 %), Traditional
breeds, varieties, products, technologies (20.21 %), Local
culture, traditions, customs, education (32.1 %), Economic
development of the region (16.49 %) and Social
development of the region (18.89 %).

Figure 14. Effect of farms' overall activity on different elements
of ecosystems and their services in Bulgaria
Source: Survey of agricultural producers, 2020.

In addition, a significant part of managers do not
know the effect of the overall activity of agriculture on
various elements of the ecosystem – Soils (10.92 %),
Air (20.39 %), Surfacewaters (28.7 %), Groundwaters
(26.26 %), Biodiversity (21.7 %), Landscape (30 %),
Climate (34.88 %), Traditional breeds, varieties,
ISSN 1728-3817

products, technologies (31.91 %), Local culture,
traditions, customs, educated (37.04 %), Economic
development of the region (19.59 %), and Social
development of the region (27.78 %). The latter requires
both
deepening
and
expanding
independent
assessments of the effects of farming on the individual
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components of ecosystems, and better-informing
farmers about their negative and /or positive contribution
to environmental protection and ecosystem services.
Just over half of the surveyed managers assess the
importance of their activities for the protection of agroecosystems and agro-ecosystem services as High for their
farm (50.62 %) and 46.91 % High for themselves (Figure
15). A significant share of managers also believes that their
activities for the protection of agro-ecosystems and agroecosystem services are of high importance for the region of
their farm (27.16 %). There is also a significant number of
managers who believe that this activity has a high
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environmental value (14.81 %) and value for future
generations (13.58 %). A relatively smaller part of the
managers believes that such activity is of High importance
for the community in the region (7.41 %), High market
value (5.56 %), and High economic value (6.17 %). At the
same time, an insignificant share of managers is convinced
that their activity for the protection of agro-ecosystems and
agro-ecosystem services has a High contract value
(1.23 %), and a High social value (2.47 %) or is Without
any value (1.23 %), as none of the respondents believes
that this activity has a High cultural value.

Figure 15. Assessment of farm managers of the importance of their activity
for the protection of agro-ecosystems and agro-ecosystem services in Bulgaria (percentages)
Source: Survey of agricultural producers, 2020.

7. Factors in the governance of agro-ecosystem
services
The survey allows us to identify personal,
organizational, market, institutional and other factors that
have the greatest impact on (and predetermine) the activity
of agricultural holdings for the conservation of agroecosystems and agro-ecosystem services. According to
the majority of surveyed managers, the factors that strongly
stimulate or limit the activity of farms related to the
preservation of agro-ecosystems are Market demand and
prices
(51.23 %),
Market
competition
(37.65 %),
Opportunities to increase profits (37.65 %), Participation in
state and European support programs (37.04 %), Financial
capabilities (35.8 %), Direct state and European subsidies
received (34.57 %), Personal conviction and satisfaction
with this activity (30.86 %), Amount of direct costs for this
activity (29.63 %), Access to farmers' advice (24.69 %),
Regulatory documents, standards, norms, etc. (24.69 %)
and State Policy (23.46 %) (Figure 16).
The extent to which the activity for the protection of
the agroecosystems of the affected farms is stimulated or
limited by different factors is not the same. Factors that
strongly stimulate the activity of the majority of
agricultural producers for protection of agro-ecosystems
and their services are: Market demand and prices
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(69.88 %), Market competition (57.38 %), Opportunities to
increase profits (78.69 %), Initiatives and pressure of the
public and interest groups (61.11 %), The presence of
cooperation partners in this activity (55 %), Private
contracts for the sale of related products and services
(65 %), Initiatives of other farms (68.18 %), Immediate
benefits for the farm in present and near future (82.76 %),
Long-term benefits for the farm (86.21 %), Benefits for
others (75 %), Integration with the supplier of the farm
(81.25 %), Integration with the buyer of the production
(80.95 %) , Integration with processor (80 %), Available
information and innovation (91.3 %), Proffesional training
of managers and employees (91.67 %), Access to
farmers' advices (92.5 %), Received direct state and
European subsididies (91.07 %), Participation in state
and European support programs (95 %), Tax preferences
(67.86 %), Existence of a long-term contract with the
state (68.42 %), Positive experience of other farms and
organizations (87.5 %), Policies of the European Union
(68.96 %), Public recognition of contribution (60.87 %),
and Personal conviction and satisfaction with this activity
(88 %) (Figure 17).
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Figure 16. Factors that strongly stimulate or restrict the activity of farms related to conservation
of agroecosystems in Bulgaria (percentages)
Source: Survey of agricultural producers, 2020.

Factors that severely limit the activity of the majority of
farms for the protection of agro-ecosystems and their
services are the Amount of direct costs for this activity
(70.83 %), the Amount of costs for cooperation with other
agents (79.17 %), Economic efficiency of costs for this
activity (62.5 %), Financial capabilities (58.62 %),
Regulatory documents, standards, norms, etc. (77.5 %),
State control and sanctions for compliance with standards,
norms, etc. (65.52 %), Environmental problems and risks in

ISSN 1728-3817

the farm (79.17 %) and Environmental problems and risks
in the region (80 %). At the same time, the Amount of
information, training and consultation costs, and the State
Policy are factors that strongly stimulate the
environmentally friendly activity of half of the surveyed
farms, and severely limit it for the other half. All these
factors are to be taken into account when improving public
policies and forms of intervention related to the governance
of agro-ecosystems and their services.
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Figure 17. The extent to which farming activities related to the conservation
of agroecosystems are stimulated or limited by various factors in Bulgaria (percentages)
Source: Survey of agricultural producers, 2020.

Conclusions and discussion
It is well known that agricultural production makes a
significant contribution to the conservation, restoration, and
enhancement of ecosystems and their services, but also is
associated with negative effect and their degradation and
demolition ("agricultural disservices"). Therefore, services
related to agricultural production and agro-ecosystems are
among the most intensively studied, mapped, evaluated,
regulated, and stimulated.
Our study has tried to fill the gap and give initial insight
into a great variety of agricultural services and their
importance for the farm, region, other ecosystems, and
agents in Bulgaria. At the current stage of development
country's farms maintain or provide a great number of
essential ecosystem services among which provisioning
food and feed, and conservation of elements of the natural
ISSN 1728-2667

environment prevailing. Besides, there are significant
differences in the participation and contribution of
agricultural holdings in the protection and provision of agroecosystem services in the various specific and principled
ecosystems of the country, and major subsectors of
agricultural production. The latter requires special
measures to improve, diversify and intensify this activity of
farmers through training, information, exchange of
experience, public incentives and support, etc.
The study has also found out that there is significant
differentiation of employed managerial forms depending on
the type of ecosystem services and specialization of
agricultural holdings. Management of agroecosystem
services is associated with a considerable increase in the
production and transaction costs of participating farms as
well as big socio-economic and environmental effects for
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holdings and other parties. Factors that mostly stimulate
the activity of Bulgarian producers for protection of agroecosystems and their services are participation in public
support programs, access to farmers' advice, professional
training, available information, and innovation, received
direct subsidies, personal conviction and satisfaction,
positive experience of others, long-term and immediate
benefits for the farm, and integration with suppliers, buyers,
and processors.
A suggested holistic and interdisciplinary framework for
analyzing the structure and management of agro-ecosystem
services is to be extended and improved, and widely and
periodically applied in the future. The latter requires
systematic in-depth multidisciplinary research in this new
area, as well as a collection of original micro and macroinformation on the structure of agro-ecosystems services,
and forms, efficiency, and factors of agroecosystem services
management by agents involved in (joint) production and
management of agro-ecosystem services of a different type.
The accuracy of analyzes is to be also improved by
increasing representativeness through enlarging the number
of surveyed farms and related agents, applying statistical
methods, special "training" of implementors and participants,
etc. as well as improving the official system for collecting
agricultural,
agro-economic,
and
agri-environmental
information in the country.
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МЕХАНІЗМИ ТА РЕЖИМИ УПРАВЛІННЯ АГРОЕКОСИСТЕМНИМИ ПОСЛУГАМИ В БОЛГАРІЇ
Продукти та вся різноманітність прямих і непрямих переваг, які людина отримує від природи та різних екосистем, широко відомі як
екосистемні послуги. Сільськогосподарські екосистеми різних типів та їх специфічні "агроекосистемні" послуги є одними з найпоширеніших у світі. Останніми роками все більше уваги приділяється системі ("розумного") управління як ключу до досягнення державних, колективних, корпоративних та приватних цілей щодо збереження та покращення (агро)екосистемних послуг. Тим не менш, у Болгарії, як і в
багатьох інших країнах, є мало досліджень щодо конкретних механізмів, режимів, факторів та ефективності агроекосистеми.
У цій статті представлено початкові результати широкомасштабного дослідження управління різноманітними екосистемними
послугами в болгарському сільському господарстві. По-перше, визачено тип, обсяг і важливість різноманітних екосистемних послуг,
які підтримуються і "виробляються" болгарськими фермами. Дослідження виявило, що господарства країни надають велику кількість необхідних екосистемних послуг, серед яких переважають забезпечення продуктами харчування та кормами, збереження елементів природного середовища. По-друге, визначено та оцінено ефективність та взаємодоповнюваність окремих режимів та механізмів
управління екосистемними послугами, які використовуються агрохолдингами.
Ключові слова: екосистеми, послуги, управління, ефективність, сільське господарство, ферми.
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МЕХАНИЗМЫ И РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ АГРОЭКОСИСТЕМНЫМИ УСЛУГАМИ В БОЛГАРИИ
Продукты и все разнообразие прямых и косвенных преимуществ, получаемых человеком от природы и различных экосистем, широко известны как экосистемные услуги. Сельскохозяйственные экосистемы разных типов и их специфические "агроэкосистемные"
услуги являются одними из наиболее распространенных в мире. В последние годы все большее внимание уделяется системе ("умного") управления как ключа к достижению государственных, коллективных, корпоративных и частных целей по сохранению и улучшению (агро)экосистемных услуг. Тем не менее, в Болгарии, как и во многих других странах, мало исследований относительно конкретных механизмов, режимов, факторов и эффективности агроэкосистемы.
В этой статье представлены исходные результаты широкомасштабного исследования управления разнообразными экосистемными услугами в болгарском сельском хозяйстве. Во-первых, выявлен тип, объем и важность разнообразных экосистемных услуг,
которые поддерживаются и "производятся" болгарскими фермами. Исследование выявило, что хозяйства страны предоставляют
большое количество необходимых экосистемных услуг, среди которых преобладают обеспечение продуктами питания и кормами,
сохранение элементов природной среды. Во-вторых, определена и оценена эффективность и взаимодополняемость отдельных режимов и механизмов управления экосистемными услугами, используемыми агрохолдингами.
Ключевые слова: экосистемы, услуги, управление, эффективность, сельское хозяйство, фермы.
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КРАУДФАНДИНГ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА FINTECH-ЕКОСИСТЕМА
НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ
Фінансовий ринок пропонує безліч можливостей для фінансування проєктів, однак, класичні його складові з розвитком втрачають такі риси, як гнучкість і легкість руху коштів між його учасниками, зокрема, й через посилення регулювання. Як результат, у пошуку зручних каналів руху коштів від кредиторів та інвесторів до позичальників і емітентів, з'являються нові, іноді нішеві, види фінансових ринків та інструментів. Краудфандинг став такою нішевою
складовою фінансового ринку, своєрідною екосистемою, в якій поєднуються інвестори (кредитори, донори), краудплатформа та бенефіціари (власники проєктів), серед яких особливе місце посідають стартапи. Відповідно метою
дослідження стало з'ясування особливостей краудфандингу, факторів, які зумовлюють його розвиток, а також визначення перспектив його розвитку. Для досягнення мети використано статистико-економічні методи, за допомогою яких визначено тренди розвитку краудфандингу у різних регіонах світу та з'ясовано фактори, які мали вплив на
цей розвиток, зокрема, економічний розвиток країни, валові заощадження населення, наявність краудфандингових
платформ, регулювання. Побудовані панельні багатофакторні регресійні моделі показали, що значущими виявилися
такі фактори: валові заощадження та кількість краудфандингових платформ. Визначено особливості функціонування краудфандингу в Україні, а також комплекс заходів, реалізація яких сприятиме розвитку краудфандингу в Україні.
Ключові слова: фінансування, крауд-платформи, фінансові технології.

Постановка проблеми. Фінансовий ринок постійно
еволюціонує відповідно до потреб економік, які він обслуговує. Відтак, з'являються нові фінансові інструменти, як-от похідні фінансові інструменти, або ж нові фінансові посередники, або ж має місце поєднання обох
процесів – нових фінансових інструментів і нових посередників, як-от сек'юритизація. Однак, є ще один чинник, який сьогодні набуває особливого значення в розвитку фінансового ринку – це розвиток технологій, які
дозволяють суттєво прискорювати і спрощувати взаємозв'язки між особами, які мають тимчасово вільні кошти, і особами, яким їх бракує.
Технології можуть бути різними, але у фінансовій
сфері – це передусім вплив розвитку інформаційних
технологій (IT). Блокчейн у платіжних системах, дистрибутивні технології зі зберігання даних одночасно у
багатьох учасників, активний розвиток необанків. Це
неповний перелік змін, які відбулися упродовж останніх десятирічь. Цей перелік важливий ще й у тому сенсі, що передбачає перехід від чітко структурованого і
зрозумілого технічного поняття "система" до достатньо гнучкого і не такого визначеного поняття як "екосистема". Напевно, гнучкість і усвідомлення важливості кожного учасника в екосистемі є тими особливостями, які вирізняють саме "екосистему".
Але в будь-якому разі еволюційні, а подекуди й революційні зміни на фінансовому ринку відбуваються
тому, що цього потребують економічні агенти або зі
сторони попиту, або зі сторони пропозиції фінансових
ресурсів. Розвиток ринкової економіки неможливий без
появи нових підприємців, які пропонують нові послуги
або нові продукти. Звісно, що поява таких підприємців
починається з ідеї, але просування будь-якої ідеї і перетворення її на продукт або послугу потребує фінансування. Фінансовий ринок пропонує багато можливостей такого фінансування. Це може бути і емісія акцій, і
емісія боргових цінних паперів, і звісно банківське кредитування або кредитування небанківськими фінансовими установами. Для кожного з цих сегментів є своя
"екосистема". Так, "екосистема" банківського кредитування – це банки, позичальники, кредитні бюро, рейтин-

гові агенції, регулятор або регулятори і т.д. Це вже
сформовані правила гри, де важливими є кредитна історія, кредитоспроможність позичальника. І це характерно для більшості вже існуючих "екосистем" фінансового ринку зі зрозумілими учасниками, регуляторами і
правилами. Незважаючи на це, і зі сторони попиту, і зі
сторони пропозиції фінансових ресурсів низка запитів
залишається нереалізованою. Так, зі сторони попиту –
це здешевлення фінансових ресурсів, мінімізація фінансових посередників, мінімізація регулювання. Зі сторони пропозиції – це простота, безпека, прозорість,
зрозумілий дохід або ефект.
Однією з таких сторін попиту на фінансові ресурси є
новостворені підприємства, бізнеси, стартапи. Їх особливість полягає у тому, що вони не мають кредитної історії,
не мають кредитних або інвестиційних рейтингів, а власних коштів для реалізації ідей бракує. Ще однією особливістю новостворюваних бізнесів є "сумна" статистика
їх банкрутств. Так, у перший рік заснування банкрутами
стають близько 20 %, а на десятирічному горизонті –
70 %. Якщо ж оцінювати стартапи, то 9 із 10 стартапів не
матимуть успіху [11]. Звісно, що за таких показників
складно ввійти в класичні екосистеми фінансового ринку.
Як результат, було створено альтернативну екосистему – екосистему краудфандингу. Якщо розглядати
краудфандинг винятково з економічного погляду, то він
дуже схожий на початкові форми акціонування у
XVIII сторіччі, яка виявляється передусім у простоті
взаємозв'язків між учасниками ринку. Можна згадати,
наприклад, ідею Джона Ло щодо освоєння Америки,
його "Міссіссіпську компанію" і власне її фінансування.
Але краудфандинг містить у собі й інші специфічні риси,
оскільки багато краудфандингових проєктів не передбачають отримання прибутку, а є благодійними. Активного поширення краудфандинг набув завдяки використанню інформаційних технологій. "Екосистема" краудфандингу максимально проста й зручна: інвестори –
платформа – власники проєктів або розробники стартапів. Так само й регулювання, а швидше, саморегулювання є достатньо простим і гнучким, оскільки краудфандинг може набувати різних форм як з огляду на мож© Версаль Н., Дудник Я., 2021
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ливість отримання доходів, так і з огляду на процес
його функціонування. Основним викликом для усіх учасників екосистеми краудфандингу залишається захист
коштів інвесторів від шахрайських дій.
У світі краудфандинг розвивається надзвичайно стрімко: якщо у 2010 р. через краудфандинг було залучено
близько 880 млн дол. США, то вже у 2017 р. його обсяги
сягнули 400 млрд дол. США [21]. За рахунок краудфандингу реалізовано безліч інноваційних проєктів, зокрема
розробка розумних годинників Pebble Time (20,34 млн
дол. США), мобільних холодильників Coolest Cooler
(13,29 млн дол. США) [31], українського проєкту Cork
World Map (близько 73 тис дол. США станом на дату подання статті, вересень 2021 року, а вже 3 грудня цього ж
року, фінансування перетнуло позначку у 800 тис дол.
США) [3]. Очевидно, що завдяки краудфандингу можна
профінансувати проєкти будь-якого масштабу і географія
власників проєктів і інвесторів немає значення, а має
значення ідея, яка пропонується для фінансування.
Україна наразі має всі можливості для розвитку краудфандингу завдяки трьом основним чинникам: поперше, Україна належить до топ-10 країн з найкращими
IT-розробниками [33], по-друге, FinTech сьогодні в Україні є трендовим явищем, яке фінансовий ринок не може
ігнорувати, по-третє, пандемія Covid-19 суттєво змінила
і змінює архітектуру економіки, а діджиталізація створює безліч можливостей для стартапів. Тому варто розглянути зарубіжний досвід використання краудфандингу та можливість його ширшої імплементації в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження у цій сфері можна структурувати за двома напрямами: теоретичні та прикладні аспекти краудфандингу.
Так, значний внесок у розуміння сутності краудфандингу та його форм зробили такі вчені, як П. Беллефламмe
[10], Т. Ламберт [10], А. Швінбахер [10,14], С. Рю [28,
29], Д. Каммінг [14], К. Лоутон та Д. Мером [24] та інші.
Дослідниками практичних аспектів реалізації краудфандингу на різноманітних платформах є Д. Попович,
Н. Назар, Н. Савчин [5], Н. Приказюк [6], А. Шолойко
[30], Г. Душніцкі, М. Гверіні та інші [17]. Також значна
увага звертається й на питання регулювання краудфандингу, зокрема в роботі Г. Ферраріні [18]. Зазначимо,
що зміни в екосистемі краудфандингу відбуваються
постійно, а тому є потреба в ревізії вже існуючих підходів до розуміння краудфандингу та у визначенні трендів
у розвитку краудфандингу, зокрема й в Україні.
Мета дослідження полягає у з'ясуванні особливостей краудфандингу як альтернативної екосистеми на
фінансовому ринку; визначенні основних факторів, які
впливають на розвиток краудфандингу; окресленні сучасних тенденцій та перспектив розвитку краудфандингу у світі та в Україні.
Методологія. За допомогою порівняльного, факторного та статистичного методів узагальнено досвід
використання краудфандингу у світі та в Україні зокрема. Для визначення факторів впливу на розвиток
краудфандингу використано методи статистичного
моделювання. Історичний та логічний підходи застосовано для визначення особливостей регулювання
діяльності краудфандингу в різних країнах. Методи
наукового абстрагування, синтезу застосовані для
виявлення основних бар'єрів розвитку краудфандингу
в Україні та шляхів їх усунення.
Виклад основного матеріалу. Термін "краудфандинг" є доволі новим (2006 р.) і походить від англійсько-
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го словосполучення "сrowd funding", тобто "народне
фінансування". Проте ідеї такого методу залучення
коштів простежуються ще задовго до виникнення самого терміна. Деякі науковці, що досліджували становлення краудфандингу, згадують телемарафон 1949 р.
актора М. Берле, який менш ніж за добу зібрав
100 тис дол. США на підтримку Фонду досліджень раку.
Інші автори у своїх роботах описують збір коштів шанувальниками для фінансування туру рок-гурту Marillion
територією США у 1997 р., коли за допомогою інтернеткампанії було зібрано 60 тис дол. США [24].
Але свого визнання краудфандинг набув у 20082009 рр. у період створення найвідоміших на даний
час крауд-платформ Kickstarter і IndieGoGo. І на сьогодні це вже відносно великий ринок зі значними обсягами залучень. Наприклад, на платформі Kickstarter,
де здебільшого розміщуються проєкти у сфері інновацій, мистецтва, культури, а також і соціального характеру, за увесь час її існування було успішно профінансовано близько 207 тис проєктів і зібрано більш ніж
6058 млн дол. США [23].
Науковці досить по різному трактують поняття краудфандингу. Проте, з усіх визначень можна виділити
декілька загальних аспектів. По-перше, це ініціативний
збір коштів із використанням нетрадиційних каналів, як
правило, інтернет-майданчиків. По-друге, даний метод
фінансування призначений не тільки для різних підприємницьких проєктів, а й для соціальних і благодійних
проєктів. По-третє, краудфандинг базується на принципі невеликих внесків великої кількості людей. Саме цей
аспект є специфічним і вирізняє краудфандинг з-поміж
традиційних методів залучення коштів на фінансовому
ринку, коли можуть існувати певні обмеження.
Надалі розглядатимемо краудфандинг як один з
альтернативних методів залучення коштів для фінансування різного роду проєктів за рахунок невеликих
внесків великої кількості інвесторів, зазвичай населення. Переважно виділяють дві основні моделі краудфандингу: пожертвування (donation) та інвестування
(іnvesting) [21].
У межах моделі пожертвування виокремлюють такі
види краудфандингу (рис. 1):
• на основі пожертвувань (donation-based), тобто
внески є добровільними і без будь-яких зобов'язань зі
сторони власника проєкту. Зазвичай, відповідно до такого принципу збирають кошти для фінансування
соціальних, культурних, екологічних, політичних чи медичних проєктів;
• на основі винагороди (reward-based). Зокрема, в
роботі П. Беллефламме, Т. Ламберта і А. Швінбахера
згадуються дві форми винагороди, що може передбачати краудфандинг: або в обмін на попереднє замовлення товару, або ж на частку майбутнього прибутку,
або ж так званий краудфандинг з нефінансовою та
фінансовою винагородою [10]. Ця модель передбачає
лише нефінансову винагороду, її характер здебільшого залежить від типу бізнесу, це можуть бути як
невеликі символічні подарунки, так і зустріч з засновниками стартапу, "згадка" спонсора на сайті або в
прес-релізі та інші. Також винагородою може бути і
передзамовлення, тобто сам продукт (книга, фільм,
гаджет, застосунок тощо). Найуспішнішою і найвідомішою платформою, що працює на такій основі, є
платформа Kickstarter [23].

~28 ~

В І С Н И К Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Рис. 1. Основні види краудфандингу
Джерело: побудовано авторами на основі [10, 24].

Щодо моделей інвестування, то виокремлюють такі
види (рис. 1) [24]:
• роялті (royalty-based), тобто вже на основі фінансової винагороди. Інвестори отримують певні платежі,
залежно від доходу, який буде приносити проєкт. Даний
вид є найменш поширеним;
• акціонерний (equity-based) – форма фінансування, за якої інвестори отримують певну частку
бізнесу, тобто певну суму акцій.
• У світовій практиці два вищезгаданих види часто
об'єднують в один під назвою – "equity сrowdfunding",
або ж акціонерний краудфандинг;
• краудлендинг (lending-based), або ж інша більш
поширена назва "народне кредитування", адже кредиторами стає населення. На даний вид краудфандингу

за статистикою припадають найбільші обсяги фінансування [15].
Безпосередніми кредиторами є населення, а щодо
позичальників, то ними можуть бути також населення
(P2P – peer-to-peer lending), або ж різні бізнес-проєкти
(P2B – peer-to-business lending). Варто зазначити, що
платформ, які кредитують компанії, менше, проте обсяг
залучених коштів значно більший.
Найважливішу роль у забезпеченні процесу краудфандингу відіграють спеціальні платформи. Краудфандингова платформа (крауд-платформа) – це інтернет-майданчик, який об'єднує власників проєктів та
інвесторів.
Найчастіше крауд-платформи класифікують за моделлю фінансування проєктів (рис. 2).

Рис. 2. Класифікація платформ за моделлю фінансування проєктів
Джерело: побудовано авторами на основі [24].

Саме крауд-платформа забезпечує юридичні та фінансові аспекти, чим і виключає необхідність у посередниках. Щодо юридичних аспектів, то це укладання договорів, захист прав авторів проєктів та інвесторів, перевірка достовірності вихідних даних проєктів, які будуть висвітлені для збору коштів, контроль за дотриманням усіх правил моделі фінансування, яких мають
дотримуватися учасники; щодо фінансових – це підтримка безпеки проведення транзакцій між власниками
проєктів та інвесторами, обмін достовірною інформацією між учасниками платформи для мінімізації ризику її
асиметрії, просування проєктів для фінансування.
Принципи, які можуть бути покладені в основу
функціонування краудфандингової платформи, наразі є такими:
• "все або нічого": власник проєкту отримає кошти
лише, якщо протягом певного терміну була повністю
зібрана озвучена на початку сума. Кошти одразу не
перераховуються власнику проєкту, а блокуються

ISSN 1728-3817

платіжною системою на рахунках вкладників. Потім вони або будуть переведені власнику, або знову стануть
доступними інвестору. За таким принципом функціонує
платформа Kickstarter [23];
• гнучка: кошти в будь-якому разі будуть
перераховані власнику проєкту, незважаючи на те, чи
була зібрана уся сума. Такий принцип використовують
відомі крауд-платформи Rockerhub та IndieGoGo, але
якщо сума не була зібрана повністю, то вони стягують
більші комісійні;
• "постійне фінансування": використовується для
проєктів, що мають благодійний характер. Кошти одразу перераховуються з рахунку донора на рахунок власника проєкту.
Отже, наразі існують різноманітні види краудфандингу, а також і крауд-платформ, що в свою чергу впливає
на організацію процесу фінансування, проте, все ж можна окреслити загальну базову модель (рис. 3).
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Рис. 3. Основні етапи процесу фінансування на крауд-платформі
Джерело: побудовано авторами на основі [28].

Необхідно виокремити три учасника процесу краудфінансування: власник проєкту (реципієнт, позичальник), крауд-платформа та інвестор (кредитор, донор).
Перший крок у процесі фінансування – це генерування
ідеї, розробка проєкту автором, а також вибір платформи для фінансування. Після обрання платформи власник проєкту надсилає операторам платформи розроблений проєкт (крок 2), які, в свою чергу, роблять перевірку за дотриманням ним усіх правил та норм (висвітлення достовірної інформації, коректне її подання, тощо) (крок 3). Якщо проєкт був схвалений, відбувається
оформлення договору, встановлення суми і термінів
збору (крок 4). Після цього оператори розміщують проєкт на платформі (крок 5). Далі відбувається ознайом-

лення донорів з проєктом і у позитивному випадку –
фінансування (крок 6). Крок 7 відображає блокування
інвестованих коштів на рахунках донорів.
Надалі є два варіанти розгортання подій (рис. 3).
Перший – це повернення коштів донорам, якщо не була
зібрана на початку озвучена сума (принцип "все або
нічого") (крок 8п). Або ж більш оптимістичний – переказ
коштів авторам проєкту (якщо була зібрана уся сума,
або платформа використовує гнучку модель) (крок 8).
9 крок – стягнення платформою комісійних та останній
– отримання донорами винагороди (якщо це передбачено умовами інвестування).
Краудфандинг як інноваційний метод фінансування в
порівнянні з традиційними має багато переваг (рис. 4).

КРАУДФАНДИНГ
Благодійні фонди

Кредит

Грант

Краудфандинг з
нефінансовою винагородою передбачає певне
символічне заохочення,
що, певною мірою, може
підвищити обсяги внесків.

Менші витрати та вища
ймовірність отримати кошти, відсутність
посередників та значних
вимог до позичальника.

Автору не потрібно коригувати проєкт під рамки
гранту, він може презентувати ідею, як вважає за
потрібне.

Випуск акцій

Не надає інвесторам переважного права на безпосереднє управління проєктом.

Рис. 4. Основні переваги краудфандингу в порівнянні з традиційними методами фінансування
Джерело: побудовано авторами на основі [6, 9].

Крім перелічених, ще можна окреслити декілька загальних переваг краудфандингу:
• високий рівень доступності, адже, як правило,
основним майданчиком для фінансування є онлайн
платформа, яка виключає потребу у посередниках;
• можливість скорочення як фінансових, так і часових витрат на пошук інвесторів чи проєктів для
інвестування;
• відсутність географічних обмежень на збір коштів (як правило).
Специфічними перевагами краудфандингу для реципієнтів є:
• можливість отримати кошти за прийнятною
ціною для власника проєкту. Якщо ми розглядаємо краудлендинг, то це більш низькі відсотки у порівнянні з
банківськими;
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• вдалий маркетинговий хід, адже одночасно це і
змога надати інформацію про проєкт без додаткових витрат, і з'ясування ставлення споживачів до майбутнього
продукту, а отже, як наслідок, зниження ризику неуспішності проєкту через відсутність майбутнього попиту.
Відповідно перевагами для донорів є:
• зручна можливість інвестувати свої кошти в
економіку;
• можливість у разі участі у краудфандингу на
основі нефінансової нагороди стати піонером інновації.
Однак, крім перелічених переваг, краудфандинг
створює певні ризики для учасників краудфандингової
екосистеми (рис. 5).
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Модель краудфандингу: на основі пожертвування
•
•

•

ризики для донорів: ризики шахрайства (фейковий проєкт, кібер-ризики);
ризики для бенефіціарів: ризики втрат, повязаний з тим, що надходження не покриватимуть витрати на
позиціонування і просування проєкту на платформі, особливо у разі великої кількості схожих проєктів; валютні
ризики; юридичні ризики.
ризики для платформ: ризики кібер-атак; технологічні ризики; юридичні ризики; репутаційні ризики.

Модель краудфандингу: на основі винагороди

•

•
•

ризики для інвесторів, кредиторів: ризики шахрайства (фейковий проєкт, кібер-ризики); ризики переоцінки
ефективності проєктів; ризики недотримання принципів належної обачності; ризики фінансових втрат; ризики
недостатньої прозорості; ризики ліквідності; ризики недостатнього захисту вкладених коштів;
ризики для бенефіціарів: ризики високих альтернативних витрат; валютні ризики; юридичні ризики; ризики
втрати інтелектуальної власності;
ризики для платформ: ризики кібер-атак; технологічні ризики; юридичні ризики; репутаційні ризики
Рис. 5. Ризики в екосистемі краудфандингу

Джерело: складено авторами за [22].

Аналіз динаміки обсягу залучених коштів на основі краудфандингу у світі засвідчує, що до 2017 р. простежувалася тенденція до збільшення обсягу залучень на світовому ринку. Однак, починаючи вже з 2018 р. ситуація змінюється кардинально (рис. 6).

Рис. 6 Динаміка обсягу залучених коштів на основі краудфандингу в світі
у 2010-2020 рр., млрд дол. США
Джерело: побудовано авторами за даними [21].

Для того, щоб визначити причини такого різкого
спаду у 2018 р. проаналізуємо диференціацію світового краудфандингу за основними регіонами. Згідно даних табл. 1 можна стверджувати, що спад краудфандингу у 2018 р. безпосередньо спричинений його різким зменшенням у Китаї на 39,9 %. Це пов'язано з

посиленням регулювання діяльності крауд-платформ
у Китаї, що, ймовірно, буде продовжувати впливати на
обсяги й упродовж наступних років, а також масштабними шахрайствами, що зумовили банкрутства регіональних крауд-платформ.

Т а б л и ц я 1. Динаміка краудфандингу у світі за регіонами, 2017-2018 роки
Регіон
Європа
Азія (за виключенням Китаю)
Китай
Північна та Південна Америки
Середній Схід
Африка
Всього

2017, млрд дол. США
11,90
3,64
358,25
44,30
0,35
0,10
418,54

Джерело: розраховано авторами за даними [21].
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2018, млрд дол. США
18,00
5,90
215,40
63,90
0,80
0,21
304,21

Приріст
51,3 %
62,1 %
-39,9 %
44,2 %
131,0 %
101,4 %
-27,3 %
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Якщо аналізувати обсяг залучених коштів через краудфандинг без даних Китаю, то спостерігаємо ринок, який
досить активно розвивається та нарощує обсяги залучених коштів (рис. 7).

Рис. 7. Динаміка обсягу залучених коштів на основі краудфандингу
(за виключенням ринку Китаю) у 2013-2020 рр., млрд дол. США
Джерело: побудовано авторами за даними [21].

Динаміка обсягів краудфандингу у регіональному розрізі засвідчує такі тренди (рис. 8).

Рис. 8. Динаміка обсягу залучених коштів на основі краудфандингу
у різних регіонах за 2013-2020 рр., млрд дол. США
Джерело: побудовано авторами за даними [21].

Так, у Китаї триває тенденція до зменшення обсягів
краудфандингу, зокрема у 2019–2020 рр. далася взнаки
пандемія COVID-19 і найбільшого "удару" зазнала сфера споживчого кредитування, яка до цього часу була
лідером на китайському ринку краудфандингу за обсягами акумульованих коштів.
Щодо країн Африки, то стрибкоподібне зростання з
2018 р. зумовлено, зокрема, й слабким регулюванням,
що безумовно може мати негативні наслідки для інвесторів [12] (рис. 7). У 2019 р. обсяг залучених коштів зріс
на 429 % у порівнянні з 2018 р. і сягнув 1,1
млрд дол. США. У 2020 р. зберігається тенденція зростання, але не такими швидкими темпами, в першу чергу
через пандемію, а також у зв'язку з обмеженою державною підтримкою краудфандингові платформи більш
гостро відчули на собі її вплив [21]. Крім того, протягом
останніх років відбулось досить різке знецінення валют
країн південніше Сахари відносно долара США, а це
означає, що обсяги в національній валюті могли зрости,
однак при їх конвертації у тверду валюту отримуємо
значно менші темпи зростання.
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Регіон Середнього Сходу продемонстрував досить стабільне зростання й у 2018 р. обсяг залучених
коштів становив 802 млн дол. США. Однак, пандемія
внесла свої корективи і в наступних досліджуваних
роках спостерігаємо незначне зменшення обсягу фінансових ресурсів, що були залучені за допомогою
краудфандингових платформ.
Тенденції розвитку краудфандингу на ринку Азії (за
винятком Китаю) залишалися досить стабільними. Середньорічні темпи приросту за аналізований проміжок
часу становлять 126 %. У 2020 р. частка азійського
краудфандингу в світовому обсязі склала близько 8 %
на противагу 2 % у 2018 р. (рис. 8).
Щодо європейського краудфандингу, то простежується стабільне зростання ринку протягом всього досліджуваного періоду без різких змін. Середньорічні
темпи приросту з 2013 р. складають 62 %. Станом на
2020 р. обсяги залучень сягнули 22,5 млрд дол. США,
що становило 20 % світового ринку (рис. 9).
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Рис. 9. Регіональна структура краудфандингу у 2013-2020 рр.
Джерело: побудовано авторами за даними [21].

Обсяги залучених коштів через краудфандингові
платформи в Північній та Південній Америках активно
зростали протягом досліджуваного періоду і станом на
2020 р. склали 79,2 млрд дол. США, а середньорічні
темпи приросту склали 65 %. За рахунок досить різкого
згортання краудфандингу у Китаї частка американського краудфандингу у загальному світовому обсязі сягнула 70 % у 2020 р. (рис. 8).
Таким чином, тренди розвитку краудфандингу суттєво різняться між регіонами. Фактори, які визначають
ці тренди, є різними і не завжди однозначними. Такими
факторами є:
• економічний розвиток країни. Так, Хаддад К. і
Хорнуф Л. на основі комплексного дослідження доводять, що розвиток фінтех-стартапів у сфері фінансування, до якої вони зараховують факторинг, краудфандинг, краудлендинг і мікрокредитування, залежить від
обсягу ВВП на одну особу в країні (так, зростання на
одну одиницю в Ln(ВВП на одну особу) зумовлює зростання на 71,3 % створених фінтех-стартапів в наступному році; якщо виключити США з вибірки, то на
50,4 %). Крім того, вченими показано, що також значущими впливовими факторами розвитку є наявність
робочої сили, регулювання та венчурне фінансування
[13, с. 83, с. 93-95]. Також, Г. Душнітскі та колеги зазначають, що зростання на 1000 доларів США ВВП на одну
особу призводить до зростання на 4 % краудфандингових платформ у щорічному вимірі [17, с. 56]. З
іншого боку, краудфандинг може бути й драйвером
економічного розвитку. Так, Й. Холмберг показує, що
справді краудфандинг впливає на економічне зростання, оскільки має місце поєднання ідей і фінансування,
які відповідно призводять разом до створення нових
продуктів або послуг [20]. На нашу думку, обидві позиції
можуть мати місце. Чим багатше суспільство, тим
більше є вільних коштів, які можуть бути вкладені в різні
проєкти, в тому числі краудфандингові, саме тому
надалі ми й виділяємо такий фактор, як валові заоISSN 1728-3817

щадження. Однак, більш успішніші проєкти, які фінансуються через краудфандинг, і відповідно зростання
обсягів краудфандингу позитивно впливають на економічне зростання;
• валові заощадження населення мають бути також впливовим фактором. Так, зростання валових заощаджень означає, що після здійснення витрат з'являються вільні кошти. Спочатку вільні кошти спрямовуються у найбільш захищені вкладення, як-от депозити, але зі зростанням обсягів валових заощаджень
відбувається їх диверсифікація все більшою мірою.
Зростання валових заощаджень має наслідком зростання економіки, що доведено у низці праць [31, 32].
Таким чином, зважаючи на огляд впливу першого фактору можна дійсно стверджувати, що зростання валових заощаджень може позитивно впливати на зростання краудфандингу;
• наявність краудфандингових платформ має бути також впливовим фактором, оскільки чим більше
платформ, тим більшою буде конкуренція, а отже, це
сприятиме зростанню прозорості, зручності і зниженню витрат бенефіціарів, пов'язаних із наданням послуг
платформами;
• регулювання краудфандингу потрібне, але має
свої нюанси. Так, К. Хаддад і Л. Хорнуф зауважують,
що регулювання має позитивний вплив на розвиток
краудфандингу [13, с. 93-95]. Так само це й доводиться
у роботах І. Дженіка, Т. Лімана, А. Нава [22] та
В. Пранджіван [27]. Ми припускаємо, що зв'язок між
фактором та змінною є позитивним – чим більш ефективним, чітким та законодавчо підкріпленим є регулювання, тим більшими є обсяги залучених коштів з використанням крауд-платформ.
Для аналізу використовувались дані кожного показника за 2013-2019 рр., для того, щоб вибірка була релевантною, нами не було взято до уваги дані за 2020 р.,
так як, у зв'язку з пандемією відбувались досить різкі
коливання на ринку. Було використано дані сумарно по
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країнах, що входять до кожного з аналізованих регіонів,
таким чином було сформовано панельний ряд даних із
загальною кількістю спостережень – 48.

У результаті побудовано панельну багатофакторну
регресійну модель, результати найбільш адекватної
подано в табл. 2.

Т а б л и ц я 2. Багатофакторна панельна регресія – аналіз моделі
Залежна змінна

Числова модель

Коефіцієнт
детермінації

Prob.
F-критерій

Адекватність
моделі за F-критерієм

Ln (Загальний обсяг залучених коштів
із використанням краудфандингу,
млрд дол. США)

LNY = 0.00122543711894*LNS^4
+ 1.47072903055*LNP –
11.6297188253 + [CX=F]

0,895137

0,00000

Підтверджується

Джерело: розраховано та побудовано авторами.

Якість моделі була перевірена коефіцієнтом детермінації, оскільки він є більшим за 75 %, можемо припускати, що модель є якісною. До того ж, модель є адекватною, адже Prob. F-критерій менше 5 %.
Із таблиці 3 можемо побачити, що всі обрані фактори є значимими для даної регресій, так як Prob. для

кожного окремого фактору менше 5 %. Також, ми спростили рівняння моделі, для більш зручного використання, перевіривши за допомогою тесту Вальда гіпотези
про можливе заокруглення коефіцієнтів біля факторів.

Т а б л и ц я 3. Багатофакторна панельна регресія – аналіз факторів
Залежна змінна
Ln (Загальний обсяг залучених коштів з використанням краудфандингу,
млрд дол. США)

Числова модель
LNY = 0.001225*LNS^4 +
1.470729*LNP – 11.629719 +
[CX=F]

Prob. факторів
LNS [0,0431]
LNP [0,0000]
С [0,0001]

Позначення
LNY – залежна змінна,
LNP – Ln (кількість платформ, шт),
LNS – Ln (заощадження, млрд дол. США)

Джерело: розраховано та побудовано авторами.

З таблиці 4, можна стверджувати, що в даній моделі відсутня мультиколінеарність, оскільки коефіцієнт
кореляції між факторами моделі менший за 75 %, тому
дана регресія може використовуватись для оцінки

впливу кожного окремого фактору на нашу змінну. До
того ж варто зазначити, що між змінною та факторами
існує середній зв'язок.

Т а б л и ц я 4. Кореляційна матриця
lny
lns
lnp

lny
1
0,696194949
0,720454132

lns

lnp

1
0,589124528

1

Джерело: розраховано та побудовано авторами.

Таким чином, зростання на одну одиницю в
Ln(кількість платформ) зумовлює зростання залежної
змінної на 0.001225, а Ln (заощадження, млрд дол.
США) – на 1.470729.
На основі даних, отриманих за результатами моделювання, можна стверджувати, що усі гіпотези стосовно позитивного зв'язку між обсягами залучених коштів

через крауд-платформи та представленими факторами
(обсяг заощаджень, кількість функціонуючих платформ)
були підтверджені.
Стосовно українського ринку, то він знаходиться на
початковому етапі свого становлення, характеризується малою кількістю платформ та невеликими обсягами
фінансування (рис. 10).

Рис. 10. Характеристика основних краудфандингових платформ в Україні
Джерело: створено автором на основі [2, 3, 4, 19].

"Українська Біржа Благодійності" є першою краудплатформою в Україні, вона спеціалізується на залученні
коштів для різного роду благодійних і соціальних проєктів.
За 10 років існування на платформі було реалізовано
ISSN 1728-2667

6417 кампаній і проєктів та залучено 378 443 771 грн. У
серпні 2020 р. відбувся перезапуск та оновлення платформи, вона отримала нову назву "dobro.ua" [4].
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"Спільнокошт" працює на базі платформи суспільних інновацій "Велика ідея" та орієнтується, перш за
все, на інноваційні, культурні та соціальні проєкти. Основними сферами фінансування є література, кіно, театр, музика, медіа, освіта, економіка, громадські акції
тощо. За увесь час існування на платформі було зібрано близько 44 025 933 грн та успішно реалізовано 502
проєкти [3] (рис. 9).
Ще однією відомою українською платформою є
"Na-starte", основною її відмінністю від попередніх є
те, що платформа не має чітко визначеної тематики
фінансування, це можуть бути як інноваційні, так і
культурні проєкти [2].
Платформа "GoFundEd" є більш спеціалізованою і
орієнтується на освітні проєкти. За відносно короткий
термін існування платформі вдалось профінансувати
135 проєктів на суму 4 893 082 грн [19].
Специфічними особливостями українського краудфандингу, на основі яких з'являються очевидні бар'єри,
що перешкоджають його розвитку, є:
• використання здебільшого для фінансування
благодійних проєктів у сфері культури, освіти, охорони
здоров'я тощо, що безумовно сприяє соціальному розвитку в країні. Однак необхідне коригування пріоритетів, оскільки краудфандинг практично не використовується для фінансування інноваційних проєктів, зокрема стартапів;
• недостатня кількість платформ, зокрема різної
спеціалізації;
• незначний обсяг залучення коштів. Це можна пояснити як порівняно невисокими доходами і відповідно
заощадженнями населення, так і недовірою населення
до таких платформ в Україні;
• відсутність державного регулювання. Дана особливість є одним із найголовніших бар'єрів на шляху
розвитку краудфандингу, оскільки створює додаткові
ризики для усіх учасників фінансування. Ризики для
краудфандингових платформ виникають у разі
відсутності зрозумілих правил їх функціонування, а також браку державної підтримки. Інституційні інвестори в
особі держави активно залучаються в інших країнах і як
донори, і як реципієнти для фінансування соціальних
проєктів. Ризики для власних проєктів реалізуються на
етапі розміщення даних на платформі, оскільки розкриваються усі його характеристики і власне ідея, тому
виникає потреба у надійному захисті інтелектуальної
власності. І звісно існують ризики для інвесторів, адже
неврегульованість створює умови для виходу на ринок
шахраїв, на яких можуть натрапити як непрофесійні, так
і професійні інвестори.
Тому наразі першочерговими заходами, які забезпечуватимуть сталий розвиток краудфандингу як дієвого інструменту залучення коштів в Україні, можуть
бути (рис. 10):
• ефективне регулювання функціонування краудфандингу, зокрема ухвалення закону "Про краудфандинг".
За приклад ефективного держаного регулювання
краудфандингу може слугувати закон Сполучених Штатів Америки – JOBS Act (Jumpstart Our Business Startups
Act), який був підписаний у 2012 р. [32]. У цьому законі,
по-перше, чітко визначаються права та обов'язків сторін. По-друге, передбачене ліцензування краудплатформ, що мінімізує ризик поширення шахрайств.
По-третє, для мінімізації ризиків непрофесійних інвес-
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торів використовуються обмеження на обсяги коштів,
які реципієнти можуть зібрати, а донори – інвестувати;
• створення платформ різної спеціалізації та забезпечення їх прозорої діяльності, що стимулюватиме
прихід на ринок різних типів інвесторів;
• прозоре функціонування краудфандингових платформ;
• формування культури крауд-фінансування на
основі інформаційного забезпечення, обізнаності широких верств населення з метою створення позитивного іміджу краудфандингових платформ, що в першу
чергу залежить від ефективності їх діяльності. У довгостроковій перспективі ці ж кроки дозволять досягти
довіри з боку населення до такого методу інвестування.
Враховуючи наявну соціальну спрямованість українських краудфандингових платформ, а також результати
їх діяльності, перспективи розвитку краудфандингу в
цілому та зарубіжний досвід, можемо стверджувати, що
виконання зазначених рекомендацій сприятиме розвитку
альтернативного фінансування. Зауважимо, що перші
кроки вже зроблені у цьому напрямку, коли Національний банк України затвердив "Стратегію розвитку фінтеху
в Україні до 2025 року", яка є планом "створення в Україні повноцінної фінтех-екосистеми з інноваційними фінансовими сервісами та доступними цифровими послугами"
[8]. Також передбачено функціонування регуляторної
"пісочниці" НБУ, що націлена на стимулювання розвитку
різних фінтех-напрямів шляхом "надання учасникам ринку кваліфікованих консультацій та створення умов для
тестувань інноваційних продуктів та сервісів у контрольованому регуляторному середовищі; покращення споживацького досвіду та захист прав споживачів завдяки
підвищенню якості фінансових продуктів та сервісів;
зниження часу виходу на ринок (time-to-market) та зростання кількості успішних інноваційних кейсів.." [1].
Висновки. Краудфандинг як альтернативна FinTech
екосистема активно розвивається у світі, зокрема в країнах Європи та Америки, де середньорічні темпи приросту його обсягів, починаючи з 2013 р. складають понад
60 %. Такому бурхливому розвитку краудфандингу
сприяли розмаїтість моделей його реалізації, гнучкість у
способах і формах залучення коштів через краудфандингові платформи, адаптивне регулювання. Крім переваг краудфандингу визначено також й ризики, які
притаманні усім учасникам краудфандингу залежно
від його моделі. Для більш глибокого вивчення факторів, що мають вплив на розвиток краудфандингу були
побудовані панельні багатофакторні регресійні моделі,
які показали, що значущими виявилися такі фактори:
валові заощадження та кількість краудфандингових
платформ. Щодо регулювання, то необхідно знайти
баланс між захистом учасників від ризиків і гнучкістю
та простотою реалізації краудфандингу, що якраз і є
його особливостями.
Аналіз практики використання краудфандингу в
Україні засвідчив такі його особливості: краудплатформи використовуються здебільшого для фінансування різних благодійних та соціальних проєктів; недостатня кількість платформ, зокрема різної спеціалізації; незначний обсяг залучених коштів; відсутність
належного регулювання. Ці особливості формують бар'єри, що існують на шляху розвитку краудфандингу, які
можна подолати у разі створення ефективної системи
регулювання краудфандингу, яка має стати основою
прозорості функціонування краудфандингу, створення
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платформ різної спеціалізації, а головне – формування
культури крауд-фінансування на основі інформаційного
забезпечення, обізнаності широких верств населення.
Список використаних джерел
1. Концепт платформи інноваційних фінансових рішень НБУ (Регуляторна "пісочниця"). URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/
Finteh2025_pisochnycja.pdf?v=4.
2. На старте. URL: https://na-starte.com.
3. Спільнокошт. URL: https://biggggidea.com.
4. Українська Біржа Благодійності. URL: https://dobro.ua.
5. Попович Д. В., Назар Н. В., Савчин Н. В. Краудфандинг як
новітній спосіб фінансування в Україні. Young Scientist. 2018. № 10 (62),
с. 873 -876.
6. Ринок фінансових послуг: підручник / кол. авторів; за ред.
Н. В. Приказюк. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2019. 757 с.
7. Регулятори фінансового ринку затвердили Стратегію розвитку
фінансового сектору України до 2025 року. URL: https://bank.gov.ua/
ua/news/all/regulyatori-finansovogo-rinku-zatverdili-strategiyu-rozvitkufinansovogo-sektoru-ukrayini-do-2025-roku.
8. Стратегія розвитку фінтеху в Україні до 2025 року – курс на
сталий розвиток інновацій, кешлес та фінансову грамотність. URL:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-rozvitku-fintehu-v-ukrayini-do2025-roku--kurs-na-staliy-rozvitok-innovatsiy-keshles-ta-finansovugramotnist.
9. Шевченківська весна 2021. Економіка. На шляху до сталого
розвитку, матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
студентів, аспірантів та молодих вчених / За заг. ред. Л.А. Анісімової.
Київ, Інтерсервіс, 2021. Вип. ХІХ. 334 с.
10. Belleflamme P., Lambert T., Schwienbacher T. Crowdfunding: tapping the right crowd. Journal of Business Venturing. 2014. Volume 29. Issue
5, P. 585 – 609. URL: https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.07.003.
11. Cerdeira N., Kotashev K. Startup Failure Rate: Ultimate Report +
Infographic. URL: https://www.failory.com/blog/startup-failure-rate.
12. Chao E. J., Serwaah P., Baah-Peprah P., Shneor R. Crowdfunding
in Africa: opportunities and challenges. In: Advances in crowdfunding. 2020.
URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-46309-0_14.
13. Haddad C., Hornuf L. The emergence of the global fintech market:
economic and technological determinants. Small Business Economics.
2019. Vol. 53(1), p. 81-105, DOI: 10.1007/s11187-018-9991-x.
14. Cumming D. J., Leboeuf G., Schwienbacher A. Crowdfunding
models: keep-it-all vs. all-or-nothing. Financial Management. 2020.
Volume49, Issue2, p. 331-360. URL: https://doi.org/10.1111/fima.12262.
15. Current state of alternative finance in Europe. URL:
https://www.crowdfundinghub.eu/current-state-of-crowdfunding-in-europe-2020.
16. Di Pietro F. Crowdfunding for entrepreneurs. Developing strategic
advantage through entrepreneurial finance. 2020. URL: https://www.perlego.com/
book/1522386/crowdfunding-for-entrepreneurs-developing-strategic-advantagethrough-entrepreneurial-finance-pdf.
17. Dushnitsky G., Guerini M., Piva E., Rossi-Lamastra C. Crowdfunding in Europe: determinants of platform creation across countries. California
management review. 2016. № 58(2), p. 44-71. URL: https://doi.org/
10.1525/cmr.2016.58.2.44.
18. Ferrarini G. Regulating FinTech: Crowdfunding and Beyond. In:
Fintech and Banking. Friends or Foes? 2017. URL: http://europeaneconomy.eu/wp-content/uploads/2018/01/EE_2.2017-2.pdf#page=123.
19. GoFundEd. URL: https://gof.org.ua.

~ 35 ~
20. Holmberg J. Crowdfunding and economic growth: potential effects
on investment efficiency. 2016. URL: https://www.diva-portal.org/smash/
get/diva2:950979/FULLTEXT01.pdf.
21. International industry reports. URL: https://www.crowdfunding-research.org/
reports.
22. Jenik I., Lyman T., Nava A. Crowdfunding and Financial Inclusion.
Working Paper CGAP. 2017. URL: https://www.cgap.org/sites/default/files/
Working-Paper-Crowdfunding-and-Financial-Inclusion-Mar-2017.pdf.
23. Kickstarter. URL: https://www.kickstarter.com/help/stats?ref=hello.
24. Lawton K., Marom D. The crowdfunding revolution. social networking meets venture financing. CreateSpace Independent Publishing Platform.
2010. URL: https://www.perlego.com/book/9644/summary-the-crowdfundingrevolution-review-and-analysis-of-lawton-and-maroms-book-pdf.
25. Misztal P. The relationship between savings and economic growth
in countries with different level of economic development. Financial Internet
Quarterly. 2011. № 7, p. 17-29.
26. Patra S. K., Murthy D. S., Kuruva M. B., Mohanty A. Revisiting the
causal nexus between savings and economic growth in India: an empirical
analysis. EconomiA. 2017. Volume 18, Issue 3, p. 380-391. URL:
https://doi.org/10.1016/j.econ.2017.05.001.
27. Pranjivan V. Financial innovation and alternative finance: a comparative analysis of the objectives of regulation and its impact on lending
based crowdfunding in France and in the UK. 2017. URL:
https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/15766/1/vinay_pranjivan_diss_
mestrado.pdf.
28. Ryu S. Beauty of crowdfunding. Blooming creativity and innovation
in the digital era. Routledge Frontiers of Business Management. 2020.
132 p. URL: https://www.perlego.com/book/1379772/beauty-of-crowdfundingblooming-creativity-and-innovation-in-the-digital-era-pdf.
29. Ryu S., Kim Y.-G. Money is not everything: a typology of crowdfunding project creators. The Journal of Strategic Information Systems.
2018. Volume 27, Issue 4, p. 350-368. URL: https://doi.org/10.1016/
j.jsis.2018.10.004.
30. Sholoiko A. Financing losses from natural and man-made disasters by use of crowdfunding. Investment management and financial innovations. 2017. № 14(2). doi: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.14(2-1).2017.07.
31. Statista: Most successfully completed Kickstarter projects as of
July 2021, based on amount of total funds raised. URL:
https://www.statista.com/statistics/222489/most-successful-completedkickstarter-projects-by-total-funds-raised/.
32. Torris T. The ECN updates review of crowdfunding regulation in
the EU, Israel & the USA. 2017. URL: https://goo.gl/v1Z94K.
33. Which Country Has the Best Developers? Ukraine Ranks in the
Top 5. 2021. URL: https://www.daxx.com/blog/development-trends/whichcountry-has-best-web-developers.
Received: 16/09/2021
1st Revision: 23/11/2021
Accepted: 26/12/2021

Author's declaration on the sources of funding of research
presented in the scientific article or of the preparation of the
scientific article: budget of university's scientific project

Н. Версаль, д-р экон. наук, доц.
Я. Дудник
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина

КРАУДФАНДИНГ КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ FINTECH-ЭКОСИСТЕМА НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Финансовый рынок предлагает множество возможностей для финансирования проектов, однако, классические его составляющие
с развитием теряют такие черты, как гибкость и легкость движения денежных средств между его участниками, в том числе и из-за
усиления регулирования. Как результат, в поиске удобных каналов движения средств от кредиторов и инвесторов к заемщикам и
эмитентам появляются новые, иногда нишевые виды финансовых рынков и инструментов. Краудфандинг стал такой нишевой составляющей финансового рынка, своеобразной экосистемой, которая состоит из инвесторов (кредиторы, доноры), крауд-платформ
и бенефициаров (владельцев проектов), среди которых особое место занимают стартапы. Соответственно целью исследования
стало выяснение особенностей краудфандинга, факторов, предопределяющих его развитие, а также определение перспектив его
развития. Для достижения цели использовать статистико-экономические методы, с помощью которых определены тренды развития краудфандинга в разных регионах мира и выяснены факторы, которые имели влияние на это развитие, в частности, экономическое развитие страны, валовые сбережения населения, наличие краудфандинговых платформ, регулирование. Построенные панельные многофакторные регрессионные модели показали, что значимыми оказались такие факторы: валовые сбережения и количество
краудфандинговых платформ. Определены особенности функционирования краудфандинга в Украине, а также комплекс мер, реализация которых будет способствовать развитию краудфандинга в Украине.
Ключевые слова: финансирование, крауд-платформы, финансовые технологии.
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CROWDFUNDING AS ALTERNATIVE FINTECH ECOSYSTEM IN FINANCIAL MARKET
The financial market offers many opportunities for projects funding. However, in its development, the financial market becomes more complex;
it loses such features as flexibility and ease of fund-raising, including increased regulation. As a result, new, sometimes niche types of financial
markets and instruments appear in the search for convenient channels for the movement of funds from lenders and investors to borrowers and
issuers. Crowdfunding has become such a niche component of the financial market, a kind of ecosystem that consists of investors (lenders,
donors), crowd platforms, and beneficiaries (project owners), among which startups occupy a special place. Accordingly, the purpose of the study
was to clarify the features of crowdfunding, the factors predetermining its development, and the prospects for its development. To achieve the goal,
we use statistical methods. We note the positive trends in the development of crowdfunding in all regions, despite that China showed a crucial
decline. Thus, the average annual growth rate of crowdfunding in Europe and America has been more than 60 % since 2013. We also analyze the
factors influencing crowdfunding development, particularly economic development, gross savings, the number of crowdfunding platforms,
regulation. The constructed panel multivariate regression models showed that the following factors were significant: gross savings and the number
of crowdfunding platforms. Finally, we have determined the features of the functioning of crowdfunding in Ukraine. Among those, the use of
crowdfunding mainly for charitable financing projects, an insufficient number of platforms, an insignificant amount of funds raised, and the
absence of state regulation. As a result, we have identified measures that will contribute to the development of crowdfunding in Ukraine, including
the adoption of best practices of crowdfunding regulation, ensuring the transparency of its functioning, establishment of specialized crowdfunding
platforms, and creating a crowdfunding culture. Keywords: funding, crowd platforms, financial technologies.
Keywords: financing, crowd- platforms, financial technologies.
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ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У статті проаналізовано підходи до визначення поняття "продуктова інновація" та представлено власне тлумачення. Авторами визначено, що продуктова інновація являє собою кінцевий етап розробки нових або удосконаленних продуктів, які задовольнятимуть потреби користувачів. Представлено особливості розвитку ІТ-сфери на національному та зарубіжному ринках. Продемонстровано доцільність застосування продуктової інновації у ІТ-сфері, що є
фактором підвищення конкурентоспроможності підприємства. Зокрема, продуктові інновації в ІТ-галузі та онлайнзастосунки використовуються компаніями з метою спрощення функціоналу робіт співробітників, заощадження часу
та підвищення конкурентоспроможності на ринку. Доведено, що розкриваючи трансформацію онлайн-ресурсу в інноваційний ІТ-продукт, як результат можливості збільшення доходу підприємства, було виявлено механізм, який сприяє покращенню можливостей персоналу компаній–партнерів забезпечувати якість обслуговування клієнтів у точках
продажу та збільшенню обсягів збуту дистанційно.
Ключові слова: продуктова інновація; ІТ-сфера; конкурентоспроможність підприємства; навчання персоналу; непряма мотивація.

Вступ. Пандемія змусила ІТ сферу подивитися на
світ через іншу призму. Так, спостерігається розвиток
новітніх технік та технологій, що є корисним людству
для адаптування поведінки під швидкозмінне зовнішнє
середовище; відзначається розвиток "нового" обслуговування клієнтів через додатки, коли клієнт прямуючи
до магазину може орієнтуватися яким він буде в черзі.
Через коронокризу багатьом підприємцям та бізнесменам довелося змінити свою операційну модель діяльності на цифрову, а також вивчати можливості безконтактної взаємодії. Поширення набуває інженерія штучного інтелекту, що об'єднує різні техніки, технології та
методології, створюючи універсальний проект. Таким
чином, нині інновації відіграють важливу роль у розвитку більшості як українських, так і міжнародних компаній.
В умовах глобалізації та постійного загострення конкуренції основою конкурентоспроможності виступають
інновації, які дозволяють підприємствам, що володіють
інноваційними конкурентними перевагами, займати
гідне місце серед конкурентів та партнерів. Отже, характерною особливістю останніх років є розвиток інноваційної діяльності у компаніях, сектору Research &
Development (далі R&D). Розвиток інновацій неможливий без орієнтування на потенційного користувача, що
відображається на безпосередньому процесі комерціалізації інноваційних продуктів.
Хоча цифровізація давно стала трендом, масовий
перехід на ремоут-режим сильно прискорив її. Через
наслідки пандемії, глобальному бізнесу доводиться
прискорити план цифровізації щонайменше на п'ять
років. За прогнозами Gartner в цьому році глобальні
витрати на IT, пов'язані тільки з віддаленою роботою,
складуть 332,9 мільярда доларів, що на 4,9 % більше,
ніж в минулому. В цілому в IT-рішення компанії вкладуть близько 3,9 трильйона доларів, що на 6,2 % більше, ніж у 2020. Найбільше зростання прогнозують в
сегменті розробки програмного забезпечення – інвестиції в нього на 8,8 % перевищать показники 2020 року.
Попит на IT-послуги зараз рекордно високий і навіть
перевищує пропозицію на ринку. Тільки за останній рік
він збільшився на 11 % у всьому світі. Стрімке зростання попиту на IT-рішення посилює потребу у кваліфікованих IT-інженерах. Згідно з дослідженням Evans Data,
у світі вже понад 24,5 мільйона IT-фахівців, що на

500 тисяч більше, ніж минулого року. Попри це, IT-галузь
відчуває брак інженерних талантів. За даними консалтингової компанії Korn Ferry, до 2030 року дефіцит фахівців в ключових сферах у світі може досягти 85,2 мільйона, з яких більше ніж 4 мільйони – в ІТ-індустрії [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам розвитку інноваціи ної діяльності на національному та міжнародному рівнях приділялася увага вітчизняних та закордонних дослідників. Сучасні тенденції
побудови дієвої моделі інноваційно-інвестиціи них
проектів викладено у дослідницьких працях вченихекономістів, зокрема відомих авторів таких як: А. Авдеева, яка досліджувала особливості управління реалізацією інноваційних проектів [2], Л. Гончаренко, яка вивчала менеджмент інвестицій та інновацій [3], І. Нікітін –
досліджувач поняття і видів продуктових інновацій та
методи оцінки ефективності їх впровадження на підприємстві [4], Е. Лобанов і О. Марков розглядали інноваційну діяльність компаній у сфері інформаційних технологій [5]. Так, основні принципи, на яких має ґрунтуватися інноваційний потенціал досліджували у дослідницьких університетах О. Жилінська, М. Ситницький та
А. Вікулова [6]. Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства вивчалося В. Антощенковою [7]. Питаннями взаємообумовленості інноваційного
розвитку та конкурентоспроможності підприємства на макро- та мікрорівнях займалася Ю.Полякова [8]. Брич В. Я.
та Снігур Х. А. вивчали особливості впровадження інноваційних технологій в епоху бурхливого розвитку
НТП та визначали, що саме використання інновацій є
запорукою розвитку підприємства в умовах сьогодення
[9]. Грабовська І.В. досліджувала роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності та сталого розвитку промислових підприємств та виявила прогалини у
ефективності використання інновацій. Так, дослідницею
було запропоновано комплекс рекомендацій щодо вдосконалення інноваційної діяльності суб'єктів господарювання, зокрема: впровадження інноваційної політики,
в основі якої покладено орієнтація на інноваційні можливості розвитку підприємств; доцільність розвитку системі управління якістю у розрізі отримання сертифікації
на вироблені товари і послуги на національному та міжнародному ринках; безперервне вдосконалення продукції національних виробників та розвиток рекламної
© Деркач О., Циганкова Н., 2021

ISSN 1728-3817

ЕКОНОМІКА. 4(217)/2021

~ 39 ~

кампанії підприємства [10]. Цюцюпа С.В. досліджував
особливості впровадження інновацій для досягнення
кращих результатів діяльності підприємства на основі
вивчення моделей інноваційного розвитку підприємств
(моделі державної підтримки, локального інноваційного
середовища, внутрішньогалузеві кластери, розвиток
міжгалузевих науково-технічних комплексів, світове
співробітництво, змішана модель. Було визначено, що
залучення інновацій у своїй діяльності дозволить підприємствам не тільки налагодити внутрішні процеси з
виробництва товарів і послуг продукції за рахунок прогресивних технологій, а й сприятиме підвищенню рівня
конкурентоспроможності та збереженні конкурентних
переваг на перспективу [11]. Машталер О. В. проаналізував сучасний стан залучення інновацій та їх вплив на
конкурентоспроможність вітчизняної економіки. В основу дослідження було покладено індикатори "Індексу
глобальної конкурентоспроможності", тренди індексів,
субіндексів та індикатори розвитку національної економіки. У результаті було відмічено недостатню інноваційну активність економічних суб'єктів, обмежений інноваційний потенціал, незадовільний стан впровадження
ІТ, недостатній рівень витрат на НДДКР. Для підвищення рівня інноваційної конкурентоспроможної України
автором було запропоновано: посилити вплив держави
на зміну структури матеріального виробництва, підвищити рівень наукоємності виробництва, збільшити фінансування НДДКР, що дозволить виробляти конкурентоспроможний товар/послугу на національному та міжнародному ринках [12]. Сучасні науковці Д. Порумбою,
Т. Камбуров, А. Рейд, П. Саймондс проводять дослідження щодо вивчення імплементації інноваційних ресурсів у бізнес-процеси підприємств, впровадженню
ІТ-продуктів, онлайн-ресурсів тощо [13,14]. Незважаючи
на значну кількість робіт, присвячених інноваціям як
фактору підвищення конкурентоспроможності підприємства, поза увагою залишаються продуктові інновації,
зокрема ІТ сектору, а також кадрова складова компанії.
Методологія дослідження. Теоретичною основою
дослідження стали праці вітчизняних та іноземних вчених з питань інтеграції інноваційних продуктів у бізнес-

моделі. У роботі були використані загальнонаукові та
спеціальні методи дослідження, а саме: абстрактнологічний, методи індукції та дедукції, синтезу й аналізу,
узагальнення для вивчення особливостей розвитку ринку споживчої електроніки в Україні, уточнення поняття
"ІТ-інновація", формулювання отриманих висновків, порівняння для виявлення переваг застосування продукту,
можливостей подальшого розвитку. В основі дослідження лежить метод експерименту, що зумовлює відтворення проекту на спеціалізованому ринку у контрольованих
умовах. Для визначення особливостей, закономірностей
і принципу застосування ІТ-інновацій в секторі продажів
застосовувався конструктивно-логічний метод.
Мета статті полягає у дослідженні особливостей застосування ІТ-інновації як фактору підвищення конкурентоспроможності підприємства.
Результати. Згідно із Законом України "Про інноваційну діяльність", інноваційна діяльність – це діяльність,
що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, і зумовлює
випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг. Результатом науково-дослідної і/або дослідноконструкторської розробки, що відповідає вимогам до
інноваційної діяльності є інноваційним продукт [15]. Так,
інноваційні продукти є ключем до організаційного оновлення та успіху підприємства.
Інновації в галузі інформаційних технологій (ІТ) на
підприємстві передбачають використання нових технологій для створення більш ефективної організації та
покращення узгодженості між технологічними ініціативами та цілями бізнесу.
Впровадження інновацій – це діяльність підприємства, пов'язана з упровадженням як технологічно нових,
так і значно технологічно удосконалених продуктів
(продуктових інновацій) і процесів (процесних інновацій). Інновація вважається упровадженою, якщо вона (її
результат) потрапила на ринок чи використовується у
виробничому процесі [16].
Розглянемо детальніше тлумачення терміна "продуктова інновація" та його доцільне використання задля
підвищення конкурентоспроможності компанії.

Т а б л и ц я 1. Визначення поняття "продуктова інновація"
Автор
Т. Г. Дудар,
В. В. Мельниченко
І. В. Нікітін
В. О. Козловський

Визначення
матеріалізований результат науково-технічної та інноваційнї діяльності, що відкриває для споживача
нові сфери задоволення потреб.
розробка та впровадження технологічно нових та технологічно вдосконалених продуктів
інновації, що передбачають створення нових або вдосконалення продуктів, що випускаються, є типом
інновацій найбільш поширеним і важливим для забезпечення конкурентоспроможності виробничого підприємства.

Джерело: складено на основі [17, 4, 18].

На нашу думку, продуктова інновація являє собою
кінцевий етап розробки нових або удосконалених продуктів, які задовольнятимуть потреби користувачів.
Завершальною ланкою і результатом інноваційного
процесу є створення конкурентоспроможного продукту.
Проте конкурентоспроможність залежить від ступеня
новизни ідеї, взятої за основу нового продукту чи технології. Якщо ідея принципово нова, то життя новинки буде
тривалим. Вона швидко поширюється і приносить комерційну вигоду інноваторам і суспільству загалом [17].
Відтак, техніки та технології набирають обертів та все
швидше стають невід'ємною часткою бізнесу, а цифровізація й автоматизація стали необхідністю. Із розвитком
автоматизації в бізнесі у людей з'являється більше реISSN 1728-2667

сурсів і свободи для вирішення складних стратегічних
завдань, а також позбавляють працівників від рутинної
роботи. Отже, драйвером сьогодення є технології, які
змінюють реальність бізнесу і впливають на економіку
на мікро-, мезо- та марорівнях.
Тим часом науковці та компанії приділяються багато
уваги дослідженням і розробці інноваційних наукових
продуктів. На початок ХХІ ст. на частку наукоємного виробництва припадало 15,7 % промислового виробництва в Японії, 14,7 % – у США, 11,7 % – у Великобританії,
8,3 % – у Франції та Німеччині. Безумовним лідером за
обсягом виробництва наукоємної продукції є США (32 %
світового високотехнологічного виробництва). Розповсюдження нових технологій позначилось на стані не
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тільки сфери виробництва, але й послуг у країні, частка
яких у ВВП США збільшилась зі 49 % у 1959 р. до 64 % у
2001 р. [3]. За даними The World Bank, з 2000 по 2018 рік

Україна поступово зменшувала витрати на R&D сектор,
як зображено на рис. 1.

Рис. 1. Витрати України на дослідження і розробки з 2000 по 2018 роки
Джерело: складено на основі [19].

На початку листопада 2021 року дослідницька компанія IDC (International Data Corporation) оприлюднила
прогнози щодо розвитку світової ІТ-індустрії на 2022-й
та наступні роки. За словами аналітиків, сучасний світ,
безумовно, не став би таким, яким люди звикли його
бачити, якби так швидко не розвивалися інформаційні
технології. Очікується, що до 2022 року більше половини світової економіки ґрунтуватиметься на цифрових технологіях або відчуватиме їх вплив у тому чи
іншому вигляді, оскільки більшість продуктів та послуг
застосовуватимуть цифрову модель доставки або по-

требуватимуть додаткової цифровізації, щоб залишатися конкурентоспроможними. На думку дослідників,
бізнесу необхідно приділяти першочергову увагу інвестиціям у цифрові інструменти для розширення фізичних активів. У результаті до 2024 року більше половини всіх інвестицій у ІТ-рішення будуть пов'язані з цифровою трансформацією [20].
Наразі найбільш розвиненими в ІТ-технологіях є Близький та Далекий Схід, проте Україна впевнено входить
до середнього рівня зростання ІТ-інновацій (рис. 2).

IT Services Market – Growth Rate by Region (2021 – 2026)

Regional Growth Rates
High
Mid
Low

Рис. 2. Ріст ринку ІТ-продукції за регіонами світу (2021–2026 роки) [21]

Протягом останніх років відзначається посилення
розвитку показників інноваційної діяльності в Україні. У
Глобальному індексі інновацій (далі ГІІ) Україна посідає
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найвищу позицію серед слаборозвинених країн – з 71-ї
позиції у 2013 році вона піднялася на 49-ту позицію у
2021 році [22].

ЕКОНОМІКА. 4(217)/2021

~ 41 ~
Т а б л и ц я 2. Рейтинг України (2019–2021 рр.)

2021
2020
2019

Місце за Глобальним
індексом інновацій
49
45
47

Інноваційні вкладення
76
71
82

Результати введення
інновацій
37
37
36

Джерело: складено на основі [22].

Згідно ГІІ, за позицією Створення мобільних додатків
(Mobile app creation/bn PPP$ GDP) Україна займає
17 місце [22]. Інновації також є ключовим компонентом
економічної конкурентоспроможності країни, який враховано у Глобальному індексі конкурентоспроможності

WEF (World Economic Forum) (GCI), який визначає позицію країни залежно від факторів інноваційного розвитку та розвиненості бізнес-середовища, базових вимог
та факторів, які сприяють ефективності.

Т а б л и ц я 3. Позиції України за Глобальним індексом конкурентоспроможності (ГІК) 2021 року.
Країна
Росія
Польща
Туреччина
Румунія
Україна

Україна та деякі сусідні країни
Загальна позиція
Позиція у ГІК
за показником ГІК
за розвитком інновацій
38
49
39
59
53
69
68
96
81
61

Джерело: складено на основі [23].

Щодо ІТ-інновацій, вони можуть мати різні форми.
Наприклад, їх можна використовувати для перетворення бізнес-процесів на автоматизовані ІТ-функції, розробки додатків, які відкривають нові ринки, або впровадження допоміжних функцій, які допоможуть скоротити
витрати на утримання персоналу тощо.
Багато компаній намагаються інституціалізувати
процес інновацій, створюючи інноваційні команди з різних сегментів компанії. Інші фірми покладаються на
окремих співробітників, щоб процвітати в середовищі,
де заохочуються інновації.
У 2012 році компанія Philip Morris Ukraine замислилась про необхідність створення продукту, який допоможе оптимізувати співробітництво із роздрібними мережами шляхом віддаленої роботи. Впровадження інноваційних продуктів суттєво підвищують рівень конкурентоспроможності та статус компанії на ринку загалом.
А розмови про те, що програма дистанційного співробітництва з роздрібними магазинами дасть можливість скоротити бюджети на польові сили у майбутньому, не залишили жодних сумнівів про невідкладну необхідність
запуску тестового проекту. На момент запуску у світі не
існувало аналогів чи подібних програм, з якими можна
було б конкурувати, таким чином і почались роздуми про
створення нового унікального продукту.
Компанія Philip Morris Ukraine функціонує на українському ринку з 1994 року і є одним із підприємствлідерів по залученню ІТ-інновацій. Підприємство є лідером вітчизняного тютюнового ринку та одним із
найбільших платників податків у державний і місцеві
бюджети. Компанія Philip Morris Ukraine співпрацює із
магазинами споживчої електроніки, звідки приходить
70 % продажів. Саме для такого специфічного ринку
ІТ-відділ Philip Morris Ukraine розробив онлайн-ресурс
DTE (Digital Trade Engagement) [24], який є продуктовою
інновацією та єдиним у своєму роді на ринку України.
Цей застосунок дає змогу підвищувати кваліфікацію
продавців завдяки освітнім модулям, розвивати їх уміння й навички, контролювати наявність пристроїв дистанційно, завдяки чому зменшити кількість фізичних візиISSN 1728-2667

тів у магазини польовими співробітниками компанії,
відповідно, знизити витрати на утримання кадрів, забезпечення їх відрядженнями. За час використання
ресурсу вдалося досягти певних результатів:
• зменшити кількість фізичних візитів польових
співробітників компанії у 2 рази;
• отримати стабільний середній рейтинг виконання
завдань 80 %;
• збільшити обсяг продажів у 1,6 разів;
• підвищити ефективність роботи компанії на 30 %.
Таким чином, впровадження проекту DTE якісно підвищує показники досягнення цілей фірмою та її конкурентоспроможність серед інших компаній як вітчизняних, так і міжнародних.
Навчальні продуктові інновації та програми зі швидким доступом із будь-якого електронного пристрою знаходять все більше поширення в сучасних умовах постійних змін, а особливо в епоху пандемії, оскільки зручно інтегруються в робочі процеси багатьох компаній та
видів робіт, не займають фізичного простору та полегшують рутинну працю. Вміст та наповнення онлайнресурсу DTE було адаптовано під ринок споживчої електроніки. Адміністрування проекту та підтримання рейтингів виконання є важливим для подальшого його використання при співпраці компанії Філіп Морріс із підприємствами-партнерами. Розглянутий застосунок DTE
працює за принципом гри:
виконане завдання = накопичені бали = покупки.
Доцільно застосований метод непрямої мотивації
продавців, завдяки якому персонал із задоволенням
витрачає на це час, а компанія розробник (Philip Morris
Ukraine) отримує всю необхідну інформацію про продукцію дистанційно. Додаток був розроблений спеціально
для використання третіми особами (партнерами компанії Philip Morris Ukraine) задля покращення знань, умінь
та навичок персоналу, кінцевою метою чого було збільшення дохідності підприємства та підвищення його
конкурентоспроможності на ринку.
Застосунок DTE містить 2 типи завдань: освітні та
бізнес. Середній рейтинг виконання завдань персона-
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лом третіх сторін становить 60 % і 80 % відповідно. Термін виконання завдання складає близько 10-15 хвилин, що дає змогу приділяти цьому увагу під час робочого дня. За кожне завдання відведена певна кількість
балів – від 5 до 20 гривень. Прийнято, що вміст навчальних матеріалів спрямований на покращення рівня
знань продавців компаній-партнерів задля більш якісного консультування потенційних покупців, у той час, коли
бізнес завдання допомагають співробітникам компаніїї
Philip Morris Ukraine отримувати інформацію про проду-

кцію у дистанційному форматі, не витрачаючи час на
фізичні польові візити, що економить витрати у 2 рази.
Для знаходження аналітичного рішення щодо успішності даного проекту був проведений пілотний запуск
проекту, який стартував у квітні 2021 року з 20-го тижня.
Виявлено, що після запуску та тесту почалось поступове
збільшення продажів, починаючи з 24-го тижня 2021 року.
На 47-й тиждень встановлено, що завдяки онлайнресурсу DTE відбулось збільшення продажів, відповідно й дохідності, в 1,6 разів, що представлено на рис. 3.

Рис. 3. Дані з продажів з 1-го тижня 2021 по 47-й тиждень
Джерело: складено за даними внутрішнього звіту з продажів [25].

У результаті здійснення розрахунків з'ясовано, що
рентабельність розробки та впровадження застосунку
DTE становила 0,2 % тільки у перший місяць роботи.
Відзначимо, показник > 0, що означає доцільність використання застосунку.
Після впровадження проекту компанії доцільним є
розрахувати показник рентабельність активів (ROA) за
формулою
ROA = П / ЦА * 100 %,
де: П – прибуток за період роботи; ЦА – середня ціна
активів, які перебували на балансі у цей час.
Розглянемо період роботи за 1-й рік. Прибуток за
період роботи становив 6 млн грн. Середня ціна активів, які перебували у роботі – 8 співробітників компанії із
зарплатнею 35 000 грн/місяць та 2 ІТ-розробники у перші 3 місяці – 240 000 грн.
Відповідно, ROA = 6 000 000 грн / 3 600 000 грн *
100 % = 1,7 > 0 – активи використовуються активно,
проект успішний.
Кожен рік проект росте у своїй ефективності, розширюється та надає білі переваги у використанні.
Постійне підвищення кваліфікацій персоналу – запорука вдалого бізнес-процесу. У кожній компанії працівники є основним ресурсом, завдяки якому відбувається робота. У часи постійних змін та швидкого розвитку важливо залишатись "на хвилі" та постійно удосконалювати свої знання, вміння та професійні навички.
На сьогоднішній день багато підприємств дають можливість співробітникам навчатись у робочий час, вико-
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ристовуючи додаткові ресурси; влаштовують колаборації з компаніями, які забезпечать підґрунтя для якісного
розвитку кадрів. Існує безліч інноваційних методів навчання персоналу, і дистанційне (віддалене) навчання
за допомогою телекомунікаційних технологій – є одним
із них. Наразі технології надають багато можливостей
для індивідуального розвитку, виявлення прогалин та
удосконалення професійних компетенцій.
Одним із способів заохочення до навчання є мотивація, вона існує пряма і непряма. Завдяки орієнтації на
кінцевий результат – отримання нагороди матеріальної
чи не матеріальної, у співробітників зростає бажання
навчатись та виконувати цілі.
У застосунку DTE компанія Philip Morris Ukraine поєднала приємне з корисним – навчання із винагородою.
Виконуючи освітні модулі онлайн, персонал компанійспівробітників покращує свої компетенції і удосконалює
професійні навички, що дає змогу проводити консультації потенційним покупцям суттєво якісніше. За вдало
пройдені модулі продавці отримують нагороду у вигляді
балів, за які мають змогу придбати собі щось із онлайнкаталогу. Таким чином, непряма мотивація кадрів компаній-партнерів суттєво пришвидшує навчання персоналу
та середній рейтинг виконання завдань, що дозволяє
компанії Philip Morris Ukraine впевнено тримати конкурентоспроможну позицію серед конкурентів та партнерів.
Висновки та дискусія. Продуктові інновації в
ІТ-галузі та онлайн-застосунки використовуються компаніями з метою спрощення функціоналу робіт співробітників, заощадження часу та підвищення конкуренто-
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спроможності на ринку вже давно, особливо такому
швидкому розвитку посприяла пандемія у 2019 році.
Проведене дослідження на прикладі компанії Philip
Morris Ukraine показало високу ефективність використання інформаційного онлайн-ресурсу, його вплив на
збільшення дохідності підприємства і на підвищення
конкурентоспроможності завдяки унікальності застосунку. Непряма мотивація персоналу мала суттєвий відбиток на заохочення експертів з продажу до якісних та
повноцінних консультацій, які в результаті конвертувались в успішну покупку товару. Таким чином, розкриваючи трансформацію онлайн-ресурсу в інноваційний
ІТ-продукт, як результат можливості збільшення доходу
підприємства, був узагальнений сучасний погляд на це
питання зсередини та окреслене адміністрування цікавого ІТ-продукту у реальному житті в пілотному проекті.
Практична цінність цієї роботи полягає у виявленні механізму, який сприяє покращенню можливостей персоналу компаній-партнерів забезпечувати якість обслуговування клієнтів у точках продажу та збільшенню обсягів збуту дистанційно.
Дискусійним залишається визначення оптимальної
кількості освітніх модулів та їх періодичність, які сприятимуть найефективнішому розвитку та навчанню персоналу, а в результаті й збільшенню прибутковості підприємства. Ці фактори пов'язані із об'ємом навчального
матеріалу, який існує та використовується в компанії, та
можливість його адаптації під канал споживчої електроніки. Дане питання потребує додаткового спостереження й дослідження рейтингу виконання та впливу тих
чи інших освітніх матеріалів на кількість здійснених
продажів співробітниками компаній-партнерів.
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ПРОДУКТОВАЯ ИННОВАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье проанализированы подходы к определению понятия "продуктовая инновация" и представлено собственное толкование. Авторами определено, что продуктовая инновация представляет собой конечный этап разработки новых или усовершенствованных продуктов, удовлетворяющих потребности пользователей. Представлены особенности развития ИТ-сферы на национальном и зарубежном рынках. Продемонстрирована целесообразность применения продуктовой инновации в ИТ-сфере, что является
фактором повышения конкурентоспособности предприятия. В частности, продуктовые инновации в ИТ-отрасле и онлайнприложениях используются компаниями с целью упрощения функционала работ сотрудников, сбережения времени и повышения конкурентоспособности на рынке. Доказано, что раскрывая трансформацию онлайн-ресурса в инновационный ИТ-продукт, как результат возможности увеличения дохода предприятия, был выявлен механизм, способствующий улучшению возможностей персонала
компаний-партнеров обеспечивать качество обслуживания клиентов в точках продаж и увеличению объемов сбыта дистанционно.
Ключевые слова: продуктовая инновация; ИТ-сектор; конкурентоспособность предприятия; обучение персонала; косвенная мотивация.
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PRODUCT INNOVATION AS A FACTOR OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE
The relevance of the article lies in the constant need to create innovative resources to increase the competitiveness of the enterprise. The
article considers product innovation as an important element of the company's information technology development. The article analyzes the
approaches to the definition of "product innovation" and presents its interpretation. The peculiarities of the development of the IT sphere in the
national and foreign markets in recent years are studied, as well as forecast data on the growth of the IT products market in the world for the next 5
years. The role of product innovations in the IT-sphere as a factor in increasing the competitiveness of the enterprise is substantiated. An online
resource has been identified as an innovative product for partnering with the consumer electronics market. The efficiency of the pilot project
implementation was tested, the advantages of using innovative technologies to reduce costs, the profitability of a remote online resource were
identified. Interim results of the project are provided, in particular, an online application from Philip Morris should help train the staff of partner
companies and reduce the number of physical visits to point of sales. This project can be used to achieve goals in working with partner companies,
as well as its positive impact on the company's leadership position in the market. The issue of indirect motivation as a way to encourage staff is
considered. The transformation of an online resource into an innovative IT product that will allow the company to increase revenues has been
identified. The modern view of the problem from the inside and the administration of an interesting real IT product in the pilot project are
generalized. The practical value of this work is to identify a mechanism that improves the ability of staff of partner companies to provide quality
customer service at points of sale and remotely increase sales.
Keywords: product innovation; IT sector; competitiveness of the enterprise; personnel training; indirect motivation.
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ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ КУЛЬТУРОЮ ПРАЦІ ТА ПОВЕДІНКОЮ НА РОБОТІ:
КРОС-КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ
Стаття присвячена вивченню системи впливу особистісних аспектів розвитку людини, пов'язаних із етнічністю, національною культурою, звичаями, традиціями тощо, на поведінку в однорідному середовищі. Визначено, що
культура праці – це, переважно, морально-психологічні поняття людини, а поведінка на роботі – це ставлення людини до колег, роботи та до самої себе в робочому середовищі. Висвітлено механізми формування кроскультурної взаємодії всіх учасників управлінського процесу та розкривається роль індивідуальних характеристик людини в процесі
господарської діяльності. Доведено, що культура праці безпосередньо впливає на поведінку працівника, на його особисті якості, як людини, та на очікування особистості, які є пов'язаними з робочим середовищем та національною
культурою.Охарактеризована необхідність впровадження заходів формування успішної організаційної культури в
діяльність суб'єктів господарювання.
Ключові слова: крос-культурна комунікація, організація праці, управління, культура праці.

Постановка проблеми. Світові інтеграційні процеси, прагнення вітчизняних суб'єктів господарювання
розвивати зовнішньоекономічну діяльність, постійне
зростання міграційних трудових потоків за кордон,
створюють проблему і потребу гармонізації в однорідному середовищі людей з різними культурними традиціями і звичаями, цінностями і нормами поведінки. Вивчення поведінки людей, які є представниками різних
культур, проте перебувають у спільному середовищі,
допоможе зрозуміти й поліпшити взаємодії й відносини
між співробітниками, клієнтами, постачальниками та
партнерами. Зокрема вивчення культурних особливостей працівників із різних країн у розрізі їх поведінки на
роботі, стилю взаємодії з колегами та керівниками, особливостей спілкування, наявних цінностей, дозволить
усвідомити культурні розбіжності між ними, виявити
вплив цих розбіжностей на поведінку на роботі та ефективність праці, інтегрувати базові цінності різних культур у практику менеджменту організації та поєднати
культурні розбіжності з глобальними стратегічними
пріоритетами організації.
З іншого боку, сенсом існування будь-якого підприємства є отримання прибутку. Про який би бізнес не
йшлося, єдиний спосіб забезпечити тривалу прибутковість – це створити таке середовище, в якому стане
можливим досягнути максимальної ефективності організації. Ефективність організації можна визначити через
досягнення поставлених цілей, при цьому роль керівництва полягає у забезпеченні реалізації поставлених
цілей через стратегію, своєю чергою стратегію можливо
реалізувати, сформувавши відповідну структуру організації та систему контролю, і кінцево результативність усіх
перелічених елементів перебуває під впливом культури
організації. Тобто, усі чотири елементи: стратегія, структура, система контролю і культура організації впливають
один на одного [2, с. 372]. Якщо вести мову про організацію, як структуру, в якій працюють люди з різних культурних середовищ, та яка має зовнішні зв'язки з партнерами з різних країн, то ситуація виникнення культурного
конфлікту неминуча, з одного боку, а з іншого – організація має можливість сформувати та зберегти унікальний
культурний капітал, що може стати її значною конкурент-

ною превагою. Все це свідчить про необхідність детального вивчення основних елементів культури праці та
особливостей її формування у сучасній організації.
Особистісна культура загалом, та культура праці зокрема, дедалі більший влив мають в управлінських
процесах. Так, культура праці впливає на загальну та
індивідуальну економічну поведінку, наприклад, на схильність до підприємництва та готовність делегувати
повноваження підлеглим. Довірливі люди більшою мірою схильні ставати підприємцями. При цьому високий
рівень міжособистісної довіри збільшує їхні шанси бути
ошуканими, а низький загрожує недоотриманням прибутку. Довірливі керівники бізнесу дають творчу свободу підлеглим, делегуючи їм повноваження, а керівники
з низьким рівнем довіри, навпаки, намагаються утримувати владу у своїх руках. Як наслідок, виникатимуть
суперечності між формальними, кількісними та змістовними показниками, духовними мотивами та цінностями,
нерівнозначністю прояву домінуючих параметрів культури праці у різних галузях економіки. Саме тому дослідження впливу крос-культурних аспектів в управлінських процесах набуває все більшої актуальності.
Огляд літератури. Питання культури праці є новим
і недостатньо вивченим у нашій країні, та й за кордоном, що викликає серйозну необхідність зайнятися вивченням діяльності суб'єктів господарювання з позиції
культури праці. Ця проблема викликає живий інтерес
керівників та фахівців.
Дослідження проблематики культури праці та її
впливу на управлінську діяльність еволюціонували в
результаті аналізу як умов і передумов економічного
зростання, так і впливу культури праці на економічне
зростання. Загальні питання культури праці розглянуті в
роботах таких економістів, як Д. Богиня, Н. Тодорова,
О. Ромашко, Е. Шейн, О. Літченко та інші.
Питання, пов'язані з визначенням впливу культури
праці на економічне зростання, стали предметом дослідження таких вчених, як Дж. Адлер, Е. Бенфілд,
Д. Ландес, Г. Табелліні та багатьох інших.
У той же час, вплив культури праці на економічну
поведінку потребує подальших досліджень. Відсутні
методики, що дозволяли б оцінити стан культури праці
© Запухляк І., Онисенко Т., Сабадош В., 2021
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в окремих галузях економіки, необхідний подальший
розвиток теоретичних опрацювань моделей, інструментів та механізмів реалізації економічної політики щодо
вдосконалення рівня культури праці.
Методологія дослідження. Структура системи
впливу культури праці на економічну поведінку
суб'єктів господарювання вимагає застосування низки
методологічних підходів. Серед яких зокрема, авторами
було використано основи системного та функціонального аналізу, застосовувалися загальнонаукові методи
аналізу, синтезу, порівняння. В результаті застосування
згаданих методологічних прийомів вдалося з'ясувати
сутність крос-культурного впливу на поведінку суб'єктів
господарювання в управлінських процесах.
Основні результати. Енциклопедія сучасної України розкриває поняття культури праці через матеріальну
культуру, до якої належать "…стан продуктивних сил,
трудових навичок людей; система моральних орієнтирів
і зовнішніх економічних, соціальних, технічних, організаційних, психофізіологічних, екологічних, естетичних і суспільно-політичних умов, які під час трудової діяльності
забезпечують задоволення потреб в економічному й
соціальному добробуті працівника" [13]. У сучасних умовах культура праці стає визначальним джерелом якісного зростання економіки, сприяє розкриттю здібностей
людини, ефективному й творчому застосуванню її знань і
вмінь, покращенню атмосфери виробничого процесу,
підвищенню ефективності управління [13].
Культура праці – це сукупність особистісних і поступово вироблених якостей працівника, а також пристрій
підприємства, завдяки якому стимулюється, координується і реалізується трудова діяльність. Відтак, трудова
діяльність охоплює соціальну цінність, а також відображає індивідуальні та соціальні якості [8].
Взаємодія між соціальними відносинами та культурою виникає разом із культурою, яка формує думки, очікування та поведінку зі своєю динамічною концепцією.
Соціолог Гофман, експерт з антропології, пояснює
вплив культури на роботу та управління так: "Культура
має астатичну, динамічну структуру та впливає на думки, поведінку та цінності людей із соціальним впливом".
Гофман, підкреслюючи прихильність співробітників до
команди, до якої вони належать, наголошує на важливості такої взаємодії щодо втілення ідеологій [8].
Культура праці особистості описує її ставлення до
праці, морально-психологічну підготовленість, інтеле-

ктуальні здібності та емоційно-вольові якості. А її мотиваційний компонент ґрунтується на потребах, уподобаннях та інтересах, одним словом, на всій системі
цінностей, що визначає соціально-психологічну спрямованість особистості. Об'єктивно культура проявляється у ставленні до праці, її продуктів, знарядь праці,
працівників тощо [9].
Виховання культури праці реалізується у поєднанні
професійного навчання працівника із всебічною підготовкою до праці, формуванням морального відношення
до неї, адже людина з прищепленої культурою праці
має низку професійних знань, постійно їх розвиває,
прагне до призначеної мети, виконує ряд зобов'язань і
має гарну самодисципліну.
Культура праці особистості багато в чому залежить
від психологічних і соціальних якостей учасників трудової діяльності. Сюди відносять такі елементи: особистісну мотивацію до праці, бажання розвиватися і
самодисципліну.
Одночасно з участю в трудовому процесі у працівника розвивається власна культура праці. Тобто, працівник
набуває досвід, працьовитість, розважливість, вміння
аналізувати, старанність, відповідальність і так далі.
Культура праці особистості оцінюється за сукупністю
трудових якостей працівника. Тим самим вона є сукупністю якостей працівників одночасно з умовами праці
на підприємстві, без яких неможлива нормальна трудова діяльність.
Складниками загальної культури праці є: добросовісне виконання навчально-трудових обов'язків і водночас виявлення творчості, ініціативи, почуття колективності, взаємодопомоги; уміння й навички виконувати
доручену роботу якісно і в установлені терміни, добре
розуміючи процес цього виду праці; уміння швидко
включатись у роботу, правильно планувати її, цінувати
фактор часу; дотримуватись правил поведінки, які забезпечують ділову обстановку під час роботи в навчальних майстернях, а також правил техніки безпеки й
санітарії; бережливого ставлення до обладнання, інструментів та матеріалів [14].
Крім того, однією з важливих цілей сфери організаційної поведінки є розуміння того, чому люди поводяться так, як вони поводяться. Саме тому варто звернути
увагу на чотири ключові фактори поведінки на роботі,
такі як: продуктивність праці, громадянська поведінка,
прогули та плинність [3] (табл. 1).

Т а б л и ц я 1. Фактори, які мають найбільший вплив на поведінку на роботі
Фактори поведінки
на роботі

Причини що впливають на реалізацію фактора

Продуктивність
праці

Інтелект

Сприйняття справедливості
та міжособистісні відносини
в організації

Стрес

Позитивне
ставлення до
роботи

Сумлінність

Організаційна
поведінка на
громадських засадах

Організаційна
справедливість
та міжособистісні
відносини

Особистість

Позитивне
ставлення до
роботи

Вік

Досвід роботи

Прогули

Проблеми зі
здоров'ям

Проблеми балансу між
роботою та життям

Негативне
ставлення до
роботи

Вік

Форсмажорні
обставини

Плинність

Низька
продуктивність
праці

Негативне ставлення до
роботи

Стрес

Особистість

Працівники молодого
віку та з невеликим
стажем роботи

Джерело: [7].
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невимушеними, ніж інші. Наприклад, програміст, зазвичай, має набагато більше свободи в роботі, ніж юрист.
Поведінка на роботі є одним із значущих аспектів
поведінки людини. Це спілкування особи з її колегами.
Воно включає як вербальний, так і невербальний спосіб спілкування. Наприклад, довіра – це невербальна
поведінка, яка часто відображається у вербальному
спілкуванні серед працівників. Вона відображає ваше
ставлення до своєї команди та колег. Позитивна і хороша робоча поведінка особистості призводить до
підвищення продуктивності та чудових результатів

команди або окремої людини. З організаційного погляду це найважливіша сфера, на якій повинні зосередитися менеджери з персоналу [3].
Варто зазначити, що у робочих умовах типи особистої поведінки працівників різноманітні і можуть викликати проблеми для спільних зусиль. При цьому, розуміючи різні типи поведінки співробітників, керівники можуть
допомогти своїм командам підвищити продуктивність і
ефективніше виконувати робочі завдання. Тому виділимо 12 типів поведінки на робочому місці, які слід враховувати (табл. 2).

Т а б л и ц я 2. Дванадцять типів поведінки на роботі
Тип поведінки
Поведінка лідерства
Поведінка зосереджена на
творчому мисленні
Ізолююча поведінка
Приємна людям поведінка
Грайлива поведінка
Поведінка інтроверта
Аналітична поведінка

Референтна поведінка лідера

Агресивна поведінка
Асертивна поведінка
Пасивна комунікативна поведінка
Пасивно-агресивна поведінка

Суть
Керівник на робочому місці – це член команди, який бере на себе відповідальність. Ці люди
зазвичай зосереджуються на досягненнях команди.
Деякі члени команди, які чудово розуміють, можуть розробляти рішення, здавалося б, неможливих проблем. Ці люди люблять бути інноваційними.
Деякі члени команди можуть бути ізоляціоністами, які вважають за краще працювати наодинці та можуть досягти успіху в незалежному управлінні проектами.
Такі люди уникають конфліктів на робочому місці і зосереджуються на побудові відносин з
іншими. Вони хочуть, щоб вони всім подобалися і завжди були позитивними. Вони часто добровільно беруться за додаткові робочі завдання.
Деякі члени команди можуть бути грайливими на роботі і зосередитися на тому, щоб розважитися. Грайливість цих людей може мотивувати членів їхньої команди більше насолоджуватися роботою та працювати краще.
Інтроверт тихий і любить працювати на самоті. Вони добре працюють, якщо їм надано детальний список завдань для виконання.
Учасник аналітичної групи любить аналізувати ситуації та виклики. Аналітичні особистості
воліють працювати над передбачуваними проектами. Їм більше подобається знаходити перешкоди та можливі ускладнення, ніж з'ясовувати, як їх подолати.
Лідер-референт – це природний лідер на робочому місці, член команди, яким люди захоплюються за їхні можливості, впевненість і харизму. Інші члени команди часто йдуть за ними
без опору, що може допомогти їм підвищити ефективність команди на робочому місці. Вони
добре працюють у команді та організації, але потребують нових викликів, щоб використовувати свої чудові лідерські навички.
Агресивна людина здійснює акти незапланованого гніву або залякування, щоб задовольнити
власні потреби.
Наполегливі члени команди належним чином висловлюють свої почуття та бажання на робочому місці. Їхнє спілкування є прямим, з повагою до думок і прав комунікатора та одержувача. Асертивне спілкування допомагає підтримувати відносини і зазвичай призводить до компромісу між сторонами.
Пасивні комунікатори вирішують не висловлювати свої думки або почуття на робочому місці
іншим, щоб зробити всіх щасливими.
Пасивно-агресивні члени команди включають компоненти як пасивного, так і агресивного
стилів спілкування. Люди можуть здаватися пасивними, але проявляють свій гнів опосередковано, наприклад, затримуючи виконання завдань.

Джерело: [4].

Але при цьому, деякі види поведінки на роботі можуть вплинути на здоров'я та безпеку працівника. На
психічне здоров'я можуть вплинути такі фактори поведінки на робочому місці, як: конфлікти, знущання, насильство та агресія. Однак на психічне здоров'я можуть
також впливати стрес, пов'язаний з роботою, і вплив
травмуючих подій на роботі [10]. На противагу поведінці
існує контрпродуктивна поведінка, що означає "будьяку навмисно неприйнятну поведінку, яка може спричинити негативні наслідки для організації та її співробітників". Така поведінка включає певні дії, такі як: крадіжка, шахрайство, сексуальні домагання, насильство,
вживання наркотиків та алкоголю, а також неналежне
використання Інтернету [5].
Зазначимо, що в період пандемії COVID-19 повністю
змінила обставини, в яких працюють організації, часто
поведінка окремих працівників може мати контрпродуктивний характер. Зміни у середовищі функціонування
організації значною мірою обумовлюють нову поведінку
її співробітників. Зазначимо, що обмеження та сувоISSN 1728-2667

рість, які були введені національними урядами, щоб
уникнути ризику зараження коронавірусом, вплинули на
поведінку працівників на роботі. Окрім комунікаційних
проблем, які виникають внаслідок віддаленої роботи,
співробітники можуть відчувати себе невпевненими
через зміни, викликані пандемією.
Але при цьому, однією з головних переваг дистанційної роботи є підвищена автономність роботи, що все
більше залучає співробітників до роботи, поєднання
людей з різних точок світу у віртуальні команди [6].
На сьогодні спостерігаємо те, що світ все більше
"стирає" бар'єри між людьми різних національностей чи
з різним місцем проживання. Сучасний розвиток та
умови життя змушують людей дивитися на світ як на
єдине ціле. Але водночас він продовжує зберігати досить таки багато культурних відмінностей, які стають
перепонами під час переговорів, під час прийняття рішень чи всередині колективу. Усе це провокує виникнення крос-культурних проблем.

~48 ~

В І С Н И К Київського національного університету імені Тараса Шевченка

За результатами досліджень, Тодорова Н. Ю. наводить кілька типових реакцій на незнайомі культури та
сприйняття культурних відмінностей. Найбільш звичайною реакцією на культурну розмаїтість є прагнення людей, так чи інакше, уникнути адаптації до неї. Природна
людська реакція полягає в неприйнятті розбіжностей.
Іншою реакцією є припущення про перевагу – це універсальна реакція на розбіжності в культурах, суть якої
полягає у тому, що "звичайно вони інші, але ми – кращі". Така реакція ігнорує розходження, роблячи їх незначними у порівнянні із власною культурою. Більшість
культур вважає свої власні цінності й звичаї кращими,

ніж цінності й традиції інших народів світу. Місництво,
чи парокіалізм, означає погляд на світ винятково крізь
призму власних поглядів і перспектив: "наш спосіб життя і наші цінності – найкращі і єдино можливі, все інше
навіть не заслуговує на увагу, як щось недорозвинене й
недосконале". Людина з вузькою перспективою не визнає ні існування відмінних від її власних підходів інших
людей до життя й роботи, ні той факт, що ці розходження можуть мати серйозні наслідки [15,с. 21]. Значний вплив культурні відмінності матимуть на поведінку
на роботі (рис. 1).

Рис. 1. Вплив культури на поведінку [1, с. 16; 15]

Отже, особисті цінності впливають на корпоративну
стратегію, а управлінські цінності впливають на всю
форму організаційної поведінки, включаючи підбор кадрів і систему оплати праці, взаємини керівника й підлеглих, поведінку групи, комунікацію, лідерство й рівні
протиріч. Ставлення – це поняття, що виражає цінності
й налаштовує людину діяти чи реагувати на навколишню дійсність певним чином. Поведінка – це будь-яка
форма дій людини. Поведінка, і видима, і закулісна, є
результатом культурно обумовлених цінностей і ставлень різних народів і груп. Розуміння її причин, її адекватне тлумачення й культурно "грамотна" реакція визначають майстерність й успіх бізнесмена, що працює в міжкультурному контексті. Розмаїтість існує й між культурами, і в рамках однієї культури; але в межах окремої культури деякі моделі поведінки схвалюються, а інші придушуються [15,с. 41-48]. Зокрема, Тромпенаарс виділив сім
параметрів культури, п'ять із яких мають відношення до
сфери бізнесу. Вони допомагають менеджерам практично визначити, яким чином культурні розходження впливають на їхню організацію, функціональну сферу чи певний проект. Цими п'ятьма критеріями є:
1. Універсалізм/партикуляризм (загальність/детальність): суспільні зобов'язання в порівнянні з особистими
зобов'язаннями.
2. Індивідуалізм/колективізм: особисті цілі в порівнянні із цілями групи.
3. Нейтральні/емоційні культури: емоційний настрой у відносинах.
4. Специфічні/дифузійні (цільові/поширені) відносини: ступінь залученості у відносини.
5. Досягнення/соціальне походження: визнання
влади й статусу [15, с.114].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Звертаючи увагу на вищесказане, бачимо, що
між культурою праці та поведінкою на роботі існує прямий зв'язок. Культура праці – це, переважно, морально-
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психологічні поняття людини, а поведінка на роботі – це
ставлення людини до колег, роботи та до самої себе в
робочому середовищі. Поєднання цих понять на практиці призводить до результатів організації, залежно від
стану культури праці та поведінки – до позитивних чи
негативних. Не менш важливо зазначити, що від національної культури буде залежати культура організації,
культура працівників та їх поведінка на роботі. Різні
національності – різна культура праці – різна поведінка
на робочому місці – все це виливається в кросвідмінності,
тобто
відображає
кроскультурні
культурний аспект. Культура праці і поведінки на роботі
своєю чергою впливатиме на результативність організації (рис. 2), при цьому усі перелічені елементи матимуть особливості і специфічно реалізовуватимуться
залежно від їхньої національної та особистої культури.
Культурні відмінності у цінностях, відносинах і поводженні людей обумовлюють відмінності у поведінці на
роботі та ставленні до роботи. Так "культури світу відрізняються за сприйняттям особистого і публічного простору та відчуттям території. Культурно специфічні просторові сигнали й асоційована з ними поведінка викликають підсвідомі реакції, регулюючи тон, темп і настрій
людських взаємодій тощо" [15, с. 87].
Виходячи з вищесказаного можна зробити висновок,
що культура праці безпосередньо впливає на поведінку
працівника, на його особисті якості, як людини, та на
очікування особистості, які є пов'язаними з робочим
середовищем і національною культурою. Тому кроскультура відіграє важливу роль у формуванні позитивного середовища організацій, хоча вона, на жаль, є
малодослідженою і не завжди розглядається, як сфера,
що заслуговує на пильну увагу. Крім того, більшість
підприємств взагалі її ігнорують, а керівники не усвідомлюють важливість формування ефективної взаємодії
між працівниками різних національностей та культур.
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Культура праці:
8. Ставлення до праці;
9. Морально-психологічна підготовленість;
10. Інтелектуальні
здібності;
11. Емоційно-вольові
якості

~ 49 ~

Поведінка на роботі:

Результативність:

1. Прагнення до саморозвитку;
2. Відповідальність;
3. Розвиток ініціативи;
4. Повага, довіра та
привітність до колег;
5. Логічність
та
зрозумілість при викладі
думок;
6. Бажання працювати;
7. Самодисципліна.

1. Досягнення цілей
організації;
2. Досягнення особистих цілей;
3. Підвищення рівня
кваліфікації;
4. Якісно та вчасно
виконана робота;
5. Уміння швидко включатись у роботу та виконувати план.

Рис. 2. Взаємозв'язок культури праці, поведінки на роботі та результативності

На основі викладеного матеріалу продовженням
розвідки є формування методології та проведення кроскультурного дослідження, яке покликане вивчити концепції культури праці, що обмежено вивчається у національній та міжнародній літературі з погляду країн із
різними соціокультурними поняттями. Також передбачається аналіз умінь та очікувань, властивих певній
культурі, та їх вплив на культуру праці, поведінку на
роботі і кінцеву результативність організації.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ КУЛЬТУРОЙ ТРУДА И ПОВЕДЕНИЕМ НА РАБОТЕ:
КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ
Статья посвящена изучению системы влияния личностных аспектов развития человека, связанных с этничностью, национальной культурой, обычаями, традициями и т.п. на поведение в однородной среде. Определено, что культура труда – это преимущественно морально-психологические понятия человека, а поведение на работе – это отношение человека к коллегам, работе и к самому
себе в рабочей среде. Освещены механизмы формирования кросскультурного взаимодействия всех участников управленческого процесса и раскрывается роль индивидуальных характеристик человека в процессе хозяйственной деятельности. Доказано, что культура труда оказывает непосредственное влияние на поведение работника, на его личные качества, как человека, и на ожидания личности, которые связаны с рабочей средой и национальной культурой. Охарактеризована необходимость внедрения мер формирования успешной организационной культуры в деятельность субъектов хозяйствования.
Ключевые слова: кросс, культурная коммуникация, организация труда, управление, культура труда.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CULTURE OF WORK AND BEHAVIOR AT WORK:
CROSS THE CULTURAL ASPECT
The increase in the scale of economic activity in the process of expanded reproduction and development, the intensive use of factors of
production lead to an exacerbation of not only socio-economic contradictions but also sharply raise the question of the need to solve the
qualitative problems of economic growth. In order to form modern thinking as a prerequisite for the formation of a "road map" to ensure
sustainable development, the authors revealed the nature of such a phenomenon today as the culture of labor. Which in the future allows to
produce both new opportunities and new constraints and challenges in the field of social and labor development.
The culture of work affects the general and individual economic behavior, for example, the propensity to entrepreneurship and willingness to
delegate authority to subordinates. Trusting people are more likely to become entrepreneurs. At the same time, a high level of interpersonal trust
increases their chances of being deceived, and a low level threatens to lose profits. Trusting business leaders give creative freedom to
subordinates by delegating authority to them, while low-trust managers, on the other hand, try to keep power in their hands. As a result, there will
be contradictions between formal, quantitative, and substantive indicators, spiritual motives and values, the inequality of the dominant parameters
of the culture of labor in different sectors of the economy. That is why the study of the impact of cross-cultural aspects in management processes
is becoming increasingly important.
The article is devoted to the study of the system of influence of personal aspects of human development related to ethnicity, national culture,
customs, traditions, etc., on behavior in a homogeneous environment.
The mechanisms of formation of cross-cultural interaction of all participants of the management process are highlighted and the role of
individual human characteristics in the process of economic activity is revealed. The necessity of introduction of measures of formation of
successful organizational culture in the activity of subjects of managing is characterized.
Keywords: cross-cultural communication, labor organization, management, labor culture.
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TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT IN THE WORLDWIDE LOGISTICS SECTOR.
IS THE BUSINESS ENVIRONMENT GOVERNED BY UNCERTAINTY AND INSTABILITY?
The logistics activity took shape many years ago, but lately, the digital impact has radically overhauled the traditional
endeavor and led it on a new path. Accordingly, this study analyzes the digital logistics ecosystem, in terms of being sustainable
or unsustainable, through the help of a quantitative method of research – a questionnaire. Logistics deals with the planning and
control of material and information flow in public and private organizations. The fundamental role of logistics is to provide the
necessary materials at the appropriate location and at a convenient time for satisfying a certain set of demands and aiming for
optimizing a particular performance indicator. In a globalized economy, the costs generated by logistics will be increasingly
important for environmental protection. Access to markets, workplaces, education, and all other services depends on one
essential criteria: the existence of a functional transport system. Hence, logistics is seen as a tool that brings together time and
space with the purpose of transferring goods. Specifically, the performance is a decisive element for the excellent functioning of
the logistics sector.
Keywords: logistics, technology, digital logistics.

Introduction. Technology is the crucial factor that
allows the logistics sector to be upgraded. With or without
human interaction, but certainly, with human intelligence,
innovation is blooming worldwide. However, in some
countries, transport infrastructure, of great importance for
this field, has not been developed as fast as the
digitalization of logistics.
On the other hand, in the logistics system, there are
two central elements: storage and warehouses. While
storage refers to the specified waiting time for work
objects or any other good in the flow of transportation,
warehouses is a physical area, where goods and work
objects are stored in any state of aggregation. Also, in a
warehouse, both the value of the objects and their
quantity are taken into account.
Regardless of the production sector, technological
innovation is imperative for the future of any successful
business. Industry 4.0 represents the new outbreak in the
technological evolution of production, pushing more and
more companies to meet the new and advanced standards
set by a constantly changing market, by transforming
production entities into smart factories. Thus, this process
involves the use of software that allows the integration of
Computer Numerical Control, the use of big data, analytics,
and different Internet of Things technologies, and the
interconnection of systems used in factories.
Industry 4.0 is the industrial revolution, defined by
cyber-physical systems, artificial intelligence and the
Internet of Things, with everything stored in the cloud.
Hence, the basis of production automation and
interconnection of its processes is an integrated system
of equipment, machines, employees, mobile devices, and
IT systems, being able to communicate inside and
outside the factory. (Ziarul Financiar, 2019) The use of
advanced manufacturing capabilities and IT tools
throughout the production process brings major
advantages to the manufacturing companies – time,
costs, integration, and flexibility.
Logistics market. General aspects and trends.
Logistics deals with the planning and control of material

and information flow in public and private organizations.
The fundamental role of logistics is to provide the
necessary materials at the appropriate location and at a
convenient time for satisfying a certain set of restrictions
and aiming for optimizing a particular performance
indicator. In a globalized economy, the costs generated by
logistics will be increasingly important for environmental
protection. The access to markets, workplaces, education,
and all other services depends on one essential criteria:
the existence of a functional transport system.
Closer to the present, the 2000s highlight the
emergence of companies specialized in logistics. Also,
there should be noted the rise of Supply Chain
Management. New digitalized tools are launched due to the
rise of the internet, while product customization is
becoming available. As such, the number of warehouses is
limited, the stored quantities are well defined, which means
an increase in transport demand regarding frequency and
distance. Likewise, logistics has become a tool for
enhancing competitiveness and market positioning.
Worldwide, logistics is seen as one of the essential areas
of the organization's activity. On the other hand, the
concept of "supply chain" represents the link related to
supply logistics – from purchasing, inventory management
to transportation and handling.
Thus, logistics is seen as a tool that brings together
time and space with the purpose of transferring goods.
However, logistics is the management system of the chain
relations between suppliers and customers, starting with
raw materials. Also, it involves the process of obtaining,
producing, and distributing the whole quantity of materials
that are required. As it can be seen in the figure below,
there are other elements that influence the connection
between the suppliers and customers, such as human
resources or finance departments.
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Fig. 1. Logistics between suppliers and customers
Source: Authors' sketching based on Belu, M.G., Logistics – factor de competitivitate, Jurnalul Economic, No. 28, 2008, pp. 197-210.

Therefore, there are the 7 R's that increase the value of
logistics: right product, right quantity, right quality, right
time, right place, right costs, the right consumer. (Silva,
Cardoso, 1990).
Innovation through digitalization in the logistics
sector. Unusual challenges. The benefits of using the
Internet for buyers and sellers depend mostly on the
characteristics of the goods, forming the basic level of
differentiation between e-commerce models. (Windsor,
Leisen, Leach, Liu, 2004) Nowadays, e-commerce is
becoming more and more popular. Especially at this
moment, when the COVID-19 pandemic has kept people at
home and they have had to order online. Therefore, the
logistics must continue to be well developed in order to
meet high demands.
Accordingly, there can be observed a series of
challenges that the market faces, directly burdening the
supply chain:
• The emergence of the latest technologies. The
launch of drones, the increasing degree of acquisition and
use of autonomous cars, and the added value that comes
from artificial intelligence, big data, and the internet of
things cannot be ignored in supply chain development.
Indeed, performance is also an important element, being
essential to replace the old software and hardware systems
with newer, more powerful ones that are compatible with
intelligent technologies.
• Amazon effect. E-commerce has become an
influential factor not only in monetary policy but also in
logistics. There is a strategy of low prices, many and
frequent reductions that go hand in hand with a huge
coverage of the consumer market. Thus, central banks are
going through a period of change, even including inflation
that is seen differently. (Garner, 2018) Brick-and-mortar
stores will be gradually replaced by online stores, but still,
this process can be slowed down through various
personalized offers for customers. (Grosman, 2018)
Delivering online orders to the brick-and-mortar store with
lower or even no shipping costs can be helpful. Therefore,
the number of deliveries is constantly growing.
• Acute lack of professional drivers. The biggest
problem is the limited labor force in terms of logistics.
Frequently, transport companies cannot operate the entire
truck fleet, being forced to keep vehicles in the garage.
Regarding the salary, a professional driver who is hired
ISSN 1728-3817

only for national deliveries has a lower income than one
who works with international deliveries.
• The uncertainty generated by the COVID-19
pandemic. Logistics is severely affected by traffic
restrictions imposed by different countries. There is no
specific period to indicate the closure of borders, as
restrictions may be extended. Although some countries
accept unrestricted transit, there may be countries that
completely close their borders.
• Increased competitiveness. Logistics can either be
provided by a department within a company or a
specialized logistics company, known as a third-party
logistics provider (3PL). In the latest years, many
businesses have expanded their services, covering
logistics as well.
An element of innovation can be observed through the
multitude of logistics services, from 1PL to 4PL or even 5PL
in some cases. A first-party logistics provider (1PL) is a firm
or individual who must transport goods from A to B. This
concept refers to the consignor and the consignee at the
same time. A 1PL can be a manufacturer, trader, importer or
exporter, wholesaler, trader, or distributor on the
international level. Interesting to point out is that 1PL can
refer to an individual or a family that moves away from one
place to another. In fact, anyone who has goods moved from
their place of origin to their new place is a 1PL. On the other
hand, a third-party logistics provider (3PL) contracts
outsourced or third-party logistics services to companies for
their entire supply chain management function or solely a
part of it. Thus, transport, handling, and storage of shipment,
warehouse management, and distribution, as well as a
number of additional services are the main attributes of 3PL.
The 3PL method is most often implemented by an entity that
does not focus on logistics as its main field of activity,
considering the high costs of logistics services.
Nowadays, the advantages of 3PL are appreciated by
many companies – the possibility to focus on other important
activities than those outsourced to the external company,
reduced management costs, and improved price
competitiveness, free resources, improved service quality,
and experience. It may be considered inconvenient, but
there is a limited-contact between the provider and the client.
Regarding the costs, it can be observed in the figure
below, that the total costs of logistics as a percentage of
the incomes from sales averaged at around 11 % in all
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three years. Likewise, the costs generated by outsourcing
increased gradually, from 50 % to 51 % and then to 52 %.
Thus, there was only a slight increase in the costs of
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outsourcing. Furthermore, the transportation managed by
third parties generated higher costs in 2020, than in 2019.
(3PL Central, 2020).

Fig. 2. Relevant financial information regarding the shipment through 3PL
Source: Authors' sketching based on 3PL Central, 2020 State of the Third-Party Logistics Industry Report,
https://info.3plcentral.com/2020-state-of-the-third-party-logistics-industry-report-pillar (2020), last accessed 2020/11/3

Moreover, the 3PL progressively emerged to 4PL,
known as the fourth party logistics services provider. 4PL
models may be distinguished through better integration.
The client must indicate only what he would like to store,
what and where he would like to transport, while the
operator's responsibility is to design and manage the entire
process. Withal, 4PL represents the outsourcing of logistics
services, without owning a logistics department. In fact, all
the operations are customized because they are designed
from scratch, taking into account the needs of the
customer. 4PL includes monitoring logistics processes,
coordinating customer activities throughout the supply
chain, from raw material suppliers to purchasers. The 4PL
operator does not even need to have its warehouse or
fleet, being enough to coordinate processes with the
resources of other service providers.
What is truly an innovative model is the 5PL model. It
combines the already known 3PL with 4PL methods and
controls all operations in the supply chain using information
technology. The 5PL operator is a logistics service provider
that plans, organizes, and implements logistics solutions on
behalf of other entities. In addition to supply chain
integration, management, and control, 5PL can provide
services such as call centers or online payments.
Altogether, the concept of 5PL emerged with the enlarged
and enlarging popularity of e-commerce.
Digital logistics ecosystem. Sustainable or
unsustainable? Starting from the origin of the term
ecosystem, it represents both biotope and biocenosis, in
which close relations are established between organisms
and also between organisms and abiotic factors. (DEX) In
an ecosystem, there are two fundamental elements –
environment and species. Indeed, each and every organ
inside the body of a particular specie should carry out its
task. The entire body is working on supporting the
collaboration between organs, with the purpose of being
ISSN 1728-2667

healthy. In recent decades, through the progress of the
internet, it is no longer possible to discuss a basic
ecosystem in which people only live. More than that, two
fundamental environments appeared – the digital
environment and the ecological one, while species and
technologies are the essential elements regarding the
digital ecosystem.
Withing a cybernated ecosystem, there can be
observed different types of species – biological, economic,
and digital. In fact, people are considered a species, along
with software and digital elements, being on their own in
the ecosystem. All the species together provide
effectiveness, power, balance and strength to the
ecosystem. (Chang, West, 2006)
Therefore, an ecosystem that helps society function
optimally is the logistics ecosystem. Certainly, logistics and
warehousing methods are developed infrastructures that
also require steady information and support systems. The
launch of e-commerce marked the moment when the need
for digitalization in logistics increased. National and
international delivery companies offer to their customers
the option to track the package, facilitating communication
with the supplier. In the end, clients may evaluate the
complete delivery service. Recently, various strategic
alliances have begun to emerge between different
companies in order to allow them to develop both retail and
logistics services. Geographical constraints can be
considered a problem in the case of brick-and-mortar
stores. The launch of e-commerce has allowed customers
to order products from foreign countries. Thus, the need for
logistics has increased. In order for a customer from
country X to be able to order and be shipped a good from
country Y, a reliable and well-developed logistics is
needed. In this case, it is important to note the need for
secure information systems, both to facilitate the exchange
of data, but also to support an online logistics cluster.
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In addition, logistics includes planning, implementing
and controlling the physical flows of materials and finished
products from their points of origin to the points of use, with
the desire to make a profit and meet customers'
requirements. Indeed, an inadequate logistics system may
destroy a qualitative product. Thus, the real purpose of
logistics is to create supply chains, secure and with the
lowest possible costs. (Kotler, 1994) Therefore, the aim is
to study the use and implementation of a digital strategy
within organizations, identifying the technological specificity
towards which companies are heading.
An example of a company that has expanded its
business and offered its customers a digital alternative is
Siemens Digital Logistics GmbH. Their so-called "digital
twin" consulting track provides clients a cybernated extent
to the physical supply chains. It can be useful for both
worldwide collaborations with supply chain providers or
personalized and particular business solutions. (Siemens
Digital Logistics, 2020)
On the other hand, a few decades ago, the most
intrigued concepts used in relation to logistics were shelf
availability and cost. Today, sustainability seems to be one
of the main concerns of players in the industry. Thus,
energy consumption, CO2 emissions, and congestions in
traffic in more and more urban regions become critical
determinants in the supply chain. Manufacturers, retailers,
logistics and related service providers are all making efforts
to reduce the awful impact on the environment. Electric
mobility is a hot topic right now. Many companies are
involved in the process of optimizing the performance and
practicability of electric commercial vehicles. Indeed, pilot
programs have set new standards in urban traffic.
Finally, it can be stated that the direction towards which
the logistics sector is heading is completely redesigned.
Involving analytics will only bring benefits. There may be a
high cost of implementation, but in the long run, it can be
helpful. Sustainability is a controversial topic. There is a
desire to aim for a sustainable policy, but the costs
involved are high. However, the future is green, while
companies set elements of sustainability as their goals.
Performance of the logistics companies. Strategies
and policies, drown up by management specialists, play an
important role in creating and consolidating the activities of

organizations. Companies are increasingly competing with
each other regarding their know-how, processes, attitudes,
and values. That is why their products, services, and
technologies can be easily copied. Money, information and
other resources can be helpful for companies with
processes, attitudes, and values that can generate added
value for their customers. At this time, more than ever,
digitalization is bringing a serious change to all markets.
The logistics sector is directly impacted, following a period
of major changes.
Thus, based on the above-mentioned information, the
research aims to study the use and implementation of a
strategy within organizations, to identify the specific use of
the strategy, its importance and highlight the problems
faced by an organization in its implementation and
organizational policies. In terms of digitalization, an
adaptation to the current reality is needed. Thus, the
research will follow the response of the logistics sector to
innovation.
Therefore, the market research aimed to obtain
information regarding:
• The existence of a development strategy;
• Areas targeted in setting strategic objectives, mainly
in the logistics sector;
• The influences of the external and internal
environment taken into account when elaborating the
strategic plans;
• Frequency of review of strategic plans;
• The type of action taken by the organization in
response to a competitor.
Establishing strategy within a logistics organization
through a transition period to digitalization is the
fundamental desire of the market research. In fact, it is a
quantitative one, aiming to describe and determine the
strategy, the strategic planning, and the strategic
management. The target market consists of high-ranking
employees, in management positions. There were
50 respondents of the online questionnaire, between 10th
th
February and 10 March 2019. The analysis of the data
collected was performed with the help of the SPSS
statistical analysis program.

How do you assess the economic and financial situation of
your organization?
very good

good

acceptable

very bad

Fig. 3. How do you assess the economic and financial situation of your organization?
Source: Authors' sketching.
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Regarding the economic-financial situation of the
organization among those who answered the
questionnaire, a percentage of 65 % appreciated this
situation as a good one. Only 13 % considered that the
financial situation is very good, while 19 % answered
that they have a satisfactory economic situation.
Fortunately, barely 3 % are dissatisfied with the
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economic and financial situation. This specific question
is relevant in the context of logistics, in order to make
long-term forecasts of the company. In particular, if
employees consider that the company has an
exceptional economic and financial situation, then the
forecasts can be positive in terms of digitalization.

Fig. 4. Is there a development strategy, which includes aspects of digitalization, at the company you work for?
Source: Authors' sketching.

Establishing a strategy is a necessity in most
organizations. Certainly, 90 % of the respondents agreed
that the company they work for planned a strategy, while
only 10 % did not plan one. Likewise, these strategies are
established for certain periods of time. Based on the data
collected, 30 % of the respondents establish the strategy for
a period of two years, while 23 % for one year, 20 % set
strategies for three years and 7 % for over four years.

Among the most important trends that will be decisive in the
logistics and transport sector are online communication,
intelligent interfaces, transparent monitoring, and data
exchange and security. Some companies have already
pointed out these elements in their strategies, following the
process. However, other firms did not implement them but
surely will have to consider them in the long run, in order to
remain competitive on the market.

Fig. 5. Which are the areas that the companies are targeting for setting the main strategic objectives?
Source: Authors' sketching.
ISSN 1728-2667
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The main areas targeted by respondents in setting
strategic objectives are increasing profit – 22 %, reducing
costs – 18 %, increasing sales volume – 15 %, optimizing

processes – 13 %, expanding internationally – 12 %,
followed by a lower percentage of: increasing market share –
9 % and increasing the rate of return – 7 %.

Fig. 6. Do you develop strategic plans in written, digital form?
Source: Authors' sketching.

Most of the respondents (80 %) mentioned that they
draw up strategic plans in a digital form, while only 20 %
did not include a device in this process. The habit of the
respondents to involve technology in their daily life can be

observed through this question. It is relevant to use
different devices, as this shows the digitalization orientation
of employees in particular and the company in general.

Fig. 7. Are customer needs and their satisfaction key factors in shaping, formulating,
and implementing your organization's strategy?
Source: Authors' sketching.

As it can be observed in the chart above, 87 % of the interviewees consider as determinant factors of the strategy the
customer satisfaction and needs, while 13 % do not take that into consideration.
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Fig. 8. What are the main external elements that you take into account
when developing strategic plans?
Source: Authors' sketching.

During the transition period, which the whole world is
currently going through, technical trends remain the most
important element when developing a strategic plan.

Likewise, the company revenues are taken into account in
the process of elaborating a strategy. Thus, depending on
income, certain higher or lower targets can be set.

Fig. 9. How important is the degree of new more digitalized entrants on the market
when developing your organization's strategic planning?
Source: Authors' sketching.
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Fig. 10. How important are the substitute services (1PL, 2PL, 3PL, etc.)
when developing your organization's strategic planning?
Source: Authors' sketching.

Furthermore, with the desire to understand the
rationality of the decisions taken at the administrative level
by each organization, respondents were asked to identify
the importance of two competitive elements in today's
business in terms of the strategic planning of their logistics
organization. The danger of the new, more digitalized,

0%

entrants on the market was considered by 40 % important,
while 7 % see as an insignificant element. Regarding the
modern services that can replace the activity of logistics
companies, 50 % of the respondents consider the face
somewhat important, while none of them insignificant.

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Fig. 11. In your opinion, what are the main difficulties that your organization faces in carrying out its activity?
Source: Authors' sketching.

Regarding the main difficulties that a logistics
organization faces in carrying out its activity, it can be seen
that the first place is occupied by general economic
conditions – inflation, bank interest rates, exchange rate
fluctuations, etc. On the other hand, there is a problem with
the low motivation of employees. Thus, productivity is
decreased with frequent new employments. If there are no
software solutions and specific tools to optimize
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warehouses, pickers encounter difficulties in identifying
products. In fact, new employees need months of training.
By improving the operational structure, the picking
processes become easy to be learned even by new
workers, not requiring to employ only specialized people.
Through suitable software, the period of training can be
reduced to even two-three days.

ЕКОНОМІКА. 4(217)/2021

~ 59 ~

Fig. 12. What do you consider to be the key elements that influence the frequency of review of strategic plans?
Source: Authors' sketching.

Through the current questionnaire, the respondents
were asked about the frequency of review of strategic
plans. Thus, it resulted that a percentage of 41 % of those
surveyed annually review their strategic plan, while 24 %
every six months. This review depends on certain factors –
24 % of respondents agreed that it should be taken into

account the size of the company, 23 % considered
important the dynamics of the business environment, 21 %
believe that it depends on the experience of the
organization, while 17 % considered relevant the
technological progress and 15 % the logistics area.

Fig. 13. How many employees does the company have?
Source: Authors' sketching.

Following the above figure, there can be seen that 41 %
of the logistics companies have between 9 – 49 employees,
31 % have between 50 – 249, 22 % have less than 9
employees, while only 6 % have over 250 employees. The
chosen companies were mixed, based on the desire to
create a complex analysis of the logistics sector.
Through the current market research, it was concluded
that logistics companies need to define their strategic
objectives and implement an appropriate strategy to
support their evolution in the long run. This might be an
engine for achieving market competitiveness. To be
ISSN 1728-2667

successful, each and every logistics company should
determine its identity and its place in the market. Three
aspects should be considered before establishing a
strategy that is likely to bring favorable results – logistics
organization, economy, and competitiveness.
According to the questionnaire, the main areas targeted
in establishing the strategy, the first place is occupied by
an increase in profit (22 %), followed by cost reduction
(18 %) and an increase in sales volume (15 %). Likewise,
customer needs are a key factor in building the strategy. In
this regard, the income of the population has been and still
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is a sensitive subject, especially in the current context of
the COVID-19 pandemic, clearly reflecting the problems
that exist in a country's economy.
Decisively, the ability to quickly change plans when the
situation requires it, and the awareness that the
interpretation of the strategy is different from one situation to
another are the two elements that reflect an entrepreneurial
mindset. In an unstable business environment dominated
lately by deep economic turbulences caused by COVID-19,
it is vital to find a viable solution to achieve flexible strategic
planning. It should provide an organizational development
framework, not limiting the possibilities of identifying
solutions that quickly take opportunities or avoid the dangers
of this unstable environment.
It is interesting to note that, at the level of the
interviewed logistics organization, 53 % of the respondents
agreed with tactical or operational planning, while only
47 % have long-term strategic plans, according to various
strategic
management
methodologies.
The
recommendation is to pay attention to the strategic
managerial culture among the top management of
business
organizations.
Another
fundamental
recommendation is to include digital aspects in all strategic
plans of all logistics companies. As the COVID-19
pandemic brought many changes to the world, it also
accelerated digitalization. Thus, the logistics sector must
adapt as quickly as possible to the reality of the moment.
Conclusion & Discussion. As the European economy
grows, companies continue to grow production and sales. As
a result, transport demand is increasing. The current market
requires the implementation of new solutions. Although the
COVID-19 pandemic limited production, the need for
transportation increased. However, social distancing brings
into discussion the technologization and implementation of
new communication systems as efficiently as possible.
Logistics is one of the segments most in need of specialists
and they are hard to find. Only experienced employees can
ensure the stability of processes related to the distribution
chain. One of the areas that are developing now is ecommerce, which seems to be the industry that will increase
in popularity with each year.
The logistics sector is of utmost importance in the
economy. The events of recent years require a profound
transformation in this sector, in order to increase
productivity, reduce costs and accelerate delivery times.
Digitalization has a key role in achieving these goals of
increased efficiency. The development of technologies that
support the information society is accelerating through the
convergence of new information and communication
technologies and markets. Innovation is facilitated by the
growing importance of the content that removes cultural
boundaries
and
technologies
that
separated
telecommunications and information technology. In this
context, the concept of FreightTech is also introduced.
Which, while some people use this term to refer to the
technology sector in freight and goods transport, others are
not even used with the word. FreightTech describes the
digital elements along the value chain in logistics: through
digital applications, it creates new solutions for optimizing
the supply chain. This includes all digital applications, from
intralogistics and transport logistics to warehousing
logistics. It is all about intelligence, automation, and
integration. (Pisoke, 2020)
In the end, there are several digital technologies that
play a key role in transforming logistics organizations. The
focus is on location, device connectivity, analytics,
cognitive computing, and cloud. Last but not least, due to
ISSN 1728-3817

the high-security requirements, digital transformation
means the increasing use of digital authentication
technologies and asset traceability.
The challenges of the moment are the key factors that
determine or not the success of companies. As the
accelerated need to buy considerable volumes online,
along with the lack of professional drivers and the
uncertainty of the worldwide environment are factors that
cause organizational difficulties, the logistics sector is
under pressure. Increased competitiveness is not only a
challenge but also a strength. In a globalized economy,
logistics and logistics costs are increasingly relevant
factors for competitiveness, innovation, and valuable for
environmental protection. Access to markets, workplaces,
education, and services depends on an essential factor –
the existence of a functional transport system. Thus,
logistics are a staple in society, especially since e-business
has grown exponentially. In order to have an orientation
based on long-term objectives, a strategy must be
established. For this reason, the idea of market research
on the development strategy of national logistics
companies has emerged.
Consequently, it is suggested for logistics companies to
frequently check the market and its development. Being up
to date with everything that happens in the international
environment is a necessity for harmonious growth, for the
retention of existing clients and to appeal to potential ones.
Upcoming, the whole world will be governed by technology.
Absolutely, an exceptional recommendation is to make
further analysis on the impact of digital technologies on the
logistics sector. Hence, it is imperative to observe the
worldwide evolution in logistics
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ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК У ГЛОБАЛЬНОМУ ЛОГІСТИЧНОМУ СЕКТОРІ.
ЧИ КЕРУЮТЬ ДІЛОВИМ СЕРЕДОВИЩЕМ НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ТА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ?
Логістична діяльність сформувалася багато років тому, але нещодавно ефект цифрових технологій радикально змінив традиційну практику та вивів її на новий шлях. Саме тому це дослідження через кількісний метод вивчення – опитування аналізує екосистему цифрової логістики з погляду її стабільності або нестабільності. Логістика займається плануванням та управлінням потоками
матеріалів та інформації у державних та приватних організаціях. Основна місія логістики полягає в тому, щоб забезпечити наявність необхідних матеріалів у певному місці і в зручний час для забезпечення потреб та оптимізації конкретного показника продуктивності. У контексті глобалізації економіки витрати, пов'язані з логістикою, будуть дедалі важливі для захисту навколишнього середовища. Доступ до ринків, робочих місць, освіти та всіх інших послуг залежить від одного суттєвого критерію – наявності функціональної транспортної системи. Отже, логістика вважається інструментом, який об'єднує час і простір для переміщення товарів.
Зокрема, продуктивність є вирішальним елементом для бездоганного функціонування логістичного сектора.
Ключові слова: логістика, технологія, цифрова логістика.
Д. Мирическу, проф., доктор философии,
Д. Ситу, асп.
Университет имени Лучиана Блага, Сибиу, Румыния

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В ГЛОБАЛЬНОМ ЛОГИСТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ.
УПРАВЛЯЮТ ЛИ ДЕЛОВОЙ СРЕДОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И НЕСТАБИЛЬНОСТЬ?
Логистическая деятельность сформировалась много лет назад, но в последнее время влияние цифровых технологий радикально
изменило традиционную деятельность и вывело ее на новый путь. По этой причине данное исследование анализирует экосистему
цифровой логистики с точки зрения ее устойчивости или неустойчивости с помощью количественного метода исследования – анкетирования. Логистика занимается планированием и контролем материальных и информационных потоков в государственных и
частных организациях. Главная миссия логистики заключается в поставке необходимых материалов в нужное место и в удобное
время для обеспечения определенных потребностей и оптимизации конкретного показателя эффективности. В условиях глобализации экономики, затраты, связанные с логистикой, будут иметь все большее значение для охраны окружающей среды. Доступ к рынкам, рабочим местам, образованию и всем другим услугам зависит от одного существенного критерия – наличия функциональной
транспортной системы. Таким образом, логистика рассматривается как инструмент, объединяющий время и пространство с целью перемещения товаров. В частности, производительность является решающим элементом для безупречного функционирования
логистического сектора.
Ключевые слова: логистика, технология, цифровая логистика.
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МІСЦЕ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ В СУСПІЛЬСТВІ:
СОЦІЄТАЛЬНИЙ ПІДХІД К. ПОЛАНЬЇ
ЯК АЛЬТЕРНАТИВА РИНКОВОМУ ФУНДАМЕНТАЛІЗМУ
У статті на основі творів відомого американського та канадського економіста, одного з засновників економічної
антропології, Карла Поланьї (1886–1964) розглядаються два концептуальних підходи до визначення місця економіки в
суспільстві – соцієтальний, для якого характерним є бачення економіки як невід'ємної складової соціуму, органічно
"вплетеної" в його поліструктурну цілісність мережами соціальних зв'язків, в тому числі й неекономічного характеру
та економістичний, який передбачає відділення економічної сфери від решти соціальних зв'язків, перетворенні її в своєрідне соціальне "гетто", "царство голоду та вигоди". Аналізується центральна для економіко-соціологічної концепції
К. Поланьї ідея "вбудованості" економіки в суспільство як у більш складну та поліструктурну систему, що надає економічним процесам різну для окремих соціумів інституціональну оформленість. У результаті дослідження встановлено,
що у своєму аналізі проблеми К. Поланьї відштовхується від субстантивного визначення економіки як процесу взаємодії
людини з природою та соціальним оточенням з метою забезпечення засобів для задоволення потреб.
Ключові слова: економістичний підхід, соцієтальний підхід, інституціональна оформленість, ринок факторів виробництва.

Вступ: Як відомо, на межі 1970–1980-х років у провідних капіталістичних країнах відбулася суттєва зміна
концептуальних засад державної економічної політики,
пов'язана з відмовою від кейнсіанських рецептів державного регулювання економіки, відома під назвами "революції Рейгана", "неоліберальної контрреволюції" та ін.
З цього моменту неоліберальна ідеологія, яку іноді називають "ринковим фундаменталізмом", почала відігравати провідну роль у суспільній свідомості західних країн, а після розвалу СРСР та соціалістичного табору – у
більшості інших країн світу, задаючи "взірці" бажаного
соціального порядку для національних спільнот, втягнутих у процес глобалізації.
Адептів неоліберальної глобалізації називають ринковими фундаменталістами невипадково. Як справедливо наголошує А. Малюк: "Центральне місце в неолібералізмі посідають поняття ринку та віра в економічну,
соціальну, політичну й моральну вищість суспільства, у
підвалинах якого лежать відносини індивідуальної ринкової конкуренції, над будь-якими формами суспільної
організації. Картина соціального світу неоліберального
вчення включає низку припущень, що сприймаються
їхніми прибічниками як аксіоми відносно того, що являють собою людина, суспільство та економіка. З погляду
неолібералізму суспільство є сукупністю раціональних
індивідів–власників, що вступають між собою в контрактні відносини та діють на основі утилітарного принципу
максимізації особистої вигоди" [1, с. 108]. Таким чином,
в основі соціального світогляду сучасних неолібералів,
який вони просувають у всі куточки світу, до яких докотилася хвиля глобалізації, знаходиться апріорна віра в
те, що ринково-контрактні відносини є оптимальною
формою організації не тільки економіки, а й соціуму в
цілому, а також в те, що всі інституції та бар'єри, які
стримують процес їхнього розповсюдження в світі, повинні бути усунуті задля соціально-економічного прогресу людства. Послідовно втілюючи елементи своєї
доктрини в країнах, що підпали під їхній вплив, ринкові
фундаменталісти домагалися від їхніх урядів скорочення соціальних витрат, прискореної приватизації, урізання соціально-економічних прав найманих робітників,
дерегуляції ринків, запровадження "децентралізованих"
відносин між трудом і капіталом, усунення сильних
профспілок, ліквідації національних бар'єрів на шляху

міжнародного руху капіталів, товарів та робочої сили.
Впровадження цих заходів призводило також до інституціональної конвергенції та культурної гомогенізації
різних за своїми історичними традиціями країн, до послаблення їхнього суверенітету і скорочення політичних
та економічних функцій держав, особливо в фінансово
залежних від світових економічних центрів країнах периферійного капіталізму.
Низка фінансово-економічних катаклізмів, центральне місце серед яких посіла глобальна фінансова криза, що розпочалася в 2008 році, "арабська весна" та
висока політична турбулентність 2010-х років, стрімке
економічне піднесення КНР і, нарешті, світова пандемія
COVID-19 поставили під сумнів основні постулати "ідеологічної неоліберальної монокультури" [1, с. 111]. У
новій інтелектуальній атмосфері постали питання стосовно витоків глобальних кризових явищ, активізувався
пошук альтернативних неоліберальній глобалізації напрямів суспільних трансформацій, нових інституціональних моделей взаємодії економіки та соціуму, економіки та держави. В цьому зміненому історичному контексті відчутно посилився інтерес науковців до творчої спадщини К. Поланьї (1886–1964) – видатного історикаекономіста та соціолога, глибокого дослідника інституціонального
забезпечення
соціально-економічних
трансформацій та послідовного критика економічного
детермінізму в його ринково-ліберальному варіанті.
Економістичному підходу класиків і неокласиків, які фактично здійснювали редукцію соціуму до його ринково
оформленої складової, він протиставив соцієтальне
бачення економіки, у межах якого остання розглядалася як лише одна з вбудованих у соціум структур, невіддільна від інших його підсистем, чия інституціональна
оболонка може мати мало спільного з ринковими принципами. Нам видається, що не завжди вдалий досвід в
принципі безальтернативного процесу ринкової трансформації економіки України, коли слідування неоліберальним рецептам Вашингтонського консенсусу не супроводжувалося створенням ефективних інституціональних "амортизаторів" цього болісного для багатьох
підприємств та індивідів процесу, робить звернення до
ідей К. Поланьї особливо актуальним.
Метою даної статті є дослідження на основі аналізу теоретичної спадщини К. Поланьї сутності та ви© Назаров І., 2021
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токів двох альтернативних підходів до визначення
місця економічної системи в суспільстві: соцієтального
та економістичного.
Реалізація цієї мети передбачає виконання таких
завдань:
• проаналізувати розкриті К. Поланьї сутнісні відмінності між формальним і змістовним тлумаченнями
значення поняття "економіка" та обґрунтування ним
субстантивного визначення економіки як інституціонально оформленого процесу взаємодії між людиною та
природою, спрямованого на задоволення потреб;
• розкрити зміст обґрунтованої К. Поланьї концепції "вбудованості" економіки в поліструктурну цілісність
конкретно-історичних соціальних систем, де економічні
процеси дістають своє інституціональне оформлення,
взаємодіючи з неекономічними за своєю природою суспільними інститутами;
• показати, спираючись на роботи К. Поланьї, що
"мейнстрімівське" (неокласичне) розуміння економіки як
всеохоплюючої системи ринків, що перетворює людину
соціальну на homo economicus і фактично поглинає
соціум, здійснюючи редукцію всіх типів суспільних відносин до суто ринкових контрактних зв'язків, не може
бути універсальним, а є лише "вузькою смугою" в історії
індустріальної цивілізації, невиправдано універсалізованою неокласиками.
Огляд літератури: Слід зазначити, що творчість
К. Поланьї перебуває у фокусі уваги економістів, починаючи з середини 1980-х років. Створено Міжнародне
товариство Карла Поланьї та Інститут політичної економії імені К. Поланьї у Монреалі (1988 рік), які виступають організаторами конференцій та популяризаторами його ідей, видають збірки матеріалів міжнародних
симпозіумів з вивчення його творчої спадщини. Відтак
наявність значного переліку досліджень творчості
К. Поланьї потребує виокремлення найвагоміших з них.
На особливу увагу заслуговує одна з перших робіт,
присвячених саме економічним поглядам вченого, –
книга Дж. Стенфілда "Економічне вчення Карла Поланьї:
життя та засоби існування" (J. R. Stanfield "The Economic
Thought of Karl Polanyi: Lives and Livelihood" [2]), що
вийшла друком у Нью-Йорку у 1986 році, де розглядається критика К. Поланьї формалістичного підходу в економічній науці, його ідеї про "вбудованість" економіки в
суспільство. Знаковою у цьому сенсі є також робота
1996 року англійського дослідника Дж. Баума "Карл Поланьї про етику та економіку" (G. Baum "Karl Polanyi on
Ethics and Economics" [3]), у якій аналізуються погляди
К. Поланьї на взаємозв'язок між етикою та економікою та
їхнє значення для сьогодення. Серед останніх публікацій –
робота Ф. Блока та М. Сомерс "Влада ринкового фундаменталізму: критика Карла Поланьї" (F. Block, M. Somers
"The Power of Market Fundamentalism: Karl Polanyi's
Critique" [4]), опублікована Гарвардським університетом у
2014 році та присвячена не лише вивченню полеміки
К. Поланьї з прибічниками формалістичного тлумачення
економіки, а й значення його ідей для аналізу економічних криз та їхніх наслідків.
На жаль, роботи цього всесвітньо відомого вченого
поки що не привернули до себе тієї уваги українських
науковців, на яку вони, беззаперечно, заслуговують: в
основному їх згадують побіжно у дослідженнях, присвячених проблемам економічної теорії, що мають дотичне
відношення до його творчості. Тим не менш, існує кілька публікацій вітчизняних дослідників, присвячених
аналізу саме його творчої спадщини. Серед них, враховуючи тему даної статті, слід відзначити наступні. Це
публікація А. Малюка [1] про економіко-соціологічну
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концепцію К. Поланьї у контексті дослідження неоліберальної глобалізації, а також стаття Ю. Зайцева [5] про
значення творчої спадщини К. Поланьї для розуміння
природи сучасних чинників економічного розвитку.
Методологія дослідження: Методологічною базою
дослідження є, насамперед, цивілізаційний підхід, який
передбачає розгляд економічних процесів у нерозривній єдності з іншими, неекономічними за своєю природою структурами соціуму, що надають їм своєрідну інституціональну оформленість, вписують економіку в
соціальну систему. В статті також використовуються
методи єдності логічного та історичного аналізу, міждисциплінарного дослідження та системний підхід.
Базовими для проведеного дослідження є такі терміни:
Ринковий фундаменталізм – термін (введений у
широкий суспільний дискурс Дж. Соросом у книзі "Криза
світового капіталізму. Відкрите суспільство під загрозою" ("The Crisis of Global Capitalism: Open Society
Endangered" [6]) (1998)), що означає віру у здатність
вільного ринку вирішувати більшість економічних та
соціальних проблем при дотриманні принципу невтручання в дію ринкових механізмів неекономічних інститутів.
Інституції (інститути) – суспільні норми, правила,
традиції, звичаї та механізми, що забезпечують їх виконання, які структурують повторювані взаємодії між
господарюючими суб'єктами, формують домінуючі
рамкові обмеження поведінки, зумовлюючи тип економічної системи.
Соцієтальний підхід – методологічний принцип,
що ґрунтується на вивченні суспільства як цілісної
системи, у якій економічна складова є лише одним із
аспектів, нерозривно пов'язаним із неекономічними
інститутами соціуму.
Економістичний підхід – методологічний принцип,
що ґрунтується на вивченні економіки як інституціонально автономної сфери суспільства, яка регулюються
своїми специфічними законами.
Основні результати: В основі запропонованого
К. Поланьї соцієтального підходу до аналізу економічних явищ лежить чітко проведене ним розмежування
між змістовним і формальним значенням терміна "економічний" (які нерідко некритично змішуються вченимиекономістами):
"Змістовне
значення
(substantive
meaning) економічного випливає з факту залежності
людини від природи та інших людей. Воно характеризує
її взаємовідносини з природним і соціальним оточенням, які забезпечують їй засоби задоволення матеріальних потреб. Формальне значення (formal meaning)
терміна "економічний" базується на логічному характері
зв'язку між цілями та засобами, що проявляється в таких поняттях, як "економічний" або "економити"
(economical, economizing). Воно передбачає конкретну
ситуацію вибору, а саме – вибору між різними засобами
використання ресурсів, що породжується їхньою обмеженістю" [7, с. 47]. К. Поланьї (маючи на увазі неокласику) зазначає, що формальна економічна теорія керується другим значенням терміна "економічний", відштовхуючись у своєму аналізі від постулату дефіциту
(scarcity postulate), бо саме обмеженість ресурсів породжує ситуацію вибору між альтернативними варіантами
їхнього використання. Тип господарської системи, чиї
інститути спонукають її суб'єктів до актів індивідуального вибору, які сплітаються в "ланцюжки" взаємозалежних рухів і, таким чином, утворюють єдиний господарський процес, не є, на думку К. Поланьї, універсальним.
Він домінує лише за умови загального розповсюдження
ціноутворюючих ринків, яке було рисою, характерною
лише для епохи генезису та перших десятиліть існу-
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вання індустріального капіталізму в Англії. Сам Поланьї
наполягає на змістовному розумінні терміна "економічний", визнаючи його "як інституціонально оформлений
процес взаємодії між людиною та довкіллям, що її оточує, який веде до постійного забезпечення матеріальних засобів для задоволення потреб" [7, с. 53]. Таке
більш ширше, ніж у неокласиків, тлумачення терміна
"економіка" передбачає можливість абсолютно різної
інституціональної оформленості навіть тотожних у технологічному відношенні економічних процесів. "Наприклад, вибір між капіталізмом і соціалізмом передбачає
два різних шляхи інституціонального оформлення
(instituting) сучасної технології в процесі виробництва"
[7, с. 55], – зазначає К. Поланьї, маючи на увазі капіталістичну та радянську модель інституціонального забезпечення індустріалізації.
К. Поланьї наполягає на тому, що тільки інституціональне оформлення господарського процесу надає
розрізненим господарським актам необхідної єдності,
"цементує" їх в єдину економічну структуру, наділену в
суспільстві специфічною функцією, концентруючи увагу
на цінностях, мотивації та економічній політиці. "Це досягається поєднанням дуже небагатьох способів зв'язку
(patterns), які можна назвати формами інтеграції (…), –
розвиває свою думку К. Поланьї. – На емпіричному рівні
основними способами зв'язку є реципрокність, перерозподіл і обмін. Реципрокність (reciprocity) означає
переміщення між відповідними точками в симетричних
групах. Перерозподіл (redistribution) представляє акти
стягування товарів центром з їх подальшим переміщенням з центру. Під обміном (exchange) маються на
увазі зустрічні переміщення з рук в руки в умовах ринкової системи" [7, с. 56].
У своєму дослідженні механізмів інституціонального
оформлення економіки К. Поланьї керується принципом
методологічного холізму, що знаходить прояв у його
концепції "вбудованості" економічної структури в метасистему соціуму. «Таким чином, у центрі уваги Поланьї
перебувають форми інтеграції економіки та суспільства
й те, які це має наслідки для розвитку суспільства, –
зазначає А. Малюк. – Відношення між економічною та
соціальною системами суспільства виражаються Поланьї через поняття "вбудованості"» [1, с. 116]. Крізь більшість робіт К. Поланьї рефреном проходить думка
про те, що для багатьох людських спільнот упродовж
доіндустріального періоду їхньої історії була характерна "розпорошеність" господарських актів та їхня тісна
"вмонтованість" у системи соціальних зв'язків неринкового, неекономічного характеру. Взаємодіючи з середовищем з метою забезпечення своєї сім'ї необхідними
засобами існування, людина обростала "павутинням"
соціальних зв'язків, де економічне не можна було відділити від неекономічного. І тільки приблизно двісті років
тому в передових індустріальних країнах економічна
діяльність досить різко сепарувалася від соціуму, виокремившись в особливу сферу, причому відбулося це
завдяки її інституціональному оформленню за допомогою системи ціноутворюючих ринків. Реальна ситуація,
що склалася в першій половині ХІХ століття в Англії
дійсно демонструвала майже повну підкореність господарської діяльності ринковим механізмам, і це дало підставу неокласикам зупинитися на формальному визначенні терміна "економіка" як на єдино можливому. Крім
того, поставивши знак рівності між економікою та ринковими формами зв'язку, вони сепарували цю сферу життєдіяльності суспільства від інших його вимірів, які не
підкорялися на той час ринковим законам. Враховуючи
необхідність економічної складової в житті кожної людиISSN 1728-3817

ни, така автономізація економічної сфери та економічних мотивів у діяльності людини мала своїм наслідком
підкорення всього суспільства ринковим інститутам.
У важливій у парадигмальному плані роботі "Погляди на місце економічної системи в суспільстві: від Шарля Монтеск'є до Макса Вебера" К. Поланьї формулює
методологічні проблеми, спосіб вирішення яких визначає певний тип соціально-економічного світогляду, характерний для того чи іншого мислителя: "Слід зупинити нашу увагу на двох моментах: 1. Як глибоко вкорінене припущення про самостійність економічної системи, і
як глибоко навпаки вкорінена думка, що базується на
підході до суспільства як до цілого, в якому економічна
сторона складає лише один з аспектів? 2. Які припущення з приводу фактичних психологічних мотивів (господарюючих індивідів) лежать в основі поглядів авторів? Наскільки багато уваги вони приділяють припущенню про існування специфічно економічних мотивів?" [8, с. 153]. К. Поланьї констатує, що на різних етапах розвитку економічної та соціологічної думки кожен
із провідних теоретиків самовизначається стосовно цих
проблем, тяжіючи до одного з двох методологічних підходів. Один із них К. Поланьї назвав соцієтальним, інший – економістичним. Сутність соцієтального підходу
полягає в припущенні, що суспільство є органічною,
цілісною системою, в якій економічна структура є лише
одним із її вимірів, нерозривно вплетеним у всю різнопланову соціальну цілісність, внаслідок чого економіка
несе на собі "інституціональний відбиток" конкретного
соціуму, що знаходиться на певній стадії свого розвитку. Будучи послідовним прибічником соцієтального підходу, сам Поланьї, розглядаючи погляди свого однодумця Шарля Монтеск'є, охарактеризував його такими
словами: "Суспільні інститути віддзеркалюють потреби
суспільства в даних умовах. Економічні інститути також були сформовані у відповідності з їхньою функцією в межах суспільства в цілому" [8, с. 155]. Суть економістичного підходу К. Поланьї узагальнював у такій
формі: "не економічна система вбудована в соціальні
відносини, а ці останні вбудовуються відтепер в
економічну систему" [9, с. 41]. Таким чином, зміст
соцієтального підходу можна узагальнити гаслом
"економіка – для суспільства", тоді як економістичного –
словами "суспільство – для економіки".
К. Поланьї вважав, що на перших етапах розвитку
соціогуманітарної думки (від Аристотеля до Адама Сміта) переважав соцієтальний підхід. Провісниками економістичного підходу стали, на його думку, Дж. Таусенд
і Т. Мальтус, але чітко він оформився в теоретичній
системі Давіда Рікардо, який "об'єднав мотиви голоду
та доходу з мотивом прибутку в якості загальної мотивації, що визначає людську поведінку. Особистий інтерес, туманно виділений Адамом Смітом, відтепер диференціювався в страх перед голодом у робітника та в
надію отримати прибуток – у власника капіталу (…).
Відтепер суспільство було включене в економічну систему, а не навпаки. Соціальні класи визначалися їхньою ринковою роллю, оскільки вони уособлювали фактор попиту та пропозиції, відповідно, на різних ринках
(таких, як ринок робочої сили, землі, капіталу, професійних послуг і т.ін.) [8, с. 161].
На думку К. Поланьї, "тектонічним зсувом" в інституціональному оформленні господарських процесів, що
став причиною чіткого відокремлення економічної сфери від решти соціальних інституцій, а, отже, і домінування економістичного підходу у Д. Рікардо і неокласиків, було перетворення на товари землі та труда – двох
найфундаментальніших факторів виробництва. "Визна-
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чальний крок полягав у наступному: земля та труд перетворилися на товар, тобто почали сприйматися як
предмети, створені для продажу (…), – підкреслює
К. Поланьї. – Справжнє значення цієї події можна оцінити, тільки зрозумівши, що труд – це синонім людини,
а земля – синонім природи. Винайдення товарів поставило долі людини та природи в залежність від автоматичного процесу, який котиться по своїх рейках і підкоряється власним законам" [9, с. 33–34]. Учений зазначає, що подібна ситуація не мала аналогів у минулому –
земля та труд завжди вважалися складовими суспільного організму й їх ніколи "не довіряли" ринкам: "Земельні відносини регулювалися звичаями манора, монастиря або міської комуни та підпадали під обмеження,
що накладалися неписаними законами на володіння
нерухомістю. Трудові відносини регулювалися законами проти жебраків і бродяг; робочими та ремісничими
статутами, законами про бідних, цеховими та комунальними постановами" [9, с. 34].
Набуття землею та трудом товарної форми зводило
нанівець всю виважену упродовж багатьох поколінь
суспільну інституціональну систему регулювання їхнього руху, витісняючи її автоматичними механізмами ціноутворення: "Виникла ланцюгова реакція, і нешкідливий інститут ринку пролунав соціологічним вибухом.
Зробивши труд і землю товарами, ринок підкорив людину та природу ціновому механізму попиту та пропозиції. Це означало підкорення всього суспільства інституту ринку. Якщо раніше економічна система була вкорінена в соціальних відносинах, то відтепер соціальні
відносини виявилися вкоріненими в економічній системі" [10, с. 27]. К. Поланьї пояснює факт "поглинання"
суспільства його економічною сферою та редукції суспільних відносин до ринково-контрактних ринковим механізмом жорсткої прив'язки найнеобхідніших умов існування людини до доходів, які вона отримує від реалізації на ринку тих факторів виробництва, що знаходяться у її розпорядженні: "Голод і вигода прив'язані тут до
виробництва через необхідність отримання доходу.
Тому що у подібній системі людина, якщо вона хоче
вижити, повинна купувати товари на ринку за рахунок
доходів від продажу інших товарів на ринку. Назва цих
доходів – заробітна плата, рента, проценти – змінюється залежно від того, що виставляється на продаж: робоча сила, земля або гроші" [9, с. 36].
У цій заданій всеохопністю ринків системі соціальних
координат різко змінювалася мотивація господарської
поведінки людей, до якого б класу вони не належали.
Відбувалася стрімка "монетизація" соціальних відносин:
не статус, не традиції й не мораль, а лише прагнення
вижити в конкурентній боротьбі, зробивши свій ресурс
максимально ліквідним, відтепер переважало над усіма
іншими мотивами. "Недивно, що спільнота, яка виникла,
стала економічною в небаченому до цього масштабі, –
зазначає К. Поланьї. – Економічні стимули почали неподільно царювати у світі, який їм підкорився, а індивіди
були вимушені слідувати їм через страх опинитися розчавленими залізним поступом ринку" [9, с. 35]. Вимушені
виживати під тиском "природного відбору" з боку ринкових механізмів, і люди, й саме суспільство з його різноманітними інститутами неминуче зазнавали радикальної
ринкової трансформації: людина була приречена перетворитися на "економічну людину", суспільство – на пов'язану ланцюжками ринкових контактів сукупність "економічних людей", а держава – на прислужницю економічної системи, її нічного охоронця.
Саме для економічної системи, інституціонально
оформленої таким специфічним чином, і є справедлиISSN 1728-2667
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вим формальне визначення терміна "економіка" як низки раціональних дій, що базуються на виборі між альтернативними способами використання обмежених ресурсів для задоволення потреб. Тільки в цих специфічних умовах формальне визначення терміна "економіка"
збігається на практиці з його змістовним визначенням,
але цей характерний для певного історичного періоду
збіг був невиправдано універсалізований неокласиками
у ролі методологічного ключа для розуміння будь-якого
господарства взагалі. «Негативним наслідком такого
збігу стала неможливість використання різними соціальними науками (а також економічною теорією) у методології дослідження складних і надскладних економічних систем усієї сукупності ендогенних та екзогенних
чинників трансформації їхньої сутності, форм існування
та розвитку, зокрема, величезної кількості різноманітних інститутів, "відмінних від інститутів ринку", "у яких
було вкорінене існування людини", – відмічає методологічну шкідливість універсалізації формального неокласичного підходу до економіки Ю. Зайцев. – К. Поланьї
справедливо, на наш погляд, стверджує, що розв'язати
ці проблеми за допомогою аналітичного методу, розробленого для особливої форми господарства, залежної від
наявності специфічних ринкових елементів, було неможливо. Адже (…) Поланьї у своїх дослідженнях виходить із
того, що "визначальний характер економіка має лише
при капіталізмі вільної конкуренції. В усіх інших суспільствах вона є інститутом, що визначається та залежить від
норм, звичаїв та інших соціальних відносин"» [5, с. 5].
У фундаментальній роботі "Велика трансформація:
політичні та економічні витоки нашого часу" К. Поланьї
наводить тезу про те, що лібералізація ринків у Великій
Британії (яка була класичним прикладом цього процесу)
не відбувалася спонтанно, а була штучно ініційована державою. Вона була продуктом своєрідної "соціальної інженерії". К. Поланьї підкреслював, що типовими представниками ліберального табору, які сформували "політичне
ядро" цих соціальних перетворень, "laissez-faire сприймався не як засіб досягнення мети, а як сама мета" [11,
с. 88], тобто був предметом ірраціональної віри. "Важливою віхою на цьому шляху Поланьї вважає Акт про реформу закону про бідних 1834 року, Банківський акт Піля
1844 року і Білль проти хлібних законів 1846 року в Британії. Кожний з них вводив один з принципів економічного
лібералізму – ринок труда, золотий стандарт і свободу
торгівлі. Ці, а також інші політико-юридичні заходи в інших
європейських країнах призвели до руйнації європейської
меркантилістської системи регульованих ринків і системи
національного добробуту, що існувала у ХVIII столітті.
Необхідною умовою перемоги принципу вільного ринку
стала зміна форми держави – руйнація абсолютистської
інтервенціоністської держави (контролюючої, наприклад,
ціни на необхідні продукти) та заміна її на ліберальну
державу" [1, с. 124–125], – зазначає дослідник творчості
К. Поланьї, український соціолог А. Малюк.
У цій же роботі К. Поланьї проводить ще одну важливу думку про те, що економіка, інституціонально
оформлена системою саморегульованих ринків факторів виробництва, була лише коротким періодом в історії
індустріального суспільства. У Великій Британії вона
проіснувала з 1834 року, коли державою були усунені
всі штучні регулятори ринків факторів виробництва до
1870 року, коли суспільство, намагаючись адаптуватися
до негативних "екстернальних ефектів" ринку, створило
нові інститути, які обмежували ринкову систему. Формування цих інститутів почалося зі спроби "соціальної
адаптації" ринку труда, де загострення суперечностей
між найманим трудом і капіталом створювало найбільші
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загрози для соціальної стабільності. Швидке зростання
обсягів міжнародної торгівлі, світова аграрна криза та
майже перманентні кризи надвиробництва 1870–
1880-х років підштовхнули уряди провідних країн до
впровадження протекціоністських заходів. "Звичайним
доповненням до найважливішого засобу поширення
ринкової економіки, золотого стандарту, слугувало також запровадження соціального законодавства та митних зборів, – зазначає Ю. Зайцев. – Захист людини,
природи та виробничої організації означав, на думку
Поланьї, перешкоди для саморегулювання ринку. Збої
у механізмі регулювання економічної системи поглибилися також внаслідок впливу такого страшного чинника,
як підготовка, хід та наслідки Першої світової війни.
Практично в усіх європейських країнах внаслідок війни
відбувся катастрофічний злам автоматичного механізму регулювання ринкової економіки" [5, с. 7].
Таким чином, на думку К. Поланьї, швидке поширення ринків факторів виробництва, ламаючи "інституціональні оболонки" традиційного суспільства, призводить, з одного боку, до прискорення темпів економічного розвитку та зростання ефективності виробництва, а з
іншого – породжує такі негативні ефекти, захищаючись
від яких суспільство знову намагається "вбудувати"
ринкову економіку в соціальну структуру. Зараз нам
важко уявити будь-яку країну з розвинутою ринковою
економікою без сильних профспілок, без системи соціального страхування за віком, хворобою та інвалідністю
і системи охорони праці, без будь-яких обмежень на
ринку земельних ресурсів, без центральних банків та
регулювання ними грошово-кредитних відносин, без
державного законодавства щодо охорони природи та
ін. За допомогою цих інституцій соціум захищається від
тотальної влади ринків, які, пущені напризволяще, призводять до наростання соціальної напруги та нестабільності, економічних криз, соціальних і політичних катаклізмів. На жаль, сучасні ринкові фундаменталісти, незважаючи на сумний досвід "Великої депресії" 1929–
1933 років, радикальних революцій та фашистських
диктатур (які К. Поланьї вважав негативними реакціями
людських спільнот, травмованих не пом'якшеним соціальними амортизаторами диктатом законів ринку), не
змінили свого майже "релігійного" поклоніння ліберальній доктрині, особливо коли йдеться про її впровадження на теренах країн "периферійного капіталізму".
Висновки: Узагальнюючи погляди К. Поланьї на місце економічної системи в суспільстві, слід зазначити
наступне. У своєму аналізі проблеми К. Поланьї відштовхується від субстантивного визначення економіки
як процесу взаємодії людини з природою та соціальним
оточенням з метою забезпечення засобів для задоволення потреб. Цей процес не можна звести лише до
взаємодії механічних, біологічних і психічних елементів,
він завжди укорінений у певних економічних і неекономічних інститутах, і тільки ця інституціональна оформленість забезпечує його внутрішню єдність і стабільність.
К. Поланьї протиставляє субстантивне розуміння економіки формальному підходу неокласиків, які, ігноруючи
соціальну сторону, зводили її сутність до раціонального
вибору між альтернативними способами використання
обмежених ресурсів з метою задоволення потреб.
Субстантивне тлумачення економіки відкривало
К. Поланьї перспективи для розбудови оригінальної
економіко-соціологічної концепції, стрижнем якої виступала ідея "вмонтованості" економіки в соціум. Всі економічні процеси та зв'язки завжди виступають у реальному
житті в особливих "інституціональних оболонках", і спроба якось розвести економічний зміст і соціальні форми,
ISSN 1728-3817

що забезпечують його реалізацію в конкретному суспільстві, є евристично й практично контрпродуктивною.
Досліджуючи історію економічної та соціальної думки, К. Поланьї виділяє два концептуальних підходи до
визначення місця господарської сфери в суспільстві:
соцієтальний та економістичний. Для першого, прибічником якого був він сам, характерне бачення економіки
як невід'ємної складової соціуму, органічно "вплетеної"
в його поліструктурну цілісність мережами соціальних
зв'язків, в тому числі й неекономічного характеру. Економістичний підхід полягає у відділенні економічної
сфери від решти соціальних зв'язків, перетворенні її в
своєрідне соціальне "гетто", "царство голоду та вигоди",
де всі процеси розвиваються за своїми особливими
законами, а дії індивідів продиктовані специфічними
утилітарними мотивами. Вирішальним кроком у "сепаратизації" економічної сфери стало перетворення на
товари землі та труда – двох найфундаментальніших
факторів виробництва, після чого їхній рух випав з-під
контролю традиційних суспільних інститутів, підпорядкувавшись автоматичному механізму дії ринкових законів. Подібний стан речей неминуче призводить до "підкорення всього суспільства інституту ринку", його поглинання економічною сферою. Це відбувається внаслідок
жорсткої ринкової прив'язки умов існування людини до
доходів (заробітна плата, рента, проценти), які вона
отримує від реалізації факторів виробництва, що знаходяться у її розпорядженні (робоча сила, земля, гроші).
На думку К. Поланьї, економіка, інституціонально
оформлена системою саморегульованих ринків, була
лише вузькою смугою в економічній історії людства, й
тому він категорично виступав проти її абсолютизації
прибічниками економістичного підходу. Вчений вважав,
що "автономна" ринкова система не була характерною
для доіндустріальних суспільств і в класичному вигляді
існувала лише у Великій Британії з 1834 по 1870 роки.
Оскільки жорстка "економізація" соціуму призводить до
соціальної та економічної нестабільності, суспільство,
захищаючись від екстернальних ефектів ринку, створює
нові інститути, покликані обмежити ринкову систему,
ввести її в береги, прийнятні для соціуму: сильні профспілки, систему соціального страхування, законодавчі
обмеження на ринку земельних ресурсів, центральні
банки з їхньою регулятивною політикою та ін. Таким
чином, суспільство на вищих стадіях знову вбудовує
ринкову економіку в більш широкий соціогуманітарний
контекст, і це є запорукою його подальшого розвитку.
Дискусія: Автором опубліковано декілька праць, у
яких економічна сфера суспільства розглядається у
світлі цивілізаційного підходу, у тісному зв'язку з релігійними, культурними, державно-правовими та іншими
вимірами соціального життя. Серед них слід особливо
відзначити монографію "Основы христианской философии хозяйства" [12].
У контексті проблематики даної статті лише побіжно
розглянута фундаментальна робота Карла Поланьї
"Велика трансформація". Проте автор має намір, докладніше проаналізувавши цю працю, розкрити вагомість її ідей в якості методологічного підґрунтя для розуміння інституціональних перетворень, що відбулися в
провідних індустріальних країнах у другій половині ХІХ –
першій половині ХХ століть.
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МЕСТО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ОБЩЕСТВЕ:
СОЦИЕТАЛЬНЫЙ ПОДХОД К. ПОЛАНЬИ КАК АЛЬТЕРНАТИВА РЫНОЧНОМУ ФУНДАМЕНТАЛИЗМУ
В статье на основе произведений известного американского и канадского экономиста, одного из основателей экономической антропологии, Карла Поланьи (1886–1964) рассматриваются два концептуальных подхода к определению места экономики в обществе –
социетальный, для которого характерно видение экономики как неотъемлемой составляющей социума, органически "вплетенной" в
его полиструктурную целостность сетями социальных связей, в том числе и неэкономического и экономистического, предусматривающего отделение экономической сферы от остальных социальных связей, превращении ее в своеобразное социальное "гетто",
"царство голода и выгоды". Анализируется центральная для экономико-социологической концепции К. Поланьи идея "встроенности"
экономики в общество как в более сложную и полиструктурную систему, придающую экономическим процессам разную для отдельных социумов институциональную оформленность. В результате исследования установлено, что в своем анализе проблемы К. Поланьи отталкивается от субстантивного определения экономики как процесса взаимодействия человека с природой и социальным
окружением с целью обеспечения средств удовлетворения потребностей.
Ключевые слова: экономистический подход, социетальный подход, институциональная оформленность, рынок факторов производства.
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THE PLACE OF ECONOMIC SYSTEM IN SOCIETY:
KARL POLANYI'S SOCIETAL APPROACH AS AN ALTERNATIVE TO MARKET FUNDAMENTALISM
This article based on the works of Karl Polanyi (1886-1964), the famous American and Canadian economist, one of the founders of economic
anthropology, explores two conceptual approaches to identifying the place of economy in society – societal and economistic. The article examines
the substantive definition of economics (as an institutionally formalized process of interaction between man and the environment aimed at
satisfying needs) given by K. Polanyi, as opposed to its formal definition by representatives of neoclassical economics (as a process of satisfying
needs by choosing alternative options for managing scarce resources). It analyses the core idea of K. Polanyi's societal approach, i.e. the idea of
"embeddedness" of the economy into society as a more complex and polystructural system, that gives economic processes different institutional
forms for different societies. The article exposes the fundamental nature of the economistic approach implying a separation of the economy from a
set of social ties into a separate sphere, operating according to its autonomous laws. This approach, typical for market fundamentalists, results in
the inevitability of submission of all social life spheres to the logic of price forming markets. The author considers Polanyi's arguments against the
economistic approach, which (just like the formal definition of economics), in his opinion, is applicable only for a short historical period of the
formation of the industrial system, when the main factors of production – labor and land – become goods and their flow is subject to the market
laws not being mitigated by any social "shock absorbers". This situation threatens with serious social cataclysms and to avoid them the society, in
the next stages of its development, blocks the effects of spontaneous market forces by the means of social and labor legislation, strong trade
unions, state regulation of money-and-credit relations, and the land market, environmental legislation and other institutional regulators.
Keywords: economistic approach, societal approach, institutional formalization, production factors market.
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МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ
РІВНЯ ЛОЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ДО HR-БРЕНДУ КОМПАНІЇ
У статті обґрунтовано методичний інструментарій оцінювання рівня лояльності працівників до HR-бренду компанії за визначеними складовими лояльності (поведінковою та емоційною). Доведено необхідність розробки методичного інструментарію оцінювання рівня лояльності працівників компанії до внутрішнього HR-бренду як системоутворюючої компоненти ефективного управління компанією-роботодавцем в сучасних умовах господарювання. Розроблено систему оцінювання рівня лояльності працівників до HR-бренду компанії шляхом анкетування працівників компанії
з використанням методу семантичного диференціалу. За результатами анкетування аргументовано доцільність
визначення структури працівників за рівнем лояльності до HR-бренду компанії, яка в подальшому слугуватиме керівникам компанії в розробці чіткої програми дій щодо типізації лояльності працівників компанії та обґрунтування
управлінських рішень щодо оптимізації розвитку їх HR-бренду.
Ключові слова: HR-бренд, поведінкова та емоційна лояльність працівників, рівні лояльності працівників, комплексний показник лояльності працівників.

Постановка проблеми. Нині існує ціла низка моделей управління брендом роботодавця, що базуються на
різних класифікаційних характеристиках та відрізняються за структурою елементів НR-бренду. Основними цілями цих моделей залишається посилення диференціації та конкурентних переваг, а також спрощення процесу
сприйняття компанії потенційними та існуючими працівниками. Разом із тим, не існує єдиної методики оцінювання лояльності працівників до бренду роботодавця.
Система лояльності компанії складається з лояльності клієнтів, персоналу та інвесторів. Зростання частки ринку і прибутку пов'язано з наявністю перспективних клієнтів, яких зберігають і залучають через створення різноманітних програм лояльності. Позитивний
імідж товарних і корпоративних брендів укріплює довіру
постійних клієнтів й сприяє залученню нових. Протягом
останніх десятиліть споживча лояльність залишається у
фокусі пильної уваги маркетологів. Нині широко визнаним є те, що для забезпечення фінансової успішності
компанії визначальною є діяльність з утримання існуючих споживачів і збільшення частки їхніх витрат, а не
здійснення спроб із залучення нових споживачів.
Лояльні інвестори поводять себе як партнери. Вони
знижують витрати щодо пошуку та залучення капіталу й
надають певні гарантії, що отримані грошові потоки будуть вкладені знову в діяльність компанії як інвестиції.
Довгострокове зростання доходів і частки ринку дозволяє компанії залучати і зберігати кращих співробітників. У процесі взаємодії постійні працівники дізнаються більше про своїх постійних клієнтів, про найкращі
способи їх обслуговування. Лояльні працівники в довгостроковій перспективі підвищують якість своєї роботи й
знижують витрати.
Отже, лояльні працівники є невід'ємною частиною
системи лояльності будь-якої компанії. Роботодавці на
сьогодні розуміють, що пропозиція просто вищої оплати праці не створює прихильності співробітників. Для
розвитку бізнесу необхідні високоякісні таланти, які
можливо залучати й утримувати створенням довгострокових відносин, що засновані на реальних потребах людей, на конкретних заходах по укріпленню прихильності співробітників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останнє десятиліття минулого століття з'явилися перші дослідження Т. Амблера і С. Берроу [1] з проблематики
бренду роботодавця. Концепції розвитку бренду роботодавця, моделі його формування та основні складові
були в центрі уваги таких закордонних та вітчизняних
дослідників як: Б. Мінчінгтон [2, 3], А. Ботха [4],
М. Буссін [4], Л. Свардт [4], Х. Аггерхолм [5], П. Бертон
[6], М. Евінг [6], Л. Хах [6], К. Бакхаус [7], С. Тікоо [7],
С. Мокіної [8, 9], С. Цимбалюк [10, 11], Л. Балабанової
[12], О. Сардак [12], О. Хитрої [13] та ін.
Вивченню задоволеністю працівників своєю роботою й факторами, що її визначають, присвячено дослідження як закордонних, так і вітчизняних авторів. Так, в
роботах Р. Фрімена [14], С. Роббінса [15], Д. Хамермеша
[16], Д. Карда [17], Д. Прайс-Джонс [18] автори визначили категорію задоволеності роботою з різних точок зору
– організаційної, морально-етичної, психологічної та
відносно різних груп персоналу (керівники, службовці,
робітники), що призвело до виокремлення різних визначальних факторів. Інші вчені визначають категорію
лояльність через такі терміни як відданість, прихильність. Так, Майкл Н. О'Меллі [19] зазначає, що більшість
людей бажають бути відданими організації в якій працюють, не бажають змінювати місце роботи. І якщо
працівники змінюють компанії, то не через незадовільну заробітну плату, а через нематеріальні причини –
зневага й недовіра з боку керівників. Інший дослідник
лояльності, С.П.Роббінс, пропонує для визначення найвищого ступеня лояльності поведінки використовувати
таке поняття як організаційне громадянство [15, с.21].
Але не дивлячись на пільги, бонуси та інші заходи,
які сприяють утриманню працівників, прихильність і
відтік їх лишаються на порядку денному для кожного
роботодавця.
Невирішені раніше частини загальної проблеми. Не дивлячись на значну пріоритетність проблеми
та зростаючий обсяг розробок і досліджень у галузі
управління лояльністю у науково-практичному співтоваристві досі не існує єдиної думки щодо того, що
включає в себе лояльність працівників та які інструменти необхідні компаніям для формування, підтримки
та розвитку їх лояльності.
© Фірсова С., Білорус Т., 2021
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Метою статті є обґрунтування методичного інструментарію оцінювання рівня лояльності співробітників до
HR-бренду компанії на основі типології лояльності працівників з використанням поведінкової та перцепційної
її складових.
Методологія дослідження. Теоретичним підґрунтям для обґрунтування методики виміру лояльності
персоналу до HR-бренду послугували метрика оцінки
лояльності споживачів Enis-PaulIndex та індекс NPS.
Для оцінки рівня поведінкової лояльності споживачів
існує метрика оцінки лояльності Enis-PaulIndex, яка визначає індекс лояльності споживача певному магазину,
враховуючи такі показники як індекс поведінкової лояльності споживача до даного магазину; частка бюджету,
відведеного на продукти певної категорії, яку споживач
витрачає в даному магазині; кількість "переключень"
між даним магазином та іншими магазинами за певний
проміжок часу для споживача; кількість магазинів, в
яких споживач і придбавав продукти даної категорії під
час проведення опитування; загальна кількість відвідувань усіх магазинів за певний період; кількість можливостей для "переключення" між магазинами; кількість
магазинів, доступних споживачеві для придбання продукту даної категорії за певний проміжок часу [20]. Математичне подання методу вивчення лояльності споживачів на основі методу NPS, заснованого на поділі споживачів на три групи: "Промоутери", "Нейтрали" і "Критики", запропоновано Фредом Райхелдом як альтернатива більш традиційному вимірюванню задоволеності
споживачів [21]. Цей індекс лояльності споживача (від
англ. – NetPromoterScore – NPS) – це один із відносних
методів, який використовують для оцінки лояльності
споживацьких відносин.
Метрики та інструменти виміру лояльності персоналу
засновані на спостереженні за поведінковими проявами
лояльності, використанням методу експертних оцінок,
самооцінки співробітників та на основі непрямих методик
(мотиваційний опитувальник, особистісні характеристики). Зауважимо, що лояльність працівників до HR-бренду
компанії – це рівень невідчутної поведінки працівників
компанії, яка супроводжується емоційною прихильністю
до неї. В цьому визначенні маємо дві складові компонентів лояльності – поведінкову та емоційну.
Для обґрунтування рівня "поведінкової лояльності
працівника до HR-бренду компанії" запропоновано використання показників: кількість разів зміни роботи пра-

цівником протягом його трудової діяльності; кількість
разів зміни роботи працівником протягом останніх п'яти
років; стаж роботи в компанії, що аналізується.
Проведені теоретичні дослідження дали змогу стверджувати, що рівень "емоційної лояльності працівника
до HR-бренду компанії" рівною мірою залежить від ступеня поінформованості працівника про діяльність компанії (позиція на ринку, цілі компанії, можливість брати
участь у прийнятті рішень тощо); рівня задоволеності
працівника системою мотивації та стимулювання праці
(рівень заробітної плати, компенсаційний та соціальний
пакет, умовами праці та відпочинку тощо); рівня задоволеності працівника системою відносин у колективі (з
колегами, керівниками та їх стилем управління, соціально-психологічним кліматом тощо); рівня задоволеності працівника системою управління персоналом (кадрова політика, відбір кадрів, адаптація персоналу, оцінювання, розвиток та навчання, формування кадрового
резерву, політика звільнення тощо); наміри працівника
порекомендувати компанію як потенційне місце роботи
своїм друзям, родичам, знайомим, партнерам.
Розрахунки "поведінкової лояльності", та "емоційної
лояльності" надають можливість отримати реальну
структуру працівників компанії за типом їх лояльності
до HR-бренду компанії та отримати комплексний показник лояльності до HR-бренду компанії й виокремити
граничні його інтервали.
Дизайн дослідження, для емпіричної його частини,
припускає використання шкали Лайкерта (психометрична шкала, яка надає можливість опитуваному висловити
ступінь згоди чи незгоди з висунутим твердженням; шкала від 1 до 5, де 1 – повністю незгоден, а 5 повністю згоден) та семантичного диференціалу (дискретна шкала,
за якою опитуваний може оцінити своє ставлення до
об'єкта, що вивчається за допомогою 5 – розмірної шкали розрядів між двома біполярними твердженнями: 1 –
найгірша оцінка, 5 – найкраща) для отримання відповідей респондентів та подальшої їх інтерпретації.
Негативний аспект науково-методичного досвіду
проявився у складності пошуку кваліфікованих експертів та суб'єктивності їх думок.
Виклад основного матеріалу дослідження. Найбільш цікава типологія лояльності споживачів розроблена, на нашу думку, Ян Хофмеєр и Буц Райс – поведінкова, прихильна та змішана [22].

Типи лояльності

1 тип – поведінкова (транзакційна)
лояльність

2 тип – перцепційна (емоційна, афективна)
лояльність

Комплексна лояльність

Рис. 1.Типи лояльності за JanHofmeyr і ButchRice*
*Розроблено авторами на основі [22]

Поведінкова (трансакційна) лояльність споживачів –
це певний тип поведінки споживачів, що виражається в
їх тривалій взаємодії з підприємством та здійсненні ниISSN 1728-2667

ми повторних покупок, але характеризується відсутністю емоційної прихильності споживачів до підприємства,
товарів або послуг, що ним пропонуються. Перцепційна
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(емоційна, афективна) лояльність, що акцентує увагу
на таких аспектах, як суб'єктивні думки споживачів і їх
оцінки, які включають в себе досить широкий спектр
почуттів щодо бренду, таких як радість, зацікавленість,
добре ставлення, почуття гордості, дружба, довіра. Цей
тип лояльності вимірюється за допомогою опитувань
покупців і дозволяє прогнозувати зміни попиту на продукцію в майбутньому. Дана лояльність формується
перевагами й думками клієнтів. Ці типи лояльності споживачів є базовими й для дослідження лояльності працівників до бренду роботодавця.
Розглядаючи типологію лояльності працівників до
HR-бренду слід наголосити на відмінності двох понять
аспекту взаємовідносин "працівник – компанія": "лояльність до HR-бренду компанії" (loyalty) і "прихильність до
HR-бренду компанії" (commitment). Лояльність стосується, перш за все, поведінкового аспекту взаємовідносин
"працівник – компанія", вона базується на порівняльній
оцінці минулого досвіду роботи працівника в інших компаніях та досвіду роботи працівника у компанії, що аналізується (там де він працює зараз). Прихильність же – це
психологічний феномен, що відображає стійку асоціацію
працівника як частини компанії в якій він працює.
Проблема лояльності полягає в тому, що це тільки
поведінка, а поведінка не завжди відображає те, про
що думають і що відчувають працівники. На підставі
поведінки працівника в межах компанії практично неможливо передбачити його наступний крок, наступний
вибір місця роботи. Прихильність припускає лояль-

ність, лояльність же може існувати й без психологічної
прихильності до компанії.
Зауважимо, що лояльність працівників до HRбренду компанії – це рівень невідчутної поведінки працівників компанії, яка супроводжується емоційною прихильністю до неї. У цьому визначенні маємо дві складові компонентів лояльності – поведінкову та емоційну.
Поведінкову лояльність можна визначити таким висловлюванням працівника: "я залишуся працювати в компанії А навіть у тому випадку, якщо буду мати змогу
заробляти трохи більше у компанії В". Емоційну лояльність можна представити так: "робота в компанії А пов'язана з позитивними емоціями, я відчуваю прихильність до цієї компанії".
Теоретичні та емпіричні дослідження дозволити формалізувати рівень "поведінкової лояльності працівника
до HR-бренду компанії" за допомогою середньо геометричного індексу трьох показників:
Lпов = 3 ZR × ZR5 × SK , де

(1)

Lпов – рівень поведінкової лояльності працівників до
HR-бренду компанії; ZR – кількість разів зміни роботи
працівником протягом його трудової діяльності; ZR5 –
кількість разів зміни роботи працівником протягом
останніх п'яти років; SK – стаж роботи в компанії, що
аналізується.
Розподіл балів за показниками для визначення рівня
складових "поведінкової лояльності до HR-бренду компанії" представлені у табл. 1-3.

Т а б л и ц я 1. Розподіл балів за показником
"кількість разів зміни роботи працівником протягом його трудової діяльності – ZR"

Бали
5 балів
4 бали
3 бали
2 бали
1 бал

Характеристика
Працівник протягом трудової діяльності не змінював місце роботи
Працівник протягом трудової діяльності змінював місце роботи до 3-х разів
Працівник протягом трудової діяльності змінював місце роботи 3-5 разів
Працівник протягом трудової діяльності змінював місце роботи 6-8 разів
Працівник протягом трудової діяльності змінював місце роботи більше 8 разів

* розроблено авторами
Т а б л и ц я 2. Розподіл балів за показником "кількість разів зміни
роботи працівником протягом останніх п'яти років – ZR5"

Бали
5 балів
4 бали
3 бали
2 бали
1 бал

Характеристика
Працівник протягом останніх 5-ти років не змінював місце роботи
Працівник протягом останніх 5-ти років змінював місце роботи 1 раз
Працівник протягом останніх 5-ти років змінював місце роботи 2 рази
Працівник протягом останніх 5-ти років змінював місце роботи 3 рази
Працівник протягом останніх 5-ти років змінював місце роботи більше 3-х разів

* розроблено авторами
Т а б л и ц я 3. Розподіл балів за показником "стаж роботи в компанії, що аналізується – SK"

Бали
5 балів
4 бали
3 бали
2 бали
1 бал

Характеристика
Працівник має стаж роботи в компанії що аналізується більше 10 років
Працівник має стаж роботи в компанії що аналізується 7-10 років
Працівник має стаж роботи в компанії що аналізується 3-6 років
Працівник має стаж роботи в компанії що аналізується 1-2 роки
Працівник має стаж роботи в компанії що аналізується менше 1 року

* розроблено авторами

Формалізувати рівень "емоційної лояльності працівника до HR-бренду компанії" пропонуємо за допомогою
середньо геометричного індексу п'яти показників:
Lемоц = 5 P × S × V × UP × R , де
ISSN 1728-3817

(2)

Lемоц – рівень емоційної лояльності працівників до
HR-бренду компанії; P – ступеня поінформованості
працівника про діяльність компанії (позиція на ринку,
цілі компанії, можливість брати участь у прийнятті рішень тощо); S – рівня задоволеності працівника систе-
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мою мотивації та стимулювання праці (рівень заробітної плати, компенсаційний та соціальний пакет, умовами праці та відпочинку тощо); V – рівня задоволеності
працівника системою відносин у колективі (з колегами,
керівниками та їх стилем управління, соціальнопсихологічним кліматом тощо); UP – рівня задоволеності працівника системою управління персоналом (кадрова політика, відбір кадрів, адаптація персоналу, оці-

нювання, розвиток та навчання, формування кадрового
резерву, політика звільнення тощо); R – наміри працівника порекомендувати компанію як потенційне місце
роботи своїм друзям, родичам, знайомим, партнерам.
Закриті питання анкети для визначення складових
показника "емоційної лояльності до HR-бренду компанії" представлені у табл.4-8.

Т а б л и ц я 4. Питання анкети для визначення ступеня поінформованості
працівника про діяльність компанії – P

Питання
Наскільки сформована в компанії мережа інформаційних
засобів комунікації (зовнішніх
та внутрішніх) збігається із
Вашими уявленнями, очікуваннями? Тобто, наскільки виправдані Ваші очікування відносно
впізнаваності корпоративного
та споживчого брендів?

Відповідь
Я вважаю, що компанія має власний впізнаваний корпоративний та споживчий бренд,
має розгалужену мережу інформаційних засобів комунікації (зовнішніх та внутрішніх)
Я вважаю, що компанія приділяє достатньо уваги питанням інформування потенційних працівників про компанію через розгалужену мережу інформаційних засобів комунікації (зовнішніх та внутрішніх)
Я вважаю, що компанія має розгалужену мережу інформаційних засобів
комунікації (зовнішніх та внутрішніх)
Я вважаю, що компанія намагається створити сприятливий образ роботодавця через
доступну мережу інформаційних засобів комунікації (зовнішніх та внутрішніх)
Я вважаю, що компанія намагається створити мережу інформаційних засобів
комунікації (зовнішніх та внутрішніх)

Бали
5 балів
4 бали
3 бали
2 бали
1 бал

* розроблено авторами
Т а б л и ц я 5. Питання для визначення рівня задоволеності
працівника системою мотивації та стимулювання праці – S

Питання
Наскільки система мотивації
та стимулювання праці в компанії збігається із Вашими
уявленнями,
очікуваннями?
Тобто, наскільки виправдані
Ваші очікування відносно рівня
заробітної плати, компенсаційного та соціального пакетів,
умов праці та відпочинку тощо.

Відповідь
Реальна система мотивації та стимулювання праці в компанії є значно кращою від
моїх уявлень та очікувань
Мої очікування та уявлення про систему мотивації та стимулювання праці збігаються
з реальною практикою в компанії
Мої очікування та уявлення про систему мотивації та стимулювання праці
частково збігаються, а частково – ні з реальною практикою в компанії
Я очікував(ла) більше, ніж отримав(ла) щодо реальної системи мотивації та стимулювання праці в компанії
Я розчарований(на) чинною в компанії системою мотивації та стимулювання праці

Бали
5 балів
4 бали
3 бали
2 бали
1 бал

* розроблено авторами
Т а б л и ц я 6. Питання для визначення рівня
задоволеності працівника системою відносин у колективі – V

Питання
Наскільки сформована в компанії система відносин у колективі збігається із Вашими
уявленнями,
очікуваннями?
Тобто, наскільки виправдані
Ваші очікування відносно стосунків з колегами та керівником, соціально-психологічного
клімату, стилю керівництва в
компанії тощо

Відповідь
Реальна система відносин у колективі є значно кращою від моїх уявлень та очікувань
Мої очікування та уявлення про відносини у колективі збігаються з реальною практикою в компанії
Мої очікування та уявлення про систему відносин у колективі частково збігаються, а частково – ні з реальною практикою в компанії
Я очікував(ла) більше, ніж отримав(ла) щодо сформованих відносин у колективі
Я розчарований(на) сформованою в компанії системою відносин у колективі

Бали
5 балів
4 бали
3 бали
2 бали
1 бал

* розроблено авторами
Т а б л и ц я 7. Питання для визначення рівня задоволеності
працівника системою управління персоналом – UP

Питання
Наскільки діюча в компанії
система управління персоналом збігається із Вашими уявленнями, очікуваннями? Тобто, наскільки виправдані Ваші
очікування відносно кадрової
політики компанії, організації
відбору персоналу, його адаптації, системи оцінювання та
розвитку (навчання) тощо.
* розроблено авторами
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Відповідь
Реальна система управління персоналом в компанії є значно кращою від моїх
уявлень та очікувань
Мої очікування та уявлення про систему управління персоналом збігаються з реальною практикою в компанії
Мої очікування та уявлення про систему управління персоналом частково
збігаються, а частково – ні з реальною практикою в компанії
Я очікував(ла) більше, ніж отримав(ла) щодо реальної системи управління персоналом в компанії
Я розчарований(на) діючою в компанії політикою управління персоналом

Бали
5 балів
4 бали
3 бали
2 бали
1 бал
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Т а б л и ц я 8. Питання анкети для визначення намірів працівника порекомендувати компанію
як потенційне місце роботи своїм друзям, родичам, знайомим, партнерам – R

Питання

Чи будете Ви рекомендувати
компанію як потенційне місце
роботи своїм друзям, знайомим, родичам, діловим партнерам?

Відповідь
Так, я буду рекомендувати компанію як потенційне місце роботи своїм друзям, знайомим, родичам, діловим партнерам
Я поділюсь зі своїми друзями, родичами, знайомими, діловими партнерами позитивним досвідом роботи в компанії
Ні, я не буду рекомендувати компанію як потенційне місце роботи своїм
друзям, родичам, знайомим, діловим партнерам
Я поділюсь зі своїми друзями, родичами, знайомими, діловими партнерами негативним досвідом роботи в компанії
Я рекомендуватиму своїм друзям, родичам, знайомим, діловим партнерам не
розглядати компанію як потенційне місце роботи

Бали
5 балів
4 бали
3 бали
2 бали
1 бал

* розроблено авторами

За результатами формалізації рівня поведінкової та
емоційної лояльності працівника до HR-бренду компанії
на основі формул 1 та 2 припустимо, що:
• високий рівень "поведінкової лояльності" характерний для працівників зі значенням показника Lпов> 0,5;
• низький рівень "поведінкової лояльності" характерний для працівників зі значенням показника Lпов< 0,5;

• високий рівень "емоційної лояльності" характерний для працівників зі значенням показника Lемоц> 2,5;
• низький рівень "емоційної лояльності" характерний для працівників зі значенням показника Lемоц< 2,5.
Для подальших розрахунків комплексного показника
лояльності працівника до HR-бренду компанії, на основі
типів лояльності, інтерпретуємо рівні лояльності у балах (табл. 9.).

Т а б л и ц я 9. Рівні лояльності працівників до HR-бренду компанії*
визначається сполученням високого рівня як показника Lпов, так і показника
Lемоц
визначається сполученням низького рівня показника Lпові високого рівня
показника Lемоц
визначається сполученням високого рівня показника Lпов і низького рівня
показника Lемоц
визначається сполученням низького рівня як показникаLпов, так і показника
Lемоц

абсолютна лояльність працівника
прихована лояльність працівника
помилкова лояльність працівника
відсутність лояльності працівника

4 бали
3 бали
2 бали
1 бал

* розроблено авторами

Розрахунки "поведінкової лояльності", та "емоційної
лояльності" надають можливість отримати реальну
структуру працівників компанії за типом їх лояльності
до HR-бренду компанії.
Розрахунок комплексного показника лояльності
працівників до HR-бренду компанії пропонуємо проводити за наступною формулою:

L HR =

f ( xi )
4

∑

=

1 x1 + 2 x 2 + 3 x 3 + 4 x 4

xi

i =1

4

∑

xi

(3)

i =1

де, LHR – комплексний показник лояльності працівників
до HR-бренду компанії; x4 – частка працівників компанії,
що мають абсолютну лояльність до її HR-бренду;
x3 – частка працівників компанії, що мають приховану
лояльність до її HR-бренду; x2 – частка працівників компанії, що мають помилкову лояльність до її HR-бренду;

x1 – частка працівників компанії у яких відсутня лояльність до її HR-бренду.
Так, наприклад, дослідження лояльності працівників
до HR-бренду компанії показали, що: частка працівників, що мають абсолютну лояльність – становить 24 %,
приховану лояльність – 38 %, помилкову лояльність –
20 %, а ті, в яких відсутня лояльність – 18 %. Отже, серед працівників присутня значна частина "перебіжчиків", які нелояльні чи нейтральні до HR-бренду компанії
(38 %). Рівень комплексного показника лояльності працівників до HR-бренду компанії становить:
LHR = (1*18 %+2*20 %+3*38 %+4*25 %)/100 %=2,72.
У межах дослідження нами запропоновано виокремлення чотирьох граничних інтервалів із градацією на
низький, середній, підвищений і високий (табл. 10).

Т а б л и ц я 10. Граничні інтервали комплексного показника лояльності працівників до HR-бренду компанії

Рівень
лояльності

Граничні
інтервали

Високий

[3,3–4]

Підвищений

[2,6–3,3]

Задовільний

[2,0–2,6]

Низький
(відсутність
лояльності)

[0–2,0]
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Характеристика
Рівень лояльності працівників до HR-бренду компанії оцінюється як високий. Такі компанії характеризуються високоефективним HR-брендом компанії. Працівники в більшості випадків віддають
перевагу цій компанії як роботодавцю, активно рекомендують її знайомим
Рівень лояльності працівників до HR-бренду компанії оцінюється як підвищений. Такі компанії
характеризуються середньою увагою до управління HR-брендом компанії. Працівники в більшості
випадків віддають перевагу цій компанії як роботодавцю, але іноді розглядають пропозиції інших
роботодавців, інколи рекомендують її знайомим
Рівень лояльності працівників до HR-бренду компанії оцінюється як задовільний. Працівники в
деяких випадках віддають перевагу цій компанії як роботодавцю, але часто розглядають пропозиції інших роботодавців, не рекомендують її знайомим
Рівень лояльності працівників до HR-бренду компанії оцінюється як низький. Працівники в деяких
випадках віддають перевагу цій компанії як роботодавцю, постійно розглядають пропозиції інших
роботодавців, не рекомендують її знайомим
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Високий рівень комплексного показника лояльності
працівників до HR-бренду компанії дозволяє виявити
позитивне відношення працівників до організаціїроботодавця, яке обумовлює сприятливу емоційну та
раціональну оцінку, а також бажання до максимізації
трудової діяльності в цій компанії.
Висновки та дискусія. Отже, запропонована метрика вимірювання лояльності працівників до HR-бренду
компанії включає в себе набір факторів, які визначають
як рівень поведінкової лояльності, так і визначення специфічних показників "емоційної лояльності". Отримані
дані в ході оцінки дають можливість компанії дізнатися,
як необхідно будувати подальшу роботу з управління
лояльністю працівників до HR-бренду компанії, як вона
змінюється з плином часу, визначити напрями покращення якості роботи з персоналом, з урахуванням інтересів працівників відповідно до їх віку, статусу, сімейного стану та інших параметрів.
Представлені у статті матеріали є основою для подальших досліджень, серед яких найбільш перспективними є розробка методичних рекомендацій щодо оцінювання лояльності до зовнішнього HR-бренду компанії
та визначення інтегрального показника лояльності до
HR-бренду компанії, що в подальшому дозволить обґрунтовано підійти по питання формування та реалізації стратегії розвитку HR-бренду компанії.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНИВАНИЯ
УРОВНЯ ЛОЯЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ К HR-БРЕНДУ КОМПАНИИ
В статье обоснован методический инструментарий оценки уровня лояльности работников к HR-бренду компании по определенным
составляющим лояльности (поведенческой и эмоциональной). Доказана необходимость разработки методического инструментария
оценки уровня лояльности работников компании к внутреннему HR-бренду как системообразующему компоненту эффективного управления компанией-работодателем в современных условиях хозяйствования. Разработана система оценки уровня лояльности работников
к HR-бренду компании путем анкетирования работников компании с использованием метода семантического дифференциала. По результатам анкетирования аргументирована целесообразность определения структуры работников по уровню лояльности к HR-бренду
компании, которая в дальнейшем будет служить руководителям компании в разработке четкой программы действий по типизации лояльности работников компании и обоснованию управленческих решений по оптимизации развития их HR-бренда.
Ключевые слова: HR-бренд, поведенческая и эмоциональная лояльность работников, уровни лояльности работников, комплексный показатель лояльности работников.
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METHODOLOGICAL TOOLSET FOR ASSESSING THE LEVEL OF EMPLOYEES' LOYALTY
TO COMPANY'S HR-BRAND
In this paper currently important issues of HR-brand management have been examined. The necessity of developing methodological tools for
assessing the level of loyalty of the company's employees to the internal HR-brand as a system-forming component of effective management of the
company-employer in modern business conditions is proved.
The article focuses on the essence of the category "employee loyalty to the HR-brand of the company", which is proposed to understand the level
of intangible behavior of employees of the company, which is accompanied by emotional attachment to it. This made it possible to distinguish two
components of loyalty – behavioral and emotional. A system for assessing the level of employee satisfaction with the company's HR brand has been
developed by surveying the company's employees using the method of semantic differential. To substantiate the level of "behavioral loyalty of the
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employee to the HR-brand of the company", the use of indicators is proposed: the number of times the employee changes during his work; the number
of times an employee has changed jobs in the last five years; work experience in the analyzed company. The level of "emotional loyalty of the employee
to the HR-brand of the company" equally depends on the degree of awareness of the employee about the company's activities; the level of employee
satisfaction with the system of motivation and stimulation of work; the level of employee satisfaction with the system of relations in the team; the level
of employee satisfaction with the personnel management system; the employee's intentions to recommend the company as a potential job.
It is proposed to distinguish the levels of employee loyalty to the HR brand of the company: absolute, hidden, false and lack of employee
loyalty. The grouping of respondents according to the results of the survey allows to determine the structure of employees by the level of loyalty to
the HR-brand of the company. The study proposes the separation of four threshold intervals of a comprehensive indicator of employee loyalty to
the HR-brand of the company with a gradation to low, satisfactory, high and high.
The obtained results allow mathematically formalize the definition of the degree of employee loyalty and to develop a clear program of actions
to standardize employee satisfaction and justify management decisions to optimize the development of their HR-brand. The proposed
methodological approach can be used by managers of employers to develop and justify strategic management decisions to optimize their
development in general and the personnel component in particular.
Keywords: HR-brand, behavioral and emotional loyalty of employees, levels of employee loyalty, a comprehensive indicator of
employee loyalty.
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Стаття присвячена дослідженню особливостей міжбюджетних відносин, ключовим аспектам їх регулювання, інструментам міжбюджетних відносин та їх застосуванню в Україні в умовах децентралізації. У дослідженні обґрунтовується необхідність перегляду та удосконалення практики використання інструментів міжбюджетних відносин з
урахуванням міжнародного досвіду, окреслені напрями підвищення ефективності використання інструментів міжбюджетних відносин з метою забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів. Стаття побудована наступним
чином: по-перше, розкрито особливості міжбюджетних відносин; по-друге, розглянуто вплив децентралізації на стан
міжбюджетних відносин; по-третє, досліджено інструменти міжбюджетних відносин з метою вирівнювання горизонтальних і вертикальних дисбалансів у бюджетах усіх рівнів. Результати дослідження дали змогу розробити напрями удосконалення міжбюджетних відносин в умовах децентралізації, що сприятиме підвищенню фінансової спроможності органів місцевого самоврядування та ефективності надання суспільних послуг.
Ключові слова: міжбюджетні відносини; державний бюджет; місцеві бюджети; фінансова децентралізація; бюджетна децентралізація; податкова децентралізація; бюджетна автономія місцевих бюджетів.

Вступ. Однією з актуальних проблем публічних фінансів багатьох країн є підвищення ефективності
управління коштами державного та місцевих бюджетів.
В Україні для протидії та полегшення наслідків економічних негараздів, зумовлених зокрема поширенням пандемії коронавірусу, актуальною стала проблема створення належних умов для виконання місцевими органами влади покладених на них функцій. Коронакриза
виявила низку недоліків системи міжбюджетних відносин, а саме: недостатню фінансову стійкість та спроможність дій в умовах надзвичайних ситуацій, а також недосконалу координацію дій органів державної влади та
місцевого самоврядування.
Мета статті – поглиблення теоретичних аспектів
міжбюджетних відносин в умовах децентралізації та
обґрунтування практичних рекомендацій щодо їх
удосконалення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вирішенням проблем міжбюджетних відносин займається
багато вітчизняних та іноземних вчених. Теоретичні та
практичні аспекти розвитку міжбюджетних відносин в
умовах децентралізації посідають вагоме місце в дослідженнях таких вітчизняних вчених як О. Кириленко,
В. Кравченка, Л. Костирко, І. Луніної та інших. Разом із
тим, кризові явища в економіці, політиці та суспільних
відносинах призвели до появи низки проблем у здійсненні реформи децентралізації, яка, починаючи з
2015 року, здійснюється в Україні і базується на двох
важливих складових – визначення нової територіальної
основи місцевого самоврядування (зміна адміністративно-територіального устрою), передача повноважень та
ресурсів на місцевий рівень, щоб більше повноважень
мали ті органи, які ближче до людей (децентралізація)
[22]. Така ситуація актуалізує необхідність дослідження
міжбюджетних відносин із метою зміцнення системи
місцевих бюджетів, підвищення їх бюджетної самостійності та оптимізації системи міжбюджетних відносин.
Методологія дослідження. Для досягнення мети
означеної статті були використані загальнонаукові та
спеціальні методи. Метод теоретичного узагальнення був застосований для вивчення і систематизації теоретичних підходів до сутності та особливостей міжбюджетних відносин в умовах децентралізації [6, 7, 15].
Системний підхід використовувався для дослідження

складових елементів та відповідних інструментів системи міжбюджетних відносин [8, 13, 15]. Метод порівняння використовувався при розробці порівняльної характеристики моделей міжбюджетних відносин та порівняння інструментів міжбюджетних відносин в Україні
та інших країнах [9]. Структурно-функціональний
метод був застосований для виявлення впливу децентралізації на стан міжбюджетних відносин, для визначення впливу міжбюджетних трансфертів на дохідну частину місцевих бюджетів та фінансове вирівнювання територій [10, 11, 16]. Системно-структурний
аналіз застосований при дослідженні міжбюджетних
відносин у системі стратегічних пріоритетів регіонального розвитку України [8, 12]. Групування і табличний
методи використовувалися для характеристики різних
видів міжбюджетних відносин та порівняльної характеристики їх інструментів [6-12].
Виклад основного матеріалу. Дослідження особливостей міжбюджетних відносин в умовах децентралізації зумовлюється їх впливом на соціальноекономічний розвиток країни і значенням для фінансової збалансованості бюджетів усіх рівнів, необхідністю
знаходження нових механізмів регулювання фінансових
потоків між бюджетами, їх гармонізації. Активне впровадження реформи децентралізації передбачає передусім децентралізацію владних та фінансових повноважень держави на користь місцевого самоврядування.
Фінансова децентралізація передбачає делегування
повноважень місцевому самоврядуванню щодо прийняття рішень у сфері бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів, виявляється у фіскальній незалежності органів місцевого самоврядування
та прийнятті рішень щодо формування бази оподаткування, визначенні ставок відповідних місцевих податків
та зборів, введенні податкових стимулів для галузей
економіки на регіональному рівні, а також формуванні
структури видатків з метою нарощування оперативності
та якості надання суспільних благ населенню, забезпечення сталого розвитку територій, економічного зростання та скорочення бідності.
Підвидами децентралізації фінансових ресурсів є
бюджетна та податкова децентралізація, які створюють
основу для забезпечення фінансової самостійності
органів місцевого самоврядування, хоча ці три поняття
© Чеберяко О., Мєдвєдкова Н., 2021

ISSN 1728-2667

~76 ~

В І С Н И К Київського національного університету імені Тараса Шевченка

часто
ототожнюють.
З
урахуванням
процесів
децентралізації і тих змін, що відбуваються в Україні,
очевидно, замість терміна "фінансова децентралізація",
яка охоплює всю фінансову систему країни, більш
ширшим і доцільнішим для застосування є поняття
децентралізація фінансових ресурсів, яке включає в
себе бюджетну та податкову децентралізацію [23].
Розширення в Україні повноважень місцевих органів
влади та місцевого самоврядування вимагає подальшої
розробки теоретико-методологічних проблем бюджетного унітаризму, зокрема визначення особливостей
міжбюджетних відносин, а також розмежування доходів
і видатків в умовах державного унітаризму.
Україна, відповідно до статті 2 Конституції, є унітарною державою, типовими рисами якої є цілісність, неподільність, відсутність у своєму складі інших державних утворень, функціонування єдиної системи права. У
працях багатьох науковців-економістів, практиків є різні
тлумачення бюджетного унітаризму. Водночас їх розробки стали своєрідною теоретичною основою для визначення цього поняття.
Відповідно до унітарного устрою, в Україні міжбюджетні відносини базуються на засадах, визначених центральною владою та її законодавчо-правовими актами. Тобто бюджетна система, що діє в Україні, є похідною від
закріпленої Конституцією організації державної влади.
Самостійність місцевих бюджетів гарантується власними та законодавчо закріпленими за ними на стабільній основі загальнодержавними доходами, а також
правом самостійно визначати напрямки використання
коштів відповідно до чинного законодавства [15].
Своєчасне реагування на рівень доходів місцевих
бюджетів і, в разі необхідності, здійснення фінансового
забезпечення органів місцевого самоврядування для
виконання своїх повноважень, тобто сприяння соціально-економічному розвитку територій та фінансовому
вирівнюванню, є важливим завданням міжбюджетних
відносин. Сформульоване положення збігається з поглядами тих економістів, які вважають, що головною
метою у сфері міжбюджетних відносин є створення органам місцевого самоврядування умов для більш повного забезпечення фінансовими ресурсами повноважень, віднесених до їхньої компетенції [16].
Загалом в унітарній державі, якою є Україна, міжбюджетні відносини здійснюються між центральною державною владою, місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування. Міжбюджетні відносини,
згідно із статтею 81 Бюджетного Кодексу України, "це
відносини між державою, Автономною Республікою
Крим (анексованою територією РФ) та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів
фінансовими ресурсами, необхідними для виконання
функцій, передбачених Конституцією України та законами України" [1]. Унітарна форма міжбюджетних відносин гарантує суверенітет країни і стабільність в регіонах відповідно до їх фінансових можливостей. Водночас вона ніяким чином не заперечує використання децентралізованої моделі міжбюджетних відносин.
Відносини між державним і місцевими бюджетами в
умовах державного унітаризму дають широкий простір
центральній владі щодо проведення політики забезпечення єдиних стандартів бюджетних видатків у межах
усієї країни, активного фінансового вирівнювання. Стосунки між місцевими бюджетами і бюджетом центрального уряду у розвинутих унітарних країнах побудовані
на визначених законодавством бюджетних процедурах,
розроблених за погодженням з органами місцевого саISSN 1728-3817

моврядування та їх об'єднаннями. Економіко-правова
база міжбюджетних відносин – це, практично, фундамент, на якому відбувається соціально-економічний
розвиток територій та формуються фінансові потоки
між центром та органами місцевої виконавчої влади і
самоврядування. Правове забезпечення при цьому
виступає як необхідний законодавчий інструмент, який
визначає рамки цих відносин, за межами яких починає
діяти фактор відповідальності.
Основу міжбюджетних відносин складають три ключові елементи: розподільні доходи, розподільні видатки,
фінансова допомога [13]. Саме цю методологічну особливість підкреслюють окремі дослідники бюджетної системи [13, с.19-33]. Тому в умовах бюджетного унітаризму
виключно важливою проблемою, яку належить вирішувати на науковому та прикладному рівні, є розмежування
доходів і видатків між рівнями бюджетної системи. Метою розмежування доходів є створення вихідних умов
для збалансування бюджетів кожного рівня, виходячи із
податкового потенціалу, який є на даній території. При
цьому важливо дотриматися соціальних стандартів, що
гарантують громадянам конституційні права.
Розмежування, як щорічно відтворюваний технологічний процес, за своїми функціями є важливою складовою механізму міжбюджетних відносин і значною
мірою визначає ефективність бюджетів усіх рівнів у
частині соціально-економічного розвитку відповідних
територій. Від того, як формується дохідна база кожного місцевого бюджету залежить його самостійність. Розмежування доходів і видатків між державним і місцевими
бюджетами, а також між окремими рівнями місцевих бюджетів повинно здійснюватися з врахуванням загальнодержавних і територіальних інтересів і ґрунтуватися на
принципах економічної ефективності і соціальної справедливості. Тобто фінансування певного виду видатків
повинно закріплюватися за тією ланкою, яка може забезпечити їх найефективніше надання. Ефективність тих чи
інших видів видатків доцільно оцінювати під кутом зору
того, наскільки правильно визначений об'єкт фінансування, як дійсно забезпечується одержання визначених
бюджетом послуг державного сектора і наскільки вагомим виявиться економічний і соціальний ефект.
Кількісні пропорції розмежування доходів між ланками бюджетної системи визначаються розподілом функцій і завдань, що покладаються на відповідні органи
виконавчої влади і місцевого самоврядування, але кожний бюджет від державного до бюджету села повинен
мати власну і закріплену дохідну базу. Найважливіші
завдання, які вирішує центральний уряд, зокрема такі,
як макроекономічне регулювання, державне управління, національна оборона, міжнародне співробітництво
та інші, потребують акумуляції державним бюджетом
значної частки національного доходу країни. З іншого
боку, завдання, які вирішують органи місцевого самоврядування із року в рік ускладнюються. Із коштів місцевих бюджетів фінансуються найзначніші заходи держави в галузі економіки та соціальної політики. Розширення функцій місцевої влади, бюджетних прав місцевих спільнот, делегування органам місцевого самоврядування повноважень органів державної влади вимагає
посилення ролі місцевих бюджетів і позитивних структурних змін у їх доходах, підвищення питомої ваги місцевих бюджетів у загальній масі державних видатків.
Визначальним при розподілі доходів між різними рівнями бюджетної системи є завдання гарантувати здійснення власних та делегованих повноважень органами
влади різних рівнів і, відповідно, фінансування усіх ви-
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датків, передбачених бюджетами як загалом у державі, так і в окремих адміністративно-територіальних
утвореннях. При цьому важливо забезпечити місцевим органам влади самостійність у вирішенні завдань
комплексного розвитку територій, що сприяє незворотності демократичних процесів у країні. Досвід інших
держав у побудові міжбюджетних відносин дозволяє
зазначити деякі особливості.
По-перше, зарубіжний досвід регулювання міжбюджетних відносин свідчить, що єдиної ідеальної моделі міжбюджетних відносин, яка б підходила всім країнам, не існує, оскільки різні історичні традиції, бюджетний устрій, особливості
податкової системи та наявна політична й економічна ситуація.
Фінансова політика центрального уряду впливає на
визначення оптимальної моделі міжбюджетних відносин.
Взагалі науковці виділяють дві найбільш поширені моделі міжбюджетних відносин: централізовану та децентралізовану. Централізована модель передбачає залежність
від форми державного устрою; обмеження прав органів
місцевого самоврядування формувати власні бюджети;
відсутність або формальну наявність розподілу функціональних обов'язків між ланками державного управління;
підпорядкування регіональних інтересів національним
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потребам; авторитарне з боку держави розподілення
податкових повноважень і надання фінансової допомоги
органам місцевого самоврядування.
Децентралізована модель характеризується незалежністю від форми державного устрою; невтручанням
держави у бюджетний процес регіонів; чітким законодавчим розмежуванням видаткових повноважень між різними рівнями управління; дотримання інтересів членів
територіальних громад та їх об'єднань з урахуванням
цілей уряду; цілеспрямований розвиток фінансової автономії місцевого самоврядування; здійснення розподілу дохідних джерел на підставі бюджетних угод.
По-друге, у європейських країнах спостерігаються певні відмінності у розподілі податкових
надходжень між бюджетами місцевого рівня та
державним бюджетом. Зокрема, у Швейцарії на регіональному та місцевому рівні зосереджено близько 40
% податкових надходжень, у той час як для Австрії цей
показник є значно меншим і складає близько 5 %.
Ступінь фіскальної децентралізації змінюється залежно від стану розвитку економіки. За розрахунками
експертів найбільш фіскально децентралізованими в
Центральній Азії і Європі є Швеція, Швейцарія, Білорусь, Данія, а найбільш централізованими країнамичленами ЄС є Болгарія і Словаччина (рис. 1) [17].

Рис. 1. Розподіл податкових надходжень відповідно до ланок бюджетної системи в окремих країнах Європи
(у % до зведеного бюджету)
Джерело: [21].

Бюджетний кодекс України (2001 рік) запровадив
нову ідеологію формування бюджетів, а в основу механізму міжбюджетних відносин поклав послідовні, прозорі та єдині для всіх місцевих бюджетів правила.
В Україні процес децентралізації розпочато 2014 р. з
прийняттям Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні,
законів України "Про співробітництво територіальних
громад", "Про добровільне об'єднання територіальних
громад" та змін до Бюджетного і Податкового кодексів –
щодо фінансової децентралізації. Таким чином, наприкінці 2014 р. в Україні сформовано нову законодавчо-
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нормативну базу щодо реформування міжбюджетних
відносин, що дозволило створити основу для реалізації
повноважень, переданих на рівень територіальних громад. Ключовими особливостями, перевагами та недоліками регулювання цих відносин є такі:
1. У Податковому та Бюджетному кодексах
відбулися зміни у напрямі:
• відмови від дотаційного вирівнювання місцевих
бюджетів при визначенні міжбюджетних трансферів за
рахунок запровадження базової та реверсної дотації
між бюджетами різних рівнів;
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• перегляду нормативного розподілу між бюджетами різних рівнів податку на доходи фізичних осіб
шляхом закріплення збільшення надходження частки
від цього податку до місцевих бюджетів;
• реформування та перезатвердження місцевих
податків та зборів у напрямі закріплення більш ефективних за місцевими бюджетами тощо.
2. Здобутки реформи міжбюджетних відносин
в умовах децентралізації:
• нова система вирівнювання дозволяє залишати
більшу частину коштів на місцях.
• органи місцевого самоврядування стали менше
залежати від прийнятих у центрі рішень;
• запроваджено стимулюючу систему фінансового
вирівнювання спроможності територіальних громад;
• органи місцевого самоврядування забезпечать
своїм громадянам більш якісні послуги;
• розширено право органів місцевого самоврядування встановлювати ставки та пільги з місцевих податків та зборів, що сприяло економії ресурсів місцевих
бюджетів за відсутності загальнодержавних пільг;
• ліквідовано бюрократичні бар'єри при здійсненні
місцевих запозичень та надання місцевих гарантій.
3. Формування
бюджетів
територіальних
громад та міжбюджетних відносин. Чинним законодавством було внесено зміни до Бюджетного кодексу
України відповідно до дійсних обставин у зв'язку із за-

вершенням адміністративно-територіальної реформи,
ліквідацією старих та утворенням нових районів. Основними новаціями є такі:
• уніфіковано визначення терміна "бюджети місцевого самоврядування". Таким чином, бюджети місцевого
самоврядування формуватимуть бюджети територіальних
громад сіл, селищ, міст (у тому числі районів у містах);
• запроваджено уніфікований підхід до визначення
складу доходів та видатків бюджетів місцевого самоврядування. Відтепер встановлено рівні умови для
сільських, селищних, міських територіальних громад у
бюджетному забезпеченні;
• районні бюджети виключено із механізму горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих
бюджетів.
• бюджети створених міських, селищних та сільських громад не залежатимуть від району, і перейдуть на
прямі міжбюджетні відносини з держбюджетом.
4. Зростання концентрації фінансових ресурсів на центральному рівні.
Порівняно з 2019 р., частка місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету України суттєво знизилася
(на 9,3 %), що свідчить про зростання концентрації фінансових ресурсів на центральному рівні (табл. 1) [18].

Т а б л и ц я 1. Частка доходів місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету України

Показники
Частка доходів місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету
Частка доходів місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету
без урахування трансфертів з державного бюджету

2019 р.
23,30 %

2020 р.
22,60 %

відхилення
-0,70 %

43,50 %

34,20 %

-9,30 %

Джерело: Державна казначейська служба України.

5. Волатильність державної трансфертної
політики відносно місцевих бюджетів. Протягом
2020 р. до місцевих бюджетів України надійшло
Власні доходи

471,5 млрд. грн, у тому числі: доходи загального фонду
склали 426,0 млрд грн; спеціального – 45,5 млрд грн
(рис. 2).

Трансферти з державного бюджету

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Загальний фонд

Спеціальний фонд

РАЗОМ

Рис. 2. Доходи місцевих бюджетів України за 2020 рік
Джерело: Державна казначейська служба України.

За підсумками 2020 р, частка доходів місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету України склала
34,2 %, у той час як за підсумками 2019 р. аналогічний
показник становив 43,5 %. Без урахування трансфертів з державного бюджету, обсяг надходжень до міс-
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цевих бюджетів склав 311,1 млрд грн, що становить
22,6 % від обсягу доходів зведеного бюджету. За підсумками 2019 року, аналогічний показник становив
23,3 % (табл. 2) [18].
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Т а б л и ц я 2. Порівняльні дані про надходження до місцевих бюджетів у 2019 та 2020 рр.

№
з/п
1
2
3
4

Показники
Власні доходи
Трансферти з державного бюджету
Разом
Частка трансфертів у доходах (р.2/р.3)

2019 р., млрд грн
300,2
260,3
560,5
46,40 %

РАЗОМ
2020 р., млрд грн
311,3
160,2
471,5
34,00 %

відхилення
3,70 %
-38,50 %
-15,90 %
-

Джерело: Державна казначейська служба України.

Порівняно з 2019 р., загальні доходи місцевих бюджетів зменшилися з 560,5 до 471,5 млрд грн або на
15,9 %, що відбулося за рахунок трансфертів із державного бюджету. Зокрема, це пов'язано з тим, що у
2020 р. з місцевих бюджетів не здійснювалися окремі
видатки, пов'язані з реалізацією державних програм
соціального захисту.
Крім того, простежується тенденція щодо постійного збільшення кількості субвенцій, які надходять з
державного бюджету місцевим. Так, у 2020 р. місцеві
бюджети отримували з державного бюджету 53 види
субвенцій, у 2019 р. – 42 види, у 2018 р. – 34 види, а у
2017 – лише 27 видів. Така тенденція говорить про
суттєву волатильність державної трансфертної політики відносно місцевих бюджетів і не дозволяє сформувати якісну і прогнозовану бюджетну політику, а
також здійснювати середньострокове планування соціально-економічного розвитку територій, що знижує
ефективність використання коштів [18].
6. Основними доходами місцевих бюджетів
виступають ПДФО та міжбюджетні трансферти.
У п'ятірку найбільших доходів місцевих бюджетів входять ПДФО та міжбюджетні трансферти. Чіткою та зрозумілою видається тенденція до зміни зазначених доходів у 2018 та 2020 рр. Так, у 2018 р. міжбюджетні

трансферти приносили міським бюджетам 43,3 % від
усіх доходів, а ПДФО – 31,9 %.
У 2020 р. спостерігається інша ситуація: частка ПДФО
у доходах міст збільшується на 15,2 %, а частка міжбюджетних трансфертів навпаки падає – на 21,8 %. На сьогодні органи місцевого самоврядування стають більш
залежними від місцевих платників податків. Таким чином, до 2019 р. лідирували саме міжбюджетні трансферти (субвенції і дотації), а після 2019 р. – ПДФО.
Так, у доходах міських бюджетів на 2021 р. кошти
від ПДФО складають уже 50,4 %, а від міжбюджетних
трансфертів – 19,6 %. Отже, відбувається пропорційне
зростання одного та зменшення іншого джерела, на що
вплинуло в тому числі збільшення населення об'єднаних громад [19].
7. В сучасних умовах важливе місце в процесі
бюджетного регулювання посідають трансферти. Згідно з Бюджетним кодексом України вони стають
основним методом бюджетного регулювання (рис. 3).
Такі зміни відповідають досвіду зарубіжних країн, який
свідчить, що в останні роки спостерігається стала тенденція зростання ролі бюджетних трансфертів, підтвердженням чого є збільшення їхньої питомої ваги в сукупних доходах місцевих бюджетів.

Т а б л и ц я 3. Бюджетне регулювання

Критерій
1. Мета
2. Законодавча основа
3.Напрями регулювання
4. Механізм бюджетного
регулювання

Сутність
Збалансування бюджетів бюджетної системи, досягнення соціальної справедливості, забезпечення
ефективного економічного розвитку.
Законодавче розмежування видів бюджетних витрат і доходів між рівнями бюджетної системи на
постійній основі, стимулювання активності на кожному рівні бюджетної системи в частині одержання
власних джерел доходів.
1) Горизонтальне (між бюджетами одного рівня);
2) Вертикальне (між бюджетами різних рівнів).
Групи інструментів:
1) Податкові, засновані на розподілі джерел надходжень між різними бюджетами (власні, закріплені,
регульовані доходи (існували до 2001р.))
2) Бюджетні, засновані на нормативно-розрахункових методах і перерозподілі засобів із бюджету
одного рівня в інший у різних формах (трансферти – дотації, субсидії, субвенції)
Методи:
1) Метод відсоткових відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, які надходять на території місцевого бюджету;
2) Метод надання фінансової допомоги бюджетам на певну визначену суму на основі формульних
розрахунків

Джерело: складено авторами.

8. Різні підходи до застосування інструментів
міжбюджетних відносин. Важливим інструментом реалізації міжбюджетних відносин виступають міжбюджетні
трансферти, а їх побудова є ключовим маркером взаємодії центральних і місцевих рівнів влади у сфері фінансового управління. Сутність першого виду міжбюджетних трансфертів полягає у вирівнюванні податкової
бази, а його мета полягає у забезпеченні населення
будь-якого регіону належним базовим пакетом гарантій
та суспільних послуг. Другий вид міжбюджетних
трансфертів передбачає надання фінансового ресурсу
ISSN 1728-2667

місцевим бюджетам для вирівнювання видаткової складової для виконання делегованих державою функцій і
забезпечення населення відповідних територіальноадміністративних одиниць суспільними послугами.
Існують й інші класифікації міжбюджетні трансфертів. Так, їх можна поділити на спеціальні цільові та інвестиційні. Спеціальні цільові трансферти включають
різні види субвенцій, де освітня і медична субвенції
складають найбільшу частку у загальній структурі міжбюджетних трансфертів. Їх співвідношення до видатків
місцевих бюджетів на фінансування суспільних послуг
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свідчать про достатньо високу залежність місцевих органів влади від цих трансфертів.
Потрібно також зазначити, що в умовах коронакризи
було запроваджено нові види субвенцій, спрямованих
на запобігання виникненню та поширенню, локалізації
та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Вагомого значення набуває питання надання та використання місцевим бюджетам інвестиційних трансфертів. У механізмі їх надання існують певні недоліки,
зокрема, відповідно до положень Державної стратегії
регіонального розвитку на 2021–2027 рр. завдання щодо інвестиційних проєктів у регіональному розвитку визначені без конкретних формулювань для регіонів та

територіальних громад, що, в свою чергу, посилює можливості диспропорцій у розподілі за умов недостатнього розвитку інституційного середовища [20].
9. Впровадження базової та реверсної дотацій
призвело до скорочення находжень загального
обсягу цих інструментів вирівнювання дохідної
спроможності бюджетів. Але це не вплинуло на
тенденцію фінансування видатків місцевих бюджетів за
рахунок міжбюджетних трансфертів, що, в свою чергу,
дестимулює органи місцевого самоврядування до пошуку власних джерел доходів місцевих бюджетів. Таким чином, наскільки зменшилися надходження дотацій, настільки зросли обсяги субвенцій (табл. 4).

Т а б л и ц я 4 . Міжбюджетні трансферти протягом 2014-2020 рр., млрд грн

Показники
Офіційні трансферти
Дотації, в т.ч.
Базова дотація
Стабілізаційна дотація
Субвенції, в т.ч.
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
Медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам

2014
130,60
64,43
60,48
3,73
66,17

2015
173,98
7,28
5,26
2,00
166,70

2016
195,40
6,84
4,74
2,00
188,56

2017
272,60
22,00
5,82
1,14
250,60

2018
298,94
25,17
8,18
0,20
273,77

2019
260,35
25,86
10,37
0,20
234,44

2020
160,18
21,62
13,28
138,56

-

44,09

44,51

51,49

60,42

70,36

81,22

-

46,18

44,43

56,22

61,65

56,11

14,55

Джерело: Державна казначейська служба України.

10. Використання коштів Державного фонду
регіонального розвитку. Доцільно зауважити щодо
кроків, зроблених урядом стосовно удосконалення використання коштів ДФРР. Так, затверджено Новий порядок відбору інвестиційних програм і проєктів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР, де ключовими принципами виступають такі: пріоритетність
завдань щодо відбору нових проєктів; зосередженість
на великих комплексних проєктах; прив'язка проєктів до
пріоритетів регіональних стратегій розвитку; повне завершення розпочатих проєктів.
Крім того, Міністерство розвитку громад та територій України запустило нову онлайн-платформу Державного фонду регіонального розвитку, на якій відбуваються конкурсні відбори інвестпрограм та проєктів на 2021
р. Оновлена платформа передбачає, що кожен заявник
має власний електронний кабінет, проєкти та документація подаються в електронному вигляді, реєстрація та
оцінка проєктів відбуваються за допомогою кваліфікованого електронного підпису [20].
11. Застосування гендерно-орієнтованого підходу. На сьогодні важливе значення в процесі розвитку
міжбюджетних відносин набуває гендерно-орієнтоване
бюджетування. Першочерговим викликом для органів
місцевого самоврядування є врахування гендерних
особливостей під час планування, адже саме місцеві
органи влади мають широкі можливості для аналізу
потреб жінок і чоловіків та повноваження планувати
розвиток громади.
Гендерний підхід передбачений в плані заходів з
реалізації стратегії реформування порядкування державними фінансами на 2021-2024 рр. у таких напрямах:
проведення гендерних аналізів програм, які фінансуються з місцевих бюджетів, реалізація напрацьованих
рекомендацій робочих груп у ході гендерного аналізу,
поширення знань про ҐОБ. Цей підхід врахований у підготовці паспортів бюджетних програм, звітів про їхнє виконання, оцінки ефективності бюджетних програм [20].
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Під час управління міжбюджетними відносинами в
напрямку децентралізації з'являється чимало політичних, економічних та соціальних ризиків, неврахування
яких може призвести до негативних наслідків, а саме:
ризик активізація політичної боротьби з метою об'єднання адміністративно-територіальних одиниць на користь тих чи інших політичних груп, зниження якості
місцевого управління, супротив громадськості, певні
інституційні прогалини в механізмі розподілу субвенцій;
недостатня прозорість використання бюджетних коштів
органами місцевого самоврядування; недостатній контроль над здійсненням виконавчими органами місцевих
рад їхніх повноважень.
Основними напрямами удосконалення міжбюджетних відносин мають бути такі:
1. Підвищення прозорості використання бюджетних коштів органами місцевого самоврядування, що є важливим інструментом боротьби з
корупцією та має здійснюватися шляхом впровадження на місцевих рівнях системи моніторингу виконання
бюджетних коштів та інформування громадськості за
допомогою сучасних інформаційних технологій.
2. Стимулювання органів місцевого самоврядування до створення рівного доступу громадян до суспільних послуг, що передбачає
удосконалення нормативно-правового регулювання
системи міжбюджетних трансфертів як превентивного заходу для запобігання негативного впливу
кризових явищ в економіці.
3. Підвищення повноти та якості надання
суспільних послуг, для чого доцільно забезпечити
таке: залучення громадян до вирішення соціальних
проблем та врахування їх інтересів та потреб;
запровадження системи соціального планування на
місцевому рівні; залучення громадськості до управління
та контролю на місцевому рівні.
4. Забезпечення ефективності фінансової
політики органів місцевого самоврядування за
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допомогою стимулювання розвитку фондового ринку
місцевих цінних паперів, страхового ринку та активізації
різних видів фінансових послуг на місцевому рівні для
впровадження "зелених" технологій та реалізації
інноваційно-інвестиційної моделі розвитку.
5. Моделювання міжбюджетних трансфертів,
що є важливим напрямом у побудові відносин між
центральним та місцевим рівнями влади. У цьому
контексті доцільно враховувати таке: визначення цілей
трансфертів (надання суспільних послуг, розвиток інфраструктури); забезпечення середньострокового планування міжбюджетних трансфертів; врахування принципів ефективності, справедливості і стабільності щодо
надання та розподілу інструментів міжбюджетних відносин; з одного боку, місцеві органи влади мають бути
забезпечені достатнім обсягом фінансових ресурсів для
виконання функціональних повноважень, а з іншого –
потрібно підвищити їх зацікавленість в підвищенні рівня
податкоспроможності та мобілізації доходів.
Висновки. На сьогодні не існує ідеальної або універсальної моделі міжбюджетних відносин. Проблематика оптимального перерозподілу повноважень та фінансових ресурсів між центральними й місцевими органами влади та місцевого самоврядування є однією з
найбільш актуальних у контексті підвищення ефективності бюджетної системи.
Не дивлячись на здобутки реформи міжбюджетних
відносин в умовах децентралізації, що полягають у
запровадженні стимулюючої системи фінансового вирівнювання та розширенні прав та повноважень органів місцевого самоврядування, ліквідації бюрократичних бар'єрів та отриманні громадянами більш якісних
послуг, система міжбюджетних відносин в Україні не
позбавлена недоліків.
Подальше реформування міжбюджетних відносин в
умовах децентралізації потребує розширення прав органів місцевого самоврядування та зміцнення їхньої
бюджетної самостійності, підвищення ефективності
використання інструментів міжбюджетних відносин та
якості надання суспільних послуг.
Дискусія. У статті досліджено стан та особливості
міжбюджетних відносин в умовах децентралізації, проаналізовано міжбюджетні трансферти в Україні та запропоновано шляхи їх реформування. Результати проведеного дослідження дають підстави стверджувати,
що реформування інструментів міжбюджетних відносин
має полягати не лише у сприянні підвищенню фінансової спроможності органів місцевого самоврядування, а
й у наданні поштовху для подальшого економічного
зростання регіонів. Результатом ефективного регулювання міжбюджетних відносин має стати підтримка
стратегічно важливих для регіонів "точок зростання".
На сьогодні склалася ситуація, коли у структурі доходів місцевих бюджетів значну частку займають міжбюджетні трансферти. З одного боку, держава має виконувати свої контрольні функції щодо фінансування
заходів соціально-економічного характеру у належному
обсязі та якості в усіх регіонах. А з іншого боку, значна
частка міжбюджетних трансфертів підвищує залежність
органів місцевого самоврядування від центральних
органів державного управління. Наприклад, місцеві
громади позбавлені права впливати на найважливіші
для їхнього життя сфери – середню та професійну освіту, охорону здоров'я, оскільки ці сфери фінансуються з Державного бюджету через освітні та медичні
субвенції (хоча місцеві бюджети також можуть надавати
деяке фінансування), а обсяг фінансування залежить
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від кількості студентів/пацієнтів і людей, що проживають у певному районі/області. У децентралізованій моделі управління саме громада мала б приймати рішення щодо того, чи варто підтримувати діяльність місцевої школи (а отже, можливо, вкласти в неї трішки більше коштів), чи краще відремонтувати дорогу і запустити
шкільний автобус до іншої найближчої школи. Дозвіл
органам місцевого самоврядування фінансувати школи
та лікарні також сприяв би зростанню якості місцевої
влади через підвищення конкуренції.
Тому важливим чинником має стати ефективне
формування системи місцевих фінансів та моделі
міжбюджетних відносин, здатної забезпечити оптимальний перерозподіл повноважень та фінансових ресурсів
між місцевим та центральним рівнем влади.
Подальшого дослідження потребують теоретичні та
практичні аспекти застосування в Україні інструментів
міжбюджетних відносин для активізації інвестиційних
процесів, інноваційно-технологічної модернізації виробництва, що формуватиме інноваційно-інвестиційну
модель розвитку економіки та забезпечить виконання
пріоритетних завдань стимулювання структурних перетворень в регіонах України.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
Статья посвящена исследованию особенностей межбюджетных отношений, ключевым аспектам их регулирования, инструментам межбюджетных отношений и их применению в Украине в условиях децентрализации. В исследовании обосновывается необходимость пересмотра и усовершенствования практики использования инструментов межбюджетных отношений с учетом международного опыта, определены направления повышения эффективности использования инструментов межбюджетных отношений с целью обеспечения социально-экономического развития регионов. Статья построена следующим образом: во-первых, раскрыты особенности межбюджетных отношений; во-вторых, рассмотрено влияние децентрализации на состояние межбюджетных отношений;
в-третьих, исследованы инструменты межбюджетных отношений с целью выравнивания горизонтальных и вертикальных дисбалансов в бюджетах всех уровней. Результаты исследования позволили разработать направления усовершенствования межбюджетных
отношений в условиях децентрализации, что будет способствовать повышению финансовой способности органов местного самоуправления и эффективности предоставления общественных услуг.
Ключевые слова: межбюджетные отношения; государственный бюджет; местные бюджеты; финансовая децентрализация; бюджетная децентрализация; налоговая децентрализация; бюджетная автономия местных бюджетов.
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PECULIARITIES OF INTERBUDGETARY RELATIONS UNDER DECENTRALIZATION
The article is devoted to the study of the features of interbudgetary relations, key aspects of their regulation, instruments of interbudgetary
relations, and their application in Ukraine under decentralization. The study substantiates the need to revise and improve the practice of using
instruments of interbudgetary relations, taking into account international experience, outlines the directions for increasing the efficiency of
using instruments of interbudgetary relations in order to ensure the socio-economic development of regions. The article is structured as
follows: firstly, the features of interbudgetary relations are disclosed; secondly, the impact of decentralization on the state of
intergovernmental fiscal relations is considered; thirdly, the tools of inter-budgetary relations are investigated with the aim of leveling
horizontal and vertical imbalances in the budgets of all levels.
The results of the study allow asserting that the reform of the instruments of interbudgetary relations should consist not only in helping to
increase the financial capacity of local self-government bodies but also in providing an impetus for further economic growth of the regions. The
result of effective regulation of interbudgetary relations should be the support of points of growth that are strategically important for the regions.
The outcomes of the investigation made it possible to develop directions for improving interbudgetary relations under decentralization, which
contributes to increasing the financial capacity of local governments and the efficiency of the provision of public services. Further reforming of
interbudgetary relations in the context of decentralization requires expanding the rights of local governments and strengthening their budgetary
independence, as well as increasing the efficiency of using the instruments of interbudgetary relations and the quality of public services.
Keywords: interbudgetary relations; state budget; local budgets; financial decentralization; budget decentralization; tax decentralization;
budget autonomy of local budgets
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MECHANISMS AND MODES OF GOVERNANCE OF AGRO-ECOSYSTEM SERVICES IN BULGARIA
The products and the variety of direct and indirect benefits that humans receive from nature and the various ecosystems are
commonly known as ecosystem services. Agricultural ecosystems of different types and their specific "agro-ecosystem"
services are among the most widespread in the world. In recent years increasing attention is given to the system of ("good")
governance as a key to achieving public, collective, corporate, and private goals in relation to conservation and improvement of
(agro)ecosystem services. Nevertheless, in Bulgaria, like in many other countries, there are few studies on the specific
mechanisms, modes, factors, and efficiency of agro-ecosystem survives governance.
This article presents the initial results of a large-scale study on the governance of diverse ecosystem services in Bulgarian
agriculture. Firstly, it identifies the type, amount, and importance of various ecosystem services maintained and "produced" by
the Bulgarian farms. The study has found out that country's farms provide a great number of essential ecosystem services
among which provisioning food and feed, and conservation of elements of the natural environment prevail. Secondly, it identifies
and assesses the efficiency and complementarities of specific modes and mechanisms of governance of ecosystem services
used by agricultural holdings. The study has found out that a great variety of private, market, collective, public and hybrid modes
of governance of farm activity related to agroecosystem services are applied. There is significant differentiation of employed
managerial forms depending on the type of ecosystem services and the specialization of agricultural farms. Furthermore, the
management of agroecosystem services is associated with a considerable increase in the production and transaction costs of
participating farms as well as big socio-economic and environmental effects for agricultural holdings and other parties. The
factors that mostly stimulate the activity of agricultural producers in Bulgaria for protection of (agro)ecosystems services are
participation in public support programs, access to farmers' advice, professional training, available information, and innovation
received direct subsidies from the EU and national government, personal conviction and satisfaction, positive experience of
others, long-term and immediate benefits for the farm, and integration with suppliers, buyers, and processors.
The suggested holistic and interdisciplinary framework for analyzing the system of governance of agro-ecosystem services is
to be further extended and improved, and more widely and periodically applied in the future. The latter requires systematic indepth multidisciplinary research in this new area, as well as the collection of original micro- and macro information on ecosystem
survives, forms, efficiency, and factors of their management. The accuracy of analyzes is to be improved by increasing
representativeness through enlarging the number of surveyed farms and related agents, applying statistical methods, special
"training" of participants, etc. as well as improving the official system for collecting agricultural, agro-economic, and agrienvironmental information in the country.
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CROWDFUNDING AS ALTERNATIVE FINTECH ECOSYSTEM IN FINANCIAL MARKET
The financial market offers many opportunities for projects funding. However, in its development, the financial market
becomes more complex; it loses such features as flexibility and ease of fund-raising, including increased regulation. As a result,
new, sometimes niche types of financial markets and instruments appear in the search for convenient channels for the
movement of funds from lenders and investors to borrowers and issuers. Crowdfunding has become such a niche component of
the financial market, a kind of ecosystem that consists of investors (lenders, donors), crowd platforms, and beneficiaries (project
owners), among which startups occupy a special place. Accordingly, the purpose of the study was to clarify the features of
crowdfunding, the factors predetermining its development, and the prospects for its development. To achieve the goal, we use
statistical methods. We note the positive trends in the development of crowdfunding in all regions, despite that China showed a
crucial decline. Thus, the average annual growth rate of crowdfunding in Europe and America has been more than 60 % since
2013. We also analyze the factors influencing crowdfunding development, particularly economic development, gross savings,
the number of crowdfunding platforms, regulation. The constructed panel multivariate regression models showed that the
following factors were significant: gross savings and the number of crowdfunding platforms. Finally, we have determined the
features of the functioning of crowdfunding in Ukraine. Among those, the use of crowdfunding mainly for charitable financing
projects, an insufficient number of platforms, an insignificant amount of funds raised, and the absence of state regulation. As a
result, we have identified measures that will contribute to the development of crowdfunding in Ukraine, including the adoption of
best practices of crowdfunding regulation, ensuring the transparency of its functioning, establishment of specialized
crowdfunding platforms, and creating a crowdfunding culture. Keywords: funding, crowd platforms, financial technologies.
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PRODUCT INNOVATION AS A FACTOR OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE
The relevance of the article lies in the constant need to create innovative resources to increase the competitiveness of the
enterprise. The article considers product innovation as an important element of the company's information technology
development. The article analyzes the approaches to the definition of "product innovation" and presents its interpretation. The
peculiarities of the development of the IT sphere in the national and foreign markets in recent years are studied, as well as
forecast data on the growth of the IT products market in the world for the next 5 years. The role of product innovations in the
IT-sphere as a factor in increasing the competitiveness of the enterprise is substantiated. An online resource has been identified
as an innovative product for partnering with the consumer electronics market. The efficiency of the pilot project implementation
was tested, the advantages of using innovative technologies to reduce costs, the profitability of a remote online resource were
identified. Interim results of the project are provided, in particular, an online application from Philip Morris should help train the
staff of partner companies and reduce the number of physical visits to point of sales. This project can be used to achieve goals
in working with partner companies, as well as its positive impact on the company's leadership position in the market. The issue
of indirect motivation as a way to encourage staff is considered. The transformation of an online resource into an innovative IT
product that will allow the company to increase revenues has been identified. The modern view of the problem from the inside
and the administration of an interesting real IT product in the pilot project are generalized. The practical value of this work is to
identify a mechanism that improves the ability of staff of partner companies to provide quality customer service at points of sale
and remotely increase sales.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CULTURE OF WORK AND BEHAVIOR AT WORK:
CROSS THE CULTURAL ASPECT
The increase in the scale of economic activity in the process of expanded reproduction and development, the intensive use of
factors of production lead to an exacerbation of not only socio-economic contradictions but also sharply raise the question of
the need to solve the qualitative problems of economic growth. In order to form modern thinking as a prerequisite for the
formation of a "road map" to ensure sustainable development, the authors revealed the nature of such a phenomenon today as
the culture of labor. Which in the future allows to produce both new opportunities and new constraints and challenges in the field
of social and labor development
The culture of work affects the general and individual economic behavior, for example, the propensity to entrepreneurship and
willingness to delegate authority to subordinates. Trusting people are more likely to become entrepreneurs. At the same time, a high
level of interpersonal trust increases their chances of being deceived, and a low level threatens to lose profits. Trusting business
leaders give creative freedom to subordinates by delegating authority to them, while low-trust managers, on the other hand, try to
keep power in their hands. As a result, there will be contradictions between formal, quantitative, and substantive indicators, spiritual
motives and values, the inequality of the dominant parameters of the culture of labor in different sectors of the economy. That is why
the study of the impact of cross-cultural aspects in management processes is becoming increasingly important.
The article is devoted to the study of the system of influence of personal aspects of human development related to ethnicity,
national culture, customs, traditions, etc., on behavior in a homogeneous environment.
The mechanisms of formation of cross-cultural interaction of all participants of the management process are highlighted and
the role of individual human characteristics in the process of economic activity is revealed. The necessity of introduction of
measures of formation of successful organizational culture in the activity of subjects of managing is characterized.
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and Its Importance for Survival. Geert Hofstede BV.561 r. URL: https://e-edu.nbu.bg/pluginfile.php/900222/mod_resource/content/
1/G.Hofstede_G.J.Hofstede_M.Minkov %20- %20Cultures %20and %20Organizations %20- %20Software %20of %20the %20Mind %203rd_
edition %202010.pdf.
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TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT IN THE WORLDWIDE LOGISTICS SECTOR.
IS THE BUSINESS ENVIRONMENT GOVERNED BY UNCERTAINTY AND INSTABILITY?
The logistics activity took shape many years ago, but lately, the digital impact has radically overhauled the traditional
endeavor and led it on a new path. Accordingly, this study analyzes the digital logistics ecosystem, in terms of being sustainable
or unsustainable, through the help of a quantitative method of research – questionnaire. In this article logistics is seen as a tool
that brings together time and space with the purpose of transferring the goods. Logistics deals with the planning and control of
material and information flow in public and private organizations. The fundamental role of logistics is to provide the necessary
materials at the appropriate location and at the convenient time for satisfying a certain set of demands and aiming for optimizing
a particular performance indicator. It is discussed that the logistics sector is of outmost importance in economy and the events
of recent years require a profound transformation in this sector, in order to increase productivity, reduce costs and accelerate
delivery times. Digitalization has a key role in achieving these goals of increased efficiency. It is proven that the ability to quickly
change plans when the situation requires it and the awareness that the interpretation of the strategy is different from one
situation to another are the two elements that reflect an entrepreneurial mindset.
In a globalized economy, the costs generated by logistics will be increasingly important for environmental protection. The
access to markets, work places, education and all other services depends on one essential criteria: the existence of a
functional transport system. Hence, logistics is seen as a tool that brings together time and space with the purpose of
transferring the goods. Specifically, the performance is a decisive element for an excellent functioning of the logistics sector.
1. Belu, M.G., Logistics – factor de competitivitate, Jurnalul Economic, No. 28, 2008, p. 197-210.
2. Chang, E., West, M., Digital Ecosystems a Next Generation of the Collaborative Environment, Proceedings of iiWAS2006, 2006, p. 3–23.
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5. Grosman, L., What the Amazon Effect Means for Retailers, Forbes, https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/
2018/02/22/what-the-amazon-effect-means-for-retailers/#1f4e49a12ded, 2018, last accessed 2020/10/7.
6. Horzela, A., Kolinski, A., Domanski, R., Osmolski, W., Analysis of Use of Communication Standards on the Implementation of
th
Distribution Processes in Fourth Party Logistics (4PL), Proceedings of The 18 International Scientific Conference Business Logistics in
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7. Kayikci, Y., Sustainability Impact of Digitalization in Logistics, Procedia Manufacturing, Volume 21, 2018, p. 782 – 789,
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8. Kotler, P., Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control, Prentice-Hall, 1994
9. Moser T., Dumitraşcu D., Miricescu D., Logistics Management – Particularities and Tendencies. Growing organizational
competitiveness and customer satisfaction through efficient management of logistics activities, LAP Lambert Academic Publishing,
ISBN 978-613-7-16204-0, 2018.
10. Miricescu D., Moser T., Dumitraşcu D., Analysis of the Particularities of the Logistics Market from South – East
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Europe, Proceedings of the 6 Review of Management and Economic Engineering Management Conference (RMEE), 20 – 22 September
2018, Todesco Publising House, ISSN 2247 – 8639, ISSN-L 2247 – 8639, 2018, p. 199–208.
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THE PLACE OF ECONOMIC SYSTEM IN SOCIETY:
KARL POLANYI'S SOCIETAL APPROACH AS AN ALTERNATIVE TO MARKET FUNDAMENTALISM
This article based on the works of Karl Polanyi (1886-1964), the famous American and Canadian economist, one of the founders
of economic anthropology, explores two conceptual approaches to identifying the place of economy in society – societal and
economistic. The article examines the substantive definition of economics (as an institutionally formalized process of interaction
between man and the environment aimed at satisfying needs) given by K. Polanyi, as opposed to its formal definition by
representatives of neoclassical economics (as a process of satisfying needs by choosing alternative options for managing scarce
resources). It analyses the core idea of K. Polanyi's societal approach, i.e. the idea of "embeddedness" of the economy into society
as a more complex and polystructural system, that gives economic processes different institutional forms for different societies. The
article exposes the fundamental nature of the economistic approach implying a separation of the economy from a set of social ties
into a separate sphere, operating according to its own autonomous laws. This approach, typical for market fundamentalists, results
in the inevitability of submission of all social life spheres to the logic of price forming markets. The author considers Polanyi's
arguments against the economistic approach, which (just like the formal definition of economics), in his opinion, is applicable only
for a short historical period of the formation of the industrial system, when the main factors of production – labor and land – become
goods and their flow is subject to the market laws not being mitigated by any social "shock absorbers". This situation threatens with
serious social cataclysms and in order to avoid them the society, in the next stages of its development, blocks the effects of
spontaneous market forces by the means of social and labor legislation, strong trade unions, state regulation of money-and-credit
relations, and the land market, environmental legislation and other institutional regulators.
1. Malyuk, A., 2011. Ekonomiko-sociologicheskaya koncepciya K. Polan'i kak teoretiko-metodologicheskaya osnova social'nokriticheskogo issledovaniya neoliberal'noj globalizacii [Economic and Sociological Concept of K. Polanyi as a Theoretical and Methodological Basis for Socio-critical Research of Neoliberal Globalization]. Sociologiya: teoriya, metody, marketing. no. 2, pp. 107-126, [Russian].
2. Stanfield, J.R., 1986. The Economic Thought of Karl Polanyi: Lives and Livelihood. New York: St. Martin’s Press, 162 p.
3. Baum, G., 1996. Karl Polanyi on Ethics and Economics. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press, 94 p.
4. Block, F., Somers, M., 2014. The Power of Market Fundamentalism: Karl Polanyi’s Critique. Cambridge: Harvard, 310 p.
5. Zaytsev, Yu., 2011. Substantyvists'ka shkola, abo politychna ekonomiya Karla Polan'yi, ta yiyi mistse u piznanni pryrody suchasnykh
chynnykiv ekonomichnoho rozvytku [Substantive School, or Political Economy of Karl Polanyi, and its Place in the Study of the Nature of
Modern Factors of Economic Development]. Ukrayina: aspekty pratsi, no. 4, pp. 3-12, [Ukrainian].
6. Soros, G., 1998. The Crisis of Global Capitalism: Open Society Endangered. New York: Public Affairs, 241 p.
7. Polan'i, K., 2010. Ekonomika kak institucional'no oformlennyj process [The Economy as an Instituted Process]. Translated from English by M.S. Dobryakova. In: Polan'i K. Izbrannye raboty [Polanyi, K., Selected Works]. Moskva, pp. 47-64, [Russian].
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Place of the Economic System in Society from Montesquieu to Max Weber]. Translated from English by N.A. Rozinskaya. In: Polan'i K.
Izbrannye raboty [Polanyi, K., Selected Works]. Moskva, pp. 153-168, [Russian].
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T. Shanin. In: Polan'i K. Izbrannye raboty [Polanyi, K., Selected Works]. Moskva, pp. 22-30, [Russian].
11. Polan'i, K., 2002. Velikaya transformaciya: politicheskie i ekonomicheskie istoki nashego vremeni [Polanyi, K., The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time]. Translated from English by A.A. Vasil'ev, S.E. Fedorov and A.P. Shurbelev. Ed.
by S.E. Fedorov. S.-Peterburg, 320 p., [Russian].
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METHODOLOGICAL TOOLSET FOR ASSESSING THE LEVEL OF EMPLOYEES' LOYALTY
TO COMPANY'S HR-BRAND
The paper examines important issues of HR-brand management. The necessity of developing methodological tools for
assessing the level of loyalty of the company's employees to the internal HR brand as a system-forming component of effective
management of the company-employer in modern business conditions is proved.
The article focuses on the essence of the category "employee loyalty to the HR brand of the company", which is proposed to
understand the level of intangible behavior of employees of the company, which is accompanied by emotional attachment to it.
This made it possible to distinguish two components of loyalty – behavioral and emotional. A system for assessing the level of
employee satisfaction with the company's HR brand has been developed by surveying the company's employees using the
method of semantic differential. To substantiate the level of "behavioral loyalty of the employee to the HR-brand of the company",
the use of indicators is proposed: the number of times the employee changes during his work; the number of times an employee
has changed jobs in the last five years; work experience in the analyzed company. The level of "emotional loyalty of the
employee to the HR-brand of the company" equally depends on the degree of awareness of the employee about the company's
activities; the level of employee satisfaction with the system of motivation and stimulation of work; the level of employee
satisfaction with the system of relations in the team; the level of employee satisfaction with the personnel management system;
the employee's intentions to recommend the company as a potential job.
It is proposed to distinguish the levels of employee loyalty to the HR brand of the company: absolute, hidden, false, and lack of
employee loyalty. The grouping of respondents according to the results of the survey allows determining the structure of
employees by the level of loyalty to the HR brand of the company. The study proposes the separation of four threshold intervals of a
comprehensive indicator of employee loyalty to the HR brand of the company with a gradation to low, satisfactory, high, and high.
The obtained results allow mathematically formalize the definition of the degree of employee loyalty and to develop a clear
program of actions to standardize employee satisfaction and justify management decisions to optimize the development of their
HR brand. The proposed methodological approach can be used by managers of employers to develop and justify strategic
management decisions to optimize their development in general and the personnel component in particular.
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brettminch/in-employer-branding-experience-is-everything.
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4. Botha A., Bussin M., Swardt L. De. (2011). An employer brand predictive model for talent attraction and retention. SA Journal of
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pp. 389–398.
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10. Tsymbaliuk, S. O. (2015), "Research and formation of the employer's brand: theoretical and applied aspects", Problems of
economy, vol. 4, pp. 247-252.
11. Tsymbaliuk, S. O. (2016), "Step by step instructions for building an employer brand", Labor market and employment, vol. 1, pp. 21-24.
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PECULIARITIES OF INTERBUDGETARY RELATIONS UNDER DECENTRALIZATION
The article is devoted to the study of the features of interbudgetary relations, key aspects of their regulation, instruments of
interbudgetary relations, and their application in Ukraine under decentralization. The study substantiates the need to revise and
improve the practice of using instruments of interbudgetary relations, taking into account international experience, outlines the
directions for increasing the efficiency of using instruments of interbudgetary relations in order to ensure the socio-economic
development of regions. The article is structured as follows: firstly, the features of interbudgetary relations are disclosed;
secondly, the impact of decentralization on the state of intergovernmental fiscal relations is considered; thirdly, the tools of interbudgetary relations are investigated with the aim of leveling horizontal and vertical imbalances in the budgets of all levels.
The results of the study allow to assert that the reform of the instruments of interbudgetary relations should consist not only
in helping to increase the financial capacity of local self-government bodies but also in providing an impetus for further
economic growth of the regions. The result of effective regulation of interbudgetary relations should be the support of points of
growth that are strategically important for the regions.
The outcomes of the investigation made it possible to develop directions for improving interbudgetary relations under
decentralization, which contributes to increasing the financial capacity of local governments and the efficiency of the provision
of public services. Further reforming of interbudgetary relations in the context of decentralization requires expanding the rights
of local governments and strengthening their budgetary independence, as well as increasing the efficiency of using the
instruments of interbudgetary relations and the quality of public services.
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