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Abstract. An analysis of current approaches to understanding corporate social 
responsibility has proven that it is seen as a business philosophy when the organization's 
responsibility for the impact of its decisions and activities on society and the environment through 
transparency and ethical behavior is the basis for sustainable and sustainable development. The 
emergence and development of corporate social responsibility is related to the processes of 
globalization, especially in the economic sphere, the development of civil society and the growing 
influence of business on solving many social problems. Given the hierarchy of management 
decisions, corporate governance can be defined as an internal social responsibility environment 
that integrates CSR through the application of national corporate governance principles (codes). 
All productive and non-productive processes since the adoption of CSR must take place in 
accordance with the basic principles of social responsibility. Corporate Social Responsibility 
Corporate Responsibilities include distant and distant entities that may differ for businesses of all 
sizes and types of economic activity. 

Keywords: corporate social responsibility, stakeholders, moral standards of the individual, 
managerial decision, corporate culture 
 

Reference to this paper should be made as follows: Stoyanov, P. (2019). Structural composition of corporate social 
responsibility of enterprise. Economics and Finance, Issue 7, 4-9. 

 

Introduction. Business Social Responsibility (hereinafter referred to as 

Business Social Responsibility) includes the procedures and practices of companies 

in seven aspects: organizational management; Human Rights; labor relations; 

compliance with the requirements of professional ethics; Environmental Protection; 

protection of consumer rights; development and collaboration with local 

communities. These aspects mean that CSR is a voluntary decision on the part of the 

management of the enterprise to pay considerable attention when conducting business 

to social problems. In order for social issues in his activity to pass into the plane of 

real actions, it is necessary to introduce them into the enterprise management system. 

It is well known that the corporate governance system is designed to represent 

and protect the interests of investors in the first place. The type of corporate 
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governance model used in an enterprise depends on the structure, reflects the 

existence of the enterprise within a market economy, and is adapted to the fact of 

separation of functions of ownership and management of the corporation. 

Literature review. There is an approach where preference is given to stake 

holders, according to which the stages of the corporate life cycle distinguish the 

stages of development of corporate social responsibility (hereinafter - CSR) over 

stakeholders: 

a) charity forming human values ((Talbot, D., & Boiral, O. (2018), Tetiana, H., 

Chorna M., Karpenko L., Milyavskiy M. & Drobyazko S. (2018)), 

b) a basic one related to corporate ethics and legal regulations (Tran, B. (2019), 

Velasquez, M. (2003)), 

c) a strategic one based on the principles of sustainable cooperation embodied 

in the identification and understanding of global needs in the corporate value system 

(Waddock, S. (2017), Wang, H., Tong, L., Takeuchi, R., & George, G. (2016)), 

d) innovative, which promotes the harmonization of values of stakeholders and 

the enterprise in the process of implementing its strategy as a key objective (Wang, 

Q., Dou, J., & Jia, S. (2016), Wheelen, TL, Hunger, JD, Hoffman, AN, & Bamford, 

CE (2017)). 

The purpose of the study is to study the structural composition of corporate 

social responsibility of the enterprise. 

Results. Our research focuses on the strategic corporate responsibility of the 

enterprise, the key characteristics of which are grounded on an innovative basis in the 

following blocks: 

- formation of corporate rights and obligations to society, 

- search for multilateral dialogue and cooperation technologies, 

- implementation of standards of transparency and accountability of the 

enterprise, 
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- organization of public and public discussions (discussions, public hearings, 

etc.) with stakeholders of the business environment of enterprises. 

The management paradigm assumes that modern management systems must be 

developed in a comprehensive manner, using modern technology of advance 

influence. Effective management of any system (object) in relation to different 

spheres of human activity is impossible without anticipating its subject as the 

obstacles themselves to the goal and the consequences of its achievement. 

Accordingly, corporate governance is a system of relationships that defines the 

rules and procedures for decision-making regarding the activities of a company and 

exercising control, as well as the distribution of rights and responsibilities between 

the bodies of the company and its participants in relation to management. 

Any management function involves making appropriate decisions. At all stages 

of the management process, there is a need to make decisions related to all 

participants and aspects of management. It is important to understand the nature and 

nature of the decisions. The decision is the result of management actions and actions 

taken by the managers and other management personnel of the enterprises as a result 

of the analysis of several options. In doing so, these individuals are guided by 

considerations of expediency and take into account available resources and factors. 

Management decision can be interpreted as a deliberate influence on the 

management object, which is based on the analysis of the situation and contains a 

program to achieve the goal. In this approach, making a management decision is, in 

essence, a major decision in the technological cycle of management. The 

management decision is usually made by the authorized manager within the limits of 

the rights granted to him, the norms of the current legislation and the instructions of 

the higher management bodies. 

At the same time, a management decision is a certain structured organizational 

and economic process, which is performed within the framework of enterprise 

management, which has three generally accepted stages: a) preparation, b) adoption, 
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c) implementation of management decisions, which include, besides identifying the 

problem, formulation of tasks, comparison of alternative solutions, and also drawing 

up a plan for the implementation of the decision and prompt management of the 

implementation of decisions. 

The object of management decisions are the types of activity of the enterprise 

carrying out production activity: technical development; organization of basic and 

auxiliary production; management activities; marketing activities; economic and 

financial development; organization of wages and bonuses; social development; 

accounting activity; staffing, etc. types of management activities. 

Given the definitions offered by international organizations, foreign scientists, 

and based on their own research, it can be assumed that corporate social 

responsibility can be approached from a managerial decision point of view. 

The following definition of corporate social responsibility (CSR) can be 

proposed: corporate social responsibility is a system of management decisions and 

measures of an enterprise to integrate social and environmental problems into its 

business processes and processes of interaction with stakeholders aimed at achieving 

the goals of enterprise development, sustainable development. society and the 

environment. 

As a system of managerial decisions within the corporate governance of the 

enterprise CSR has three stages: 

a) preparatory, which recognizes the importance and feasibility of integrating 

the CSR mechanism, identifies specific projects and areas, anticipates and evaluates 

the consequences of CSR implementation; 

b) adoption and implementation of decisions, which develops and approves the 

CSR strategic plan, creates a unit to promote CSR principles, develops and approves 

the corporate governance code, socially responsible programs; 

c) prompt implementation management: a system for monitoring the 

implementation of socially responsible programs is created, non-financial reporting 
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based on international standards is developed and approved, and internal and external 

audits are conducted. 

The managerial decision on the implementation of CSR, management, in 

essence, moves the enterprise to the next level of doing business, which solves the 

following tasks: 

- increase in sales and market share; 

- building a high reputation in the eyes of clients (increasing brand price and 

customer loyalty, establishing partnerships); 

- improvement of the management process, first of all, thanks to 

prevention of risks of different types; 

- establishing effective relations with state and control bodies; 

- saving on attracting and retaining highly qualified specialists; 

- standardization (in accordance with international standards), which allows to 

enter new markets; 

- timely access to up-to-date information from competent sources to ensure 

speed of response to critical problems in the region and more effective risk 

management, as well as to obtain funds from funds created by socially-oriented 

enterprises for socially-oriented programs. 

The objects of corporate social responsibility are: ecology, demography, safety, 

health, education, culture, science, information, recreation. These areas of human and 

social development need business support, above all economic and organizational. 

From this it follows that the objects of corporate social responsibility of enterprises 

include objects of the near and far circle, which may differ for the enterprises of 

different size and types of economic activity. 

Yes, demographics are not economically viable for all types of businesses in 

the near-term, as it diverts long-term labor resources (maternity leave), contributing 

to staff turnover and higher training costs, in the long run it is important in part. 
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Conclusions. Thus, at CSR levels, management decisions are different in 

importance and duration: at the strategic level, it is the subsystem of conceptual and 

strategic decisions of the enterprise, at the tactical and operational level - the 

subsystem of tactical and operational decisions and corresponding measures. 

Therefore, in our opinion, there is a potential opportunity to integrate strategic CSR 

solutions into the overall enterprise management strategy without developing a 

separate CSR strategy. At the same time, under such conditions, CSR, its facilities 

and activities take on a different status in the management system, changing the 

voluntary nature of CSR compliance and the need to take steps to enforce mandatory 

and control all its procedures. 

At the same time, all production and non-productive processes from now on 

must be carried out in compliance with the basic principles of social responsibility, 

therefore corporate governance can be considered as an internal environment of 

corporate social responsibility, which needs careful study. 
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Abstract. It is substantiated that the conditions for effective integration of CSR in the 
corporate governance strategy are the presence of the last of the following elements: values of 
corporate culture, fixed in the codes of corporate behavior and other standards of business ethics, 
as well as a system of ensuring them in practice; clear enterprise development strategy; delegation 
of powers and clear allocation of rights; effective mechanism of interaction of management 
personnel with external auditors; internal control and security systems; staff incentive systems 
(financial, social, career); a system of information flows that ensures the internal needs of the 
enterprise and the level of transparency required for external contractors. Social responsibility 
should be considered as an important social resource of an enterprise, capable of shaping its 
competitive advantages, ensuring sustainability of development, adequately responding to internal 
and external social challenges, transforming them from limitations to advantages. 

Keywords: corporate social responsibility, stakeholders, delegation of authority, staff 
incentive system, enterprise development strategies, corporate governance code 
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Introduction. Traditional management, dominated by a hierarchical-

bureaucratic system of values, the core of organizational culture of which are values 

such as productivity, result orientation, economic growth, is gradually giving way to 

a new vision of organizational values of an enterprise, in which social responsibility, 

which is based on the belief that there is a certain value foundation or value core in 

the organizational structure that fulfills a cultural and unifying (integrative) mission 

and manifests itself in the corporate culture. 

Today, the corporate culture of most Western corporations is based on the 

unifying values shared by all its employees, such as: creating a quality product, 

taking into account the interests of consumers, respect for differences and diversity of 

society, openness, clarity of communication, initiative, teamwork, teamwork 

consensus, responsibility, minimizing corruption, caring for employees and 

improving their skills. 
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Literature review. A study of theoretical sources shows that the debate on the 

content of social responsibility has been ongoing in economic science for over sixty 

years. Numerous CSR concepts have been developed during this period, the most 

common of which are Corporate Social Responsibility (Dyduch, J., & Krasodomska, 

J. (2017)), Stakeholder Management and Corporate Citizenship (Epstein, M.J. 

(2018)), business ethics (França, C.L., Broman, G., Robèrt, K.H., Basile, G., & 

Trygg, L. (2017)) and corporate philanthropy (Grayson, D., & Hodges, A. (2017)), 

Sustainability (Halkos, G., & Skouloudis, A. (2017)) and Corporate Sustainability 

(Hallstedt, S.I. (2017)), Triple Reporting (Hopkins, M. (2016)) and Corporate Social 

Reporting (Gilorme, T.V., Shachanina, Y.K (2016)). The common feature of the 

concepts is the dynamic and mutual influence due to changes in time and space, and 

substantive changes of theoretical concepts of social responsibility from voluntary 

social responsibility of business (CSR) to public-legal responsibility at all levels of 

relations between society and business occur in: its priorities, functions content, 

stakeholder structure, promotion methods, horizons of action and regulation. 

The purpose of the work is to study the formation of an effective corporate 

governance system of the enterprise. 

Results. The application of the methodology of calculating the quality rating of 

corporate governance is complicated by the following shortcomings of the activity of 

enterprises: opacity of the procedure of refusal to include a shareholder proposal; the 

presence of restrictions on voting; inconsistency of the regular financial statements 

with the international accounting standards; non-periodic reporting to shareholders; 

lack of evaluation criteria for the performance of the executive body; failure to 

disclose information on the amount and forms of remuneration in the annual report; 

irregularity of meetings of the Supervisory Board per year; there is no practice of 

raising the professional level of the board members; no involvement of consultants; it 

is not the responsibility of the supervisory board to verify the reliability of the annual 

and quarterly financial statements prior to its publication and / or submission to the 
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general meeting of shareholders; absence of independent members on the 

Supervisory Board; inconsistency of members of the Supervisory Board with the 

requirements of independence; there is no mechanism for stimulating the activity of 

the members of the council; failure to disclose information about the individual or 

aggregate size and form of remuneration of the members of the supervisory board; 

absence of committees on finance and investments, appointments and awards of the 

company and temporary committees; absence of a corporate office a secretary; lack 

of a corporate governance code (this is observed in most corporate enterprises); lack 

of provisions on information policy and insider information; lack of a list of 

documents for the purpose of acquaintance with interested persons and (or) the 

procedure for acquaintance with these documents; lack of information about the right 

to demand the mandatory redemption of shares; lack of independent external audit 

(almost half of the enterprises are); the absence of an independent external auditor at 

the annual general meeting of shareholders. 

All of the above makes it possible to conclude that an effective corporate 

governance system of an enterprise should be based on a number of mandatory 

elements, which are essentially the conditions for effective CSR integration in its 

corporate governance strategy: 

- the values of the corporate culture as embodied in the codes of corporate 

conduct and other standards of business ethics, as well as the system of ensuring them 

in practice; 

- clear enterprise development strategy; 

- delegation of powers and clear allocation of rights; 

- effective mechanism of interaction of management personnel with external 

auditors; 

- internal control and security systems; 

- staff incentive systems (financial, social, career); 
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- a system of information flows that ensures the internal needs of the enterprise 

and the level of transparency required for external counterparties. 

Thus, the main directions of development of the corporate governance system, 

which is directly related to the processes of CSR integration into its corporate 

governance strategy, are: 

- improving the system of protection of the rights and legitimate interests of 

shareholders and ensuring equality of shareholders; 

- improving the system of disclosure of information and ensuring transparency 

of the activities of companies; 

- separation of powers between the governing bodies of the company; 

- taking into account the legitimate interests of stakeholders; 

- formation and development of corporate governance culture. 

Since the decision to implement a corporate governance system is in practice 

under the direct control of the Board of Directors, CSR comes with an awareness of 

the role of the enterprise in the lives of its staff, stakeholders and society at large. 

This should take into account the CSR classification of the enterprise. 

Generalized classification of social responsibility of a modern enterprise can be 

as follows: 

- personal. The main reason for socially responsible actions is the individual 

passions of shareholders and executives of the company, who, however, rarely go 

beyond non-systemic charities; 

- the traditional one, which mainly refers to enterprises created in the "Soviet" 

times, which still have significant social infrastructure and finance it as if they were 

"out of habit"; 

- mercantile, where social responsibility is driven by the need to create and 

maintain a favorable image of the enterprise; 
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- state-oriented. The social activity of such enterprises is a reaction of their 

owners (managers) to the declared (and in some cases, not even articulated) 

expectations of business by local and regional public authorities; 

- systematic, which relies on the management of the company to understand the 

importance of corporate social responsibility for sustainable development, both its 

own and the local community and the state. Unfortunately, a small number of 

companies (especially those who regularly publish social reports, etc.) demonstrate 

systemic social behavior. 

The social basis of social responsibility of a modern enterprise should be 

supported by the state regulation of the processes of economic and social 

development, which should influence the process of formation of social values and 

form a package of so-called "social orders" - determining the problems to which the 

business community should be involved. 

Therefore, corporate governance as an internal environment of corporate social 

responsibility is sufficiently enlightened scholars, has a sound theoretical and 

methodological basis, a developed legal framework both at the world and at the level. 

Therefore, it makes sense to integrate social strategic decisions that take into account 

the interests of the personnel of enterprises, stakeholders and society as corporate 

social responsibility in the overall strategy of enterprise management, by integrating 

the mechanism of social responsibility in the corporate governance strategy (Fig. 1). 

It is able to simultaneously increase the efficiency and transparency of the 

mechanism, the quality of corporate governance and improve the image of the 

enterprise in society. 

This applies to any enterprise, without industry restriction, since the main tasks 

of corporate social responsibility in corporate governance differ slightly for 

mechanical engineering from other types of economic activity in blocks 1-3, 5 (Fig. 

1) at the level of detailing tasks, bringing them to tactical activities. 
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Figure 1. The main tasks of social responsibility in corporate governance 
(copyright development) 

 

However, at the strategy level, all CSR objectives will remain the same. 

The dynamics and the degree of development of corporate social responsibility 

are determined by both external and internal factors of organizations. Together, these 

factors make up a complex system of corporate social responsibility motives, which 

can be divided into the following groups: motives that constitute active motivation 

(expectation of benefits); motives that determine reactive motivation (risk 

prevention); motives related to the need to fulfill already existing legal requirements 

and adapt to newly created ones. 
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Orientation of the enterprise management system to solve social problems is 

the basis for improving the effectiveness of interaction between the enterprise and the 

external environment and provides for: imperative principles of socially responsible 

management, orientation to the dominance of educational and educational component 

in the policy of social development of the enterprise; ensuring decent staff 

remuneration and safe working conditions; the effectiveness of the pay incentive 

system; effective management of social costs of the enterprise; providing jobs; 

improving the productivity of staff; development of social and environmental 

investments; establishing and developing social dialogue with public authorities, 

local communities and other stakeholders. 

Conclusions. The above suggests that integrating social strategic decisions that 

take into account the interests of enterprise, strike holders, and society as corporate 

social responsibility into the overall enterprise management strategy is appropriate by 

integrating the social responsibility mechanism into the corporate governance 

strategy at the target, resource, and functional levels. increase the efficiency and 

transparency of the mechanism, the quality of corporate governance and the image of 

the enterprise. 

However, the willingness of enterprises to take the path of social responsibility 

in the corporate governance strategy and address the challenges posed by the 

integration of corporate social responsibility needs to be verified, which is a prospect 

for further research. 
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Abstarct. In this article was considered the management of organizational development in 

the context of modern dynamic changes. The factors affecting the effectiveness of organizational 
development management were analyzed. The composition of factors, the parameters of their 
influence and ways of managing organizational development were established. The importance of 
improving the management of organizational development in the conditions of modern market 
competition was justified. The factors that ensure the activation of organizational development were 
identified. In the article was proved that the activation of organizational development management 
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is closely related to ensuring competitiveness in the market and the capture of a larger market 
share. 

Keywords: organizational development, innovative development, competitiveness, strategic 
priorities, sustainable development. 

 
Анотація. У статті розглянуто управління організаційним розвитком в умовах 

сучасних динамічних змін. Проаналізовано фактори, що впливають на ефективність 
управління організаційним розвитком. Встановлено склад факторів, параметри їх впливу та 
способи управління організаційним розвитком. Обґрунтовано вагомість вдосконалення 
управління організаційним розвитком в умовах сучасної ринкової конкуренції. Виявлено 
чинники, що забезпечують активізацію організаційного розвитку. Доведено, що активізація 
управління організаційним розвитком тісно пов’язана з забезпеченням 
конкурентоспроможності на ринку та захопленням більшої частки ринку. 
  Ключові слова: організаційний розвиток, інноваційний розвиток, 
конкурентоспроможність, стратегічні пріоритети, сталий розвиток. 
 

Аннотация. В статье рассмотрено управление организационным развитием в 
условиях современных динамических изменений. Проанализированы факторы, влияющие на 
эффективность управления организационным развитием. Установлен состав факторов, 
параметры их влияния и способы управления организационным развитием. Обоснованно 
значимость совершенствования управления организационным развитием в условиях 
современной рыночной конкуренции. Выявлены факторы, обеспечивающие активизацию 
организационного развития. Доказано, что активизация управления организационным 
развитием тесно связана с обеспечением конкурентоспособности на рынке и захватом 
большей доли рынка. 

Ключевые слова: организационное развитие, инновационное развитие, 
конкурентоспособность, стратегические приоритеты, устойчивое развитие. 
 

Reference to this paper should be made as follows: Dunska, A.; Hlushchenko, H. (2019). Approaches to the 
management of organizational development of enterprises in the context of modern dynamic changes. Economics and 
Finance, Issue 7, 18-33. 

 

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку економічних систем 

відзначається посиленням впливу значної кількості факторів як внутрішнього, 

так і зовнішнього середовища. До ключових зовнішніх факторів доцільно 

віднести ті, що обумовлені процесами інтернаціоналізації та глобалізації, а саме 

збільшення кількості ринкових суб’єктів, зростання технологічного рівня 

підприємств, зростання швидкості оновлення технологій у різних сферах 

функціонування підприємства і зокрема у сфері управління, посилення вимого 

до екологічності виробництв, зростання ролі соціальної складової в управлінні 

підприємствами тощо. Ринкові реалії характеризуються частими і швидкими 

змінами і ускладненням умов ефективної діяльності підприємств. Як результат, 

більшість підприємств стикається з одним і тими ж проблемами: уповільнення 
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розвитку, зниження рентабельності, втрата частки ринку в боротьбі з новими 

конкурентами. Все це обумовлює необхідність пошуку нових підходів до 

управління організаційних розвитком підприємств, які б відповідали сучасним 

змінам у зовнішньому середовищі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням організаційного 

розвитку та стратегічного управління займалися такі зарубіжні вчені: І. 

Ансофф, С. Закс, Г. Кауфман, Г. Мінцберг, М. Мескон, Е. Фрезе, Р.Х. Хол і ін., 

а також вітчизняні вчені: В. Акулов, Д. Баркан, В. Ефем, Д. Коноко, А. Смолкін, 

І. Семенков , В. Тарасов. При цьому зарубіжні та вітчизняні вчені основну 

увагу приділили рушійним силам і закономірностям організаційного розвитку 

та механізму розробки стратегії розвитку підприємства. Для вирішення даної 

проблеми вітчизняним підприємствам необхідна всеосяжна концепція 

організаційного розвитку, чітко розроблена стратегія того, як домогтися 

переваги перед конкурентами і зміцнювати конкурентні позиції. В той же час 

дана проблема вимагає подальшого вивчення. 

Мета статті. Метою даної статті є дослідження основних факторів, що 

впливають на організаційний розвиток підприємств, виявлення місця інновацій 

при забезпеченні організаційного розвитку та розробка рекомендацій по 

вдосконаленню організаційного розвитку на підприємствах. Теоретичною і 

методологічною основою дослідження є положення сучасної економічної 

теорії, наукові праці вітчизняних вчених і фахівців у сфері управління 

організаційним розвитком. 

Результати дослідження. Організаційний розвиток розглядається як 

довгострокові зусилля на вдосконалення процесів розв’язання проблем та 

оновлення в організації шляхом ефективного, спільного регулювання 

організаційною культурою при особливій увазі щодо культури формальних 

робочих груп через агента змін чи каталізатора, застосовуючи теорію та 

технологію прикладної науки про поведінку, включаючи дослідження дією [9]. 
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Такий розвиток є стратегічним шляхом, що призводить до зростання загальної 

ефективності організації. 

Послідовний перехід на інноваційний розвиток економіки в умовах 

глобалізації та посилення інтеграційних зв'язків між економічними суб'єктами 

різних країн поставив завдання подальшого реформування системи управління 

на всіх рівнях, завершення інституційної реформи та активізації стратегічних 

розробок. Тому останнім часом більше уваги приділяють питанням 

стратегічного управління, включаючи посилення стратегічного характеру всіх 

функцій - визначення мети, прогнозування, обліку, контролю, аналізу і 

регулювання. Значною мірою стратегічне управління пов'язане з 

інноваційністю сучасного виробництва, швидкістю змін вимог споживачів до 

продукції, що випускається, оновленням технологій і реінжинірингом бізнес-

процесів. Особливу роль в цьому відіграють інноваційні організації, що 

виробляють наукомістку і складну продукцію, яка вимагає багатоопераційних 

виробничих процесів, що реалізуються в декількох суб'єктах господарювання. З 

огляду на активізацію інноваційної діяльності та обмеженість інвестицій, 

виникає завдання управління їх реалізацією, включаючи обґрунтування 

послідовності їх освоєння, мультиплікувавши використання, що дозволяє 

отримати максимальний ефект від їх вкладення. 

Організація є складною системою, що включає в себе три основні 

системи: 

1. Операційну систему, метою якої є виробництво, продаж і доставка 

продукту до споживача; 

2. Обслуговуючу систему, метою якої є підтримка працездатності 

операційної системи; 

3. Систему розвитку, метою якої є проектування продуктів і створення 

операційної та обслуговуючої систем або, іншими словами, власне 

організаційний розвиток. 



Print ISSN: 2311-3413  Online ISSN: 2663-7952 ▪ Economics and Finance ▪ 2019 ▪  Issue 7 
 
 

 

22 

З огляду на це, організаційний розвиток підприємства включає: 

- Розробку вимог; 

- Розробку бізнес-моделі і плану розвитку; 

- Розробку продукту; 

- Проектування бізнес-архітектури; 

- Створення або зміни операційної та обслуговуючої систем. 

За останні десятиліття значно збільшився інтерес до інновацій, так як 

інновації стали одними з головних чинників економічного розвитку 

підприємства. Інновації є необхідною умовою розвитку виробництва, 

підвищення якості та збільшення кількості появи нових товарів і послуг, а в 

умовах ринкової економіки вони є рушійною силою конкуренції, завдяки їм 

вдається використовувати сучасну технологію і організацію виробництва, 

забезпечувати успіх і ефективність діяльності підприємства. Інновації 

позитивно впливають на розвиток підприємств і економіки країни, тому 

необхідно сприяти ефективному здійсненню інноваційного процесу, 

систематичного створення і поширення наукових досліджень і розробок, від 

впровадження яких буде залежати конкурентоспроможність вітчизняних 

підприємств і країни в цілому. Необхідність впровадження інноваційних змін 

підкріплюється формуванням стійких конкурентних переваг на довгострокову 

перспективу і створенням потенціалу для майбутнього розвитку. Насьогодні 

для отримання конкурентних переваг мало обмежитися інноваційним 

продуктом або процесом, нові технології, розмиті межі галузей, мінливі ринки, 

нові конкурентні гравці призводять до швидкого старіння продуктів і процесів, 

створює необхідність діяти на всіх напрямах. Саме тому сьогодні мова йде про 

проникнення інновацій на всі рівні і сфери діяльності, зміцнення інноваційних 

зв'язків між різними секторами промисловості. Бізнес має схильність до 

конкуренції та взаємодії з клієнтами й партнерами. Це визначається 

інноваційністю бізнес-моделі, а також організаційної моделі.  Все частіше в 



Print ISSN: 2311-3413  Online ISSN: 2663-7952 ▪ Economics and Finance ▪ 2019 ▪  Issue 7 
 
 

 

23

бізнесі приділяють увагу комплексним інноваціям, які об'єднують продукт, 

бізнес-модель та організаційну модель.  

Найбільшого поширення набули такі моделі зарубіжних авторів як модель 

«алмаз» Г. Левітта [10], «шість осередків» М. Вайсборд [12], «7С (S)» Т.Дж. 

Пітерса, Р.Х. Уотермена і Дж.Р. Філіпса [11], а також моделі Д. Бодді-Р. 

Пейтона [7] і Берка-Литвина [8].  

1. Модель «Алмаз» - включає чотири компоненти організації: технологія, 

завдання або місія, структури, індивіди.  

2. В моделі «Шість осередків означено шість взаємопов'язаних 

елементів, що взаємодіють із зовнішнім оточенням - мета, структури, 

лідерство, винагорода, взаємовідносини і допоміжні механізми. 

3. Розробники моделі «7С (S)» називають серед складових організації 

структуру, стратегію, суму навичок, склад персоналу, стиль 

управління, системи і процедури, спільні колективні цінності. 

4. Модель Д. Бодді і Р. Пейтона містить цілі, технології, бізнес-процеси, 

людей, культуру, структуру і влада. 

5. Модель Берка-Литвина є найскладнішою і включає дванадцять 

складових, в тому числі зовнішнє середовище.  

Узагальнюючи розглянуті уявлення зарубіжних авторів, можна зробити 

висновок про те, що складовими моделі адаптивної організації як складної 

системи є об'єкт і суб'єкт управління, які взаємодіють із зовнішнім 

середовищем. Динамічно-поступальний розвиток української економіки 

віднесено до числа вищих пріоритетів державної політики, що в свою чергу 

обумовлює необхідність вирішення проблем забезпечення стійкості 

інноваційних процесів в практиці реструктуризації організацій і підприємств в 

середньо- і довгостроковій перспективі. Рівень економічного розвитку 

підприємств багато в чому визначає економіку країни, оскільки саме в 

реальному секторі економіки здійснюється процес виробництва продукції, 
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забезпечується ефективне використання ресурсів. Перетворення підприємства 

розглядається як процес розробки і контролювання таких змін, що 

забезпечують підприємству пристосування до мінливих умов зовнішнього і 

внутрішнього економічного середовища. Системні перетворення являють 

собою раціонально спланований, свідомо викликаний і контрольований процес 

комплексної трансформації. Системні перетворення на всіх рівнях виробничо-

господарської і фінансової діяльності обумовлюються необхідністю адаптації 

внутрішнього середовища організації до якісно нових умов зовнішнього 

середовища її життєдіяльності. Кінцевою метою системних перетворень є 

стійкість і ефективність функціонування і розвитку підприємств [4]. 

Вітчизняний і світовий досвід свідчать, що своєчасна орієнтація 

товаровиробників на активізацію та стимулювання освоєння досягнень 

науково-технічного прогресу дозволяє швидше, з меншими витратами і більш 

впевнено просуватися вперед у організаційному розвитку [5]. 

Інноваційна модель поступального розвитку підприємств передбачає 

комплексне інтегрування актуальних досягнень науки і техніки (інновацій) в 

виробничі і управлінські процеси. Проте, процедура збільшення інноваційного 

потенціалу, розглядається як необхідна і достатня передумова динамічного 

розвитку, найчастіше наштовхується на відсутність формалізованого апарату 

прийняття ефективних управлінських рішень і адекватної оцінки можливих 

наслідків. 

Надамо концептуальні засади розвитку підприємств і організацій в 

сучасних умовах: 

1. Ресурсозабезпеченість - необхідність і достатність наявності 

матеріальних, трудових, технічних, прикладних та інфраструктурних 

можливостей підприємства для впровадження інновацій і реалізації 

системних перетворень. 
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2. Ефективність - визначається динамічним скороченням операційних і 

непродуктивних витрат, збільшенням частки виручки від реалізації 

продукції (послуг), виробленої за новими технологіями, масштабуванням 

бізнесу і розширенням можливостей накопичення для реінвестування 

капіталу, посиленням конкурентних позицій підприємства на ринку. 

3. Збалансованість - характеризується наявністю збалансованої системи 

оцінки показників фінансово-господарської та виробничої діяльності 

підприємства та оцінки ефективності впровадження інновацій та 

системних перетворень, у співставних умовах, включаючи кількісну і 

якісну оцінку. 

4. Керованість - відповідність фактичного стану інноваційного процесу 

проектного, запланованого стану, після реалізації процесів зміни системи 

управління бізнес-процесами. 

5. Синхронізація - синхронізація по часу, термінів і ресурсів впровадження 

інноваційних процесів і технологій з необхідними організаційними 

перетвореннями. 

Реалізація стратегії розвитку повинна являти собою керований процес 

підвищення інноваційного потенціалу підприємства відповідно до поставлених 

поточних і стратегічних цілей. Формування стратегії сталого розвитку 

передбачає вибір і обгрунтування напрямів інноваційної діяльності, обсягу і 

структури інноваційних проектів, термінів їх виконання, оцінку стану 

організаційних структур управління нововведеннями. Процес вибору найбільш 

раціональної стратегії сталого розвитку в конкретних господарських умовах 

грунтується на результатах оцінки всіх форм інноваційної діяльності, що 

відображаються в нововведення різних типів. Як правило, структурні 

перетворення неоднорідні за ступенем впливу на економічні процеси, серед них 

можна виділити наступні ключові дії, орієнтовані на: 
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1. Скорочення транзакційних і операційних витрат - автоматизація 

ключових бізнес-процесів, впровадження енерго - і ресурсозберігаючих 

технологій, модернізація і заміна обладнання; 

2. Перепроектування та розширення номенклатури продукції, що 

випускається і послуг, що надаються; 

3. Оптимізацію організаційної та управлінської структури підприємства - 

створення системи управління бізнес-процесами та контролю якості, їх 

сертифікація за стандартами, що прийняті. 

Класифікуємо можливі зміни за наступними складовими: 

1. Модернізація - проведення процесів відновлення промислового 

потенціалу підприємства в процесі приведення основних фондів згідно 

сучасних вимог і норм ведення бізнесу, технічними умовами, 

показниками якості, в тому числі забезпечують зниження 

енергоспоживання при випуску продукції. 

2. Переозброєння - технічно-організаційні заходи, що забезпечують 

зростання результативності структурних підрозділів, що складають 

єдиний цикл виробництва. Переозброєння забезпечує конкурентні позиції 

підприємства на ринку через вдосконалення якості продукції, а також 

розширення асортименту. 

3. Реконструкція - удосконалення технологій виготовлення продукції через 

забезпечення автоматизації виробництва, застосування нових технологій 

та оновлення основних виробничих фондів. 

4. Реінжиніринг - перепроектування і оптимізація бізнес-процесів, що 

включає в себе переформатування взаємозв'язків всередині організації. 

Оптимізація бізнес-процесів проводиться з метою зниження операційних 

витрат, зростання якості продукції, забезпечення плідних взаємин із 

споживачами.  



Print ISSN: 2311-3413  Online ISSN: 2663-7952 ▪ Economics and Finance ▪ 2019 ▪  Issue 7 
 
 

 

27

5. Реструктуризація - значне перетворення структури і організації 

управління, включаючи зміни організаційної структури, засобів 

керування бізнес-процесами, та можливу зміну стратегії організації.  

6. Реорганізація - комплекс заходів, що носять найбільш кардинальні зміни 

в організації, що включають в себе зміну юридичної особи для отримання 

синергетичного ефекту від зміни структури основного і додаткового 

капіталу, реструктуризації балансу, скорочення операційних витрат тощо. 

Випереджаючий напрямок системних перетворень предбачає втілення на 

практиці гнучкої політіки і комплексне керування ризиками. Попереджувальні 

ж перетворення забезпечують економічний і соціальний розвиток, зміни 

ринкової вартості в майбутньому. Випереджаючий напрямок включає 

функціональну діагностику організації, а також виявлення кризових тенденцій, 

для їх попередження. Випереджаючий напрямок являє собою комплексну 

систему заходів, спрямовану на зниження заборгованостей підприємства, 

оптимізацію показників, що відображають структуру капіталу, а також 

збільшення активів для забезпечення внутрішніх і зовнішніх зобов'язань. 

Основу системи управління інноваційним організаційним розвитком 

компаній сучасної компанії становить стратегічне управління. Стратегічне 

управління організації являє собою регулярне виконання відповідних процедур 

управління. Перш за все, в компанії мають бути започатковані механізми 

стратегічного аналізу для діагностики зовнішніх і внутрішніх факторів та 

розробки прогнозу розвитку ситуації. Після проведення стратегічного аналізу 

необхідно сформувати і скоригувати місію, цілі та стратегію організації. 

Правильний організаційний розвиток компанії дозволяє побудувати ефективну 

систему управління, що поєднує як стратегічний, так і оперативний напрямки 

управління. Ефективна система управління дозволить компанії визначати 

найбільш прибуткові види діяльності, виробляти коректні цілі, гнучкі стратегії 

їх досягнення і ефективні оперативні плани по реалізації стратегій. 
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До принципів стратегічного управління інноваційним розвитком 

організації відносять:  

1. Оптимальне поєднання централізації і децентралізації в управлінні: 

дозволяє успішно розподіляти повноваження на прийняття рішень на 

кожному рівні ієрархії управління і стратегічні рішення (розробка цілей, 

стратегії, політики на вищому рівні) політики управління.; 

2. Цілеспрямованість стратегічного управління: націленість стратегічного 

аналізу на виконання головної мети. Стратегічне управління має на меті 

забезпечення цілеспрямованого розвитку і вирішення конкретних 

проблем; 

3. Гнучкість стратегічного управління: можливість внесення коректив в 

раніше прийняті рішення або їх перегляду відповідно до умов мінливості 

навколишнього середовища. Реалізація цього принципу забезпечує оцінку 

кореляції поточної стратегії з зовнішнім середовищем і можливостями 

суб'єкта, уточнення прийнятої політики та планів у разі непередбаченого 

розвитку подій; 

4. Єдність стратегічних планів і програм: узгодженість стратегічних рішень 

різних рівнів; 

5. Створення необхідних умов для імплементації стратегії: створення 

необхідних умов для здійснення стратегічних планів і програм. 

 Система управління підприємством є системою управління 

організаційного типу. У такій системі значна роль організації, координації та 

узгодження поведінки колективів людей. Під організаційним розвитком 

сучасної компанії розуміють організаційний розвиток як процес формулювання 

бачення майбутнього організації і реалізації запланованого зміни, здійснюваний 

групою або командою співробітників на чолі з керівником через зміни у 

відносинах, в поведінці і в результатах роботи співробітників шляхом їх 

навчання за допомогою фахівця з організаційного розвитку [1]. Для зростання 
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темпів організаційного розвитку доцільно використовувати певні моделі, що 

визначають етапи розвитку підприємства і виникають на різних етапах 

проблеми адже більшість з проблем розвитку притаманні всім підприємствам. 

До найбільш відомих з них належать моделі Адізеса і Грейнера.  

- Модель Адізеса була створена через порівняння підприємства з живим 

організмом. Дана модель доводить, що до фази розквіту доживають не всі 

підприємства, за розквітом неможливо уникнути бюрократизації бізнесу, 

а в подальшому й ліквідації. В моделі Айзедіса виділяються небезпеки, 

від яких підприємство не застраховано на шляху свого розвитку, але не 

надаються відповіді на питання: «До якого організаційного стану 

підприємство повинно прагнути, щоб найдовше затриматися в фазі 

розквіту?» 

- На відміну від моделі Адізеса, Л. Грейнер започаткував модель, що 

представляє розвиток організації через послідовність кризових точок [2]. 

Він виділяє п'ять стадій організаційного розвитку, відокремлюваних одна 

від одної моментами організаційних криз. Шлях від однієї стадії розвитку 

до наступної компанія проходить, долаючи відповідну кризу даного 

перехідного періоду. Теорія організаційного розвитку, висунута Л. 

Грейнером, по суті, висловлює, що всі зміни в організації є 

запрограмованими [3]. 

Минцберг показав, що стратегічне управління має місце, як правило, в 

тих організаціях, де готові йти на революційні зміни. В таких організаціях 

менеджери наполегливо намагаються протистояти тим змінам, до яких їх 

постійно підштовхує динаміка зовнішнього оточення. Незважаючи на те, що 

організаційне оточення вказує на особливий шлях розвитку організації, остання 

продовжує рухатися раніше наміченим стратегічним курсом. Але поступово 

невідповідність зовнішніх умов і способу функціонування організації досягає 

свого критичної межі. Це протистояння рано чи пізно призводить до 
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організаційного кризи. В умовах організаційної кризи така організація раптово 

здійснює революційні внутрішні зміни, які виведуть її на абсолютно новий 

рівень розвитку. Це пов'язане з ломкою старих організаційних структур, 

стереотипів мислення і порядку дій. Сучасні стратегії організацій повинні 

базуватися не на пізнанні зовнішніх можливостей і небезпек, але й на розвитку 

сильних сторін як основи конкурентних переваг й пізнанні та розвитку 

внутрішнього потенціалу організації і прагненні так змінити своє зовнішнє 

оточення, щоб внутрішній потенціал отримав максимальне вираження і вимога. 

Ті організації, які підуть іншим шляхом (шляхом реалізації пасивних стратегій 

або еволюційного розвитку), ризикують незабаром опинитися в 

організаційному вакуумі. Іншими словами, може виявитися, що в зовнішньому 

оточенні не буде відповідної їм ніші. 

Для реалізації поставленої стратегії необхідно: 

- Проаналізувати доступні для підприємства джерела фінансування 

інноваційної діяльності; 

- Визначити необхідний обсяг фінансових коштів; 

- Оцінити розмір наявного в розпорядженні підприємства власного 

капіталу; 

- Вибрати джерела поповнення ресурсів, що необхідні;  

- Оцінити стратегію інноваційного розвитку. 

   При оцінці стратегії можна використовувати якісний і кількісний підходи. 

Якісний підхід орієнтований на оцінку стратегії з точки зору її відповідності 

поставленим цілям. Кількісний підхід пов'язаний з оцінкою рентабельності і 

прибутковості. В результаті оцінки ефективності інноваційної стратегії 

приймається рішення про доцільність для підприємства її реалізації. У разі 

необхідності проводиться коригування стратегії з урахуванням зміни ринкової 

кон'юнктури, а також можливостями фінансування. Таким чином, вибір 

стратегії інноваційного розвитку залежить від раніше накопиченого досвіду 
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інноваційної діяльності підприємства, професіоналізму менеджерів, 

відповідальних за прийняття рішень в інноваційному менеджменті, споживачів 

і можливостей практичного застосування результатів передбачуваних проектів. 

Тому для реалізації цілей інноваційної стратегії необхідна спеціалізований 

апарат управління, здатний інтегрувати і координувати діяльність 

функціональних і виробничих підрозділів в інноваційному процесі [6]. Також 

необхідно безперервно здійснювати моніторинг і діагностику ступеня 

відповідності ресурсного та інтелектуального потенціалів підприємства 

постійно мінливих потреб ринку. 

Висновки та пропозиції. Проведене дослідження доводить, що всі 

організації розвиваються і старіють, що відображається в зменшенні 

сприйняття підприємства до всього, що є поза формалізованими межами. Така 

формалізація перетворює організацію в закриту систему - тобто систему, що не 

сприймає нову інформацію, старіє і згодом помирає. Тобто організація перестає 

розвиватися, утрачає здатність до адаптації до зовнішнього середовища. В 

даному випадку роль керівника організації полягає в підтримці системи в стані 

відкритості орієнтації ресурсів організації на інновації, що забезпечать 

виживання підприємства та його адаптацію до оточення, що змінюється. 

Управління організаційним розвитком містить певний ризик, що полягає у 

порушенні функціонування підприємства чи необхідності зміни існуючих 

менеджерів. Підтримка відкритості системи потребує фінансів, часу та 

постійного контролю. Вивчення різних теорій організації і управління 

призводить до формування висновку: виживання та ефективність діяльності 

організації залежать від періодичної і планомірної зміни цілей, кадрів і 

менеджменту. Виходячи з цього можна сформулювати такі підходи для 

досягнення цілей організаційного розвитку: 

1. Для досягнення цілей організаційного розвитку потрібне регулярне і 

цілісне стратегічне управління змінами, що об'єднує перетворення 
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функціонально-організаційної структури, бізнес-процесів діяльності, 

ресурсів з урахуванням персональних цінностей співробітників. 

2. Регулярне вдосконалення системи стратегічного і оперативного 

управління компанією як механізму організаційного розвитку дозволяє з 

мінімальними витратами реалізувати перехід на новий ступінь розвитку. 

3. У більшості випадків використання методів вдосконалення системи 

управління, притаманних більш високому рівню розвитку, ніж тому, що 

об'єктивно досягається, не дають позитивного ефекту. 

4. Модель дозволяє тверезо оцінювати рівень розвитку конкретної 

компанії, а також виробляти конкретні заходи щодо подолання проблем, 

що виникають в бізнесі. 

5. Компанія повинна реально оцінити власні можливості щодо 

організаційного розвитку та вдосконалення системи управління. Для 

вирішення глобальних проблем доцільно включати фахівців з області 

управлінського консалтингу. 
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Abstract. In the article, the concept of "Destiny" for the first time considered as a scientific 
category of behavioral economics and behavioral management, rather than from the traditional 
positions of anthropo-philosophical approach. The authors first proposed a new modern scientific 
concept and heuristic functional model of human destiny and defined its importance for behavioral 
economics and behavioral management. 

Keywords: destiny, fate, fortune, human destiny, "GODSIP" destiny model, reflection, 
decision, choice, behavioral economy, behavioral management. 

 
Анотація. У статті поняття «доля» вперше розглядається як наукова категорія 

поведінкової економіки та поведінкового менеджменту, а не з традиційних позицій 
антропо-філософського підходу. Авторами вперше запропоновано нову сучасну наукову 
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концепцію та евристичну функціональну модель долі людини та визначено її значення для 
поведінкової економіки та поведінкового менеджменту. 

Ключові слова: доля, доля людини, модель долі «GODSIP», рефлексія, рішення, вибір, 
поведінкова економіка, поведінковий менеджмент. 

 
Аннотация. В статье понятие «судьба» впервые рассматривается как научная 

категория поведенческой экономики и поведенческого менеджмента, а не в рамках 
традиционных позиций антропо-философского подхода. Авторами впервые предложена 
новая современная научная концепция и эвристическая функциональная модель судьбы 
человека и определено ее значение для поведенческой экономики и поведенческого 
менеджмента. 

Ключевые слова: судьба, судьба человека, модель судьбы «GODSIP», рефлексия, 
решения, выбор, поведенческая экономика, поведенческий менеджмент. 
 

Reference to this paper should be made as follows: Poskrypko, Yu. A.; Kuznetsova, M. H.. (2019). Destiny as a 
scientific category of behavioral economics and behavioral management. Economics and Finance, Issue 7, 34-54. 

 

Постановка проблеми. Сучасна поведінкова економіка (англ. Behavioral 

Economics як невід’ємна частина економічної психології)  пройшла складний 

шлях від критики і несприйняття до наукового визнання і Нобелівських премій, 

які отримали H. Simon (1978), G. Becker (1992), G. Akerlof (2001), D. Kahneman 

(2002) та R.H. Thaler (2017). Поведінкова економіка та поведінковий 

менеджмент (як невід’ємна частина психології управління) досліджують вплив 

психологічних факторів на економічні та управлінські рішення людей у різних 

ситуаціях. При цьому велика увага приділяється раціональності та 

ірраціональності таких рішень.  

Без перебільшення можна стверджувати, що для кожної людини немає 

більш важливого поняття, ніж власна доля. Але сучасна наука, досліджуючи це 

поняття, традиційно обмежується переважно антропо-філософським підходом, 

що значно звужує наукові можливості дослідження цього питання, сприяючи 

цим поширенню псевдонаукових підходів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Переважна більшість 

існуючих насьогодні трактувань сутності «долі» відображають різні аспекти її 

суб’єктивного сприйняття, яке формувалось у мислителів та науковців різних 

часів під дією різних чинників.  
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Історично значний внесок у дослідження поняття «доля» внесли Карл 

Юнг (Carl Gustav Jung), Зігмунд Фрейд (Sigmund Freud), Еріх Фромм (Erich 

Fromm) та Леопольд Сонді (Leopold Szondi), який вважається засновником 

наукового підходу до аналізу долі [11]. 

Значний внесок у дослідження поведінкового менеджменту зробили Ч. 

Барнард (C.I. Barnard), Р. Блейк (R.R. Blake), Р. Вайт (R. White), Ф. Герцберг 

(F.I. Herzberg), Л. Гілберт (L. Gilbert), П. Друкер (P. Drucker), Р. Лайкерт (R. 

Likert),  К. Левін (K. Lewin), Д. Мак-Грегор (D. McGregor), Дж. Е. Мейо (G.E. 

Mayo), Дж. Моутон (J.S. Mouton), Г. Саймон (H.A. Simon), Т. Пітерс (T. Peters), 

М. Фоллетт (M.P. Follett), Г. Хофстеде (G. Hofstede). 

Останні дослідження і публікації, присвячені цій темі поодинокі і 

відображають переважно історичні філософські і психологічні аспекти, або 

суб’єктивне розуміння і трактування долі людини.  

Привертає увагу дисертаційна робота Марченко О.О. (2004) «Доля 

людини: філософсько-антропологічний підхід», предметом дослідження якої 

була «ціннісно-смислова структура долі людини» [8]; проте власне структуру 

долі в роботі, на жаль, чітко не наведено.  

Ложкіна Н.В. (2005) у дисертаційній роботі досліджує «Філософсько-

антропологічні підстави економічного підходу до вивчення поведінки людини» 

і пропонує ідею максимізуючої поведінки і стабільності уподобань, які лежать в 

основі реалізації ринкових чинників, що дозволяє виявити оптимальні 

інваріанти поведінки економічної людини [6]. 

Сенкевич А.В. (2005) у дисертаційній роботі «Доля людини та її 

історичний сенс» зазначає що доля, яка відчувається людиною як зв’язок подій 

його життя, формується у взаємовпливі об’єктивних обставин його буття [10]; 

проте систематизацію таких впливів в роботі, на жаль, не наведено. 

Захарова Л.М. (2007) у дисертаційній роботі «Проблема долі людини: 

тенденції розвитку» звертає увагу на протиріччя між свободою і необхідністю, 
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що виявилось у історичних тенденціях розвитку уявлень про долю: від 

фаталізму міфологічного, теологічного та раціоналістичного до волюнтаризму, 

або заперечення долі з виникненням і розвитком діалектичної позиції, яка 

знімає дуалізм фаталізму і волюнтаризму» [3]. 

Однобічний, «фаталістичний», дещо спрощений підхід до розуміння долі 

можна зустріти у Кармазіної О.В. (2010): «Поняття «доля» у його найбільш 

фундаментальному сенсі, вказує на підпорядкування і залежність людини по 

відношенню до невластивих їй вищих сил, які панують у світі». З думкою 

Кармазіної О.В. принципово погоджується Волохова О.В. (2019), яка у своїй 

дисертації робить слушний висновок, що «людина має свободу, перш за все, 

тоді, коли вона усвідомлює, що її доля цілком знаходиться в її руках і що саме 

їй належить відповідати за все те, що вона робить» [2]. 

Бушуєв С.Д. та ін. (2018) звертають увагу на трансформацію парадигми 

сучасного менеджменту та зміни паттернів поведінки менеджерів в умовах 

поведінкової економіки [1]. 

Мальцев О.В. (2018) зазначає, що історично сформувались 3 основні 

підходи до розуміння долі: «доля фатальна і з цим нічого не можна зробити; 

доля умовна і ставлення до долі при цьому виглядає так: «Якщо ти будеш 

ставитися до неї добре, то все буде добре. Як саме «добре» буде – невідомо, але 

те, що буде добре – це точно»; і керована доля» [7]. 

Іноді у тлумаченні долі акцентують увагу на визначеності наперед 

перебігу подій у житті людини (фаталізм). На жаль, таке неточне і помилкове її 

сприйняття є найбільш поширеним хоча його хибність довести досить 

нескладно: наприклад, людині, якій «наперед визначено» піти з життя 

внаслідок авіакатастрофи, все ж таки навряд-чи варто намагатися самотужки 

перепливти море чи океан без спеціальних засобів. 
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Науково-коректний підхід і вірне розуміння долі людини демонструє 

Хухлаєва О.В. (2006), яка зазначає, що «життя – це не ланцюг випадковостей, а 

послідовність закономірних етапів» [12]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Доля 

людини вивчається сучасниками з позицій філософсько-антропологічного 

підходу а також психологічного підходу (переважно роботи  Мальцева О.В.) і, 

наразі, не є дослідженою як наукова категорія поведінкової економіки та 

поведінкового менеджменту (у відкритих англомовних та слов’яномовних 

бібліографічних джерелах інформації нами не знайдено жодної наукової 

роботи, присвяченої цьому питанню). Відтак, представлена робота є першою 

публікацією, яка досліджує долю як наукову категорію поведінкової економіки 

та поведінкового менеджменту. 

Мета статті полягає у формуванні сучасного наукового підходу до 

розуміння і дослідження долі людини як наукової категорії поведінкової 

економіки та поведінкового менеджменту шляхом визначення її основних 

складових з позицій системності та наукової обґрунтованості. 

Результати дослідження. Виходячи з мети статті, одразу зазначимо, що 

філософсько-антропологічні аспекти, а також науково не обґрунтовані підходи 

до розуміння долі (релігійний, астрологічний, хіромантія, Ба-цзи тощо) у 

наведеній статті не розглядатимуться. 

Важливим чинником управління собою, особистим життєвим циклом, 

усвідомлення людиною власної життєвої мети, місії, можливостей, уподобань, 

цінностей та місця у житті і суспільстві є правильне розуміння поняття «Доля» 

(англ. Destiny, Fate, лат. Fatum).  

Надамо дефініцію. Доля – універсальна наукова категорія, яка розглядає 

закономірності життєдіяльності людини упродовж її життєвого циклу на основі 

наявності у неї унікальних рис, властивостей, якостей і компетенцій, а також 

ступеню їхньої реалізації в процесі обміну інформацією людини із світом. 
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На думку Гесіода, яка поділяється багатьма сучасними науковцями, 

«праця – це доля людини, її чеснота та джерело всякого добра» [9]. Тому у 

науковому трактуванні долі доцільно враховувати компетенції людини, за 

допомогою яких людина реалізує себе у тому чи іншому виді діяльності.   

Компетенції будь-якої людини (за авторським підходом Поскрипко Ю.А., 

Данченко О.Б., 2019) включають в себе (ієрархічно): знання («Я знаю як це 

зробити»), навички («Я це роблю»), вміння («Я маю необхідні знання та 

навички і тому впевнений, що вмію це робити»); фахові знання, навички та 

вміння сукупно визначають здатність людини виконувати певний алгоритм 

діяльності; цільові установки («Я розумію з якою метою я це роблю та навіщо 

це потрібно мені і оточенню»), ціннісні установки («Я усвідомлюю і поділяю 

власні і суспільні цінності та сподіваюсь, що оточення також поділяє мої 

цінності»), мотиваційні установки («Я хочу і буду це робити»), досвід («Я знаю, 

як ефективно зробити те, що робив і розумію як зробити те, чого ще не робив»), 

особистий потенціал («Я прагну досконалості – знаю чого і чому не можу 

зробити натепер та розумію, що необхідно для того, щоб це стало можливим у 

майбутньому»), досконалість («Я зможу це зробити краще за інших, найкраще, 

тобто вирішити найбільший обсяг найбільш складних і нестандартних задач в 

умовах невизначеності з найменшими зусиллями і витратами ресурсів»).  

Впливають на формування та реалізацію компетенцій особистісні якості і 

здібності людини. Особистісні якості – це сукупність індивідуальних рис та 

властивостей особистості, які необхідні для результативної реалізації її 

компетенцій в процесі набуття досвіду. Особистісні якості, які визначають 

схильність індивідууму до певного виду діяльності називаються здібності. 

Для визначення компетенцій поведінкового менеджменту 

використовували National Competence Baseline, NCB, Version 4.0, Individual 

Competence Baseline, ICB4®, Spencer Competency Model (SCM), Hogan 
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Competency Model (HCM), Top-10 skills in 2015–2020 in «The Future of Jobs 

Employment, Skills and Workforce Strategy», 2016 [13]. 

Найчастіше долю розуміють як загальну сукупність подій і обставин, які 

відбуваються у житті людини. В українській традиції поняття доля 

використовується також для опису історії життя (життєпису) людини.  

Доля людини може бути певною мірою спрогнозована (а обставини – 

передбачені), але не може бути визначена наперед, оскільки немає єдиного, 

наперед визначеного, сценарію життя людини. 

В той же час, розуміння категорії «доля» має практичне значення для 

поведінкової економіки та поведінкового менеджменту, адже з давніх давен 

вважалося, що «посієш вчинок – пожнеш звичку, посієш звичку – пожнеш 

характер, посієш характер – пожнеш долю». Тобто, ще багато віків тому 

звертали увагу на причинно-наслідковий зв’язок між індивідуальними 

особливостями характеру, поведінки людини та її долею, життєвим шляхом. І 

вчинки, і звички і характер є поняттями, які мають відношення до психології 

людини, а відтак, і до різних аспектів економічної і управлінської поведінки.  

Поняття «доля» безпосередньо пов’язане із поняттям «життя», поза яким 

втрачає сенс. Не життя в широкому сенсі, а саме людського життя.  

Безліч чинників, які виявляють вплив на долю людини на різних етапах 

життєвого шляху (життєвого циклу), систематизуємо у шість груп за 

запропонованою нами евристичною функціональною моделлю «GODSIP». 

Перша група чинників «G» – «Даність» (англ. Given with birth) все те, що 

людина отримала з народженням (спадковість), як за змістом (генотип), так і за 

формою (внаслідок дії зовнішніх умов та впливів у процесі народження). 

Загальновідомо, що «життя є формою існування білкових тіл», а оскільки 

структура будь-якої хімічної речовини визначає її властивості, то, відповідно, і 

унікальні нуклеопротеїни кожної людини виявляють вплив на її 

психофізіологічні особливості.  



Print ISSN: 2311-3413  Online ISSN: 2663-7952 ▪ Economics and Finance ▪ 2019 ▪  Issue 7 
 
 

 

41

Насьогодні досліджено ряд генів, які беруть участь у регуляції поведінки 

людини, в тому числі економічної.  

Так, гени PER2, CRY, BMAL1 і CLOCK регулюють циркадні процеси, ген 

POMC визначає індивідуальну реакцію на стрес та відповідає за 

стресостійкість, PER3 відповідає за стан і розлади сну та психіки, зокрема 

афективні розлади, гени FTO, PCSKI, INSIG2 визначають можливості 

фізичного розвитку та адаптації, ген MAOA відповідає за авторитарний стиль 

управління, агресивність та підвищує ризик асоціальної поведінки, зокрема 

підвищує ризик поведінкових відхилень (девіацій), делінквентної та деліктної 

поведінки.  

Гени COMT-Val, OXTR і AVPR1 відповідають за альтруїзм, схильність до 

доброти, співчуття і благочинності, ліберальний стиль управління, але 

комбінація іншого варіанту COMT-Met із тими самими генами OXTR і AVPR1 

вже буде визначати егоїзм та егоцентризм людини.  

Ген 5НТТ має два варіанти, один з яких відповідає за виникнення станів 

тривоги та туги, а другий – навпаки, відчуття щастя. Ген IGF2R відповідає за 

інтелект і розумові здібності, але також має два варіанти, один з яких 

відповідальний за агресію і депресію, а інший – за відчуття щастя. За 

формальне і неформальне лідерство у колективі, а також за когнітивні функції, 

навчання, рефлексію і мотивацію відповідає ген DAT1 (за рахунок регуляції 

метаболізму дофаміна).  

Ген D4DR, який також бере участь у регуляції метаболізму дофаміну, 

відповідає за схильність до ризику, авантюр, пошук «нових відчуттів», 

ініціативу, креативність, але, разом з тим, до зниження самодисципліни та 

ігнорування корпоративної дисципліни і схильності до девіантної поведінки, в 

той час, як в умовах гальмування його активності та нестачі дофаміну людина 

стає «загальмованою» і безініціативною.  



Print ISSN: 2311-3413  Online ISSN: 2663-7952 ▪ Economics and Finance ▪ 2019 ▪  Issue 7 
 
 

 

42 

Різні варіанти гену D4DR відповідають також і за соціально-політичні 

уподобання: його короткий варіант називають «геном консерватизму», а довгий 

– «геном лібералізму». 

Активація гену EGR1 «пробуджує» маскулінність (у тому числі і у 

жінок), рішучість, впертість, бажання керувати і домінувати (за рахунок 

регуляції метаболізму статевих гормонів). А гени HLA-DQA1/DRB1 і LPA 

значною мірою визначають тривалість життя людини (П. Джоші, P. Joshi et al., 

2017). 

Таким чином, перша група чинників «G» виявляє істотний вплив на долю 

людини і багато в чому визначає її особистісні якості, риси характеру, 

схильності, преференції, поведінку тощо, але не повною мірою. До того ж, це 

«вулиця із двостороннім рухом»: не тільки гени впливають на поведінку, але й 

навпаки – зміна поведінки може мати наслідком зміну умов і наслідків 

функціонування геному, зміну факторів відбору і, відповідно, утворення нових 

напрямків еволюційного розвитку (ефект Болдвіна, Baldwin effect). 

Встановлено, що поведінка, зокрема соціальна поведінка, впливає на стан 

і функціонування генів протягом усього життя (Дж. Робінсон, Gene E. Robinson, 

2008). Саме тому, розуміючи власні недоліки, ніколи не пізно працювати над 

собою, змінюватись.  

Щодо визначення генетичного впливу на економічну поведінку людини 

таких публікацій наразі не існує, але безумовно це один із перспективних 

напрямків наукових досліджень майбутнього. 

Друга група чинників «O» – «Зовнішнє середовище» (англ. Outside 

Environment) все те, що людина акцептувала внаслідок вибіркового сприйняття 

впливу чинників зовнішнього середовища. Культурні цінності країни, народу, 

виховання у родині, колективах, навчання, діяльність, розвиток, формування та 

мінливість цілей, цінностей, переконань, потреб, поведінки тощо. Саме ці 
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чинники зовнішнього середовища визначають формування та розвиток людини 

як особистості (фенотип). 

Досить поширеною є думка, що в генах «закодовані» будова і властивості 

організму людини, тобто її генотип визначає фенотип, але це не зовсім так. 

Насправді генотип визначає не фенотип, а норму реакції людини на зміни 

внутрішнього та зовнішнього середовища, тобто певний (але не визначений 

заздалегідь) спектр можливостей розвитку. Яка з цих можливостей і якою 

мірою буде реалізована, залежить вже не від генів, а від самої людини, а також 

від умов, в яких відбувається її розвиток. 

Серед інформаційно-соціальних чинників впливу на долю людини можна  

виділити наступні варіанти взаємодій за дистанцією та тривалістю впливу: 

батьки, брати і сестри, кохані, подружжя, діти, родичі, друзі, колеги, знайомі, 

випадкові контакти. 

Значення другої групи чинників «O» для поведінкової економіки полягає 

у тому, що саме вони формують «економічну людину», тобто визначають її 

економічну поведінку, зокрема потреби, преференції і уподобання, а також 

чутливість до впливу маркетингових чинників, зокрема реклами, соціальних 

комунікацій тощо. 

Основні компетенції поведінкового менеджменту, які формуються у 

межах другої групи чинників «O» є активне слухання, відносини і взаємодія, 

особисте спілкування, когнітивна гнучкість, культура та цінності. 

Третя група чинників «D» – «Рішення» (англ. Decision-making) це те, які 

рішення і яким чином людина приймає протягом життя. А також, що 

важливіше, наслідки цих рішень для самої людини та інших. 

Середня тривалість життя людини становить 25-30 тис. земних діб і за 

цей час виникають десятки тисяч обставин, сотні тисяч ситуацій і приймаються 

мільйони рішень, кожне з яких визначає певні наслідки і, таким чином, змінює 

долю. 
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Третя група чинників «D» багато в чому визначається першими двома 

групами, тобто тим, які задатки людина отримала з народженням, а також тим, 

які чинники зовнішнього середовища виявили найбільший вплив на її 

формування як особистості.  

У відкритих англомовних джерелах інформації можна віднайти 

результати сучасних наукових досліджень, які доводять, що абсолютно усі 

рішення людина приймає інтуїтивно, тобто вона спочатку неусвідомлено 

приймає рішення, потім його усвідомлює, а потім обґрунтовує для себе і інших. 

Це стосується зокрема і технічних рішень [5]. Проте роль і значення впливу 

інформації, об’єктивних даних, на основі яких формуються та приймаються 

суб’єктивні рішення, не слід применшувати, оскільки механізми інтуїції не 

можна вважати дослідженими. 

Перший лауреат Нобелівської премії з поведінкової економіки Г. Саймон 

(H. Simon, 1978), підкреслюючи ключове значення проблеми вибору в 

економічній теорії, звертав увагу на те, що «неокласична теорія досліджує не 

процес вибору, а його результати». Тобто, з точки зору поведінкової економіки 

науковий та практичний інтерес має не стільки саме рішення і процес його 

прийняття, скільки його наслідки – безпосередні результати та віддалені ефекти 

для людей і організацій. 

Третя група чинників «D» має ключове значення для поведінкової 

економіки, оскільки саме вона відповідає за раціональні та ірраціональні 

рішення, які приймає людина в процесі реалізації своєї економічної поведінки 

та їхні наслідки. 

Основні компетенції поведінкового менеджменту, які формуються у 

межах третьої групи чинників «D» є судження і прийняття рішень, емоційний 

інтелект, критичне мислення, креативність, винахідливість та комплексне 

вирішення проблем. 
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Четверта група чинників «S» – «Саморозвиток» (англ. Self-development) 

все те, чого людина усвідомлено прагне досягнути за допомогою особистих 

зусиль у межах визначених можливостей (група чинників «G»), умов, 

визначених впливом групи чинників «O» (завдяки або наперекір обставинам) та 

внаслідок прийнятих власних рішень  (група чинників «D»).  

В основі четвертої групи чинників «S» лежить своєчасне і правильне 

визначення та усвідомлення людиною власної життєвої мети, місії, покликання. 

Саме це формує цільові, ціннісні та мотиваційні установки людини на 

життєвому шляху, зокрема її економічні преференції та уподобання (частково 

вони також формуються другою групою чинників «O», але ключова відмінність 

полягає у тому, що у межах четвертої групи чинників «S» вони стають 

усвідомленими та стійкими). 

Четверта група чинників є особливо важливою для поведінкового 

менеджменту, оскільки безпосередньо обумовлює розвиток багатьох елементів 

компетенцій, таких як самоменеджмент і самоконтроль, персональна 

ефективність, лідерські навички тощо.  

Цікаво, що згадуваний нами П. Джоші (P. Joshi) встановив можливість як 

позитивного, так і негативного впливу різних поведінкових чинників на геном 

та тривалість життя людини, зокрема найбільшою мірою подовжують життя 

людини низька маса тіла та вища освіта (і те, і інше треба постійно 

підтримувати), а найбільш негативний вплив здійснюють шкідливі звички 

(алкоголь, паління, ожиріння та ін.), що загальновідомо. 

У четвертій групі чинників «S» акцент робиться не просто на розвитку (як 

у другій групі «O»), а на самоуправлінні, саморефлексії, цілеспрямованій 

діяльності, власній ініціативі, вольовим зусиллям, бажанні діяти, активності 

людини. Тобто, завдяки групі чинників «S», людина може змінювати і змінює 

власну долю, але виключно у рамках, обмежених групами чинників «G» і «O». 

Тобто власні зусилля допоможуть розвиватися, але не допоможуть вийти за 
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межі індивідуальних генетичних, анатомічних і психофізіологічних 

особливостей.  

Наприклад, якщо людина займається бігом тривалий час, оскільки вона 

прийняла для себе таке рішення («D»), вона мотивована і біг їй подобається, 

вона, постійно бігаючи та удосконалюючи техніку бігу під керівництвом 

тренерів («O»), може виконати нормативи майстра спорту («S»), але не маючи 

вроджених здібностей («G»), чемпіоном світу з бігу імовірно не стане. Це також 

відповідь на досить поширені запитання управлінців: «Лідерами народжуються 

чи стають? Чи можна навчитись лідерству?» У цьому контексті доречно 

пригадати вислів Томаса Карлайла (Thomas Carlyle): «Найперший обов’язок 

людини – подолати страх. Поки у людини трясуться піджилки, її дії залишаться 

рабськими».  

На думку відомого українського фахівця з долеаналізу, члена 

Американської психологічної асоціації Мальцева О.В. (2018) «доля – це 

різновиди сил, які стримують людину. Доля породжує перешкоди в житті 

людини, щоб вона задумалася і змінила себе. Це якийсь запобіжник, що змушує 

її ставати краще» [7].  

Колись Декарт казав: «Прагни завжди перемагати себе, ніж долю, і 

змінювати свої бажання, ніж порядок у світі». В цьому контексті важливо 

розуміти що означає «перемагати себе». І це пояснює думка, висловлена 

відомим українським психотерапевтом, членом Європейської асоціації 

психотерапії Лісовим К.А. (2019), що «боротьба людини із собою завжди 

призводить до власної поразки, адже хто б не виграв, «я» програю».  

Тобто, у процесі саморозвитку, людині слід не боротися з собою, а 

здобувати перемогу шляхом самовдосконалення, набуваючи нових 

компетенцій, які дозволяють долати обставини, що перешкоджають 

досягненню мети. Змінюючи себе, свої бажання і «порядок в світі», ми не 
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боремось із собою, не перемагаємо себе чи власну долю, а лише крокуємо 

власним життєвим шляхом, реалізуючи її. 

Значення четвертої групи чинників «S» для поведінкової економіки 

полягає у тому, що саме вони реалізують «економічну людину», визначають 

сенс її економічної діяльності, тобто людиною цілеспрямовано відбираються та 

реалізуються тільки ті преференції і уподобання, які найбільшою мірою 

задовольняють її економічні потреби та реалізують її економічну поведінку. 

Основні компетенції поведінкового менеджменту, які формуються у 

межах четвертої групи чинників «S» є саморефлексія і самоменеджмент, 

особистісна цілісність і надійність, лідерство та орієнтація на результати. 

П’ята група чинників «I» – «Вплив» (англ. Influence) це те, який вплив 

(моральний, ціннісний, мотиваційний, управлінський, економічний тощо) 

здійснює людина на своє оточення (ближнє та віддалене), тобто це усе те, яким 

чином людина змінює світ внаслідок своєї життєдіяльності. 

П’ята група чинників «I» відповідає за те, яким чином зміни в людині які 

відбулись внаслідок власних рішень «D» та зусиль «S», впливають та вплинуть 

на зовнішнє середовище в майбутньому. 

Якщо ключовою компетенцією групи чинників «S» є управління 

власними змінами, то ключовою компетенцією групи чинників «I» є управління 

змінами у зовнішньому середовищі, зокрема управління організаційними 

змінами (англ. organizational change management), шляхом пристосування до 

мінливих умов зовнішнього середовища. 

На необхідність пристосовуватись свого часу вказував Чарльз Дарвін 

(Charles R. Darwin) у роботі «Походження видів» (1859), який звертав увагу на 

те, що «природний відбір» проявляється в усьому живому (в тому числі у 

соціумі), а в процесі еволюції виживають не сильні і слабкі види, а лише ті, які 

швидко і вдало пристосовуються.  
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На необхідність змінюватись і змінювати вказував Едвард Демінг (W. E. 

Deming), видатний вчений у галузі менеджменту і «батько японського 

економічного дива», який казав: «Ви можете не змінюватись – виживання не є 

обов’язком». Відмінність першого від другого передбачає в першому випадку 

рефлексію, тобто певну реакцію на зміни, а у другому – проактивність, 

наявність у суб’єкта змін певних компетенцій, які необхідні для реалізації його 

цільових, ціннісних та мотиваційних установок, розуміння проблем і потреб, 

бачення майбутніх сценаріїв і, саме головне, власного бажання. 

 
Рис. 1. Взаємозв’язки елементів евристичної функціональної моделі 

«GODSIP» 
Джерело: авторська розробка 
 
Значення п’ятої групи чинників «I» для поведінкової економіки полягає у 

тому, що власну економічну поведінку людина транслює на інших людей (перш 

за все за допомогою соціальних комунікацій), пропонуючи (влада прикладу) 

або нав’язуючи її іншим (див. «Поведінкова економіка як інструмент 

маркетингової діяльності»). 

Основні компетенції поведінкового менеджменту, які формуються у 

межах п’ятої групи чинників «I» є управління змінами і трансформаціями, 

управління людьми, відносини і взаємодія, особисте спілкування, координація 
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дій з іншими, управління конфліктами і кризами, стрес-менеджмент, 

переговори та клієнторієнтованість.  

Наведені вище групи чинників, «складові долі» людини пов’язані між 

собою (рис. 1).  

З рис. 1 видно, що згідно моделі «GODSIP», основні впливи групи 

чинників долі «G» і «O» здійснюють на групи чинників долі «D», «S» і «I». 

Група чинників долі «I» виявляє вплив на особистий життєвий цикл людини, 

зокрема на наступні покоління цієї людини «G» (діти, онуки), а група чинників 

долі «S» є ключовою, оскільки шляхом зворотнього зв’язку виявляє вплив на 

групи чинників долі «G», «O» і «D» частково змінюючи їх, а відтак економічну 

та управлінську (та організаційну) поведінку людини. 

Взаємозв’язок між ними можна продемонструвати на прикладі лідерства: 

якщо людина має у своєму генетичному паспорті активний ген DAT1 та 

харизматична з народження, вона вже має лідерські задатки, але якщо вона не 

приділяє їм уваги, не розвиває їх, то сприйматиметься оточенням як 

ексцентрична особа, але не лідер. З іншого боку, якщо людина від народження 

не має харизми та лідерських якостей, але формує, активно розвиває у собі та 

постійно удосконалює лідерські компетенції, вона, безперечно, може стати 

лідером, проте можливо не таким «яскравим», якби мала ще й харизму. 

Сучасні можливості «економічної людини» є такими, що вона може 

здійснювати активний вплив на усі зазначені складові власної долі, раціонально 

(а іноді і нераціонально) змінюючи їх для досягнення цілей і задоволення 

власних потреб. Тому про визначеність наперед долі людини з наукової точки 

зору говорити некоректно, оскільки усі групи впливів («складові долі») 

знаходяться під її контролем (групи чинників «G» і «O» частково). 

Чого не можна сказати про шосту групу чинників «P» – «Провидіння» 

(англ. Providence), більш відоме як «щасливий» або «нещасний» випадок, як 

явище, яке не піддається розумінню, науковому аналізу, прогнозуванню чи 
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контролю, але, безумовно, присутнє у житті людини. Чинники шостої групи 

«P» можуть як мати, так і не мати визначеного причинно-наслідкового зв’язку 

із певними елементами інших груп чинників долі.  

Феномен шостої групи чинників «P» («шостого відчуття», «провидіння» 

тощо), як раптовий випадок, який впливає на долю людини, змінюючи її, 

відомий людям з давніх давен, адже ще давні греки розрізняли два різновиди 

часу: «хронос» – відомий нам як «годинниковий» час, що має поступовий 

перебіг (має кількісний характер) та «кайрос» – конкретний момент, мить, 

випадок, інсайт тощо (має якісний характер). Але кайрос це не просто мить чи 

випадок, а сприятливий момент, щасливий випадок, який настає неочікувано і 

тому його неможливо передбачити і ним скористатися. 

Якщо в уяві древніх кайрос сприймався виключно позитивно, то сучасне 

його розуміння також «емоційно забарвлене», але не завжди позитивно, 

оскільки залежить від суб’єктивного сприйняття людиною або групою людей 

тієї чи іншої події та її наслідків. 

У позитивному сенсі вплив чинників шостої групи «P» трактують як 

щасливий випадок, везіння, удачу, шанс – подію, яка сприймається позитивно, 

виникла у результаті випадкового і непередбачуваного збігу обставин і 

спричинила позитивні наслідки для людини незалежно від її дій. Такий збіг 

обставин змушує людину, яка мала певні плани, прийняти рішення щодо їх 

зміни та повинен мати наслідком (прийнятого рішення) набуття цією людиною 

певних благ. Цей збіг обставин не міг бути передбаченим або навмисно 

«підлаштованим» ані цією людиною, ані іншими. 

У негативному сенсі вплив чинників шостої групи «P» розуміють як 

нещасний випадок, невезіння, невдачу, непереборну силу, форс-мажорні 

обставини – подію, яка сприймається негативно, виникла у результаті 

випадкового і непередбачуваного збігу обставин і спричинила негативні 

наслідки для людини незалежно від її дій чи рішень. Такий збіг обставин 
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змушує людину, яка мала, наприклад, договірні зобов’язання, порушити їх та 

має наслідком набуття певних втрат. Цей збіг обставин не міг бути 

передбаченим та попередженим не тільки цією людиною, але й іншими. 

Свого часу відомий американський соціолог Джеймс Стаунтон (James 

Staunton) проаналізував дані більше 200 залізничних аварій і більше 50 

авіакатастроф за кілька десятків років. Він аналізував дані за трьома 

параметрами: кількість людей, які планували скористатися транспортним 

засобом (придбали квитки), фактична кількість загиблих внаслідок аварії і 

місткість транспортного засобу. У якості групи порівняння (контролю) він 

дослідив аналогічні параметри транспортних засобів, які благополучно 

дісталися до пункту призначення. Було встановлено, що транспортні засоби, які 

зазнали аварії, були заповнені пасажирами лише на 61%, тоді як 

«благополучні» – на 76% і більше. Отриманий результат у 15% є статистично 

вирогідною відмінністю між групами. Причини, внаслідок яких пасажири не 

потрапили на літаки і поїзди у всіх були різні і, звичайно, люди не могли 

наперед знати, які саме літаки та поїзди потраплять в аварію, але «щось» 

допомогло їм її уникнути. Стаунтон зробив висновок, що це відбувається 

внаслідок передчуття, неусвідомленої інтуїції. 

Значення шостої групи чинників «P» для поведінкової економіки не 

можна вважати дослідженим, але такий вплив існує і проявляється, наприклад, 

у спонтанних, імпульсивних, незапланованих заздалегідь покупках того чи 

іншого товару або послуги внаслідок раціональних або нераціональних рішень. 

Основні компетенції поведінкового менеджменту, які необхідно 

сформувати у межах шостої групи чинників «P», це ризик-менеджмент 

планування, прогнозування, інтуїція. 

Виходячи з наведеного, можна зробити припущення, що у різних 

ситуаціях та обставинах діють різні чинники, але принципово одні й ті ж самі 

впливи, а різниця полягає тільки у суб’єктивному сприйнятті різними людьми 
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наслідків їхньої дії, при чому одна й та ж сама подія в залежності від різних 

суб’єктів із нею пов’язаних, може суб’єктивно сприйматися одними як везіння, 

удача, а іншими як невезіння, невдача. 

Висновки. Доля людини є науковою категорією поведінкової економіки 

та поведінкового менеджменту, яка тільки починає досліджуватися з позицій 

системності та наукової обґрунтованості.  

Не існує різних структурно-функціональних варіантів долі людини. 

Структура долі інваріантна і на кожну людину діють принципово ідентичні 

групи чинників, визначених у моделі «GODSIP». Поліваріантність життєвих 

сценаріїв утворюється як наслідок дії на різних людей різних чинників у межах 

кожної із груп, у різних умовах і обставинах, а також різної індивідуальної 

рефлексії людини на ці чинники і, відповідно, різних прийнятих рішень та їх 

наслідків. 

Долю людини можна досліджувати методом наукової абстракції, але сама 

ця наукова категорія не є абстрактною і має як теоретичне, так і практичне 

значення для поведінкової економіки, оскільки є визначальним чинником 

формування та реалізації уподобань, потреб, преференцій, причин та наслідків 

рішень економічної людини. 

Доля людини має теоретичне і прикладне значення для поведінкового 

менеджменту, оскільки чітко окреслює можливості а також межі формування і 

реалізації поведінкових компетенцій людини. 

Підсумовуючи вищенаведене, слід зазначити, що, правильне економічне і 

управлінське розуміння поняття «Доля» з урахуванням усіх основних груп 

чинників впливів, необхідне не тільки і не стільки для коректного 

прогнозування чи передбачення подій, скільки для аналізу та синтезу 

інформації про себе та умови і чинники зовнішнього середовища з метою 

розробки та прийняття найбільш раціональних економічних та управлінських 
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рішень, які ґрунтуються на відповідних компетенціях поведінкової економіки 

та поведінкового менеджменту. 
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Abstract. The article discusses current trends in reporting on sustainable development, 
assesses the current situation with the disclosure of non-financial information by national 
companies, describes the main characteristics and features of Russian socially-oriented reports, 
reveals the shortcomings of the developed reporting documentation. The relevance of the topic is 
due to the active development of socially responsible investment, taking into account ESG factors, 
increased attention of the investment community to the issues of long-term sustainability of 
companies, to the quality of management of not only financial but also non-financial risks. The 
topic of sustainable development is becoming central to both the global and the Russian agenda. 
Consequently, the demand for information on the activities of companies in this area is significantly 
increasing. The aim of the study is to analyze and evaluate the trends in the formation of corporate 
reporting on sustainable development in Russian practice and develop recommendations for 
mastering global trends in the implementation of integrated document formats. 

Keywords: sustainable development reports, non-financial reporting, business social 
responsibility, organization stakeholders, coal mining companies, metallurgical companies. 

 

Аннотация. В статье рассмотрены современные тенденции формирования 
отчетности об устойчивом развитии, произведена оценка текущей ситуации по 
раскрытию нефинансовой информации национальными компаниями, описаны основные 
характеристики и особенности российских социально-ориентированных отчетов, выявлены 
недостатки разрабатываемой отчетной документации. Актуальность темы обусловлена 
активным развитием социально ответственного инвестирования, учитывающего факторы 
ESG, усилившимся вниманием инвестиционного сообщества к вопросам долгосрочной 
устойчивости компаний, к качеству управления не только финансовыми, но и 
нефинансовыми рисками. Тема устойчивого развития становится центральной и в мировой, 
и в российской повестке. Следовательно, значительно усиливается и спрос на информацию о 
деятельности компаний в этой области. Целью исследования является анализ и оценка 
тенденций формирования корпоративной отчетности об устойчивом развитии в 
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российской практике и разработка рекомендаций по освоению мировых трендов по 
внедрению интегрированных форматов документов. 

Ключевые слова: отчеты об устойчивом развитии, нефинансовая отчетность, 
социальная ответственность бизнеса, стейкхолдеры организации, угледобывающие 
компании, металлургические компании. 
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russian practice. Economics and Finance, Issue 7, 55-65. 

 

Постановка проблемы. Современную национальную экономику можно 

охарактеризовать как крайне турбулентную и подверженную системному 

кризису. Такой экономический фон стимулирует обострение наиболее сложной 

управленческой проблемы, связанной с разработкой достоверных бизнес-

отчетов, адресованных ключевым стейкхолдерам организации. Одной из 

основных особенностей сложившейся ситуации является интенсивная 

активность общества и профессиональных сообществ в области требований 

прозрачности по отношению к форме и содержанию корпоративной 

отчетности. Социально-экономическая среда предприятия перестала 

интерпретировать категорию корпоративной отчетности только как набор 

финансовых данных, систематизированный в нескольких традиционных 

общепринятых формах. Финансовая отчетность стала одним, но не 

единственным элементом системы данных, называемой современной 

корпоративной отчетностью, которая должна удовлетворять информационные 

потребности акционеров, правительства, инвесторов, потребителей, 

профессиональных союзов и различных социальных групп. Имеется достаточно 

информации для формирования вывода о том, что топ-менеджеры российских 

предприятий уже осознали возрастающую важность нефинансовых 

показателей, характеризующих влияние бизнеса на национальную экономику и 

общество. В связи с этим исследования тенденций формирования 

корпоративной нефинансовой отчетности в российской практике являются 

актуальными. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы определения 

роли, процесса формирования и непосредственно содержания корпоративной 
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нефинансовой отчетности активно обсуждаются российской и зарубежной 

научной общественностью. Одни авторы пытаются определиться с понятием и 

ролью нефинансовой отчетности [1,3], другие рассматривают как источник 

информации о деятельности компании, изучают ее содержание [6,8,11], третьи 

проводят анализ ее влияния на показатели экономической эффективности [10], 

четвертые рассматривают как средство коммуникации и формирования имиджа 

[2,5,9]. 

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Результаты 

проведенного анализа научных исследований достоверно доказывают важность 

социальной ответственности бизнеса в российской и мировой практике для 

сохранения экологической среды дальнейшего развития общества, повышения 

качества жизни людей, роста благосостояния бизнеса. Изученный опыт 

разработки нефинансовой отчетности не систематизирован, представляет 

разрозненные исследования, посвященные анализу различных аспектов 

рассматриваемой проблематики. 

Цель статьи. Анализ и оценка тенденций формирования корпоративной 

нефинансовой отчетности в российской практике и разработка рекомендаций 

по освоению мировых трендов по внедрению интегрированных форматов 

документов. 

Эмпирической базой настоящего исследования послужили изучение и 

анализ российского и международного опыта разработки нефинансовой 

отчетности. Системный подход позволил всесторонне и целостно изучить 

данную проблематику. Методологической базой исследования явилась научная 

литература, приведенная в списке источников.  

Результаты исследования. В настоящее время Российский союз 

промышленников и предпринимателей ведет национальный реестр 

корпоративных нефинансовых отчетов. Это банк данных добровольных 

нефинансовых отчетов организаций, действующих на территории Российской 
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Федерации. Национальный реестр включает в себя реестр компаний, 

выпускающих нефинансовые отчеты, и библиотеку нефинансовых отчетов 

(электронные версии официально опубликованных нефинансовых отчетов 

компаний, работающих в России и некоторых крупных транснациональных 

компаний).  

Согласно решениям владельцев и топ-менеджеров, нефинансовые 

корпоративные отчеты могут быть представлены в одном из следующих 

вариантов:  

– социальные отчеты, которые можно охарактеризовать как сильно 

отличающиеся по аспекту информативности в диапазоне от отчетов, 

представляющих местные ситуация в области людских ресурсов, 

благотворительной или экологической деятельности для сложных отчетов, 

включая экономические, социальные и экологические аспекты одновременно 

(по сути, такие отчеты можно квалифицировать как отчеты об устойчивом 

развитии); 

– экологические отчеты, данные которых описывают экологическую 

деятельность корпорации; 

– отчеты об устойчивом развитии, отражающие ключевые 

экономические, социальные и экологические результаты корпорации; 

– интегрированные отчеты, которые накапливают информацию, 

отражающую влияние корпоративной стратегии, управления, результатов и 

перспектив на создание добавленной стоимости в короткий, средний и 

длительный период времени; 

– отраслевые отчеты, включающие информацию о социальных и 

трудовых отношениях в отдельной отрасли промышленности. В качестве 

примера такие отчеты готовит Всероссийский филиал Ассоциация 

работодателей электроэнергетики, Ассоциация «Желдортранс», Российский 

союз химиков, Союз российских пивоваров и другие.  
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По состоянию на январь 2019 г., в Национальный Регистр внесены 176 

компаний, зарегистрировано отчетов – 924, которые выпущены в период 

начиная с 2000 года. В их числе: экологические отчеты – 82, социальные 

отчеты – 326, отчеты в области устойчивого развития – 314, интегрированные 

отчеты – 174, отраслевые отчеты – 27.  

По итогам 2018 г. лидерами являются нефтегазовая (15% от общего 

количества отчетов), металлургическая и добывающая (13%), а также 

энергетическая (17%) отрасли. С большим отрывом за ними следуют пищевая 

(5%), телекоммуникационная (6%), финансовая (8%), химическая (9%). В 

остальных секторах экономики пока появляются единичные отчеты.  

Информация, комплексно отражающая деятельность компаний, 

публикуется в отчетах, подготовленных по «триединому итогу», включая 

экономические, социальные, экологические аспекты и вопросы управления. 

Таких отчетов подавляющее большинство в Национальном Регистре, и с 

каждым годом их число растет. При этом остаются также и приверженцы 

тематических отчетов (в основном экологических). Количество чисто 

социальных отчетов сократилось до единиц, при этом шесть компаний 

исторически называют свои отчеты социальными, хотя на самом деле они 

имеют комплексный характер. 

Результаты анализа показывают, что внимание национальных компаний к 

нефинансовой отчетности зависит от двух ключевых факторов: уровня 

международной интеграции и статуса проживания их собственников. Кроме 

того, необходимо отметить важную роль иностранных кредитных и 

инвестиционных процессов, в которых участвует предприятие или конкретный 

филиал – наличие иностранных банков и инвесторов, связанных с 

национальными компаниями различными экономическими отношениями, 

обязывает их раскрывать свои отчеты и быть очень скрупулезными при 

подготовке соответствующих сведений. 
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Наиболее часто в социальных и экологических разделах отражаются 

сведения о численности и составе персонала, охране труда и промышленной 

безопасности (если релевантно для отрасли), благотворительности, включаются 

экологические показатели по основным воздействиям (выбросы, отходы, 

энергопотребление). Многие сообщают о наличии соответствующих политик и 

корпоративных программ.  

При этом заметна разница в качестве отчетной информации между 

годовыми отчетами компаний, которые ранее выпускали отдельный 

нефинансовый отчет, и теми, кто такого опыта не имеет: как правило, прошлые 

усилия по выстраиванию системы сбора данных, например, по GRI, не 

проходят бесследно, и информация имеет более логичный и доказательный 

характер. При этом наблюдается и обратный процесс: компании, которые ранее 

издавали отдельный нефинансовый отчет, а затем перешли на 

интегрированный, начинают сокращать сведения по социальным и особенно 

экологическим аспектам, «возвращая» формат отчета к практике 15-летней 

давности.  

Большинство годовых отчетов по-прежнему содержат преимущественно 

финансово-экономические показатели, сведения о производственной 

деятельности и о корпоративном управлении, дополняя их единичными (один-

два показателя на отчет) данными об экологических и социальных 

воздействиях 

Кроме того, исследование дает возможность сделать вывод, что 

использование различных стандартов в процессе подготовки нефинансовых 

отчетов и отсутствие разработанных механизмов реагирования на поведение 

ключевых заинтересованных сторон приводит к появлению следующих 

недостатков:  

– разнообразие содержания, форматов, структуры предоставляемой 

информации усложняет процессы анализа и сравнения данных; 
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– невозможность сравнения показателей, представленных в 

нефинансовой отчетности различных компаний;  

– несопоставимость отчетного периода в предоставленной информации 

(одна часть российских компаний использует отчетный период, равный году, 

другая - 2 года, третья - делает отчеты время от времени); 

– первичная подача информации, положительно влияющей на имидж, 

сокрытие информации о негативном влиянии на экологию и социальную сферу; 

– отсутствие регламентированных процедур проверки показателей 

нефинансовой отчетности. 

По результатам такого анализа возникает острая необходимость в 

разработке единого стандарта корпоративной отчетности по нефинансовым 

показателям с приложением, отражающим отраслевую специфику деятельности 

компаний, и реформировании системы аудиторских процедур. В рамках 

указанных обстоятельств Министерство финансов Российской Федерации 

выделило основное направление в развитии бухгалтерского учета и отчетности, 

что приводит к созданию нового формата корпоративной интегрированной 

отчетности. Этот процесс, естественно, основан на концепции 

«интегрированного мышления», отражающей потенциал организации в 

создании социальных ценностей в долгосрочной перспективе.  

Однако идея интегрированной отчетности не означает механическое 

сочетание двух отчетов (годового и нефинансового) или расширение 

социальных и экологических данных в интегрированном отчете. В новом 

отчете должен быть представлен абсолютно новый продукт, раскрывающий 

степень интеграции идей социальной ответственности в системы внутреннего 

управления компанией. Очевидна необходимость установления видимой 

взаимосвязи между результатами основной деятельности компании и ее 

многочисленными последствиями. Эта задача может рассматриваться как 

основная цель интегрированной отчетности.  
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Выбор интегрированного формата отчетности обусловлен стремлением 

соответствовать лучшему международному опыту корпоративной отчетности, а 

также укрепить доверие заинтересованных сторон, предоставляя полную 

информацию о своей деятельности. Интегрированные отчеты дают более 

четкое понимание зависимости между финансовыми и нефинансовыми 

аспектами деятельности любой компании, что помогает руководству принимать 

управленческие решения более эффективно, что, в свою очередь, способствует 

снижению рисков и повышению инвестиционной привлекательности.  

Мировой экономический кризис стал серьезным препятствием для 

металлургических и горнодобывающих компаний и заставил их 

сосредоточиться на эффективности операционной деятельности и управления. 

Экономические реалии таковы, что цены на сырье очень изменчивы, поэтому 

стратегия всех крупных металлургических и горнодобывающих компаний 

должна основываться на повышении рентабельности за счет дальнейшего роста 

эффективности производства. В настоящее время ситуация в мировой 

экономике остается крайне нестабильной. В таких условиях снижение мирового 

спроса приводит к сокращению производства чугуна и стали, что сильно 

сказывается на финансовых результатах горнодобывающих компаний. В такой 

ситуации на рынке, производственные и коммерческие затраты на добычу 

превысили допустимые уровни. Усиление требований по внедрению 

международных стандартов в области корпоративного управления и охраны 

окружающей среды – это вопросы, которые волнуют крупнейшие компании. 

Темпы добычи угля открытым способом в Кемеровской области 

опережают подземную разработку из-за большей стоимости последней. Однако 

открытая разработка наносит значительный ущерб окружающей среде, при 

этом компании не заинтересованы в затратах на рекультивацию. Угольные 

разрезы часто расположены вблизи населенных пунктов, что это создает 

большие неудобства для местного населения, поскольку пыль с отвалов 
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разносится на большие территории вокруг. В настоящее время в Кузбассе 

только 30% угля добывается подземным способом, а 70% открытым. 

Преобладание открытой добычи угля ведет к интенсивному развитию 

экологической и социальной катастрофы в регионе. При этом единственная 

угледобывающая компания Кузбасса», включенная в Национальный реестр 

корпоративных нефинансовых отчетов – это ОАО «СУЭК». 

Следовательно, необходимо пересмотреть структуру добычи в пользу 

подземного способа, а российской промышленности предпринимать меры по 

улучшению экологической обстановки. Наконец, важно подчеркнуть, что 

завершение создания и официальной регистрации нового формата 

корпоративной интегрированной отчетности позволит обязать высшее 

руководство горнодобывающих компаний регулярно отчитываться о платежах 

компаний в государственный бюджет (в виде налогов, штрафов за ущерб 

окружающей среде). Недра принадлежат государству, то есть народу. 

Организации гражданского общества должны знать, что происходит в отрасли, 

путем получения необходимой информации. Корпоративная интегрированная 

отчетность также будет источником такой информации. Владельцам 

угледобывающих компаний необходимо реально изменить декларативный 

характер социальной ответственности бизнеса, особенно в части экологической 

составляющей корпоративной интегрированной отчетности [12]. 

Выводы и предложения. Внедрение в практику российских компаний 

интегрированного формата отчетности об устойчивом развитии потребует от 

менеджмента и органов власти осуществления следующих мер, рекомендуемых 

автором: 

– реформирования системы официальных контролирующих органов, 

предусматривающее повышение ответственности за экологическую ситуацию 

региональных, местных властей, а также руководства предприятий – 

нарушителей природоохранного законодательства; 
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– создания внутренней системы контроля сведений, представляемых в 

нефинансовой отчетности для повышения доверия стейкхолдеров и 

необходимости совершенствования бизнес-процессов компаний; 

– разработки перечня и методик расчета экономических, социальных и 

экологических показателей с учетом отраслевой специфики деятельности, 

обязательных для заполнения организациями; 

– разработки профессиональных и образовательных стандартов и 

программ для подготовки специалистов, занимающихся формированием и 

аудитом отчетности об устойчивом развитии. 

Следование принципу социальной ответственности будет обеспечивать 

российским компаниям устойчивое развитие бизнеса в долгосрочной 

перспективе, снижать социальные, политические и репутационные риски. 
 

Библиографические ссылки: 
 

1. Aaishwarya R. Kulkarni A Review of Concept and Reporting of Non-financial Initiatives of 
Business Organisations // Procedia Economics and Finance, Volume 11, 2014, Pages 33-41. 

2. Ахмедьянова А.Р. Нефинансовая отчетность как инструмент коммуникаций со 
стейкхолдерами // В сборнике: Менеджмент и маркетинг в различных сферах 
деятельности Сборник научных трудов. Под общей редакцией У.Г. Зиннурова. Уфа, 
2017. С. 19-23. 

3. Арсенова Е.В., Нефедова К.А., Неретина А.Д. Содержание понятия "нефинансовая 
отчетность" в современной управленческой науке // Вестник Университета 
(Государственный университет управления). 2014. № 1. С. 178-182. 

4. Chung-Jen Chen, Ruey-Shan Guo, Yung-Chang Hsiao, Kuo-Liang Chen How business 
strategy in non-financial firms moderates the curvilinear effects of corporate social 
responsibility and irresponsibility on corporate financial performance // Journal of Business 
Research, Volume 92, November 2018, Pages 154-167. 

5. Демчук О.Н. Нефинансовая отчетность как средство коммуникации для 
государственных и муниципальных организаций // Корпоративная экономика. 2016. 
№ 4 (8). С. 70-75. 

6. Evdokimova N., Kotenok D. Development of information and analytical management // 
Науковий огляд. 2018. № 5 (48). С. 6-32. 

7. Морозова Е.В. Нефинансовая отчетность как источник информации о деятельности 
компании // Международный бухгалтерский учет. 2014. № 22 (316). С. 25-37. 

8. Морозова Я.В. Нефинансовая отчетность и ее роль в развитии бизнеса // В сборнике: 
XLVII Огарёвские чтения Материалы научной конференции. 2019. С. 404-409. 

9. Фатеева Т.Н., Лесина Т.В. Нефинансовая отчетность как инструмент формирования 
положительного имиджа организации // Интернет-журнал Науковедение. 2015. Т. 7. 
№ 4 (29). С. 52. 



Print ISSN: 2311-3413  Online ISSN: 2663-7952 ▪ Economics and Finance ▪ 2019 ▪  Issue 7 
 
 

 

65

10. Чалдаева Л.А., Красикова А.С., Федчин И.Н. Нефинансовая отчетность и ее влияние 
на эффективность деятельности организации // В книге: Современное 
предпринимательство в инновационной экономике Эскиндаров М.А., Алиева И.З., 
Абрашкин М.С., Аминов И.А., Аношкина М.С., Ахметшина Л.Г., Батаева Б.С., 
Бельских М.В., Блинов А.О., Булеков О.Е., Бунина К.С., Васильева О.Н., Веселовский 
М.Я., Воронкевич А.Б., Головецкий Н.Я., Дашков Л.П., Измайлова М.А., Зворыкина 
Т.И., Костыгова Л.А., Красикова А.С. и др. теория и практика. Москва,2015.С.293-
299. 

11. Черникова О.П. Нефинансовая отчетность российских предприятий: современное 
состояние проблемы // Nauka i studia. 2016. Т. 6. С. 76-88. 

12. Черникова О.П., Баранов П.П. Формирование экологической отчетности 
угледобывающих предприятий // Горный журнал. 2018. № 3. С. 82-85. 

 

References: 
 

1. Aaishwarya R. Kulkarni A Review of Concept and Reporting of Non-financial Initiatives of 
Business Organisations // Procedia Economics and Finance, Volume 11, 2014, Pages 33-41. 

2. Akhmedyanova A.R. Non-financial reporting as a tool for communication with stakeholders 
// In the collection: Management and marketing in various fields of activity Collection of 
scientific papers. Under the general editorship of U.G. Zinnurova. Ufa, 2017. pp. 19-23. 

3. Arsenova E.V., Nefedova K.A., Neretina A.D. The content of the concept of "non-financial 
reporting" in modern management science // University Herald (State University of 
Management). 2014. No. 1. pp. 178-182. 

4. Chung-Jen Chen, Ruey-Shan Guo, Yung-Chang Hsiao, Kuo-Liang Chen How business 
strategy in non-financial firms moderates the curvilinear effects of corporate social 
responsibility and irresponsibility on corporate financial performance // Journal of Business 
Research, Volume 92, November 2018, Pages 154-167. 

5. Demchuk O.N. Non-financial reporting as a means of communication for state and 
municipal organizations // Corporate Economics. 2016. No. 4 (8). pp. 70-75. 

6. Evdokimova N., Kotenok D. Development of information and analytical management // 
Науковий огляд. 2018. № 5 (48). С. 6-32. 

7. Morozova E.V. Non-financial reporting as a source of information about the company // 
International accounting. 2014. No. 22 (316). pp. 25-37. 

8. Morozova Ya. V. Non-financial reporting and its role in business development // In the 
collection: XLVII Ogaryov readings Materials of a scientific conference. 2019. pp. 404-409. 

9. Fateeva T.N., Lesina T.V. Non-financial reporting as a tool for creating a positive image of 
an organization // Internet Journal of Science. 2015.Vol. 7. No. 4 (29). p. 52. 

10. Chaldaeva L.A., Krasikova A.S., Fedchin I.N. Non-financial reporting and its impact on the 
effectiveness of the organization // In the book: Modern Entrepreneurship in an Innovative 
Economy M. Eskindarov, I. Alieva, M. Abrashkin, I. Aminov, M. Anoshkina, Akhmetshina 
L.G., Bataeva B.S., Belsky M.V., Blinov A.O., Bulekov O.E., Bunina K.S., Vasilyeva O.N., 
Veselovsky M.Ya., Voronkevich A. B., Golovetsky N.Ya., Dashkov L.P., Izmailova M.A., 
Zvorykina T.I., Kostygova L.A., Krasikova A.S. and other theory and practice. Moscow, 
2015. pp. 293-299. 

11. Chernikova O.P. Non-financial reporting of Russian enterprises: current status of the 
problem // Nauka i studia. 2016.V. 6. pp. 76-88. 

12. Chernikova O.P., Baranov P.P. Formation of environmental reporting of coal mining 
enterprises // Mining Journal. 2018. No. 3. pp. 82-85. 



Print ISSN: 2311-3413  Online ISSN: 2663-7952 ▪ Economics and Finance ▪ 2019 ▪  Issue 7 
 
 

 

66 

JEL Classification: M21 
 

Philip Stoyanov, 
Chief. Assist. PhD 

University of National and World Economy – Sofia, Bulgaria 
 

STRATEGIC AREAS OF DEVELOPMENT OF CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY 

 
Received 10 July 2019; accepted 15 July 2019; published 20 July 2019 

 
Abstract. An appropriate level of corporate social responsibility management can be 

ensured by improving the appropriate organizational and economic mechanism. Its main purpose is 
to ensure sustainable development through the establishment of long-term benchmarking between 
state and business. The most effective corporate social responsibility management tools that are 
appropriate to use to implement an organizational and economic mechanism are: setting 
requirements, norms and restrictions; training, dissemination of best practices; economic 
incentives, taxation. Strategic directions of development of corporate social responsibility, which 
are specified by economic, social and ecological components, are presented and deepened. 
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Problem statement in general. The effectiveness of the state policy of 

regulation of corporate social responsibility will depend on the clarity of the set 

strategic guidelines of socio-economic development and the dependent component in 

its implementation - priorities and functional orientation of integration of corporate 

social responsibility, coherence in the interaction of participants in the management 

process of direct responsibility for the development of corporate responsibility and 

indirect influence, adherence to the principles s social responsibility to restore 

confidence in the government. 

Analysis of recent research and publications. Despite some criticism of the 

application of the regulatory approach to the development of corporate social 

responsibility (Galbreath, J. (2017), Haski-Leventhal, D., Roza, L., & Meijs, LC 

(2017)), this approach has taken root at national economies of developed countries of 

the world, and was the basis of international normative documents in the field of 

corporate social responsibility. Based on the fact that it is the state that must control 
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the functioning of the mechanisms that ensure the implementation of institutional 

rules and regulations, most European countries go through the formal fixing of 

mandatory reporting requirements for all or some aspects of socially responsible 

activities (Jamali, D., & Karam , C. (2018), Noe, RA, Hollenbeck, JR, Gerhart, B., & 

Wright, PM (2017). Thus, voluntary, by its very nature, corporate social 

responsibility becomes a state-regulated activity. This tendency is gradually 

spreading to the interstate level, whereby the European Parliament has recognized 

corporate social responsibility in its regulatory documents as a set of voluntary 

initiatives, legislative requirements and conditions binding. 

The purpose of this work is to study the strategic directions of development of 

corporate social responsibility. 

Research results. The role of the state in this process is of particular importance 

in the choice of methods of regulation of corporate social responsibility. On the one 

hand, the state itself is most interested in the transfer of part of its social functions to 

business entities, and this approach was the basis of the regulatory approach in the 

development of corporate social responsibility. On the other hand, the purposeful 

activity of the state aimed at expanding and consolidating the social responsibility of 

companies contravenes the principle of voluntary corporate social responsibility and 

the principles of a market economy. This approach, which recognizes the pre-emptive 

right of business entities to decide on ways and methods of carrying out socially 

responsible activities, was called voluntary. Under a voluntary approach, corporate 

social responsibility is an informal rule. According to neoinstitutional theory, 

informal rules are permanent, fixed in the memory of members of different social 

groups and determined by traditions, current practices and socio-cultural 

prerequisites. Underlying the relationship between business and government under a 

voluntary approach are agreements and informal contracts. 
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Table 1  

Relationship between the goals of national economic policy in the field of 
corporate social responsibility with the practical directions of its implementation 

in the activity of business entities (author's development) 
Objectives of national 
economic policy in the 

field of CSR 
CSR activity of companies 

Forms of implementation of 
CSR activities 

Meeting public needs for 
quality goods and 
services 

Improving the quality and increasing the 
volume of production of goods and services; 
harmonization of qualitative characteristics 
of goods and services with European and 
world standards; ensuring sustainable 
financial and economic activity 

Implementation of quality 
management system; 
certification according to 
international quality and 
management standards 

Dissemination of honest 
business practices 

Refusal to use dishonest methods of 
competition; forming ethical supply chains; 
implementation of honest business 
practices; rejection of corruption 

Certification by international 
standards in the field of CSR 

Increasing the 
competitiveness of 
industries and individual 
enterprises 

Aligning CSR goals with enterprise 
strategy; increasing the level of 
competitiveness of products and enterprises

Certification by international 
standards in the field of CSR, 
integration of CSR activities 
into the company's strategy 

Ensuring environmental 
protection 

Compliance with environmental standards; 
use of environmentally friendly 
technologies; prevention and elimination of 
consequences of environmental accidents 

Implementation of CSR 
activities in the 
environmental direction, 
implementation of the green 
office system 

Increasing the level of 
resource conservation 

Improving the energy efficiency of 
technologies; use of alternative energy 
sources; minimizing the use of resources 

Resource-saving plans and 
programs for “green office” 

Solution of socio-
economic problems of 
territories 

Supporting enterprise-wide stakeholder 
groups and local development programs 

Charity, participation in 
territorial development 
programs 

Solution of socio-
economic problems of 
hired personnel 

Staff development; improving work safety; 
fair remuneration of labor; improving social 
security 

Monitoring the observance of 
labor law; organization of 
staff training and 
development 

 

The regulatory approach, which envisages the decisive role of the state in the 

process of developing corporate social responsibility and the establishment of 

regulatory obligations for companies in this regard, is contrary to the principle of 
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corporate social responsibility voluntary, which is one of its main characteristics. 

Based on our own research and the results obtained by other scientists, we have 

developed a system of tasks and a form of socially responsible activities that are 

consistent with the goals of national economic policy in this field (Table 1). 

The most effective corporate governance instruments of corporate social 

responsibility that can be used as part of an organizational and economic mechanism 

are: setting requirements, norms and restrictions (labor law requirements, labor safety 

standards, employment of persons with disabilities, product quality, requirements for 

drafting and non-financial reporting and content requirements) (Rauter, R., Jonker, J., 

& Baumgartner, RJ (2017)); training, dissemination of best practices (national and 

regional competitions for best practices, calculation of social responsibility indices, 

organization of seminars, publication of methodological literature to share best 

practices) (Wheelen, TL, Hunger, JD, Hoffman, AN, & Bamford, CE (2017 )); 

economic incentives, taxation (tax breaks for socially responsible enterprises, tax 

breaks for charity directors) (Wheelen, TL, Hunger, JD, Hoffman, AN, & Bamford, 

CE (2017), Wijethilake, C. (2017). 

The corporate social responsibility strategy should have three main 

components: economic, environmental and social. 

An assessment of the overall effect of public administration in the area of 

corporate social responsibility is possible by comparing the costs of developing and 

administering a regulatory policy on corporate social responsibility and the amount of 

additional income (or cost reductions) associated with the functioning of the national 

economy. 

Formation of corporate social responsibility is possible through the interaction 

of the state and business, as well as business and society, which would ensure mutual 

responsibility of all participants of social life and take into account the interests of all 

stakeholders (stakeholders): state authorities and local self-government; business 
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entities; civil society organizations; higher education institutions and scientific and 

research institutions. 

The implementation of the principles of social responsibility in the activities of 

any entity is an important period in which a series of procedures for assessing and 

adjusting sustainable development reporting are carried out, which determine the 

further level of effectiveness of socially responsible enterprise management processes 

and the system of carrying out the verification of implementation of social 

responsibility and developing sustainable development reporting. Checking the facts 

of the economic life for the accuracy of their reflection becomes an important factor 

in improving the reputation of the entity. 

It should be noted that corporate social responsibility is an area where it is not 

possible to achieve significant results in the short term, since reorienting the company 

to new principles of work requires changes in the minds of both executives and 

executors. In addition, the outcome is difficult to measure, since it is difficult to 

distinguish the impact on the national economy from corporate social responsibility 

management and other areas of economic activity. 

Therefore, in the short term, we should focus on such results as improving the 

level of awareness of individuals and legal entities about the content, benefits and 

features of corporate social responsibility and, as a consequence of disseminating this 

knowledge, to revitalize corporate social responsibility activities in the form of start-

up by individual enterprises entrepreneurship in the work of domestic and 

international organizations specializing in social responsibility. 

More significant results can be achieved by managing the development of 

corporate social responsibility over the long term: GDP growth and the level of 

business efficiency (by improving productivity and improving the quality of goods 

and services; increasing the profitability of enterprises); improvement of FEA 

indicators (improvement of image of Ukrainian enterprises due to certification 

according to international standards on corporate social responsibility, increase of the 
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number of international contracts, entry of Ukrainian enterprises into new markets); 

ensuring the development of regions (implementation of regional and territorial 

programs of economic, environmental and social trends, including in cooperation 

with local authorities and business; creation of new jobs and increase of 

corresponding tax revenues in local budgets); solving social and environmental 

problems of enterprises (improvement of working conditions and social security by 

increasing the loyalty of employees, establishing a balance between work and family, 

improving the ability of enterprises to finance social and environmental programs by 

increasing the volume of profits). 

Conclusions and suggestions. Therefore, the basis of effective management of 

corporate social responsibility is the formation of appropriate organizational and 

economic mechanism as a set of goals, principles, methods of influence on the 

process of socially responsible activities. 

In their turn, the state and business in the process of implementing corporate 

social responsibility should be guided by the strategic vision and orientation for long-

term effects. 

The most important areas of corporate social responsibility management in 

Bulgaria should be to build a conceptual model of corporate social responsibility 

management system and to develop social responsibility at all levels: from the 

consciousness of the individual citizen, the responsibility of business owners to the 

responsibility of the authorities. Approaches to stepping up civil society development 

and the spread of social responsibility practices in the last decade have been 

implemented in many countries through a civil partition mechanism. Civil 

partitioning involves the ability of citizens to influence the decisions of state or local 

authorities, to exercise indirect control over their implementation (if these decisions 

affect the interests of citizens). An analysis of the practice of implementing civil 

partitioning in Bulgaria shows a significant increase in social activity and social 

responsibility. 
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The basis of national policy in this direction should be reforming the system of 

management of the national and regional economy on the basis of modernization of 

approaches to decision-making and change of world outlook of citizens as subjects of 

decision-making and implementation of these decisions. The state as an institution 

must be effective, be at the center of the economic and social development of society 

as a partner, assistant and catalyst. We believe that the global experience in using 

public management modernization models such as New Public Management and 

Good Governance, which are largely based on the principles and values that underpin 

corporate social responsibility, is useful in this respect. 
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Abstract. The article incorporates improvements to the accounting methodology for equity 

capital in terms of elements of the method: documentary recording, accounts and double entry, 
accounting balance sheet and reporting. The paper comprises elaborated operogrammes of primary 
accounting documents related to equity capital segment. The paper further contains an elaborated 
Flow diagram of accounting records for equity capital between departments of the enterprise based 
on the concept of ‘responsibility centers’ and the cost pool system. Specific expansion was provided 
to analytical breakdown of accounts related to equity capital accounting which serves as the 
baseline for improved procedure of recording economic transactions. 

Keywords: Equity capital, reserve capital, cost center, cost pool, operogramme of document 
flow. 

 

Анотація. У статті удосконалено методологію бухгалтерського обліку власного 
капіталу в частинні елементів методу: документування,  рахунки та подвійний запис, 
бухгалтерський баланс та звітність. Побудована Схема потоків облікових документів з 
обліку власного капіталу між підрозділами підприємства на основі концепції «центрів 
відповідальності» та системи cost pool. Розширено аналітичні розрізи рахунків щодо обліку 
власного капіталу, що стало основою удосконаленого порядку відображення господарських 
операцій. 

Ключові слова: власний капітал, резервний капітал, центр витрат, cost pool, 
оперограма руху документа 
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Аннотация. В статье усовершенствована методология бухгалтерского учета 
собственного капитала в части элементов метода: документирование, счета и двойная 
запись, бухгалтерский баланс и отчетность. Построена Схема потоков учетных 
документов по учету собственного капитала между подразделениями предприятия на 
основе концепции «центров ответственности» и системы cost pool. Расширено 
аналитические разрезы счетов по учету собственного капитала, что стало основой 
усовершенствованного порядка отражения хозяйственных операций. 

Ключевые слова: собственный капитал, резервный капитал, центр затрат, cost pool, 
оперограма движения документа 

 

Reference to this paper should be made as follows: Hilorme, T.; Shostak, Yu. (2019). Improvement of accounting 
methodology for equity capital of the enterprise. Economics and Finance, Issue 7, 73-86. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Основою діяльності 

підприємства є юридична згода учасників щодо мети діяльності та правил 

розподілу прибутку (доходів), економічною та правовою базою якого є власний 

капітал. Основою функціонування власного капіталу є зареєстрований капітал. 

В процесі діяльності підприємства залучають також капітал інших суб’єктів 

господарювання–  засновників. Цей капітал залучається до господарювання або 

на основі позичання зі сторони (кредити банків, кредиторська заборгованість за 

товари, роботи та послуги тощо), або на основі тимчасового користування (до 

моменту розрахунків, сплати) створеним в процесі діяльності суспільним 

капіталом (зобов’язання по сплаті податків, зборів та інших обов’язкових 

платежів, що виникають згідно з чинним законодавством). 

Власний капітал є однією з фундаментальних економічних категорій, 

сутність якої вже вивчається довгий час. Крім того, власний капітал є підставою 

для будь-якої господарської діяльності і найважливішою складовою 

фінансового стану підприємства. Тому, ефективна організація обліку власного 

капіталу безпосередньо займає суттєву роль у стосунках між власниками 

підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Науковці залежно від 

об’єкта і предмета свого дослідження наводять різні трактування власного 

капіталу, які з розвитком економічної системи постійно доповнюються та 

трансформуються [1-4]. Інший напрямок наукових досліджень присвячено 

необхідністю поділу власного капіталу на елементи [5-9].  
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На підставі проведеного критичного аналізу праць вітчизняних науковців 

[1-3], сучасний стан методики обліку операцій формування забезпечень та 

резервів можна охарактеризувати як незадовільний через:  недостатню 

розробленість у нормативній базі України умов формування забезпечень 

(відсутні межі кількісної оцінки ймовірності погашення підприємством 

зобов’язання, для забезпечення якого формується резерв); відсутність методів 

розрахунку сум відрахувань на створення (поповнення) забезпечень наступних 

витрат на реструктуризацію, на виконання зобов’язань щодо обтяжливих 

контрактів, матеріального страхування працівників, які підлягають 

скороченню; відсутність форм первинних документів для розрахунку величин 

усіх видів забезпечень; законодавчу неврегульованість і різноманіття наукових 

підходів до порядку відображення операцій формування забезпечень у системі 

бухгалтерських рахунків підприємств. 

Незважаючи на значні напрацювання вчених, недостатньо повно розкрито 

проблеми удосконалення методики обліку власного капіталу  в умовах 

глобалізаційних процесів. Тому певні питання щодо організації обліку власного 

капіталу потребують подальшого дослідження та вдосконалення конкретних 

облікових процедур його формування та розміщення.  

Метою роботи є дослідження питань організації обліку власного капіталу 

підприємств, а також розробка конкретних шляхів його вдосконалення. 

Результати дослідження. Кожне підприємство прагне до підвищення 

ефективності своєї діяльності, однак в сучасних умовах господарювання, 

нестачі фінансових ресурсів, масового банкрутства та ліквідації суб’єктів 

господарювання, а також, враховуючи високий рівень морального й фізичного 

зносу обладнання підприємств, як ніколи гостро постає проблема пошуку 

резервів для оптимізації виробничих процесів та підвищення ефективності 

діяльності підприємства.  
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Таблиця 1  
Облікові операції, що здійснюються під час обліку власного капіталу 

(авторська розробка) 
№ 
з/п 

Етап обліку сегменту «Власний 
капітал» 

Розподіл облікових 
операцій за змістом 

Зміст господарських операцій 

Технічні Записи до регістрів обліку 
Логічні Підготовка на підставі 

облікових даних відповідних 
довідок 

Аналітичні Процес обчислення суми 
прибутку 

1 Списання суми прибутку на 
рахунок нерозподіленого прибутку 

Організаційні Контроль за правильністю 
ведення розрахунків 

Технічні Записи до регістрів обліку 
Логічні Підготовка на підставі 

облікових даних відповідних 
довідок 

Аналітичні Процес обчислення суми 
відрахування до резервного 
капіталу 

2 Формування резервного капіталу за 
рахунок нерозподіленого прибутку 

Організаційні Контроль за правильністю 
ведення розрахунків 

Технічні Записи до регістрів обліку 
Логічні Підготовка на підставі 

облікових даних протоколу 
Аналітичні Розрахунок суми збільшення 

статутного капіталу 

3 Збільшення статутного капіталу за 
рахунок резервного капіталу 

Організаційні Контроль за правильністю 
ведення розрахунків 

Технічні  Сортування документів перед 
передачею їх до архіву 

4 Передача документації до архіву 

Допоміжні Підшивка документів, архівне 
зберігання документів 

 

Щодо резервного капіталу, то він є досить важливою ланкою власного 

капіталу кожного суб’єкта господарювання, тому, що його розмір при 

взаємозв’язку із іншими фінансово-економічними показниками має вплив на 

ефективність управління підприємством. 

Обліковий процес сегменту «Власний капітал» поділяється на часткові 

процеси, який відповідно розподіляються на окремі етапи, на яких 

здійснюються первинні, поточні і підсумкові облікові операції. У табл. 1 

подано розподіл облікових операцій за змістом щодо етапів обліку сегменту 

«Облік власного капіталу». 
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Суттєвий вплив також здійснюють зовнішні по відношенню до 

підприємства фактори: економічні (система нормативного регулювання, рівень 

інфляції, розвиток інфраструктури ринку, система оподаткування, 

сприятливість інвестиційного клімату тощо), політичні, соціальні, географічні 

тощо. Саме під їх впливом відбувається організація та забезпечується 

методичне здійснення бухгалтерського обліку в цілому та операцій з власним 

капіталом, як в частині складових, що формують власний капітал, так і в 

частині складових, що зменшують статутний капітал, товариства зокрема.  

Положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку, якими 

керується підприємство при 
веденні обліку власного 
капіталу і забезпечення 

зобов’язань 

Порядок обліку курсових 
різниць протягом звітного року 

Склад і порядок утворення і 
використання фондів 

спеціального призначення 

Порядок розподілу чистого 
прибутку 

Порядок утворення та 
використання резервного 

капіталу, крім випадків, коли 
він утворюється в порядку, 

встановленому законодавством 

Оцінку внесків і порядок 
збільшення статутного 

капіталу 

Порядок створення 
забезпечення зобов’язань 

Номенклатуру робочих 
бухгалтерських рахунків, а 
також будову аналітичних 
рахунків з обліку власного 

капіталу і забезпечення 
зобов’язань 

В наказі про 
облікову політику 

необхідно 
передбачити 

Встановлення порядку вибуття 
учасників і визначення розміру 

частки належного їм 
додаткового капіталу 

 
Рис. 1 Основні положення про облік власного капіталу, що наводяться в 

наказі про облікову політику (авторська розробка) 
 
Таким чином, перед тим, як приступити до формування облікової 

політики щодо власного капіталу, слід уважно проаналізувати усі параметри, 

врахувати значну кількість факторів. Лише системний аналіз усієї сукупності 

факторів допоможе сформувати оптимальний варіант облікової політики щодо 

власного капіталу з урахуванням особливостей функціонування конкретного 

підприємства. В Наказі про облікову політику підприємства потрібно навести 

такі положення про облік власного капіталу (рис. 1). 
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Обліковий процес  всіх сегментів поділяється на часткові процеси, які 

формуються за окремими об’єктами обліку (запаси, основні засоби, заробітна 

плата) та за комплексами облікових операцій (облік оприбуткування, 

витрачання, реалізації та ін.). 

Саме часткові процеси розподіляються на окремі етапи, на яких 

здійснюються первинні, поточні та підсумкові облікові операції. Етапи обліку є 

основою облікового процесу на засадах  нормування.  

Таблиця 2  
Елементи облікової політики щодо складових власного капіталу 

підприємства (авторська розробка) 
Складові капіталу Елементи облікової політики 

Зареєстрований 
капітал 

Порядок формування та оцінка внесків  
Порядок збільшення та зменшення зареєстрованого  капіталу 
Порядок вибуття учасників і визначення розміру належного їм внеску. 

Додатковий капітал 

Джерела формування та використання складових додаткового капіталу 
Порядок відображення приросту майна 
Порядок використання капіталу, утвореного внаслідок переоцінки 
майна, 
Порядок використання інших видів додаткового капіталу.  

Резервний капітал 
Порядок формування та щорічні відрахування до резервного капіталу та 
порядок його використання 

Нерозподілений 
прибуток 

Джерела формування нерозподіленого прибутку 
Напрямки розподілу та використання прибутку. 

 
Облікові операції за змістом поділяються на: технічні, логічні, аналітичні, 

творчі, організаційні та допоміжні. Щодо організації бухгалтерського обліку 

складових власного капіталу на підприємстві передбачено наступні елементи, 

вказані в табл. 2. 

Важливим для успішного провадження діяльності є розуміння потоків 

облікових документів між підрозділами підприємства. Такі схеми здебільшого є 

доволі громіздкими та інформативними, що ускладнює сприйняття. Однак, для 

вирішення даної проблеми достатньо використати при побудові схеми потоків 

облікових документів для нарахування заробітної плати працівнику у 

програмному продукті MS Visio. 
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Рис. 2. Схема потоку облікових документів щодо сегменту обліку власного 

капіталу між підрозділами підприємства на основі концепції «центрів 
відповідальності» та  системи пулів витрат (cost pool) 

 (авторська розробка) 
 
Даний програмний продукт дозволяє відокремлювати за допомогою 

«пулів» окремі структурні підрозділи, що значно спрощує аналіз наведеної 

інформації.  

Приклад використання даного продукту для побудови схеми потоків 

документів з обліку власного капіталу подано на рис. 2. 
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Організація руху носіїв облікової інформації полягає у створенні 

оптимальної системи каналів передавання інформації та зв’язків між 

виконавцями облікових функцій, крім графіка документообороту, засобом 

упорядкування руху та своєчасного одержання записів у носіях облікової 

інформації виступають оперограми руху первиних документів. 

Кожне підприємство у процесі діяльності під впливом внутрішніх загроз 

стикається з ризиками підприємницької діяльності. У методології 

бухгалтерського обліку превентивними заходами щодо нівелювання цих 

ризиків існує формування відповідних резервів. Удосконалення методики 

обліку щодо сегменту обліку власного капіталу пропонується у чотирьох 

напрямах: 

1. введення класифікаційної ознаки «вид розподілу резервного капіталу» 

як складової власного капіталу, 

2. на основі запропонованої удосконаленої класифікації власного капіталу 

для цілей обліку розроблено фрагмент Робочого плану аналітичних рахунків до 

синтетичного рахунку 43 «Резервний капітал» і 671 «Розрахунки за 

нарахованими дивідендами», 

3. запропоновано удосконалення методики «рахунки та подвійний запис» 

шляхом ведення типових бухгалтерських проведень з використанням 

запропонованої аналітики, 

4. удосконалено метод «Баланс та звітність» шляхом удосконалення 

Форми №1 «Баланс» введенням додаткових рядків. 

За результатами дослідницької роботи та основі аналізу нормативного 

забезпечення пропонується у робочому плані рахунків підприємства створити 

до рахунку 43 «Резервний капітал» субрахунки третього порядку: 431 «Резерв 

на виплату дивідендів»; 432 «Резерв на покриття збитків»; 433 «Резерв на 

виконання зобов’язань при припиненні діяльності»; 434 «Резерв на виконання 

інших цілей, передбачених законодавством та засновницькими документами»,  
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також до рахунку 431 «Резерв на виплату дивідендів» створити субрахунки 

четвертого  порядку: 4311 «Резерв на виплату дивідендів за простими акціями» 

та 4312 «Резерв на виплату дивідендів за привілейованими акціями» (табл. 3). 

Таблиця 3  
Фрагмент робочого плану рахунків внутрішньогосподарського обліку 

резервного капіталу (авторська розробка) 
Синтетичний рахунок Субрахунки Аналітичні рахунки 

Першого порядку Другого порядку Третього порядку 
код назва код назва код назва 

4311 Резерв на виплату 
дивідендів за 
простими акціями 

431 Резерв на виплату дивідендів 4312 Резерв на виплату 
дивідендів за 
привілейованими 
акціями 

4321 Резерв на 
відшкодування 
можливих збитків від 
операцій з цінними 
паперами 

432 Резерв на покриття збитків 
4322 Резерв для 

відшкодування 
можливих збитків від 
дебіторської 
заборгованості 

4331 Резерв на виконання 
зобов’язань при 
закриті підрозділів 

433 Резерв на реструктуризацію 4332 Резерв на виконання 
зобов’язань при 
припиненні 
діяльності 

4341 Резерв на виконання 
гарантійних 
зобов’язань 

43 
Резервний 

капітал 

434 
Резерв на виконання інших цілей, 
передбачених законодавством та 

засновницькими документами 4342 Резерв на виконання 
умов обтяжливих 
контрактів 

 
Існування цих субрахунків буде доцільним, оскільки розмір дивідендів за 

привілейованими акціями не залежить від результатів господарської діяльності 

підприємства. Акціонерне товариство виплачує дивіденди за привілейованими 

акціями в установленому Статутом розмірі. У разі відсутності або 

недостатності чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку 
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минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за 

рахунок резервного капіталу товариства. Резерв на виплату дивідендів за 

привілейованими акціями в складі загального резервного капіталу доцільно 

створювати щорічно в розмірі суми дивідендів, які необхідно сплатити за цим 

видом акцій.  

Таблиця 4   
Фрагмент робочого плану рахунків внутрішньогосподарського обліку 

розрахунків за нарахованими дивідендами (авторська розробка) 
Аналітичні рахунки 

Третього порядку Четвертого порядку П’ятого порядку 
код назва код назва код назва 

671111

Розрахунки за 
нарахованими дивідендами 
за іменними 
привілейованими акціями 
резидентам 

67111 

Розрахунки за 
нарахованими 
дивідендами за 

привілейованими акціями 
резидентам 

671112

Розрахунки за 
нарахованими дивідендами 
за привілейованими 
акціями на пред’явника 
резидентам 

671121

Розрахунки за 
нарахованими дивідендами 
за простими іменними 
акціями резидентам 

6711 

Розрахунки за 
нарахованими 
дивідендами 
резидентам 

67112 

Розрахунки за 
нарахованими 

дивідендами за простими 
акціями резидентам 

671122

Розрахунки за 
нарахованими дивідендами 
за простими акціями на 
пред’явника резидентам 

671211

Розрахунки за 
нарахованими дивідендами 
за іменними 
привілейованими акціями 
нерезидентам 

67121 

Розрахунки за 
нарахованими 
дивідендами за 

привілейованими акціями 
нерезидентам 

671212

Розрахунки за 
нарахованими дивідендами 
за привілейованими 
акціями на пред’явника 
нерезидентам 

6712 

Розрахунки за 
нарахованими 
дивідендами 
нерезидентам 

67122 

Розрахунки за 
нарахованими 

дивідендами за простими 
акціями нерезидентам 

671221

Розрахунки за 
нарахованими дивідендами 
за простими іменними 
акціями нерезидентам 

 
Резервний капітал є страховим фондом підприємства, оскільки 

призначений для покриття збитків підприємства, а в разі отримання збитку 
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використовується для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Тому 

для удосконалення обліку власного капіталу також важливим є питання 

формування та нарахування дивідендів.  

Виходячи з цього, пропонуємо ведення аналітичного обліку за рахунком 

671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами» (табл. 4). 

Таблиця 5 
Типова кореспонденція щодо формування та використання резервного 

капіталу (авторська розробка) 
Кореспонденція 

бухгалтерських рахунків 
№ 
з/п 

Зміст господарської операції 
Дебет Кредит 

1. Одержано збиток 442 79 

2. 
Нараховані дивіденди за привілейованими акціями за 
рахунок резервного капіталу 

4312 671111 

3. 
Виплачені дивіденди акціонерам за привілейованими 
акціями 

671111 311 

4. Покриті збитки за рахунок резервного капіталу 432 442 

5. 
Спрямована частина резервного капіталу на збільшення 
зареєстрованого капіталу 

434 40 

 
Таблиця 6 

Фрагмент Форми №1 «Балансу (Звіту про фінансовий стан)» 

Пасив Код рядка 
На початок 

звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

I. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 325 325 
Капітал у дооцінках 1405   
Додатковий капітал 1410 390 390 
Резервний капітал у тому числі: * 1415* 167 214 

Резерв на виплату дивідендів* 1416* 45 84 
Резерв на покриття збитків* 1417* 50 57 
Резерв на виконання зобов’язань при 

припиненні діяльності* 
1418* 59 59 

Резерв на виконання інших цілей, 
передбачених законодавством та засновницькими 
документами* 

1419* 13 14 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 87 102 
Неоплачений капітал 1425   
Вилучений капітал 1430 1 1 
Усього за розділом I 1495 970 1032 

* авторські пропозиції 
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Вищенаведені пропозиції з методики забезпечують вдосконалення обліку 

власного капіталу в частині формування статутного капіталу та нарахування 

дивідендів. 

Кореспонденція рахунків щодо формування резервного капіталу, 

розміщення коштів, спрямованих на його створення, а також їх використання 

наведена в табл. 5. 

Дана кореспонденція бухгалтерських рахунків дозволяє відстежувати 

нарахування дивідендів за привілейованими акціями в разі одержання 

негативного фінансового результату (збитку) та використання резервного 

капіталу за запропонованими напрямками. Це підвищує якість обліково-

аналітичного забезпечення та можливість отримувати необхідну інформацію 

користувачам фінансової звітності з прямим фінансовим інтересом, особливо 

існуючим та потенційним акціонерам.  

Одним із напрямком вдосконалення фінансової звітності є внесення змін 

до Форми №1 «Балансу (Звіту про фінансовий стан)» у частині власного 

капіталу, а саме розкривати напрямки використання резервного капіталу    

(табл. 6). Саме удосконалення елементу методу обліку «Баланс та звітність» 

дозволить сформувати фінансову звітність для повного розкриття інформації 

зацікавленим особам, особливо інвесторам.  

Висновки та пропозиції. Отже, на основі вивчених складових власного 

капіталу було запропонована система додаткових субрахунків з обліку 

складових власного капіталу. Крім цього внесені зміни щодо відображення 

складових власного капіталу у фінансовій звітності підприємства, а саме в 

Балансі. Таким чином, завдяки вищенаведеним пропозиціям з удосконалення 

методики обліку власного капіталу зазначені форми звітності стають більш 

розширеними та зрозумілими, а також підвищують якість ведення 

бухгалтерського обліку.  
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Дані пропозиції щодо вдосконалення власного капіталу дозволить 

підвищити релевантність управлінських рішень та розкрити облікову 

інформацію для зацікавлених осіб відповідно до вимог міжнародних стандартів, 

особливо користувачам з прямим фінансовим інтересом.   
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Abstract The article deals with the main risks of food security of Ukraine, the concept of 

"clustering". The article analyzes in detail the actual and potential risks to Ukraine's food security. 
The Global Food Security Index (GFSI) is essential for monitoring and monitoring the progress of 
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decompose multiple objects. The article presents a comparative analysis of the state of food security 
of Ukraine with the state of food security of other countries of the world. 
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Анотація У статті розглянуто основні ризики продовольчої безпеки України, 
поняття "кластеризація". В статті проведений детальний аналіз фактичних і потенційних 
ризиків забезпечення продовольчої безпеки України. Глобальний індекс продовольчої безпеки 
(GFSI) є основним для моніторингу та відстеження прогресу системи харчування. Загальна 
ідея проведеної кластерізації країн полягає в послідовній ієрархічній декомпозиції множини 
об'єктів. Проведено порівняльний аналіз стану продовольчої безпеки України з станом 
продовольчої безпеки інших країн світу.  

Ключові слова: продовольча безпека, економічна та фізична доступність, якість їжі, 
кластеризація. 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные риски продовольственной 
безопасности Украины, понятие "кластеризация". В статье проведен детальный анализ 
фактических и потенциальных рисков обеспечения продовольственной безопасности 
Украины. Глобальный индекс продовольственной безопасности (GFSI) является основным 
для мониторинга и отслеживания изменений системы питания. Общая идея проведенной 
кластеризации стран заключается в последовательной иерархической декомпозиции 
множества объектов. Проведен сравнительный анализ состояния продовольственной 
безопасности Украины по уровню продовольственной безопасности других стран мира. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, экономическая и физическая 
доступность, качество пищи, кластеризация. 
 
Reference to this paper should be made as follows: Klymenko N.; Starychenko E.; Bovkun A. (2019). Clustering the 
world by global food safety index (GFSI). Economics and Finance, Issue 7, 87-95. 

 

Постановка проблеми та аналіз основних публікацій. Задоволення 

потреб продовольчої безпеки важлива складова економічного стану кожної 

країни світу. Вона має різноманітний прояв в регіонах, територіях, 

макрорегіонах, державах. 

Повноцінна система безпеки продовольства України має включати такі 

складові: надійне забезпечення продуктами, що основане на національному 

агропромисловому комплексі, який може регулярно забезпечувати населення 

країни якісними та безпечними продуктами харчування, реагуючи на склад 

продовольчого ринку; економічна і фізична доступність необхідного 

асортименту та кількості продовольства для всіх категорій населення основане 

їх платоспроможністю, яке не загрожує задоволенню інших основних потреб 

людини; захищеність вітчизняного виробника товарів від імпортної залежності 

ресурсного забезпечення. Проблема забезпечення людства продовольством не 

даремно займає одне з передових місць в ієрархії глобальних проблем. 

Продовольча безпека країн є важливою  гарантією  збереження її незалежності 
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й суверенітету, забезпечення соціального та економічного розвитку, 

формування високого рівня  якості життя населення та відтворення людського 

капіталу [1]. 

Дослідження продовольчої безпеки різних рівнів, принципів, загроз 

описано у працях закордонних та вітчизняних науковців, зокрема 

С.І.Наконечного, А. Гальчинського, О. І. Гойчук, В. Г. Гусакова, М. Я. 

Дем’яненка, В. Месель-Веселяка, З. М. Ільїної, С. М. Кваші, В. М. Клочка, Є. В. 

Ковальова, Д. Ф. Крисанова,  О. В. Шубравської,  Л. В. Молдаван,  П. Т. 

Саблука,  О. М. Шпичака, В. Юрчишина та ін. [2,5]. 

Мета дослідження. Основним завданням статті є моніторинг фактичних і 

потенційних ризиків забезпечення продовольчої безпеки України та аналіз 

індексу продовольчої безпеки України з використанням економетричних 

методів. 

Виклад основного матеріалу. Україна  за останні 5 років втрачає позиції 

в рейтингу Глобального індексу продовольчої безпеки. Це можна 

прослідкувати за допомогою дослідження проведеного Corteva Agriscience, 

підрозділом DuPont та агентством The Economist Intelligence Unit. Україна 

посідає в рейтингу  2018 року 63 місце з загальним балом 55,7 [4]. Хоча, 

зауважимо зростання таких показників як доступність (73 місце) та якість 

продуктів харчування (46 місце). 

До переваг України, за даними GFSI можна виділити відносно невеликий 

процент людей, які живуть за межею глобального рівня бідності (99,8 бала з 

100). Ще одна сильна сторона це показник безпеки(якості) продуктів 

харчування (98,4 бала), низький відсоток втрат продовольства, врівноважені 

тарифи на імпорт с.г. продукції, низька зміна ціни виробництва та програми для 

продовольчої безпеки [7,8]. До більших проблем відносяться низький  ВВП на 

душу населення, недостатнє фінансування наукових досліджень і  розробок в 

агропромисловому секторі, а також політична нестабільність. Також, українські 
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сільськогосподарські виробники здебільшого не мають доступу до кредитів з 

невисоким відсотком [6]. 

Сінгапур вперше, за роки досліджень FAO, претендує на пері позиції в 

рейтингу індексу 2018 року. Сінгапур займає високе місце завдяки підвищенню 

ВВП на душу населення на 30 відсотків з 2012 року, та завдяки низькій долі 

споживчих витрат з загальних. В Сінгапурі найнижчі тарифні ставки на імпорт 

сільськогосподарської продукції серед всіх країн в дослідженні DuPont. 

Другий рік поспіль рейтинг США в індексі знижується. Маючи перші 

місця з 2012 по 2018 роки, Сполучені Штати зараз займають третє місце разом з 

Великобританією. 

Моніторинг фактичних і потенційних ризиків забезпечення продовольчої 

безпеки України дозволив виділити в сукупності загрозливих чинників 

функціонування вітчизняного агропромислового виробництва шість основних 

напрямів їх формування: економічну, техніко-технологічну, маркетингову, 

соціальну, інституціональну та екологічну. 

1) ризики в економічній сфері 

Зовнішні загрози: недоступність довгострокових кредитних ресурсів; 

зростання рівня інфляції; уповільнення платіжного обороту; недосконалі 

механізми державної підтримки галузі; ступінь залежності переробних 

підприємств від зовнішніх джерел фінансування; недосконала фінансово-

податкова політика уряду; світові продовольчі та економічні кризи 

Внутрішні загрози: нераціональне використання с.-г. угідь; низький 

рівень забезпеченості ресурсним потенціалом; дефіцит торговельного балансу; 

неефективна політика формування та розміщення фінансових потоків; низький 

рівень інвестиційної активності; низький рівень використання нематеріальних 

активів; 

2) ризики в техніко-технологічній та виробничій сфері 
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Зовнішні загрози: уповільнення темпів техніко-технологічної 

модернізації, складність процесу трансферу технологій; домінування ОСГ у 

структурі джерел постачання сировини, низька якість сировини 

Внутрішні загрози: низький рівень інноваційної активності підприємств; 

зношеність матеріально-технічної бази; сезонність поставок сировини; 

виробництво продукції з неприродної сировини. 

3) ризики в маркетинговій сфері 

Зовнішні загрози: зниження платоспроможного попиту населення; 

нерозвиненість ринкової інфраструктури; погіршення ринкової кон’юнктури; 

звуження місткості європейського ринку; посилення протекціонізму з боку 

іноземних країн. 

Внутрішні загрози: низький рівень активізації маркетингових досліджень 

та реклами; неефективна цінова політика; збільшення обсягів імпорту 

продовольства; розбалансованість внутрішнього ринку продовольства; низька 

конкурентоспроможність продукції. 

4) ризики в соціальній сфері 

Зовнішні загрози: скорочення чисельності працездатного населення; 

низький рівень доходів населення; зниження рівня добробуту населення; 

дефіцит кваліфікованих працівників. 

Внутрішні загрози: низький рівень кваліфікації кадрів та мотивації 

персоналу; відсутність програм професійного та соціального розвитку; низька 

вартість інтелектуального капіталу. 

5) ризики в інституціональній сфері 

Зовнішні загрози: низький рівень правової захищеності суб’єктів 

господарювання; висока ступінь тінізації економіки; низький рівень 

інформаційного, кадрового та консультаційного забезпечення. 
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Внутрішні загрози: неузгодженість стандартів якості; низька ефективність 

менеджменту; нераціональна організаційна структура; відсутність системи 

планування та прогнозування діяльності. 

6) ризики в екологічній сфері 

Зовнішні загрози: виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру; техногенна перевантаженість територій; використання 

ГМО та виробництво продуктів харчування з їх застосуванням [1,5]. 

Внутрішні загрози: наявність антропогенних порушень; низький рівень 

контролю за небезпечними речовинами, технологіями і ГМО; екологічні 

наслідки аварії на ЧАЕС; відсутність парадигми здорового способу життя 

населення [2,3] 

Найбільш поширений серед ітеративних методів алгоритм k- середніх, 

також званий швидким кластерним аналізом. На відміну від ієрархічних 

методів, які не вимагають попередніх припущень щодо числа кластерів, для 

можливості використання цього методу необхідно мати гіпотезу про найбільш 

ймовірну кількість кластерів. Алгоритм k-середніх будує k кластерів, 

розташованих на великих відстанях один від одного. Основний тип задач, які 

вирішує алгоритм k-середніх, - наявність припущень (гіпотез) щодо числа 

кластерів, при цьому вони повинні бути різні настільки, наскільки це можливо. 

Вибір числа k може базуватися на результатах попередніх досліджень, 

теоретичних міркуваннях або інтуїції. 

Метод базується на мінімізації суми квадратів відстаней між кожним 

спостереженням та центром його кластера, тобто функції. 
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де - набір векторів що належать до i-го кластеру, а - середнє значення 

цих векторів. 

    

 
Рис. 1. Кластеризація країн  за GFSI на 5 груп  

 
Джeрeло:[Розроблено авторами в середовищі R-Studio] 
 
Основна ідея полягає в тому, що на кожній ітерації заново вираховується 

центр мас, для кожного кластера, потім вектори розбиваються на нові класи, 

відповідно до того який з отриманих центрів виявився ближчим за метрикою 

За допомогою кластеризації (Кластеризація – об'єднання в групи схожих 

об'єктів є однією з фундаментальних завдань в галузі аналізу даних.) визначимо 

«країн-сусідів» України за продовольчою безпекою (рис. 1). 
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Як бачимо Україна входить до 3 кластеру, маючи за «сусідів» Сербію, 

Колумбію, Болгарію і т.д за індексом продовольчої безпеки. На рисунку 

відображені кластери від найгіршого показника до найкращого (справа наліво) 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Серед сильних 

показників України можна відзначити продовольчу безпеку - комплексний 

показник, який використовується для оцінки ступеня сприятливості умов для 

забезпечення продовольчої безпеки, а також низький рівень втрат 

продовольства. Серед основних проблем відзначаються низький обсяг 

державних витрат на наукові дослідження в галузі сільського господарства і 

рівень ВВП на душу населення, вдвічі менший, ніж середньосвітовий показник- 

повідомляють в DuPont. Подальші дослідження та рішення проблем 

продовольчої безпеки позитивно вплинуть на економічний стан як людей так і 

країни вцілому. 
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Abstract. The article discusses organizational and methodological issues of accounting for 

airline costs. Based on the study of the dynamics of the main economic and financial indicators of 
the activities of national airlines it is proved that the priority tasks of today are to find the optimal 
ratio of the value of operating costs and the revenue generated. Emphasis is placed on the need to 
develop a quality information support system for cost management of airlines and to improve the 
accounting process. It is suggested to make accounting policy regarding the cost of airlines with the 
separation of elements of basic and additional functionality. A reference model of accounting policy 
for costs of air services with elements of additional functionality has been developed. Suggestions 
were made regarding the allocation of airline operating costs to variable and contingent fixed 
assets and to arrange their accounting on additional accounts-screens: 86 “Variable costs” and 87 
“Contingent costs”. It is noted that the proposed changes will significantly increase the flexibility 
and variety of information structured in accounting accounts, without compromising the integrity of 
the information system of the airline. 

Keywords: airline, expenses, accounting, organization, methodology. 
 
Анотація. У статті розглядаються організаційні та методичні питання обліку 

витрат авіакомпанії. На підставі дослідження динаміки основних економічних і фінансових 
показників діяльності національних авіакомпаній доведено, що пріоритетними завданнями 
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сьогодення є пошук оптимального співвідношення величини експлуатаційних витрат і 
отриманих доходів. Акцентовано увагу на необхідності формування якісної системи 
інформаційного забезпечення управління витратами авіакомпаній та удосконалення 
облікового процесу. Запропоновано складати облікову політику в частині витрат 
авіакомпаній із виокремленням елементів основного та додаткового функціоналу. 
Розроблено референтну модель облікової політики витрат на авіапослуги з елементами 
додаткового функціоналу. Внесені пропозиції щодо розподілу експлуатаційних витрат 
авіакомпаній на змінні та умовно-постійні та організації їх обліку на додаткових рахунках-
екранах: 86 «Змінні витрати» та 87 «Умовно-постійні витрати». Зазначено, що 
запропоновані зміни дозволять суттєво підвищити гнучкість та різноманітність 
інформації, структурованої на рахунках бухгалтерського обліку, не порушуючи при цьому 
цілісність інформацій системи авіакомпанії. 

Ключові слова: авіакомпанія, витрати, облік, організація, методика. 
 
Аннотация. В статье рассматриваются организационные и методические вопросы 

учета расходов авиакомпании. На основании исследования динамики основных 
экономических и финансовых показателей деятельности национальных авиакомпаний 
обосновано, что приоритетными задачами нынешнего дня является поиск оптимального 
соотношения величины эксплуатационных расходов и полученных доходов. Акцентировано 
внимание на необходимости формирования качественной системы информационного 
обеспечения управления расходами авиакомпаний и усовершенствования учетного процесса. 
Предложено формировать учетную политику в части расходов авиакомпаний с выделением 
элементов основного и дополнительного функционала. Разработана референтная модель 
учетной политики расходов на авиауслуги с элементами дополнительного функционала. 
Внесены предложения по распределению эксплуатационных расходов авиакомпаний на 
переменные и условно-постоянные и организации их учета на дополнительных счетах-
экранах: 86 «Переменные расходы» и 87 «Условно-постоянные расходы». Отмечено, что 
внесенные предложения позволят существенно повысить гибкость и разнообразие 
информации, структурированной на счетах бухгалтерского учета, не нарушая при этом 
целостность информаций системы авиакомпании. 

Ключевые слова: авиакомпания, расходы, учет, организация, методика. 
 
Reference to this paper should be made as follows: Kashchena, N.B. (2019). Organizational and methodological 
aspects of airline cost accounting. Economics and Finance, Issue 7, 96-108. 

 

Постановка проблеми. Стратегічно важливою та найпотужнішою 

галуззю економіки України на шляху її інтеграції до сучасної системи 

міжнародних економічних зв’язків є авіаційний транспорт. Його ключовою 

перевагою у порівнянні з іншими видами транспорту є швидкість, маневреність 

та можливість досягнення віддалених і важкодоступних районів. Проте через 

недосконалість чинного законодавства в цій сфері, недостатню розвиненість 

авіаційної інфраструктури, застарілий транспортний парк, брак фінансування 

на його оновлення, політичну нестабільність та наявність військового 
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конфлікту на території країни потенціал авіаційної галузі використовується не в 

повному обсязі.  

Для підвищення ефективності авіаперевезень та доступності послуг цієї 

галузі для населення, згідно розробленого проекту авіаційної транспортної 

стратегії України на найближчі десять років [1], мають бути вирішені 

проблеми, пов’язані із: низьким рівнем лібералізації міжнародних повітряних 

сполучень; невідповідністю європейським вимогам доступу до ринку 

авіатранспортних послуг; високою собівартістю авіаперевезень; недоступністю 

авіапослуг для більшості населення країни через низьку платоспроможність 

пасажирів та завищені ціни на квитки; нерозвиненістю мереж внутрішніх 

авіаційних перевезень; відсутністю дієвих механізмів фінансування та 

реалізації проектів з модернізації інфраструктури, льотного парку та 

аеронавігаційного обладнання підприємств авіаційної галузі; підвищенням 

ефективності надання суспільно-важливих послуг з перевезення пасажирів та 

вантажу. 

З огляду на це та зростання конкуренції, обумовлене появою на 

вітчизняному ринку авіаційних послуг великих західних авіаперевізників, 

пріоритетними завданнями національних авіакомпаній стають не лише 

утримання клієнтів, оновлення літако-моторного і вертолітного парку, освоєння 

нових маршрутів та підвищення якості авіапослуг, але й пошук оптимального 

співвідношення величини експлуатаційних витрат і отриманих доходів, 

забезпечення отримання достатнього прибутку, створення запасу фінансової 

стійкості та зміцнення ринкових позицій. Розв’язання останніх потребує 

розробки якісно нових підходів до управління експлуатаційними витратами 

авіакомпаній, що ґрунтуються на найсучасніших розробках в сфері 

управлінського обліку, і відповідного інформаційного супроводу цього 

процесу. Ключову позицію у формуванні подібного інформаційного 

забезпечення відіграє бухгалтерський облік, оскільки результативні дані цієї 
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складної системи виступають базисом контрольно-аналітичної складової 

процесу управління. У зв’язку з цим актуальним є дослідження організаційно-

методичних аспектів обліку витрат авіакомпаній з урахуванням інформаційних 

потреб управління ними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розробку 

теоретичних, організаційних і методичних питань управління та обліку витрат, 

зокрема в авіаційній галузі, здійснено такими вітчизняними та зарубіжними 

науковцями, як: А. Апчерч, І.А. Бланк, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, С.І. 

Дробязко, К.Друри, Г.Г. Кірейцев, О.В. Костроміна, Т.Ф. Кутузова, Ю.Я. 

Литвин, Л.В. Нападовська, Н.Г. Привалов, Е.Ф. Султанова, Дж. Фостер, Ч.Т. 

Хорнгрен, М.В. Чувашлова, Л.С. Шатковська, В.П. Ярмоленко та ін. 

Виділення раніше не вирішеної частини проблеми. Високо оцінюючи 

науковий доробок шанованих авторів, слід визнати недостатню розробку 

проблемних питань обліку витрат авіакомпаній, пов’язаних з формуванням і 

відображенням у звітності релевантної інформації для управління та її 

відповідності критеріям, розробленим Міжнародною організацією цивільної 

авіації (ІКАО) для оцінки ефективності їх господарської діяльності. 

Метою статті є дослідження результатів роботи авіатранспортних 

підприємств та подальший розвиток організаційно-методичних положень 

обліку витрат авіакомпаній відповідно до потреб управління. 

Результати дослідження. За даними Міжнародної асоціації повітряного 

транспорту (IATA) [2; 3] 2019 рік був складним для авіації. Проте за наявності 

ряду проблем, викликаних уповільненням зростання ВВП в країнах з 

інтенсивним виробництвом, зниженням обсягу світової торгівлі, ділової та 

споживчої активності, спалахом коронавируса, в 2019 році авіакомпанії досягли 

успіху в підтримці стабільного зростання.  
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Таблиця 1 

Підсумки діяльності авіакомпаній України у 2015-2019 роках 

Всього у  т. ч.  міжнародні 
Показники 

Оди-
ниці 

вимі-ру 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 
Перевезено 
пасажирів 

тис. 
чол. 6304,3 8277,8 10555,6 12533,4 13722,3 5679,6 7475,3 9614,5 11450,5 12560,4

в т.ч. на 
регулярних 
лініях 

-„- 4631,4 5736 6768,4 7867,5 8252,4 4019,9 4944,1 5837,5 6796,1 7107,2

Виконані 
пасажиро-
кілометри 

млрд. 
пас. км 11,4 15,5 20,3 25,9 30,2 11,1 15,2 19,9 25,4 29,7 

в т.ч. на 
регулярних 
лініях 

-„- 8,1 10,6 12,6 15,6 17,4 7,8 10,3 12,1 15,1 16,9 

Перевезено 
вантажів та 
пошти 

тис. 
тонн 70,6 74,3 82,8 99,1 92,6 70,2 74,1 82,6 98,8 92 

в т.ч. на 
регулярних 
лініях 

-„- 13,8 14,3 19,2 21,1 19,6 13,5 14,1 18,9 20,8 19,4 

Виконані 
тонно-
кілометри  

млн. 
ткм 218,5 226,4 275,3 339,7 295,6 218,3 226,2 275,2 339,6 295,2 

в т.ч. на 
регулярних 
рейсах 

-„- 39,6 45,3 70,5 92 93 39,5 45,2 70,4 91,9 92,9 

Виконано 
комерційних 
рейсів 

тисяч 66,3 79,5 93 102,6 103,3 56,1 67,9 78,1 84 86,7 

в т.ч. 
регулярних -„- 45,8 55,2 63,3 67 66,6 37,1 44,6 49,9 52,3 51,6 

Джерело: складено на підставі даних [4] 
 

У порівнянні з 2018 роком пасажиропотік (RPK) в світі виріс на 4,2%, 

продуктивність – на 3,0%, коефіцієнт завантаження – на 0,8%, пропускна 

здатність (AFTK) – на 2,1%, та от обсяги вантажних авіаперевезень (FTK) 

знизилися на 3,3%. Наявні тенденціє є ознаками того, що довіра і замовлення, 

та, відповідно, і результативні показники діяльності авіаційного транспорту, 

можуть зрости в 2020 році. Проте обмеження, пов’язані з боротьбою зі 

спалахом коронавируса, можуть призвести до неочікуваних наслідків для 

зростання світового попиту на авіатранспорт та ефективність діяльності 

підприємств цієї сфери. 

Попри всі негаразди нинішній стан ринку авіаційних перевезень України 

свідчить про його сталий розвиток починаючи з 2015 року після періоду спаду 
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активності (у 2013-2014 роках), обумовленого дією фінансової кризи та подіями 

на Сході країни (табл 1). 

Таблиця 2 

Основні економічні показники діяльності підприємств авіаційного 

транспорту України у 2012-2018 роках 

Витрати на виробництво авіапослуг, млн. грн 

Рік 

Обсяг 
реалі-

зованих 
авіа-

послуг, 
млн. грн 

Всього, у 
т.ч 

мате-
ріальні 
витрати 

амор-
тизація 

витрати 
на оп-
лату 
праці 

відра-
хування 
на соці-

альні 
заходи 

інші 
витрати 

Фінансо-
вий ре-
зультат 

(сальдо) до 
оподатку-

вання, 
млн.грн 

Чистий 
прибу-

ток 
(збиток), 
млн. грн 

Рівень 
рента-

бельності 
(збитко-

вості) 
операцій-
ної діяль-
ності під-
приємств, 

% 

2012 18256,2 14653,6 11323,4 568,1 2066,6 652,5 43,0 -1297,5 -1479,5 -6,0 

2013 14543,5 12675,0 9444,2 566,3 2017,4 608,3 38,8 -1344,0 -1372,1 -5,9 

2014 15767,4 12675,7 9617,0 517,0 1876,1 585,3 80,3 -5034,3 -5219,7 -17,2 

2015 23143,4 16975,3 12958,4 522,1 2747,4 697,9 49,5 -5930,6 -6041,5 -15,4 

2016 30173,4 22314,8 17339,1 648,9 3468,0 518,0 340,8 1324,0 1246,9 3,4 

2017 404218, 29471,1 23919,4 682,5 4220,3 597,9 51,0 -961,2 -959,3 -4,8 

2018 501394, 41014,6 34327,4 794,4 5054,5 753,4 84,9 -1421,4 -1722,8 -2,6 

Джерело: складено на підставі даних [5] 
 
За 2019 рік обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній 

зросли порівняно з 2018 роком на 9,5% та склали 13722,3 тис. чол, у т.ч. 

міжнародні – на 9,7% та склали 12560,4 тис. чол. Упродовж січня-грудня 2019 

року українськими авіакомпаніями виконано 102,6 тисяч комерційних рейсів 

(зростання порівняно з 2018 роком – на 2,4%), у т.ч. міжнародних – 86,2 тисяч 

(зростання – на 2,6%). Пасажиропотоки через аеропорти України збільшились 

на 18,5% та становили 24336,6 тис. чол, у т.ч. у міжнародному сполученні – на 

19,8% та становили 21995,6 тис. чол. [4]. 

Разом з тим, динаміка основних економічних показників діяльності 

підприємств авіаційного транспорту (табл. 2) свідчить про збитковість галузі.  
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Поясненням цьому служить здебільшого низький рівень окупності витрат 

на виробництво авіапослуг та наявність низки проблем (зокрема, монополізація 

ринку авіаперевезень, зростаючі фінансові витрати за оренду літаків 

закордонного виробництва в умовах девальвації гривні, часове відставання 

авіакомпаній в темпах освоєння спільного авіаційного простору тощо), що 

накопичувались у цій галузі протягом останніх 20 років, які не дозволяють 

швидко і з мінімальними втратами вийти з кризового стану. 

Невідповідність темпів зростання обсягів реалізації авіапослуг, витрат на 

їх виробництво, фінансових результатів та рентабельності операційної 

діяльності авіатранспортних підприємств вимагає більш глибинного 

дослідження проблем ефективного управління експлуатаційними витратами 

авіакомпаній на підставі на основі інформації, яка формується досконалою 

системою бухгалтерського обліку. Умовою досконалості облікової системи 

авіакомпанії є максимальне сприяння вирішенню питань методики облікового 

процесу і можливість створення облікових інформаційних потоків, що 

формують єдиний інформаційний простір управління витратами. Створення 

такої системи визначається обліковою політикою витрат. 

Імплементуючи ідеї попередніх досліджень [6] вважаємо, що для 

забезпечення потреб управління облікова політика в частині витрат 

авіакомпаній має будуватися з визначенням елементів основного та 

додаткового функціоналу. Основний функціонал облікової політики 

представлений елементами, що регламентують обов’язкове розкриття даних у 

фінансовій звітності авіакомпаній з урахуванням організаційно-технологічних 

особливостей їх діяльності та відповідають нормам Міжнародної організації 

цивільної авіації (International Civil Aviation Organization, ICAO), а додатковий – 

елементами, орієнтованими на отримання інформації для забезпечення 

ефективного управління експлуатаційними витратами, що не є обов’язковими, 

проте бажаними з огляду на мінливість кон’юнктури ринку авіаперевезень. 
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Основними складовими обліку експлуатаційних витрат, які мають бути 

відображені в обліковій політиці, є: склад виробничих експлуатаційних витрат; 

визначення об’єктів обліку витрат і калькулювання собівартості авіапослуг; 

класифікація експлуатаційних витрат; порядок розподілу загальновиробничих 

витрат; метод обліку витрат і калькулювання собівартості послуг; порядок 

формування фактичної калькуляції собівартості авіапослуг; документування 

витрат в момент їх здійснення; умови визнання та оцінки в обліку; побудова 

робочого плану рахунків обліку експлуатаційних витрат; накопичення 

інформації про витрати авіакомпанії в облікових регістрах; формування 

інформації про витрати у формах фінансової звітності; складання управлінської 

звітності для прийняття рішень; організація обліку витрат авіакомпанії за 

центрами відповідальності. Визначені складові обліку витрат авіакомпаній 

відображаються у відповідних розділах облікової політики (рис. 1). 

Аналіз організації обліку витрат, пов’язаних з експлуатацією повітряних 

суден українськими авіакомпаніями, дозволяє стверджувати, що в більшості з 

них бухгалтерський облік витрат ведеться в досить спрощеному вигляді: в 

деяких авіакомпаніях облік прямих витрат здійснюється тільки в розрізі 

регулярних та нерегулярних рейсів, в інших – взагалі без будь-яких деталізацій 

в обліку, тобто котловим методом. Для подолання знеособленості в обліку 

витрат авіакомпаній і його більшої орієнтації на потреби управління, 

пропонуємо формувати облікову інформацію на основі маржинального підходу 

у необхідних розрізах (тип повітряних суден, напрямки повітряних трас, номера 

бортів повітряних суден, конкретні замовлення, авіарейси тощо). 

Основою для розрахунку витрат на рейс є: тип літака; основні його 

льотно–технічні характеристики такі, як вага судна, комерційне завантаження, 

дальність польоту, швидкість та ін.; сітка маршрутів із зазначенням аеропортів 

вильоту, зупинок і призначення, відстань між пунктами вильоту, посадки та 

часу польоту, планові обсяги перевезення пасажирів та пошти та ін.; ресурсні 
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характеристики повітряного судна, фактичні та планові ремонти, лізингові, та 

страхові платежі та ін. 

 
Рис. 1. Референтна модель облікової політики авіакомпанії в частині 

витрат (з елементами додаткового функціоналу) 
 
З огляду на те, що облікова система, заснована на маржинальному підході 

до обліку витрат, базується на економічно обґрунтованій їх класифікації, 

пропонуємо такий розподіл експлуатаційних витрат авіакомпанії: 

− змінні витрати – витрати на оплату праці льотного складу та 

бортпровідників за преміальною системою; відрахування на соціальне 
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страхування та пенсійне забезпечення персоналу за преміальною системою; 

витрати на авіаційне паливо та змащувальні матеріали, витрачені під час рейсу; 

витрати на аеронавігаційне обслуговування; витрати на метеорологічне 

забезпечення польотів; витрати на медичний огляд екіпажу; витрати на 

періодичне технічне обслуговування; витрати на страхування пасажирів і 

вантажу); 

− умовно-постійні витрати – амортизація повітряних суден; витрати на 

оплату праці льотного складу та бортпровідників за погодинною системою; 

відрахування на соціальне страхування та пенсійне забезпечення персоналу за 

погодинною системою; витрати на паливно-мастильні матеріали, витрачені на 

технічне обслуговування літако-моторного парку; витрати на аеропортове 

обслуговування; витрати на регламентне технічне обслуговування та 

капітальний ремонт повітряних суден; витрати на страхування членів екіпажу, 

повітряних суден, громадської відповідальності та відповідальності перед 

третіми особами при виконанні авіаційних робіт; витрати на якість (безпеку) 

польотів; управлінські витрати; інші загальновиробничі витрати). 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Схема аналітичного обліку витрат  

на рахунку 86 «Змінні витрати» 

 
Для забезпечення застосування маржинального підходу, грунтуючись на 

пропозиціях [7], рекомендуємо авікомпаніям доповнити Робочий план рахунків 

обліку двома рахунками-екранами: 86 «Змінні витрати» та 87 «Умовно-постійні 

86 
Вид змінних витрат 

ХХХХХХХХХ Х 

Повітряний флот (літаки) 

Льотний загін 

Авіаційна ескадрилья 

Вид авіаційних робіт (перевезення пасажирів, вантажу, тощо) 

ХХХХХ
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витрати». Їх введення дозволить суттєво підвищити гнучкість та 

різноманітність інформації, структурованої на рахунках бухгалтерського 

обліку,  не порушуючи при цьому цілісність інформацій системи авіакомпанії. 

Фінансовий облік витрат авіакомпаній пропонуємо вести у розрізах їх 

видів та елементів, а ведення управлінського обліку здійснювати на 

запропонованих рахунках-екранах. Аналітичний облік на рахунку 86 «Змінні 

витрати» слід організовувати за ієрархічним принципом (рис. 2), а аналітичний 

облік на рахунку 87 «Умовно-постійні витрати» - за видами умовно-постійних 

витрат. 

Узагальнення первинної облікової інформації щодо витрат 

авіакомпаній здійснюється у відповідних облікових регістрах (журнал-

ордер № 5 (5А)) та відомостях аналітичного обліку за відповідними 

рахунками. Для посилення деталізації інформації, що відображається на 

рахунках витрат пропонуємо додатково розробляти відомості 

управлінського обліку витрат для відображення, накопичення та 

зберігання облікових даних за видами змінних та умовно-постійних 

витрат, які забезпечать якісне складання відповідних звітів для управління 

витратами. Подібні відомості та звіти дозволять зробити облік витрат 

більш зрозумілим та ефективним, а реалізація технологічних рішень їх 

ведення в управлінській інформаційній системі авіакомпанії сприятиме 

зниженню трудомісткості облікового процесу та підвищенню 

оперативності даних обліку.  

Не претендуючи на довершеність вищевикладених пропозицій, уважаємо 

що їх практичне застосування, безперечно, сприятиме вдосконаленню 

організації та методики обліку експлуатаційних витрат авіакомпаній та 

покращенню інформаційно підтримки управлінських рішень з оптимізації 

витрат та збільшення прибутку. 
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Висновки та пропозиції. Ефективність діяльності та сталий розвиток 

авіакомпаній в сучасних умовах господарювання залежить від рішень, які 

генеруються менеджментом в сфері експлуатаційних витрат. Якість останніх 

визначається наявністю певного інформаційного масиву облікових даних, 

достатніх для обґрунтування оперативних, тактичних і стратегічних рішень 

щодо витрат на авіапослуги. Формування такого масиву забезпечить реалізація 

внесених пропозицій щодо формування облікової політики (з виокремленням 

елементів основного та додаткового функціонала) та організації обліку витрат у 

форматі запропонованих рахунків. Перспективи подальших наукових 

досліджень полягають у економічному обґрунтуванні доцільності польотів 

повітряних суден на основі розрахунку і аналізу собівартості перевезень 

авіакомпанії на внутрішніх і міжнародних авіалініях, та розробці рекомендацій 

з оптимізації витрат та збільшення прибутку авіаперевізника. 
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Abstract. The publication is devoted to the interdisciplinary research of the phenomenon of 

social capital of the national economy (SKNE). The peculiarities of social networks’ forming, and 
manifestation of interpersonal norms and values are comprehensively studied. The approach was 
used during the periodization of the main stages of the development of methods and means of 
regulative influence on the state side. The definition of the SKNE is formulated as a set of structured 
socio-economic relations based on mutually recognised informal institutes (norms and values). 
Their compliance brings benefits to subjects of inter-personal relations in the form of social rent, 
measured by the amount of funds from restructuring of institutional institutions and organizations 
on the basis of clear specification of property rights, creation of organizational structures that 
ensure their effective exchange, comparison and saving of transaction production costs arising 
during this process. 
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Анотація. Публікацію присвячено міждисциплінарному дослідженню феномену 
соціального капіталу національної економіки (СКНЕ), всебічному вивченню особливостей 
формування соціальних мереж та міжперсональних норм і цінностей. Підхід використано у 
процесі періодизації основних етапів розроблення прийомів та засобів регулятивного впливу 
на СКНЕ з боку держави. Сформульовано визначення СКНЕ як сукупності структурованих 
соціально-економічних відносин, заснованих на взаємно визнаних неформальних інститутах 
(нормах та цінностях), дотримання яких приносить вигоду суб’єктам відносин у вигляді 
соціальної ренти, що виражає розмір заощадження коштів від реструктуризації 
інституціональних установ та організацій на основі чіткої специфікації прав власності, 
створення організаційних структур, що забезпечують їх ефективний обмін, порівняння та 
економію трансакційних виробничих витрат, що виникають у ході цього процесу.  

Ключові слова: соціальний капітал національної економіки; міждисциплінарний 
підхід 

 
Аннотация. Публикация посвящена междисциплинарным исследованиям социального 

капитала национальной экономики (СКНЭ), всестороннему изучению особенностей 
формирования социальных сетей, проявления межличностных норм и ценностей. Подход 
использован в ходе периодизации основных этапов разработки методов и средств 
регулирующего воздействия на СКНЭ со стороны государственных органов управления. 
Сформулировано определение СКНЭ как совокупности структурированных социально-
экономических отношений, базирующихся на основе взаимно признанных неформальных 
институтов (норм и ценностей), соблюдение которых приносит пользу субъектам 
отношений в виде социальной ренты, выражает объем экономии от реструктуризации 
институциональных учреждений и органов на основе четкой спецификации прав 
собственности, создания организационных структур, обеспечивающих их эффективный 
обмен, сопоставления и экономии затрат на осуществление трансакционных затрат, 
возникающих в ходе этого процесса.  

Ключевые слова: социальный капитал национальной экономики; междисциплинарный 
подход 
 
Reference to this paper should be made as follows: Kanso, A. (2019). Interdisciplinary research of methodical 
foundations of the national economy’ social capital functioning. Economics and Finance, Issue 7, 109-121. 

 

Постановка проблеми. Категорія “капітал” відноситься до однієї з 

найбільш широко вживаних у сучасних фреймових теоретичних дослідженнях, 

використання якої вимагає застосування зваженого полікомпонентного та 

мультипредметного історико-логічного підходу. Вплив окремих фаз розвитку 

суспільних відносин на розуміння цього базового поняття суттєвим чином 

вплинуло на становлення динамічно-когнітивного підходу до розуміння 

сутності капіталу, визначення якого продовжує конкретизуватись, 

модернізуватись за рахунок імплементації дисциплінарних акцентів та 

пріоритизації підходів на догоду реалізації авторських дослідницьких позицій. 

Особливе місце серед множини різновидів займає категорія СКНЕ. Вперше 
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підхід до неї як предмету наукового дослідження було здійснено Hanifan [1]. 

Більш комплексної, завершеної форми результатам систематичного вивчення 

концепції було надано у публікаціях Bourdieu [2].  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Періодизовану історію 

академічних досліджень СКНЕ найбільш крупними дослідниками явища, яка 

паралельно відбувалась за “економічним”, “соціальним”, “психологічним” та 

“політологічним” напрямами, наведено на рис. 1. 

 
Рис. 1. “Поле” міждисциплінарних досліджень сутності СКНЕ 

Джерело: розроблено автором 
 
Дослідників економічної сутності феномену СКНЕ сьогодні може бути 
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віднесено до одного з трьох умовних напрямів: 

− послідовники Bourdieu. Особливість позиції прибічників цього напряму 

досліджень полягає у тому, що ними досліджується результати/наслідки 

використання капіталу як індивідуальної характеристики для конкретної 

особистості – носія СКНЕ; 

− послідовники Coleman [3] загострюють увагу на функціях та 

корисності СКНЕ як єдності персоналізованого людського ресурсу і ресурсу 

групи (організації). На відміну від прибічників першого напряму, адепти 

позиції Coleman реалізацію СКНЕ пов’язується не лише з позиціонуванням себе 

у суспільстві, а, передовсім, з функцією зручності використання його у якості 

суспільного ресурсу, громадського блага з метою полегшення персональної 

діяльності господарюючого індивіда на макро-, мезо- та мікроекономічному 

рівнях господарювання; 

− прибічники Fukuyama [4; 5], розглядаючи СКНЕ у якості ресурсу 

суспільного, визначаючи його як неформальні норми та цінності, розуміють як 

властивість не стільки окремої особистості, але як ресурс розвитку об’єднань, 

спільнот, держав. Джерелом СК виступає природне кооперування людей, їхнє 

об’єднання до самоврядних груп з колективного вирішення важливих питань, 

яке базується на дотриманні вимог виконання зобов’язань, дотримання норм 

взаємності, уникнення опортуністичної поведінки. Наслідками формування СК 

на групи та суспільство в цілому є формування довіри, ефективне осягнення 

спільних цілей, розвиток громадянського суспільства та демократії. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Зважаючи 

на фундаментальність та надзвичайну важливість питання дослідження 

сутності СКНЕ, раціональним видається здійснення комплексного, 

міждисциплінарного підходу до вивчення соціального капіталу як складної 

категорії. В залежності від змісту та сфери застосування для його визначення 

може бути застосовано значну кількість форм та трактувань. 
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Мета статті (формування проблеми). Метою дослідження є вивчення 

когнітивних перспектив застосування міждисциплінарного підходу до 

формування методологічних засад цілеспрямованого регулювання СКНЕ 

органами державного управління.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Використання поняття 

СКНЕ у якості єдиного засобу опису “принципу соціального майна” дозволяє 

пояснювати причину отримання різними індивідами надзвичайно нерівної 

винагороди, за більш або менш еквівалентного (економічного та культурного) 

капіталу, у відповідності до ступеня, у якому вони здатні мобілізувати 

повноваження групи (сім’ї, старих приятелів, елітних шкіл, клубів для обраних, 

аристократії тощо). Так, Bourdieu і Wacquant [6] визначають, що для 

збереження цінності СКНЕ для індивідів необхідною є “робота над ним”, 

цінність зв’язків конкретного індивіда (“обсяг соціального капіталу”) 

визначається кількістю знайомств, які він здатен “мобілізувати”, обсягом 

культурного та економічного капіталу, яким він наділяється за посередництва 

кожного зв’язку. Солідарність в межах функціонування мережі забезпечує для 

її членів можливість отримання матеріальної/символічної вигоди. Збереження 

мереж СКНЕ вимагає “реалізування інвестиційних стратегій індивідуальних 

або колективних”, які спрямовано на перетворення випадкових зв’язків 

(сусідських, приятельських, родинних) на “такі соціальні взаємини, які можуть 

бути прямо використані у найближчий або майбутній час”. Тривалі та 

ефективні взаємовідносини повинні включати в себе “міцні, суб’єктивно 

відчутні зобов’язання”. Ресурсність СКНЕ, на їхнє переконання, представляє 

собою очікування взаємності, включення до більш широких мереж, відносини в 

яких засновано на високому ступені довіри та загальних цінностях. Позитивні 

екстернальні ефекти громадського блага, яким є СКНЕ, залишаючись 

“головною перевагою індивіда”, проявляються не лише для того, хто 

намагається його реалізувати, чітко калькулюючи свої вигоди, але для всіх 
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членів відповідної структури. Тобто, СКНЕ, який базується на соціальних 

ресурсах структури, “ступені вірності своєму слову”, “рівні довірливості, яка 

притаманна даному соціальному середовищу”, виступає “побічним продуктом” 

людської активності, яка спрямовується на виключно прагматичні особисті цілі. 

Досліджуючи проблеми формування СК на півдні Італії, Putnam прийшов 

до висновку, що останній “відноситься до властивостей соціальної організації, 

таких, наприклад, як довіра, норми, мережі взаємодії, котрі можуть 

підвищувати ефективність суспільства шляхом полегшення скоординованих 

дій” [7]. Таким чином, СКНЕ, відіграючи роль моделі для майбутньої співпраці, 

формується з трьох складових – мереж взаємодії, норм та довіри. Згідно 

переконань цього вченого, головна ідея теорії СКНЕ полягає у тому, що 

соціальні мережі мають цінність, а соціальні контакти впливають на 

продуктивність індивідів та груп. Розрізнюючи два головних різновиди СКНЕ – 

інклюзивний, поєднувальний та ексклюзивний, зміцнюючий – вчений вважає, 

що для першого з них характерною є тенденція пов’язувати разом 

представників різних соціальних страт, для другого – зміцнювати виключну 

ідентичність в межах мережі та підтримувати їхню однорідність. Інакше 

кажучи, інклюзивний капітал – своєрідний “соціологічний суперклей” – 

задовольняє потреби “формування кола специфічної взаємності і мобілізації 

солідарності”, ексклюзивний – такий, що “з’єднує зовнішні активи і сприяє 

розповсюдженню інформацію” – радше слугує “створенню більш широкого 

типу ідентичності та взаємності” [8].  

Розмірковуючи про потенційне та фактичне положення індивідів у 

соціальних мережах (СМ), Portes виділяє “реляційне” та “структурне” 

вкорінення. Під реляційним вкоріненням він розуміє взаємні очікування членів 

діади, які обумовлено здатністю кожного з них застосовувати санкції стосовно 

один одного. Під структурним вкоріненням – ситуацію, за якої інші члени 

співтовариства також можуть застосовувати санкції до порушників прийнятих 
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соціальних норм, якщо вони є елементами більш широких СМ. Ситуація 

“вимушеної довіри”, за якої очікування підкріплюються санкціями, сприяє 

тому, що інтернаціоналізовані норми та цінності, а також ідентифікація з 

групою мотивують взаємні контакти її членів, співпрацю та взаємодопомогу 

[9]. 

Особливу цікавість викликають наукові ідеї представників 

“інституційного підходу”. За їх логікою, довірчі та кооперативні норми СКНЕ 

складаються з когнітивних факторів, які формують поведінку людей по 

відношенню один до одного та як до членів суспільства. Незважаючи на 

нематеріальність, вплив елементів може бути доволі потужним і лежати у 

основі визначення готовності людей вільно співпрацювати. Найчастіше 

пов’язані з цим аспектом СКНЕ поняття включають узагальнену довіру (в 

інших), довіру (впевненість) у державних та інших установах, узагальнену 

взаємність, альтруїзм та толерантність. 

Внесок прибічників соціального підходу полягає в тому, що його адепти, 

із застосуванням інструментарію соціальної психології, досліджують етичний 

аспект регулювання відносин у прагматичній сфері життєдіяльності – 

регулювання національної економіки, сутність якого полягає в управлінні 

сукупністю виробничих відносин між людьми, на основі яких формується 

СКНЕ. Важливим об’єктом дослідження з позицій соціального підходу 

виступає проблема пошуку причин формування і розроблення заходів щодо 

усунення нерівності у розподіленні СКНЕ. Реальними механізмами відновлення 

нерівності є диференційоване, закріплене за замовчуванням, позиціонування 

соціальних груп в соціально-економічних ієрархіях з різним доступом до 

цінних суспільних ресурсів (грошей, впливу, інформації), а також складність 

усунення соціально-психологічної тенденції встановлювати зв’язки між 

людьми, схожими між собою за певними характеристиками – статтю, рівнем 

освіти, соціально-економічним статусом, цінностями та соціальними 
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установками. Така психологічна схильність до комфортних міжособистісних 

зв’язків сприяє “заморожуванню” сформованої нерівності [10].  

Крім того, об’єктом досліджень є проблематика управління так званими 

“структурними провалами” (structural holes) функціонування соціальних мереж 

(СМ) на рівні макро- та мезоекономіки, усунення обмежень на шляху 

поширення корисної для соціально-економічного розвитку ринкової інформації, 

розширення різновидів та нарощування “пропускної здатності” господарських 

зв’язків між інституціональними суб’єктами, мобілізування ресурсів 

нарощування національного багатства та добробуту громадян [11]. 

З позицій альтернативного підходу до вивчення феномену СКНЕ 

соціальні психологи визначають його через здатну до трансформування у інші 

форми капіталу приналежність включених індивідів до сукупності 

психологічних відносин в СМ, “якість соціальних зв’язків, 

стосунків/неформальних контактів між людьми”, які формуються з метою 

відтворення та генералізації довіри. 

Дослідження СК як регульованої якості соціальних зв’язків, організованої 

співпраці в умовах формування і прогресуючого розгортання “творчої 

кооперації” між суб’єктами господарювання на макро- та мезоекономічному 

рівнях, вимагає прискіпливого дослідження психологічних відносин між 

суб’єктами-носіями (особистостями/групами та суспільством), що підлягають 

типологізації за рівнями (міжособові, міжгрупові, громадські). 

Частковий приклад моделювання нейромережі процесу формування та 

впливу СКНЕ на психологічні аспекти діяльності індивіда представлено у 

публікації [12].  

Проте, дослідження соціально-психологічних компонент СКНЕ не може 

бути обмежено вивченням виключно психологічного феномену “міжособової 

довіри” та філогенних понять “групової довіри” та “довіри генералізованої, 

абсолютної, органічної” [12], хоча ми також схильні розглядати його у якості 
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одного з найголовніших у процесі мінімізації трансакційних витрат на рівні 

національної економіки.  

Відсутність генералізованої довіри, що засвідчується повсюдним 

використання невичерпної нематеріальної неліквідної маси застави (у вигляді 

репутації, поруки, рекомендацій, які породжують можливість використання 

ефекту масштабу), редуплікують діяльність субоптимальних та неефективних 

інституцій, які постійно стикаються з проблемами дисменеджменту, 

необхідністю подолання рудиментів “вивченої безпорадності”. Ініційований 

ззовні імпорт інститутів гальмується, виникає небезпека їхньої дисфункції 

(симулякризації) внаслідок невідповідності запозичуваних (англо-саксонських) 

норм вітчизняній інституційній структурі, специфічності національного СК 

(рис. 2).  

Період 
 

миттєвий короткотерміновий довготерміновий 
Тривалість часу, який 

приймається до розрахунку 
Поточний  

В межах постійного  
потоку доходів 

Довічно 

Відображення у 
економічній теорії 

Теорії споживчої 
поведінки та попиту, 
Парето-Слуцького, 

споживчого 
надлишку, 

ефекти доходу/ 
заміщення 

Модель споживання  
та заощадження 

домашнього 
господарства  

Дж. М. Кейнса 

Теорії перманентного 
доходу М. Фридмена, 

життєвого циклу 
заощаджень та  

споживання  
Ф. Модильяні 

Рішення економічних 
агентів 

Формування  
споживчого набору 

ДГ 

Придбання фінансових 
активів; придбання  

ТТК 

Пенсійні 
заощадження, 

інвестиції у людський 
капітал 

Формування та прояв 
соціального капіталу 

Не спостерігається 
Нарощування вимагає застосування 
інновативних соціальних технологій 

Ступень довіри Підозра Сумнів  Повна довіра 
виконання  

угоди контрагентом 
0 0 < p < 1 1 

Й
м

ов
ір

ні
ст

ь 
 

зловмисності та 
підступності 

1 1 < p < 0 0 

Рівень ТВНЕ Максимальний Ситуативний Мінімальний 

Обсяг угод, які 
укладаються 

Дорівнює масі 
застави 

Визначається 
ситуаційно 

Необмежений 

Рис. 2. Класифікація рішень економічного агента у часі в залежності від 
вагомості компоненти “генералізована довіра” у СКНЕ 

Джерело: розроблено автором  

Висновки. З міждисциплінарної точки зору, СКНЕ – сукупність 
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структурованих соціально-економічних відносин, заснованих на взаємно 

визнаних неформальних інститутах (нормах та цінностях), дотримання яких 

приносить вигоду суб’єктам відносин у вигляді соціальної ренти, що виражає 

розмір заощадження коштів від реструктуризації інституціональних установ та 

організацій на основі чіткої специфікації прав власності, створення 

організаційних структур, що забезпечують їх ефективний обмін, порівняння та 

економію трансакційних виробничих витрат, що виникають у ході цього 

процесу. За аналогією з фізичним та людським капіталом, які здатні 

підвищувати особисту продуктивність, СКНЕ створює умови для 

координування та кооперування індивідів заради взаємної вигоди. 

Комплексне дослідження поля міждисциплінарних зв’язків основних 

категорій, вивчення особливостей їхнього використання у процесі формування 

соціальних мереж та міжперсональних норм і цінностей може бути використано 

у процесі періодизації основних етапів розроблення прийомів та засобів 

регулятивного впливу на феномен СКНЕ з боку держави: формування підходів 

до розуміння сутності явища; поглиблене дослідження форм прояву; 

розширення переліку складових елементів; розвиток теорії функціонування на 

мікро-, мезо- та макроекономічному рівнях економіки; розвиток інновативних 

засобів регулювання розвитком з метою максимізації внеску у рівень добробуту 

населення.  

Базова модель регулювання соціального капіталу мікрорівня передбачає 

використання засобів авторитарного впливу на формування та посилення 

структурної, когнітивної та реляційної компонент егоцентричних соціальних 

мереж. Двокомпонентна модель функціонування соціального капіталу макро- 

та мезоекономічного рівня як сукупності норм, цінностей, відносин, переконань 

індивіда, які полегшують спільну діяльність, сприйняття допомоги та 

підтримки ззовні, взаємності, готовності ділитись ресурсами, довіри між 

учасниками передбачає використання засобів регулятивного впливу на 
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ідентифіковані складові інституціональних акторів публічного сектору 

(представників центральних органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування), а також стейкхолдерів публічної сфери змішаної національної 

економіки з виокремленням структуральної та когнітивної компонент у 

функціонуванні соціоцентричних соціальних мереж.  

Організаційно-економічний механізм регулювання розвитку СКНЕ 

доцільно розглядати у вигляді структурованої системи акцентованих на 

поведінкових аспектах діяльності суб’єктів суспільних відносин засобів 

розпорядно-індикативного впливу на конфігурацію об’єктів регулювання, що 

підпорядковані меті реалізації функцій соціального капіталу. Комплексний 

характер організаційно-економічного механізму забезпечується за рахунок 

включення до його складу ряду змістовних блоків.  

Потенційна здатність СКНЕ максимізувати пролонгований добробут 

відображає усталені пропорції між залученими обсягами фізичного, 

природного, людського, соціального, залишкового капіталів і фактичним 

рівнем споживання населення, а кінетична – формується під впливом імпульсів 

інноваційного соціального інвестування. З метою узагальнення практики 

кількісного оцінювання соціального капіталу слід дослідити особливості 

процедур формування системи індексів, які всебічно враховують численні 

аспекти його функціонування у якості базового чинника забезпечення 

стабільної конкурентоспроможності національної економіки, високого рівня 

людського розвитку, ключової умови процвітання та добробуту усіх верств 

населення. 
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