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KAPITEL 1 / CHAPTER 1
THE BIG DATA DESIGN - A MODERN CHALLENGE IN DEVELOPING AN
INNOVATIVE BUSINESS MODEL

АРХИТЕКТУРА БОЛЬШИХ ДАННЫХ - СОВРЕМЕННЫЙ ВЫЗОВ В РАЗРАБОТКЕ
ИННОВАЦИОННОЙ БИЗНЕС-МОДЕЛИ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-06-05-027

Introduction
This paper tackles a relevant, and contemporary topic that, since 2010, has been
one of the top technologies suggested, to help develop the international business
environment, increase the competitiveness of companies through Business Analysis
tools. The paper explains and analyzes various methods and analytical tools that have
been applied to Big Data, in developing digital marketing strategies.
The objectives of this research are as following:
● Explaining the notion of Big Data and its operating principles at the enterprise
level
● Elucidation of areas that already widely apply the interpretation of BD for
strategic development and adaptation to the international business environment
● Analysis of the level of training (if any) of local companies, and
implementation perspectives and challenges at the country level.
From corporate leaders to municipal planners and academics, big data has been
the focus of attention , at the same time uncovering a new realm of studies. The
sudden rise of big data has revealed the unpreparedness of society, entrepreneurs in
their use and new areas of research.
New technological developments have appeared for the first time in technical
and academic publications. Knowledge and synthesis subsequently infiltrated other
ways of mobilizing knowledge, including books. The rapid evolution of big data
technologies and the rapid acceptance of the concept by the public and private sectors
did not leave too much time for the discourse to develop and mature in the academic
field.
The leap of big data discourse to more popular media implies that a coherent
understanding of the concept and its nomenclature is in its infancy. For example,
there is little consensus on the fundamental question of how big the data should be to
qualify as "big data". Thus, there is a need to analyze the rapid evolution of big data
concepts and technologies.
A study by Singh1 mapped the area of comics and noted the interdisciplinary
nature of this field and the growth rate of the number of publications, authors,
disciplines and countries involved in its development. A more recent study
investigated collaboration interdisciplinary in BD research and found that the main
contributors to BD research are Informatics, Engineering and Business and
Economics as well as research communities are being formed on this topic. Another
recent study covering seven years of BD publications showed the strong dynamics of
journals and even more so, of conference publications in the field, attributing much of
1

Scientometric Mapping of Big Data Research, Sumit Kumar Banshal, Khushboo Singhal & Ashraf Uddin
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the activity to the broad interest in BD in various fields of research, as well as the
strong interest of big and strong countries like China and the USA.
The modern web search tools allow us to view historical information that has
been automatically extracted from various sources, and to present it in this interesting
analysis of those terms that refer to the analysis of data itself and Big Data. Another
notion of BI was chosen as a reference, with tangents to this topic. Business
Intelligence (BI) is a technology-based process for analyzing data and providing
practical information that helps managers, managers and employees make informed
business decisions. Its purpose is to improve the functioning of the business and to
offer better products and services to the public, while reducing the costs associated
with business. Many of the tools described in this book will be used as part of
business intelligence. Business intelligence is a general theme, in which the meaning
and final direction of all the data that a business has, can be integrated into a coherent
entity. As part of the BI process, organizations collect data from internal IT systems
and external sources, prepare them for analysis, run data queries, and create data
views, BI dashboards, and reports to make analytical results available to business
users. for making operational decisions. implementation and strategic planning.2 The
ultimate goal of BI initiatives is to drive better business decisions that enable
organizations to increase revenue, improve operational efficiency, and gain
competitive advantage over business rivals. To achieve this goal, BI incorporates a
combination of analysis, data management and reporting tools, plus various
methodologies for data management and analysis.
1.1 The Big Data Paradigm
Before considering the definitions of Big Data, it is important to distinguish Big
Data from two related concepts: information and communication technology (ICT)
and "open data". For Osterwalder, "ICT encompasses all the technology that
facilitates the processing, transfer and exchange of information and communication
services" 3. Therefore, ICT for Development (ICT4D) refers to how ICT "can be used
to help poor and marginalized people and communities make a change in their lives"4
with data exchange and more about the value that data brings. On the other hand,
open data is accessible, digital and without restrictions on use or redistribution. Big
data is not always open and sometimes will not be accessible without special skills or
software. The term "big data" has its origins in the late 1990s, but became widespread
only in 2009. Definitions of "big data" vary across industries such as information
technology (IT), computing, marketing, social media, communication, storage data,
analysis and statistics. People use the term to mean a wide variety of things that fit
Hu, J. and Zhang, Y. (2017). Discovering the interdisciplinary nature of Big Data research through the analysis and
visualization of social networks
3
Schmidt, R., Möhring, M., Maier, S., Pietsch, J. and Ralf-Christian Härting (2014), "Big data as strategic facilitatorssuggestions from Central European enterprises", in the International Conference on Information Systems business, 5060 Springer,Cham
4
George, G., Osinga, E.C., Lavie, D. and Scott, B.A. (2016), “Big data and data science methods for management
research”, Academy of Management Journal, Vol. 59 No. 5, pp. 1493-1507
2
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their purposes. It was used to describe data tools, datasets, questions, problems, and
answers.
In the past, processing power has been the limiting factor in the analysis of large
data sets. This has changed radically since the beginning of computation. From the
proliferation of transistors in the 1950s, to the creation of the first dynamic random
access memory (DRAM) chip in 1966, to the spread of "cloud computing" today,
advances in computing power have been reduced to massive improvements in four
key areas. processing speed, data storage capacity (hardware), data analysis (using
software) and connections between data sources and processors via the Internet.
● Processing speed: Although mechanical computing machines have existed
since 1642, the invention of electronic components made it possible for modern
computers to perform complex tasks quickly and accurately, dividing them into
smaller ones.
● Today, IBM's "Watson " supercomputer can process 500 gigabytes of data per
second, can be accessed from anywhere, and can be up to six centimeters high, or in
the cloud (a remote server). Between 1952 and 1956, IBM developed the first hard
drive, which could store five megabytes of data (a three-minute audio file by current
standards) and was the size of a refrigerator. Technological advances in the 1970s
and 1980s rapidly reduced unit costs and size, while increasing storage capacity.
Thanks to much lower storage costs, today's companies and governments are
able to store large amounts of data without necessarily having a specific purpose in
this regard. This was simply not possible in the relatively recent past.
● Data analysis: New and flexible software has been specially developed to
manage large and non-uniform data sets. Analyzing the data used to require
spreadsheets and databases can now take any number of structured or unstructured
forms. An increasing number of companies specialize in this field, providing
customized data analysis for companies, governments and non-governmental
organizations (NGOs).
● The information ecosystem: Increasing our ability to share data and the value
we can get from computer networks can be summed up by Gilder's Law and
Metcalfe's Law, respectively. In 1997, Gilder proposed tripling the internet
bandwidth each year for the next 25 years. Metcalfe, responsible for inventing
Ethernet communication, suggested that the value of any network is proportional to
the square of the number of connections that make it up.
Big Data can be examined on two levels. At a fundamental level, it is just
another collection of data that can be analyzed and used for the benefit of the
business. At another level, it is a special type of data that presents unique challenges
and offers unique benefits. This is the level on which this book will focus. At the
business level, data generated by business operations can be analyzed to generate
information that can help the business make better decisions. This makes the business
unstructured. Each type of Big Data is structured differently and therefore must be
treated in its own way. There are huge opportunities for technology providers to
innovate and grow management and generate even more data, and the cycle
continues.
At another level, Big Data is different from traditional data in all respects: space,
MONOGRAPH
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time and function. The amount of Big Data is 1000 times higher than that of
traditional data. The speed of data generation and transmission is 1,000 times faster.
Big Data forms and functions are 10 times more diverse: from numbers to text,
images, audio, videos, web logs, car data, and more. There are many more data
sources, from individuals to organizations and governments, using a wide range of
devices, from mobile phones to computers and industrial machines. Not all Big Data
is of the same quality and value. Big Data is largely, over 90%, unstructured data.
Big data marks the beginning of a major transformation. New techniques for
collecting and analyzing huge bodies of data will help us understand our world in
ways we are just beginning to appreciate. In this book we are not so much the big
data evangelists, but only his messengers. And again, the real revolution is not in the
machines that calculate the data, but in the data itself and how we use it. In order to
assess the extent to which an information revolution is already under way, trends
across the whole spectrum of society must be taken into account. Our digital universe
is constantly expanding.
Big Data includes all the data, about all the activities, anywhere. Thus, it can
potentially transform our perspective on life and the universe. It can bring new
perspectives in real time, it can make life happier and it can make the world more
productive. Big Data can still be dangerous - in terms of breaches of confidentiality
and social and economic disruption. There are three main categories of data sources:
human to human communication, human-machine communication and machinemachine communication.
● human to human communication: People and corporations communicate more
and more instantly through electronic networks. Everyone communicates by phone
and email. For example, high-resolution cameras in mobile phones allow people to
record pictures and videos and instantly share them with friends and family. All these
communications are stored in the facilities of many intermediaries, such as
telecommunications and internet service providers. Social media is a relatively new
and transformative type of human-to-human communications. Social networks, social
networking platforms such as Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Tumblr,
Skype, Snapchat and others have become an increasingly intimate part of modern
life. People instantly share messages and images via social networks like Facebook
and YouTube. All of these data streams are part of Big Data and can be monitored
and analyzed to understand many phenomena, such as communication patterns and
the essence of conversations.
●Human-machine communication in this case is achieved even through the
graphical interface. The person (operator of the machine) enters data that the software
transmits to the machine in the form of commands, which it executes. Thus, the
results are obtained. The graphical interface is the one that mediates the humanmachine connection.
●Machine to Machine (M2M) Communications: M2M communications are also
sometimes referred to as the Internet of Things (IoT). One trillion devices are
connected to the internet and communicate with each other or with some main
machines. All this data can be accessed and used by the manufacturers and owners of
these machines. Machines and equipment have many types of sensors to measure
MONOGRAPH
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certain environmental parameters, which can be broadcast to communicate their
status.
Due to constantly evolving data sources and increasing amounts of data
generated, companies face serious problems in achieving the integration of high
quality data. These challenges can also be called "The 4 Vs of Big Data". They are
the veracity of the data, the volume, the variety and the speed.
Data veracity
Truthfulness refers to the veracity, credibility and quality of data. Big Data is
messy. Reasons for poor data quality can range from technical errors to human errors
to malicious intent. It also refers to incomplete data with the presence of errors and
outliers. Such data creates a great challenge for companies, as it must turn them into a
consistent, consolidated, united source of information and business intelligence.
The main precondition for the lack of veracity of the data and the reason why
the data become incomplete and full of abnormal values are the data silos. The
existence of silos ensures the unequal distribution of data in the departments of the
organization, as well as the duplication of data sets.
Data volume
Traditional data is measured in Gigabytes (GB) and Terabytes (TB), but Big
Data is measured in Petabytes (PB) and Exabytes (1 Exabyte = 1 Million TB). This
data is so huge that it is almost a miracle that you can find anything specific in it in a
reasonable period of time. Web search was the first real Big Data application. Google
has perfected the art of this application and developed many of the state-of-the-art
Big Data technologies we see in use today. The main reason for the increase in data is
the dramatic reduction in the cost of data storage. Data storage costs have dropped by
30-40% each year. Therefore, there is an incentive to record everything that can be
observed. It's called "datafication" of the world. Data calculation and communication
costs have also decreased.
Growing business entities often embrace new systems, devices, platforms, AI or
IoT networks to generate new opportunities, success and optimized performance. On
the other hand, the adoption of digital culture contributes to the integration of many
social networks and digital channels to facilitate communication between employees,
leaders, customers and departments.
However, adopting so many data channels and collecting the entire volume of
data generated creates problems for organizations. Overwhelming volumes make it
difficult to process and integrate data and, at the same time, require large storage,
which can generate huge costs for companies. Storing too much data is not an
opportunity, but a disadvantage for data-driven companies. Identifying specific data
sets makes it difficult: as if you were looking for a certain red T-shirt in a huge closet
with a thousand more red T-shirts. That is why organizations face the challenge of
identifying the optimal storage of data, they can manage: both in terms of financial
capacity and operational capacity.
Variety of data
Omniform and omnichannel data collection brings many benefits to crossindustry organizations: it identifies opportunities, measures progress, makes
evidence-based decisions, strategic plans, and effectively measures risk. However,
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these data create challenges for digital culture organizations.
Big Data includes all forms of data, for all types of functions, from all sources
and devices. If the traditional data from invoices and registers was like a small room
full of data, Big Data is like the biggest mall imaginable, that offers an unlimited
variety. There are three major types of data variety. The first aspect of variety is the
shape of the data. Data types range from numbers to text, graphics, map, audio,
video, and more. Some of these types of data are simple, while others are very
complex. There are also composite data types,that include many elements in a single
file. For example, text documents include graphics and images embedded in them.
The second aspect of variety is the function of the data. There are data from
human conversations, songs and movies, recordings of commercial transactions, data
on the performance of machines and operations, data on the design of new products,
archived data on the old, etc. Human communication data should be processed very
differently from operational performance data, with completely different data
expectations and objectives. Big Data technologies could be used to recognize
people's faces in images; and compare voices to identify the speaker; and compare
handwriting to identify the writer
Data speed
This term represents how fast data is collected, stored and processed. Often,
when the volume of data, as well as its variety, are large, they have a significant
impact on speed.
Big Data is generated by billions of devices and communicated at the speed of
light, via the internet. Ingesting all this data is like drinking from a fire hose. One has
no control over how fast the data will come. A huge unpredictable data flow is the
new metaphor for thinking about Big Data. The main reason for the increased speed
of data is the increase in internet speed. The speed of internet available for homes and
offices is now increasing from 10 MB / sec to 1 GB / sec (100 times faster). More
people have access to high speed internet around the world.
Thus, slow data processing poses challenges for data-driven companies, as slow
data speeds lead to operational and process delays, which in the long run have a
negative impact on organizations' strategic planning.
Every business entity that has implemented digital culture or uses Big Data as
the main tool for successful development and performance faces the contemporary
challenge of ensuring the integration of high quality data. But to provide a solution to
this challenge, companies should analyze the veracity, volume, variety and speed of
data. This will help companies to obtain high quality, reliable, fast and accessible
data assets and will motivate them to make the most of their data analysis.
Nowadays, companies in distinct industries recognize Big Data as a key asset
for successful strategic decision making. And it is an organizational responsibility to
ensure the quality and speed of this asset. Otherwise, the business bears the risk of
using outdated information, which is incompatible with the immediate needs and
requirements of the organization.

MONOGRAPH

13

ISBN 978-3-949059-33-9

Intellektuelles Kapital - die Grundlage für innovative Entwicklung ‘ 2021

Part 5

1.2 Areas of applicability of BIG DATA
Big Data is changing the very nature of business, from manufacturing to
healthcare retail, agriculture and beyond. The rate at which data is,and can be
collected for every conceivable activity, means that there are increasing opportunities
to fine-tune procedures and operations to squeeze and use information efficiently.
Industry influencers, academics and other major players agree that Big Data has
become a game changer in most, if not all, types of modern industries in recent years.
As Big Data continues to penetrate our daily lives, there has been a significant shift in
focus from the hype surrounding it to finding real value in its use.
While understanding the value of Big Data remains a challenge, other practical
challenges, including financing and return on investment and skills, remain at the
forefront for many different industries adopting Big Data. That being said, according
to research and market reports, in 2017 the global Big Data market was worth $ 35
billion. dollars and by 2027 is expected to reach $ 105 billion. ( Fig 1.2.1)

Figure 1.2.1 Global Big Data Market Size Revenue Forecasts Between 2011
and 2027 (in US $ )
Sourse: https://www.statista.com/statistics/254266/global-big-data-market-forecast/
In general, most organizations have several goals for adopting Big Data projects.
While the main goal for most organizations is to improve the customer experience,
other goals include cost reduction, better targeted marketing and streamlining existing
processes. Lately, data breaches have made increased security an important goal that
Big Data projects are trying to incorporate.
Each application area has its own characteristics and requirements when it
comes to data management. For the purpose of this research, the most challenging
and popular application areas were selected to be analyzed in more detail: banking
and fintech, healthcare, insurance, government and public sector, business and
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commerce and communication and marketing. In this subchapter, an overview of the
features and challenges related to big data management in those application areas will
be presented, followed by an analysis of the most important challenges and issues
related to database management, as well as opportunities in those areas.
The Big Data analysis in the banking market is expected to register a CAGR of
22.97%, in the period 2021-2026. The main drivers for the adoption of Big Data
analysis in the banking sector are the significant increase in the amount of data
generated and government regulations. As technology advances, the number of
devices that consumers use to initiate transactions also proliferates (such as
smartphones), which increases the number of transactions. This rapid growth of data
requires better acquisition, organization, integration and analysis.
According to the Open Banking Implementation Entity (OBIE), API calls
increased from one million per month in May 2018 to over 66.7 million in June 2019.
PSD2 requires banks to create APIs for grouping and sharing data sets. discrete
between organizations) for digital banking transactions.
JPMorgan Chase and Co. is the largest bank in the United States and the sixth
largest in the world. Thanks to a large customer base of over 3 billion euros, a large
volume of credit card information and other transactional data of its customers is
created.
The market is also witnessing various investments from well-known investors
and the government. For example, the Big Data Europe Project 57 (2015-2017)
received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation
program. Its main goal has been to develop prototypes of Big Data applications in
industries that can provide large data sets, that have an urgent need to progress
towards data-driven solution approaches.
Big data analysis can help banks understand customer behavior based on
contributions received from a variety of perspectives that include investment models,
shopping trends, motivation to invest, and personal or financial funds. As big data
analytics improve, banks can analyze market trends and make decisions about
lowering or raising interest rates for different individuals in different regions. With
the help of big data analytics, as the number of electronic records increases, financial
services actively use it to store data, obtain business information, and improve
scalability.
Financial organizations around the world lose more than 5% of their annual
revenue due to fraud. While direct losses due to fraud amount to a large million
dollars, the real cost is much higher in terms of lost productivity and lost customer
confidence (and possible wear and tear). Various losses due to fraud remain
undetected. With $ 5.7 billion in global money laundering fines issued in 2019,
increasing sophistication of threats and rising compliance costs, financial institutions
need advanced analysis to deter financial crime.
Big Data analysis for fraud prevention is determined by metadata; all records are
exhaustively linked based on the combinations of attributes in the data. Using
statistical techniques, collective entities are identified and collapsed to produce
5

https://www.big-data-europe.eu
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unique views of networked entities. Discrete, delimited networks within the data
could also be generated, which helps to represent the relevant statistical groups of
activities and relationships.
Another method is widely used to obtain relationships between fraudulent
activities, including multiple suspicious activities in a single account or similar action
patterns in different accounts. In-depth analysis looks for similarities that help
indicate fraud between transactions or sets of transactions. Relationships are
increasingly complex, so they often avoid simple monitoring techniques.
The process of predictive analysis will go through many stages. Like any
activity within a large organization, it will start by defining the problem. The problem
needs to be defined precisely, so that IT models and systems have something to
address and all members of the organization understand the objectives. The scope of
the effort should be more limited in order to obtain more reliable results.
Healthcare data sets consist of data on physiological and other exposure,
medical imaging, disease management and the like, which are highly disorganized
and distributed.8 The source data is largely collected from clinical and administrative
databases and electronic medical records. Specifically, BDA in healthcare has many
potentials, such as integrating health information to discover new patterns and help
physicians discover diseases in their early stages or accurately predict their trajectory.
Moreover, the integration of BDA-enabled clinical data results in many benefits, such
as improved health process efficiency and quality of care, and reduced health care
costs. However, big data in healthcare also faces some challenges:
● the idea of applying big data in the field of healthcare is relatively young, so
there is a lack of knowledge and experience in recognizing the data to use and how to
use it; -lack of adequate IT infrastructure; -processing information without human
supervision could lead to incorrect interpretations;
● technical challenges, such as the integration of different types of data from a
variety of sources, fragmented data and inaccurate data;
● Patients' privacy concerns may arise due to the exchange of data between
stakeholders.
These challenges are usually addressed by implementing Big Data governance,
developing an information exchange culture, using security measures, and training
key personnel to use BDA. Wang and Hajli conducted a study of 63 health care
organizations to explore the relationship between BDA capabilities and business
value 6. In their research, Wang, Kung, and Byrd grouped BDA benefits into five
categories 7:
1. Benefits of IT infrastructure;
2. operational benefits;
3. organizational benefits;
4. managerial benefits;
5. strategic benefits
N. Mehta and A. Pandit, “The Competition of Big Data Analysis and Healthcare: A Systematic Review.”, Int. J. Med.
Inform., Vol. 114, pp. 57-65, 2018
7
Y. Wang and N. Hajli, "Exploring the Path to Successful Health Data Analysis", J. Bus. Rez., Vol. 70, pp. 287-299,
2017.
6
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The functional approach of predictive analysis in healthcare is quite numerous.
A common problem that occurs in hospitals are secondary infections. Patients may
enter with a viral or other disease and then contract bacterial pneumonia while in the
hospital. This issue is ripe for machine learning, provided the data is available. Big
data could be used in conjunction with machine learning to develop models that
would estimate a patient's risk of developing secondary infections. The hospital may
take steps to reduce the risk, such as keeping the patient's exposure to others to a
minimum during their hospital stay. Healthcare staff and other health workers could
also implement additional measures to protect and wash their hands. Another
application in the field of healthcare is to determine who is at risk of various diseases
before the onset of symptoms. For example, patients could be tested to determine
their risk of developing diabetes or heart disease. Big data analysis could be used to
find patterns in data for breast and prostate cancer, identifying patients at high risk of
developing these diseases using previously unknown hidden patterns so that
additional intervention or screening can be applied.
Both big data and predictive analytics can be used to improve hospital staff. For
example, we could determine the best times or days to increase staff using predictive
analytics and determine where to allocate staff.
Big Data is expected to affect insurance in several ways. The most anticipated is
data analysis, although what this means is not always clear from covering this topic.
The second is to subscribe and set prices, with different views on how much big data
could affect them. Distributions and sales are more obvious ways, given how big data
could allow for better targeting and understanding of consumer behavior. Complaints
handling could be simplified using big data, and marketing could be better targeted
with big data.
In the insurance sector, it is sometimes useful to distinguish between "costs"
(calculation of the technical premium) and "pricing" (the actual business decision to
offer a policy at a certain premium level). Insurance rates should be based on
predictions rather than actual costs. Most rates (costs) are determined by the
statistical analysis of past losses based on the specific variables of the insured. The
variables that produce the best forecasts are the criteria according to which the first
ones are established. However, in some cases, historical analysis does not provide
sufficient statistical justification for selling a rate, such as earthquake insurance. In
these cases, disaster modeling is sometimes used. 8
The emergence of big data has given rise to the possibility of risk-based pricing
being applied more and more, as more data could improve the predictability of
policyholders' behavior or incidents. However, given the competitive landscape of
insurance, insurers may not want to distinguish between policyholders at a similar
level of risk, but on the basis of risk sensitivity or propensity to change. Insurance
sets prices according to groups of people who have similar risk profiles, either, for
example, by sex or age, for car insurance.
Big data provides new sources of information for understanding policyholders
8
Y. Wang, L. Kung, and T. A. Byrd, “Big Data Analysis: Understanding Its Capabilities and Potential Benefits for
Healthcare Organizations,” Technol. Forecast. Shock. Change, vol. 126, pp. 3-13, 2018.
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to fine-tune risk classification. The advantages of a higher risk classification are the
setting of risk-based pricing, allowing insurers to combat adverse selection by trading
low risks. Potential low-risk policyholders may not want to pay for a price that
reflects the wider population of the risk fund. Risk-based prices may be much fairer
than low-risk policyholders, as low-risk policyholders would usually subsidize a
high-risk policyholder in a risk fund.
In the public sector, big data typically refers to the use of non-traditional data
sources and data innovations to make government solutions more responsive and
efficient. Governments deal not only with general issues of integrating big data from
multiple sources and in different formats and costs, but also with some special
challenges. The biggest is data collection; governments have a cult following because
data comes not only from multiple channels (such as social networks, the web, and
crowdsourcing), but also from different sources (such as countries, institutions,
agencies, and departments). The transformation potential that Big Data has on the
government is vast. This research focuses on big data solutions with applications in
service delivery, policy making and citizen involvement - areas where big data can
play a transformative role. It also looks at key initiatives in which the government
needs to facilitate actions for the efficient use of data.
Big data analysis can be used by governments to improve existing services and
to use new data sets to generate completely new public services.
An area of great opportunity is the use of big data algorithms to detect fraud,
non-compliance and bottlenecks in government operations. Governments are big data
producers, most of which are unstructured and text-intensive. Text analysis and
machine learning algorithms are indispensable to analyze administrative data to
obtain information. They can automate systematic, multi-level checks on insurance,
procurement and tax records to signal entries that need further examination or to
identify performance bottlenecks that need attention.
● Public utilities: Remote sensing data from satellites and ground sensors can
provide a wealth of real-time or near-real-time information to monitor the supply and
quality of public utilities, such as water and energy.
● Education: Personal data from devices, exam data, and other sources can be
used in innovative ways to monitor student performance, better understand teaching
practices, and help parents and students identify the best fit for a school. Big data can
complement traditional sources to allow for new delivery regimes that tailor lessons
to performance and monitor progress toward government and global goals.
● Public safety: Police forces rely on big data and predictive analytics to make
better police decisions. Basic information, such as the type and location of the crime,
can help officers make smarter patrol decisions.
Political decision makers use satellite imagery, mobile phone data and more to
produce alternative economic indicators for new - and real - time - political
perspectives.
The role of information in the policy-making process is a major concern in the
information age. Big data is a viable source of high-frequency, granular data that can
provide in-depth information on human mobility and economic behavior to better
inform policy decisions. The entire globe is now imagined daily by satellites, with
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quality and accessibility continually improving. Traditionally, policy is based on
reports that are largely informed by the traditional survey and administrative data and
statistics - tools that are slow and labor-intensive. Instead, big data can provide
strategic information on a more frequent, disaggregated and cost-effective basis.
Traditional surveys - such as censuses, official statistics and enterprise data - will
always be needed, but robust big data proxies are likely to continue to emerge and
become more integrated into policy-making processes and decisions. Only data from
satellites, mobile phones and social networks can change the dynamics between
information and policy making.
Satellite imagery, mobile phones, vehicle sensors, video streams and social
networks are used by policy makers and planners for traffic and urban planning.
Remote sensing, mobile phone data and machine learning can give policy makers and
planners a much better understanding of urban mobility, land use and urban change.
Policy makers, now, and in the future, can use this information to provide access to
jobs and to make cities more sustainable, inclusive, productive, resilient and livable.
Government employment agencies are experimenting with big data to inform the
most appropriate policies to help people return to work, such as tailoring training
services to different segments of job seekers.
By applying machine learning to online and social networks, governments can
be more receptive to citizens' feelings by introducing a new dimension of civic
engagement.
Citizens involvement - the interaction between government and citizens to
strengthen the voice of citizens - can play a full role in improving service delivery
and policy-making processes, as long as there are appropriate mechanisms in place to
translate citizen feedback into action. Big Data analysis can make this interaction
smarter, more targeted, more personalized and more responsive. Governments have
recently begun to adopt customer relationship management approaches, which are
now widespread in the private sector in many countries. These systems can
potentially be used to improve government-citizen interactions with timely
information and to enable citizens to better manage service requests. Big Data
analysis can also improve the performance of government processes, enable better
decisions, and improve the transaction experience. Benefits include:
● A more informed and involved electorate: informing voters can help them
assess the performance of politicians and legislative issues of interest and can
increase turnout.
● Monitoring and feedback on services and policies: Big data can be a catalyst
to improve service delivery and proactively listen to feedback on performance and
quality, as well as to assess sentiment about policies and interventions.
● Citizens' voice and collective action: Big Data analysis helps identify realtime trends and mobilize pressure on policy makers.
In business, big data creates many opportunities, such as increasing operational
efficiency, improving customer service or developing new products and services.
Nowadays, many companies use (or are starting to use) big data to create valuable
prospects to stay competitive in the market. However, such companies face several
challenges, which must be addressed in order to make full use of big data: the lack of
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analytical and managerial staff, the need to ensure the right infrastructure and the
economic benefits of big data are clear to users, organization and economy in general,
etc. In their report 9, the authors present several relevant information obtained from
their research:
● data has become an important part of every industrial and business function;
● big data creates value in many ways (for example, by replacing / supporting
human decision-making, innovating new business models, products and services);
● the use of big data will become a key basis for competition and growth for
organizations;
● there will be a lack of talent needed for organizations to take advantage of big
data;
● some issues will need to be addressed to capture the full potential of big data
(e.g. data policies)
For the international economy and trade, the following Big Data influences
were analyzed. From the in-depth analysis of the theory of international trade, we can
see that, no matter what level the theory of development is based on, the main driving
force for promoting economic and trade development is the comparative advantage
between trading subjects. existing theories expose all the dominant sources of
business topics from the perspective of technology and factor endowment. However,
as a very important information carrier, data is the main source of profit and value
creation. the new strategic height of each country, which builds the country's
comprehensive competitiveness. From all walks of life, big data brings new
development and business opportunities for businesses and, at the same time,
improves the core competitiveness of businesses. All this will become the new
impetus for the international economy and trade and thus promote the process of
world trade.
Advances in information technology and technology have promoted
international trade in recent decades, and the high pace of its development is mainly
due to the application and development of Big Data. Among them, Big Data
optimizes logistics. in the commercial market, few countries have end-to-end
production solutions before selling goods. They usually sell related semi-finished
products first to other countries, and then these companies implement value-added
processes before exporting to customers in other regions. take faster steps to use big
data to improve logistics.
In the past, international trade mainly involved flow factors, trade in goods and
trade in services, and so on. The international trade placed these three on the same
level and studied them superficially. In the big data era, digital commerce and
information commerce have become increasingly important for the flow of
information. Digital commerce and derivative information commerce place the
analysis of the market environment and the supply relationship in a more important
position than physical goods. Enterprises and thus promoting the development of
industrialization.
Since the beginning of World War II, the model of international economic and
9

J. Manyika et al., “Big data: the next frontier for innovation, competition and productivity”, 2011.
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trade interests has taken the form of north-south polarization. Developed countries
have long held a certain dominant position in international trade by virtue of their
advanced technological advantages. Over the years, many developing countries have
carried out reforms in various aspects, improving trade conditions and promoting
increased trade, but the effect is not significant. The emergence of big data has
offered new opportunities to developing countries, the application of changing the
traditional way of trade is widespread, they are not involved in the absolute
advantage of the international trade country, but in big data the development and
application of information technology in the transmission mechanism, The
transmission mechanism for achieving foreign trade growth provides the theoretical
basis. It can help developing countries to use information on supply and demand in
the international market and reasonable positioning and estimates that reduce the
imbalance between supply and demand, reduce costs, optimize resource allocation. so
as to improve the international competitiveness of developing countries, change the
global economic and trade model, promote the diversified development of the world
economy.
Big data plays an important role in digital marketing. Every day, digitally shared
information grows significantly. In this digital age, "Data is King" and is
irreplaceable for every organization and business for their digital marketing
strategies. With the help of big data, marketers can analyze every action of the
consumer. It provides better marketing information and helps marketers develop
more accurate and advanced marketing strategies.
The application of predictive analytics to sales, advertising and marketing is
huge and can be applied in several ways. For example, Facebook, which is essentially
an example of using machine learning, big data and predictive analytics together. The
system, in this case, examines the different characteristics of Facebook users and uses
them to predict which customers will purchase a particular product. Predictive
analysis can also be used for cross-selling and up-selling. Big data can be collected
about customers who have responded or not to the cross-selling of an associated
product. It can then be analyzed using machine learning techniques to find hidden
trends, patterns and correlations in the data. Once they are known, they can predict
which customers might respond.
Another strategy would be split testing of different marketing and advertising
methods, up to copy variations to generate large data sets that can be analyzed. The
system can then predict which customers will respond to what message or type of
marketing. This will allow a company to develop more personalized and personalized
marketing campaigns. They will probably be much more efficient and more satisfied
with their customers, because they will receive more of what they want than being
bombarded with irrelevant advertising.
The great advantage of predictive analytics is that it eliminates assumptions.
Having to guess or use intuitions in the critical points of the company's operations has
always been a weakness, but now that weakness is eliminated. At first glance, this
seems to help only large corporations, but this is not true. As you probably know,
data is for sale everywhere. This means that small businesses can use the data
collected by large companies to improve their operations and prospects.
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The great advantage of predictive analytics is that it eliminates assumptions.
This helps to avoid guessing or intuitive use in the critical points of the company's
operations has always been a weakness, but now that weakness can be eliminated. At
first glance it seems that this only helps large corporations, but this is not true,
because data is for sale everywhere. This means that small businesses can use the
data collected by large companies to improve their operations and prospects.
1.3. The Use of BIG DATA in Modern Business
With the help of big data, companies aim to provide improved services to
customers, which can help increase profits. Improved customer experience is the
main goal of most companies. Other goals include better target marketing, reduced
costs and improved efficiency of existing processes.
Big data technologies help companies store large volumes of data, while
providing significant cost benefits. Such technologies include cloud-based analytics
and Hadoop. They help companies analyze information and improve decisionmaking. In addition, data breaches represent the need for increased security, which
the technological application can solve.
Big data has the potential to bring social and economic benefits to businesses.
Therefore, several government agencies have formulated policies to promote the
development of Big Data.
Businesses in all industries are looking at ways to use big data in business. Its
uses are ready to improve productivity, identify customer needs, provide a
competitive advantage and provide opportunities for sustainable economic
development.
Different industries have responded to the trend of using and implementing
analytics in different ways. Retail and sales seek to collect as much information about
their customers' lives as possible so that they can meet their changing needs more
effectively.
Production seeks to streamline operations. Equipment calibration settings can be
recorded and refined, and product storage media can be monitored to determine the
optimal conditions that lead to minimal damage and waste.
For global companies, this can mean collecting and analyzing data from
factories around the world, allowing them to study minor variations and understand
their results.
The efficiency of each machine - and the people - involved in the manufacturing
process can be recorded so that companies know what works and can make
improvements where they are needed. And in agriculture, data analysis helps the
industry meet the challenge of increasing global food production by 60%, as
forecasters have said will be needed by 2050 because of the growing population. Of
course, in business, once a product has been grown or manufactured, it must be sold
and distributed. Petabytes of customer data, already collected by large retailers, tell
them who will want to buy what, where and when. Amazon, for example, uses its S3
system to keep track of millions of stock items across dozens of warehouses and
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distribution centers around the globe. Operators can track deliveries in real time to
see where and where they should go. At the point of sale, retailers can use the data to
determine where the stock should be displayed, which stores will sell most of certain
products, and will track customer movements around stores. Loyalty cards are not
new, but an increasingly sophisticated analysis of customer habits will lead to an
increase in the ability of retailers to predict what will be bought. This has advanced to
the point where Amazon believes it will soon be able to predict what you will buy
accurately enough to send it to you before you even buy it.
Every industry is learning to reap the benefits of Big Data analysis and it seems
certain that finding innovative methods of data collection, recording and analysis will
play an important role in business in the foreseeable future. Even something as
subjective and "human" as Human Resources is transformed by Big Data and
analysis. Finding and keeping the right people is a major issue for most companies.
Talent management is full of challenges, and the cost of failed management and
leadership is enormous. The average cost of executive failure is estimated at $ 2.7
million. their role.
Software is used to predict a number of things, including how long an employee
is likely to stay in the job. Although this type of Big Data analysis currently focuses
on customer-oriented roles, it is only a matter of time before it reaches higher levels
of management. Certainly, improving the performance of top executives has a
"disproportionate effect on the company", so Big Data solutions are sure to be
considered.
Once the progress of big data development made it possible to analyze big data
sets at high speed, big data began to influence the internal processes of many
companies. It can determine how decisions are made, strategies are created and
customer relationships are sustained.
In this subchapter, we discuss the impact that big data has on businesses today
and we present the main preconditions for big data to benefit. For many businesses,
big data is not a choice, but a natural reality, because the amount of structured and
unstructured data grows exponentially, along with a wide network of IoT devices that
capture it.
The main business opportunities presented by big data for any industry include:
● Automation: Data-based IT infrastructures allow companies to automate timeconsuming processes, such as data collection and analysis.
● Trends and perspectives: Big data reveals hidden opportunities and patterns
that can be used to tailor products and services to end-user needs or to increase
operational efficiency.
● Data-driven decision making: machines learn about big data to allow
predictive analysis and to make informed decisions.
● Cost reduction: Big data statistics can be used to streamline business processes
in order to eliminate unnecessary costs and increase productivity.
Online and offline retail competitors are biting each other trying to win
customers. In order to stay at a safe distance, companies need to provide a
comparatively better customer experience. Big data offers retailers new ways to stay
ahead and innovate.
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Figure 2.1.1 The Use of Big Data în Business
https://info.idc.com/digital-data.html?utm medium=idc-

Big data is now one of the critical factors in the omnichannel race of customer
involvement. By collecting data from multiple channels, such as social networks, call
logs, store visits, browsing history, and more, retailers can get a complete view of
their customers and adjust their operations accordingly, from customer service
marketing.
Data sharing platforms could be the answer to the challenge of data collection.
By anonymously sharing data on a central platform, smaller retailers could build a
large set of data from which useful information can be obtained for each retailer.
In product development, customer demand can be anticipated using big data to
discover trends such as seasonal demand, successful promotion in different customer
segments, popular complementary products and more. Using this information, it is
possible to create templates for launching new products and services.
By feeding big data to referral engines, retailers can deliver personalized
recommendations even to anonymous surfers. This way, visitors are more likely to
find exactly what they want, as well as buy more.
Instead of giving way to online stores, brick-and-mortar retailers can use IoT
and big data to deliver unparalleled in-store experiences.
Offline companies can analyze data from mobile apps, online and offline sales,
customer locations and in-store behavior, and use the information to enhance offline
experiences, optimize store design and marketing, and encourage repeat purchases.
Manufacturers use big data to improve operational efficiency and improve
business processes, with the ultimate goal of increasing profits.
To ensure operational efficiency, manufacturers need to analyze production
processes in order to react to abnormal events that can disrupt production life cycles
and lead to customer dissatisfaction.
Big data helps manufacturing companies keep more processes under control, for
example, by correlating downtime with other events to understand why shutdown
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occurs.
Big data can also be used to prevent or predict when another shutdown may
occur in the production process and reduce the amount of scrap by up to 27%.
Manufacturers use structured data, such as equipment launch date, make and model,
as well as unstructured data, such as sensor data and error logs, to keep them
proactive and save costs.
Moreover, big data helps plan equipment shutdown. It is also used to predict that
certain equipment may not operate in accordance with the specifications, identifying
voltage caused by overload or defective parts. With the help of big data,
manufacturers understand exactly how items move through their production lines. For
example, they can reveal a blockage that causes an increased production time, thus
optimizing processes.
Regardless of the company's field of activity, the use and processing of Big Data
increases from department to department.

Figure 2.1.2: Expenditures for the implementation of BD processing
technologies in US companies
Source: https://research.aimultiple.com/big-data-stats/
While large enterprises are struggling to stay agile in the face of more analytical
BI solutions and data sources, many small companies have grown due to the cloud
infrastructure in place. In addition, they are still small enough to use a single
centralized BI solution. Therefore, it can be seen that companies with between 10 and
200 employees reported the highest use of analysis.
Companies with 51 to 200 employees led the largest enterprises in the use of
analysis in each department, 68% of small enterprises using analysis in operations,
56% in finance, 50% in sales and 45% in product.
As we explore the new use cases of companies targeting crisis management,
there remains a strong correlation between increasing analysis in these departments
and the types of problems companies are solving in the COVID-19 era.
Companies are using data to overcome new challenges. Not only has the
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pandemic affected the frequency of use and budgets for data analysis, but it has also
influenced the expansion of new cases of data use. Improving efficiency, supporting
customers, predicting change and results are the three fastest growing use cases, and
these use cases extend regardless of the size of the company.
These use cases aim to address some of the recent challenges of COVID-19, as
low revenues require companies to become more efficient, changing customer habits
requires companies to adapt to their new needs, and companies of all sizes are
looking to the future.
In particular, businesses are more likely to see cases of extensive data usage in
terms of cost reductions and cost reductions compared to other new use cases,
probably indicating greater pressure and less short-term flexibility. Smaller
businesses report that they have started using data to improve efficiency, predict
changes and results, and support their customers. New cases of data usage leading to
cloud migration have also been identified. Respondents from all industries who
reported using data for the following new purposes are also most likely to consider
retraining.
● Embedding analytics: 35% of those who have started embedding analytics in
their products are likely or very likely to move to the cloud.
● Cost reduction: 31% of those who use cost-cutting analytics are likely or very
likely to move to the cloud.
● Sales funnel optimization: 31% of those who started tracking the sales funnel
using analytics are likely or very likely to move to the cloud.
There are many ways in which big data can be used to fit your business model,
especially when it comes to advertising. Below will be a mini case study on how the
online retail giant uses big data today.
Specifying the products that customers might want to buy is the most common
upselling tactic in e-comm. A very relevant example is the way in which Amazon
uses big data to find out exactly the type of products that the consumer will want to
buy in the future. which reached a net value of $ 1 trillion at the end of 2018 provides customers with an understanding of what factors determine these
recommended products. In this context, Amazon cites a variety of data points to find
out what its customers want.
These factors include:
● When customers shop
● How customers evaluate their purchases
● What customers buy with similar buying habits
Obviously, the last factor is the most important in terms of big data. Amazon is
able to determine exactly what kind of products you want to buy based on customers
with similar buying habits to yours.
Similarly, any business can use this type of data to make predictions for its
customers. When there will be an increase in sales, there will also be legitimacy, in
trends. For example, Amazon has noticed that people who buy TVs also tend to buy a
TV stand - which the retailer has started selling in the hope that customers will buy
them together.
Operational risk is particularly high in financial institutions. Scammers are
MONOGRAPH

26

ISBN 978-3-949059-33-9

Intellektuelles Kapital - die Grundlage für innovative Entwicklung ‘ 2021

Part 5

constantly trying to develop schemes to take advantage of both people and
companies. As big data has evolved, however, financial institutes have realized that
they can use this information to stop misleading scams.
Banks, for example, now use big data to monitor their transactions on a front-toback line of business to help eliminate fraud at all levels. They look at information
about who sends / receives money, how often these people engage in this behavior,
where they live and how much money they send.
This type of technology can be useful for any business, not just for banks. As the
data is collected, trends appear and anything that deviates from "business as usual"
triggers a sticky digital note on the transaction. This makes it easier for companies to
identify fraud when it occurs and to keep their operational risks to a minimum.
Big data is absolutely vital to learning how customers can be made to make
important decisions when they reach the company's website. Businesses use this data
to find out the behavioral patterns of their customers and to direct them to a sale or
conversion.
Specifically, the data analyzes every action a customer takes when landing on
the business website. You can see the customer's keystrokes and how the mouse
moves; it can predict the actions that will be taken further.
As more customers come to the website, it will be easier to find out the most
common behaviors and plan ahead. The marketing plan will bring a lot of favorable
results and there will be increases in sales, as more data is gathered about what
customers want and need.
1.4. The SaaS business model for interpreting metrics within companies
The same data that is channeled into referral systems, predictive algorithms, and
customer segments can be reused and packaged to inform management of the
successes or failures of its operations. At the same time, the skill stack that defines
data engineers, data analysts, and data scientists is predominant in the development
and delivery of KPIs by data strategists or business intelligence analysts.
An important distinction to be made in the case of KPIs is in their design.
Instead of being largely determined by experimental methods, such as statistical
analysis supported by data scientists, KPIs are largely designed by leaders who
communicate to data engineers, data analysts, and data strategists accurately. what
they want to see. These requests are then translated into indicators (performance
indicators) that are created in the data and serve to properly measure the performance
of leadership-based goals and priorities. KPIs can also provide aggregated or detailed
insights into customer behavior, giving product creation and management teams
oversight of customer interactions with products and services, especially as these
products and services are tailored to changing needs.
The vital role of the data strategist lies in his ability to best understand the needs
of management (or even a customer) and to communicate effectively with each other.
The data strategist - responsible for developing KPIs and bringing them into reality is positioned to understand the management perspective, while anticipating the
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intention behind the KPIs. Data strategies often need to help design effective
indicators because they have a clearer sense of the technical constraints and
opportunities in the data. Therefore, while KPIs are designed by management, they
are generally a collaborative effort. It positions data strategies between both data and
enterprises, providing ample opportunities for growth and development.
The development of KPIs requires a strong technical understanding of both data
and engineering methods. Once a design has been established, a KPI is developed in
the same way as many other database-based products. Although some performance
indicators fail to indicate performance measures due to limited data, poor
performance indicators, or poor quality data, to name a few of the potential problems,
there is a natural process of trial and error around indicators before a KPI to be
established.
One of the most popular data sources behind KPIs is customer, digital or usergenerated data. Nowadays it seems that the business cannot collect enough
information about the customers and their activities. On the one hand, companies risk
violating the privacy and piracy of personal information data, on the other hand,
failing to adapt to consumer preferences by collecting enough data to create the
products and services they want, need or need. which can be connected.
If properly designed, frequently updated and clearly developed, KPIs provide
management with a valuable perspective on the business - a potentially decisive
factor in the success or failure of a team, product or company.
Following the right values is an important part of running a successful business.
Big data is crucial to help organizations achieve this goal.
To analyze a series of metrics, the SaaS (Software as a Service) business model
was proposed. As an important service model for advanced computing, SaaS uses a
defined protocol that manages services and applications. The popularity of advanced
calculations has reached a level that has led to the generation of large data sets. Big
data is evolving with great speed, large volumes and great diversity. Such an
amplification of the data called into question the existing database tools in terms of
their capabilities. Software as a service (or SaaS) is a way to deliver applications over
the Internet - as a service. Instead of software being installed and maintained. SaaS
applications run on a SaaS provider's servers. The provider manages access to the
application, including security, availability, and performance.
During the COVID-19 pandemic, companies resorted more intensively to such
services, due to the fact that the general activity of the consumer passed on the
Internet, which made possible a more detailed analysis of its behavior through the
tools offered by SaaS applications. SaaS is now the gold standard for companies,
from accounting firms from old schools to artificial intelligence blood startups and
from small family stores to large multinational corporations. The use and demand for
SaaS products has increased dramatically over the years and we see this trend
continuing in 2020 and beyond.
According to the 2019 report 10, two key trends were revealed: the turnover of
applications was higher than that of employees, 39% of typical medium-sized
10

https://customerthink.com/?__cf_chl_jschl_tk__=5b2b797fc625420f04719ac853c4e54e2b5d14a1-1621016028-0-
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companies changing applications in the period 2017-2018; and that the selection of
SaaS applications has been increasingly decentralized between departments.
In fig. 2.2.1 Analyzing the 2020 report data analyzes over 10 years of data on
SaaS spending and usage from over 1,000 companies. Thus it can be concluded that:
● Total costs per company for SaaS products have increased by 50%, and the
number of unique applications used in each company has increased by about 30%
year-on-year.
● Companies are analyzing over 30% of their applications each year at this
time.
● SaaS spending in the last year for SME companies has doubled by 100%, for
medium-sized companies it has increased by 66%, and for corporate companies
In conclusion, by 2020, an overview of how small, medium and large
organizations use SaaS applications and the basic purchasing modalities for SaaS
builders, consumers and investors has grown considerably, due to the data and
metrics that generate and contribute to them. adopting the development strategy.
We selected and analyzed 4 most commonly used values / metrics in the
analysis of company performance, products and sales reports.
One of the most critical values of SaaS - the average income per account or
commonly known as the average income per customer (AIPC). The main reason this
value matters is that it helps companies identify the profits they make from each
individual customer who is connected to them.
The value of AIPC is mainly used by companies that operate on a subscriptionbased business model or by those that provide a certain type of service. For example,
AIPC is widely used by telecommunications companies, social media companies and
banks.
AIPC is a value of profitability that is not recognized by accounting standards
such as GAAP or IFRS. However, companies in relevant industries report value on
financial statements and devote a significant amount of time to discussing AIPC
results.
Its role is to provide an overview of the company's profitability on account. In
addition, it reveals the products or services of the company that generate the most and
the lowest income.
Average revenue per account (AIPC) is a measure of profitability that evaluates
a company's revenue per customer account.
AIPC is calculated by dividing the company's revenue for a period by the
number of accounts for the same period. Key applications of the AIPC metric include
the following:
● Comparison: AIPC is commonly used to compare a company's performance
with that of its competitors, as well as to compare its performance over time.
● Customer segmentation: AIPC can also be used to indicate the company's
revenue segments. Value can help identify which services or products generate the
most / lowest revenue or which customers (new vs. existing) generate the most
revenue.
● Revenue forecasting is another important application of AIPC. Value is
typically used as input for calculating a company's recurring revenue (CRR or ARR).
MONOGRAPH

29

ISBN 978-3-949059-33-9

Intellektuelles Kapital - die Grundlage für innovative Entwicklung ‘ 2021

Part 5

At the same time, recurring income values that are distinguished by predictability and
stability are generally used as a basis for revenue forecasting.
● AIPC formula: the value is commonly used as input for calculating a
company's recurring revenue. At the same time, recurring income values that are
distinguished by predictability and stability are generally used as a basis for revenue
forecasting.
While sales figures may fluctuate, the generation of potential customers should
remain on a steady upward trajectory. This is why the lead capture rate is one of the
most important measures for tracking growth in real time.
To understand what a lead capture rate or LCR means in business, it is essential
to define what qualifies as a lead. A lead in marketing is not just any potential
customer. It is a potential customer or client who has already demonstrated a
quantifiable interest in the company's services or products.
LCR is a key performance indicator (KPI) that tracks the growth rate of
qualified leads in real time.
When it comes to marketing, sales and lead generation, LCR is undoubtedly a
powerful performance. Using LCRs can be a better measure of real-time growth than
sales revenue, especially when analyzing the month-to-month figure. Using LCR, a
company can predict its sales growth trajectory.
Although it is used month-to-month for real-time lead tracking, the LCR is also
useful for longer-term use. By comparing LCRs from year to year, a company can
identify changes in strategy more precisely and can understand if they have translated
into an increase in the number of customers over time.
The lead capture rate of a lead is easy to calculate, formula (2.2.2). It aims to
change the percentage of the volume of qualified potential customers by comparing
this number of potential customers from one month to another.
The financial value of each client in the medium / long term, - CLTV is one of
the most important metrics to measure for any growing company. By measuring
CLTV in relation to the cost of acquiring customers, companies can measure how
long it takes to recoup the investment needed to win a new customer - such as the
cost of sales and marketing.
The customer lifetime value (CLTV) is the value that indicates the total income
that a company can reasonably expect from a single customer account. It takes into
account the value of a customer's income and compares this number with the
estimated life of the company. Companies use this value to identify significant
customer segments that are most valuable to the company.
One of the most difficult changes to adapt to in the new world influenced by the
evolution of Big Data is measurement and reporting on the move, from an emphasis
on short-term conversion to one that reflects the impact of business engagement. The
measurement of customers needs to move from blunt units to a more precise and
sophisticated set of specific values, such as "increasing portfolio share", "loyalty for
life / net present value" and "profitability trajectories in the customer segment".
CLTV tells companies how much revenue they can expect to generate a
customer during the business relationship. The more a customer continues to buy
from a company, the higher the value for life.
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The historical approach is based on the amount of gross profit from purchases
made by buyers of a company in the past, only data on previous acquisitions are
needed. The historical approach is valid only if customers have similar preferences
and stay with the company for the same period of time. Changes in customer
behavior are not taken into account. So, if buyers change their interests and how they
buy, this will affect the result.
A predictive approach to calculating CLTV aims to model a customer's
transactional behavior and predict what they are likely to do in the future. It is more
accurate than historical CLV because it applies algorithms that can predict the total
value of a buyer. Together with previous acquisitions, this approach explains a
customer's actions. This metric can be calculated according to the formula (2.2.3)
The Product Involvement Score (PIS) is a new value recently introduced into the
SaaS business landscape. PIS provides a unique, quantitative business metric to
measure the overall commitment of a product in order to quickly diagnose a product's
performance. Historically, product leaders have had to rely on qualitative values,
such as NPS, the net promoters score NPS uses a simple recommendation score to
determine the virality of a product or service. It has always depended on customer
questioning and has never provided an accurate look at the actual user behavior.
While important, NPS may not be the only business value for a product. PIS is
intended to fill this quantitative gap and partner with NPS, truly examining user
behavior and quantifying how users interact with a product.
PIS is a way to highly assess the health and success of a product through
quantitative engagement data, as a sentiment-based and highly subjective counterpart
to NPS. It is applied as a business-level KPI for a product and, when further analyzed
with segments and data filters, can be used to gain a more detailed understanding of
the involvement of user groups over the life cycle of the product. The information can
then be used to stimulate product development, in-app messaging and awareness
campaigns, with the ultimate goal of increasing product involvement and user
satisfaction, indicated by improved values or, as we like to say, offering excellent
products on which users love.
PIS consists of another 3 metrics: adoption, attachment and growth, and in the
end is the average score of each component. Possible scores for all components range
from 0 to 100.
Adoption analyzes the percentage of users who use the product effectively, as
indicated in the base events. Adoption may involve the use of visitors or the account
for any or all major events to all visitors or active accounts in the selected time
period. It is calculated according to the formula.
Attachment refers to the average percentage of users who are users with a high
frequency return rate relative to the daily / weekly / monthly values of active users.
The attachment component finds the ratio of the average daily or weekly active
visitors to the average number of weekly or monthly active visitors in the selected
time period.
The increase compares the number of active visitors or active accounts in the
current time period with the previous time period and composes this growth rate for
one year to determine if the product has strong growth and virality. Growth does not
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consider new visitors or accounts, but only activity.
The calculation of the growth score consists of two parts, the measured growth
rate and the projected annual growth rate. First, the percentage change in the total
active users between the current and previous time periods, the growth rate, is
calculated. Then, the projected annual growth rate is calculated to determine the score
of the growth component. Possible scores range from 0, if there is no increase or
negative increase, to 100, if the calculated annual growth rate is 100% or higher.
Data, values and analysis all mean different things, but they work together to
support strategic goals. Values cannot be developed without data. Without values,
there are no trends to analyze, so it will be harder to find the relationships in the data.
Analysis is essential to make the data resources collected through the various means
and digital tools they need for the development of strategic business plans.
1.5. The potential to adapt, if it exists, the local market in the Republic of
Moldova to the trend generated by Big Data and IT
Digital technologies (information technology, telecommunications, robotics, AI)
are reshaping economic opportunities for individuals, companies and countries
globally. The improved capabilities of these technologies and their increasing global
adoption may lead companies to automate certain tasks or jobs or move work to new
locations. This could involve job losses or wages, but also changes in global trade
patterns. These technologies also create opportunities for individuals and businesses:
they reduce transaction costs, connect firms and individuals with each other and with
markets, enable innovation and support improved productivity. In short,
technological change will affect different businesses, individuals and economies
differently, depending on their level of training.
The current situation in the Republic of Moldova was analyzed from two
perspectives: how prepared the workforce is, to adapt to current digitalization
conditions and the ability of SMEs to integrate digital tools and automate the work,
management and production process. This report presents the results of an analysis of
what Moldova could do to prepare for (and take advantage of) the growing
digitalization of economic activities between sectors inside and outside Moldova. It
indicates some of the directions that could be integrated into future programs, funded
by development partners or considered for action by the government.
In the last 10 years, Moldova has evolved dynamically and emerged as a new
destination for Western companies to outsource their IT projects, software
development and other technology-related services. Chisinau, the capital of Moldova,
is the place where most business activities in the IT sector take place.
Moldova has the potential to become an innovative and technological
development and delivery center, where highly qualified, multilingual,
knowledgeable professionals are ready to develop complex projects and help
companies achieve their business objectives at better than cost prices. outsourcing
media from other parts of Europe or anywhere else in the world.
The country plays the role of a bridge between the western and eastern markets
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and, since 2006, Moldova has increased its ICT services and products 20 times and
this growth is accelerating. Almost 80% of the IT products created in the country are
destined for export. Western Europe is the largest export market for Moldovan
technologies, with an export market share of 45%. It is followed by the USA at 21%,
Central and Eastern Europe at 18%, the Middle East and Africa at 6%, and other
regions, including Asia, represent 10%.
In 2018, the Republic of Moldova was included in the Bloomberg Innovation
Index 2018 and entered the Top 15 GII economies (Global Innovation Index) 2018 in
the development of mobile applications. Applications represent the global trade in
fully digital goods, therefore providing an insight into how innovation, production
and trade in digitized products and services are evolving in an increasingly globalized
digital economy.
We place this analysis in the context of a digital future for Moldova, taking into
account at least the period until 2030. This is due to the fact that the scale of
digitalization of the economy - and each occupation - will probably increase only in
the coming decades and that the future of the workforce is already determined.
Table 3.2.1 Mix of IT Absorption Level Indicators in the Republic of
Moldova
Index

Measure Unit

Year

IT graduates / per year

2 500

2017-2018

Active IT Professionals

23 000

2017

6,8%

2018

47/190

2018

90%

2018

43,52 Mbps

2017

Internet Penetration Ratio

76%

2017

Mobile Gadgets spread Ratio

120%

2017

Network Readiness Index

77/144

2018

IT Market Research Tatio
Doing Business Rank
Covering
Networks

4G

Fiber

Optic

Internet Speed

Source: https://www.indrivo.com/
Digital jobs include jobs in the ICT industry (created through the production of
ICT such as software and IT services, telecommunications, etc.) and those created or
influenced by the digitization of sectors throughout the economy (eg. in the banking
sector, tourism, agriculture, Government etc.). These could be jobs in companies or
they can represent the work done by individuals. These are jobs created by:
● companies in the ICT industry;
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● companies in sectors that digitize
● people who carry out freelance activities in digital activities.
As a small, open economy with a declining population, Moldova should
consider the steps that prepare it, the workforce - today and in the future - and its
business for this future based on the digitization of various branches of the economy,
as well as and e-gov systems. This report presents the results of an analysis of what
Moldova could do to prepare for (and take advantage of) the growing digitalization of
economic activities between sectors inside and outside Moldova. It indicates some of
the directions that could be integrated into future programs, funded by development
partners or considered for action by government and development agencies.
Moldova's ICT industry has evolved rapidly in the last decade. WTO data show
that Moldova's net exports of telecommunications, computers and intelligence
services reached $ 78 million in 2016.
According to data recently presented by the National Bureau of Statistics, in
2019 the information and communications technology industry has become one of the
locomotives of economic growth in the Republic of Moldova. For the period 20152019, the IT sector registered an increase from 2.1 billion lei to 6.6 billion lei, which
represents a more than threefold increase in annual sales revenues. Thus, interpreting
the data, in 2019, the IT industry accounted for 7.1% of national GDP, which
qualitatively changed the structure of exports of the Republic of Moldova.
For this period, the sales volume in the electronic communications industry
amounted to 6.8 billion lei. The volume of exports of ICT products and services
exceeded in 2019 the figure of 5 billion lei. Only IT exports increased three times from 1.1 billion lei in 2015, to 3.5 billion lei in 2019, exceeding even the export of
strategic products, such as wine (by over 400 million lei)
The positive evolution in the ICT sector is also accompanied by the increase in
the number of companies during this period - from 1,700 to 2,300, which also offers
the best salary level in the economy. With the fiscal regime of the IT Park, the over
600 resident companies registered an average salary of about 29,000 lei per month.
There are opportunities for growth. For example, thanks to the EU-Moldova
Association Agreement, trade ties could increase, and the country is starting to
receive attention from industry analysts worldwide. Many stakeholders (public and
private) agree that there is potential for employment in the IT industry more than
threefold over the next decade if infrastructure (eg IT parks), business climate and
skills training programs continue. they will make progress.
Various actors have launched initiatives to increase labor demand and supply,
with the hope that Moldova's digital economy, including companies producing ICT
goods and services and ICT users in other sectors (eg financial services, healthcare,
tourism, government), can contribute to the job creation that Moldova needs to
pursue sustainable economic growth.
Positive dynamics are due to a vibrant and organized private sector and due to
support from the public sector. The active association of the ICT industry in
Moldova, the Association of Information and Communication Technology
Companies (ATIC) has been a significant player in this space. For example, it has set
up a center of excellence in the IT industry, Tekwill.
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Law no. 77 of 21.04.2016 11 on the Information Technology Park establishes the
manner in which this park will operate. This law aims to create the necessary
premises to stimulate the development of the information technology industry,
research and innovation in the field of information technology in various fields and to
encourage foreign direct investment.
The park offers many benefits, including consulting services. However, the most
important benefits are the tax cuts (Article 15) that allow entrepreneurs to invest this
economy in development activities. The park facilitates a one-time fee of 7% of sales
revenue, which is very attractive for bootstrap start-ups. Article 8 sets out what
activities residents of the park should carry out in order to qualify.
Although comprehensive activities are covered, they do not provide technologydriven financial services enterprises. However, providers of pure technology
solutions for the financial sector are covered.
There is already an ecosystem that supports the development and digitization of
the fintech and economic sector in the Republic of Moldova,a vibrant community of
supporters working together to bring about transformative changes in financial
services for the benefit of e-commerce. Those with a more significant and noticeable
impact are:
● Tekwill enables information technology, including the development of Fintech
technical solutions. They are a center where IT professionals can connect and share
ideas and resources to empower Moldova's economy. Tekwill also runs XY
Accelerator for start-ups in the Republic of Moldova. Tekwill also hosted the first
Fintech Conference in Moldova in 2019.
● MAICT - Moldova Association of Information and Communication
Technology promotes the development of the ICT sector.
● AAFS - Association of Alternative Financial Service of Moldova, unites nonbanking financial institutions. They cover Fintech, but only outside the banking
sector.
● Moldova is fortunate to have many international development partners that
support the government and the private sector, including: USAID, the World Bank,
the European Bank for Reconstruction and Development.
Due to the activity of such organizations, in recent years there has been a rapid
increase in the number of digital startups established in Moldova. The Tekwill facility
is starting to become a hub for start-ups, and MAICT believes that there is a
possibility that more companies will appear in the coming years around financial
services ("fintech") or games, for example. Also, supporting IT professionals and
business graduates in Moldova could encourage them to stay in the country.
The government has been receptive and aims to promote the growth of the IT
industry through fiscal incentives, new IT parks and training programs for specialists.
Parliament recently approved a new "start-up visa law", which simplifies access to
the Moldovan labor market for highly qualified IT specialists. But private sector
stakeholders remain uncertain about its acceptance by international workers. The
Ministry of Economy and Infrastructure defines a new roadmap for the
11

Law no. 77 of 21.04.2016, regarding the establishment and activity of IT Parks
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competitiveness of the ICT industry (for the period up to 2023), and a significant
focus is - in addition to improving infrastructure - capacity development, business
and start-up ecosystem and investment promotion. it is also working to modernize the
curriculum and ICT infrastructure in schools and is trying to develop human capital.
The number of graduates in ICT-related fields - around 6,500 per year - is also
higher in the proportion of graduates compared to regional colleagues, such as
Bulgaria, Hungary or Romania. However, the share is lower than the EU or OECD
average. Employers and industry representatives are critical of the quality of many of
these graduates and the relevance of their skills to industry requirements.
Some of the gaps both on the demand side and on the supply side. For example,
there are plans to support more digital start-ups and provide them with financial and
technical support to grow. Plans are also being developed to extend the Tekwill
model to other cities to make the digital economy more inclusive. The use of ICT by
companies in sectors. In addition to workers, technological change involves
challenges for companies. If they want to sustain growth, Moldovan companies especially exporting companies in the sectors - should invest and upgrade their
technology to remain competitive. Indeed, recent research by the World Bank has
shown that developing countries face an increasing possibility of losing productivity
gains due to delayed innovation - including technology adoption - due to lack of
managerial capacity and poor working environments.
There are several gaps, both on the demand side and on the supply side. For
example, there are plans to support more digital start-ups and provide them with
financial and technical support to grow. Plans are also being developed to extend the
Tekwill model to other cities to make the digital economy more inclusive. The use of
ICT by companies in sectors In addition to workers, technological change involves
challenges for companies. If they want to sustain growth, Moldovan companies especially exporting companies in the sectors - should invest and upgrade their
technology to remain competitive.
Indeed, recent research by the World Bank has shown that developing countries
face an increasing possibility of losing productivity gains due to delayed innovation including technology adoption - due to lack of managerial capacity and poor working
environments. the "horizontal" use of digital tools and technologies in other sectors12.
For example, only about 60 percent of Moldovan companies (the survey
included 360 formal companies with 5 or more employees), of those surveyed in the
most recent business survey, have websites or use e-mail to trade. business. This
indicator is much weaker compared to other European countries, such as the Czech
Republic (over 90%) or Poland (over 80%). 19 See figure. 3.1.1
Moldova has made some progress in ICT development; however, it remains
quite weak in most international comparisons. Moldova's positions do not improve
considerably even compared to geographically close countries, in their historical
context and in their level of economic development.
(Cirera, Xavier; Maloney, William F. 2017. The paradox of innovation: the capacity of the developing country and
the unfulfilled promise of technological recovery. Washington, DC: World Bank. © World Bank.
Https://openknowledge.worldbank.org/handle / 10986 / 28341banking, tourism, agriculture)

12
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Figure 3.1.1 Indicator of the number f Internet users and companies with
websites
Source: World Bank Enterprise Surveys (firm data, c. 2016), World
Development Indicators (Internet usedata, c. 2016)
In its latest version of 2019, the IPR report maps the network-based training
landscape of 121 economies based on their performance in four different pillars:
technology, people, governance and impact. According to fig. 3.1.2, it can be seen
that compared to the average of these indices, divided by pillar, the Republic of
Moldova is much closer in terms of development to middle-income countries,
especially in terms of technology and governance.
Table 3.1.2 Network readiness index 2019, Moldova

Source: Network Readiness Index 2019, Moldova, by Portulans Institute
Despite the remarkable growth of the ICT sector in Moldova, the decline in IPR
can be explained by deteriorating competitive market conditions, relatively high
prices for mobile communications and reduced broadband internet access. The large
urban-rural discrepancy also reflects a large urban-rural gap in Moldova's ICT
development. The Network Readiness Index is one of the leading global indices on
the application and impact of information and communication technology (ICT) in
economies around the world.
The general average of this indicator shown in fig. 3.1.3 of the Annex, is also
influenced by the three sub-pillars of the Technology pillar, in particular the one
referring to “Future Technologies”, sub-item 1.3.2 “Investments in emerging
technologies” and 1.3.3 “Public procurement of advanced technology products” .
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These indicators refer to the level of openness of the private and public sectors,
respectively, to procure, adopt and implement high-performance technologies and
software in the long-term activity and development.
Digital engagement of people - which can lead to digital adoption by businesses
- is also relatively low. For example, an analysis by the US International Trade
Administration states that: "E-commerce is still in its infancy, with few traders
offering this option in Moldova and few Moldovans accustomed to ordering
online." 13 This means that Moldovan companies are losing the opportunity to access
new markets through tools such as e-commerce.
Others found that about 71% of the population accessed the Internet in 2016 14.
When it comes to using social networks, since 2017, Moldova had about 20% of
people who actively used social networks. This was lower than the global use, which
was at 37 percent, or Romania at 49 percent and Ukraine at 36 percent. But few
Moldovans seem to use the Internet for economically productive purposes. For
example, less than one-fifth of Moldovans (over 15 years old) surveyed in 2017
reported using the Internet "to buy something online in the last year" and only a third
"used the Internet to pay bills in the last year." ,"Internet use is also concentrated in
Chisinau.
Data from a 2014 survey showed that about half of the population used the
Internet at that time, and about 45% of them lived in the capital Chisinau. (At the
time, 16 percent reported using internet banking services.)15
There are no documented studies on financial inclusion. In other words, what
proportion of the population has a bank account. However, it is believed that
Moldova has a low level of financial inclusion, compared to its neighbors, even
though the penetration of the bank account among the population has increased in
recent years. The World Bank estimates suggest that financial inclusion increased
from about 18% in 2014 to about 44% in 2017.
The analyzed indicators show that the Republic of Moldova, although
registering an increasing trend in the number of internet users, social networks and
ICT specialists, SMEs at the national level are not willing to implement and train
staff to integrate systems and software for collecting and storing data about, customer
products, tracking, internal management and production.
For this reason, the ability to apply Big Data processing technology by
collecting data in cloud systems is premature, although several attempts are being
made at the level of government projects, such as "Digital Moldova 2020". The
Digital Moldova 2020 Strategy was developed by the Ministry of Economy and
Infrastructure and approved by the government in 2013, according to Hot. of
Government no. 857, of October 31, 2013, in order to promote policies aimed at
ensuring a sustainable growth of the ICT sector.
The document sets out the directions to ensure a systemic development of the
field of information and communication technology in the coming years, for the
comfort and well-being of the citizen.
https://www.export.gov/article?id=Moldova-eCommerce
https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2017/moldova
15
https://www moldova.org/en/1-7-million-moldovans-use-internet/
13
14
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The strategy provides favorable conditions for the development and widespread
use of ICT potential in all areas: public, private, business and the daily lives of
citizens.
The vision of the strategy is to create by 2020 an advanced information society,
in which the use of information and communication technology facilities, extended
access to modern ICT infrastructure, rich digital content and the provision of
information services will lead to economic competitiveness, good governance and
therefore, to an improved welfare of the population. The strategy is structured around
three pillars, each of which reflects the most important issues of the sector and
develops actions in this area to achieve the objectives:
● Pillar I: Infrastructure and access - improving connectivity and network
access;
● Pillar II: Digital content and electronic services - promoting the generation of
digital content and services;
● Pillar III: Capacities and use - improving digital literacy and skills to enable
innovation and stimulate use16.
According to sub-item 2.3. "Important ongoing programs, initiatives and
projects" were proposed to implement the following projects:
Governance: Functional Electronic Governance Center, which implements the
project "e-Transformation of governance" - Strategic program for technological
modernization of governance; The Open Government Action Plan for 2012-2013 17,
including:
● M-Cloud Joint Government Technology Platform;
● Government Electronic Payments Service 3) Government Interoperability
Platform;
● Paperless Government Initiative - SIGEDIA;
● Government e-Reporting Platform for Business;
● Government Platform for Permissive Business Authorizations;
● e-Procurement;
● e-Constructions;
● e-Justice;
● Digitization of Operational Support Systems for the Government
● Government Data Storage Infrastructure
The mCloud data storage service involves: “The IaaS service is a model for
delivering IT services from the MCloud platform, in which the provider (Information
Technology and Cyber Security Service) makes the requested IT resources available
to the Beneficiary (APC), and the beneficiary is responsible for the administration of
computer systems. When recipients request Saas services, they are actually given a
virtual data center environment that provides them with computing resources (virtual
processor, working memory (RAM), and disk storage space) that they manage
remotely. independently through the self-service tools provided by the provider 18.
Government Decision no. 857, of October 31, 2013
Government Decision no. 195 of April 4, 2012
18
https://stisc.gov md/ro/-iaas-service-mcloud
16
17
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The beneficiaries being:
● public authorities,
● state institutions,
● real sector enterprises.
Moldovan citizens face a lack of local digital content and a small number of
electronic services. Another important aspect is the digitization of the cultural and
scientific heritage, whose National Program for computerization of the cultural field
for the period 2012-2020, was approved only in 2012.
Conclusions
In this paper, some challenges of big data analysis were discussed. Finally, some
real-world big data analytics applications have been introduced. Big data is a
significant area that offers many potential benefits and innovations. It is a remarkable
field, with a promising future, if approached correctly. The difficulty with big data
comes mainly from its size, which requires proper storage, management, integration,
cleaning, processing and analysis.
In this regard, Moldova has the opportunity to position itself to take advantage
of technological changes and the ongoing digital transformation. To some extent, it
already has some of the necessary elements: in the last decade it has accelerated the
digitalisation process of its government, and its local digital industry has created jobs
and increased its exports. Both the private sector and the government are aligned in
their vision to realize the opportunity of the digital economy. Well-defined and
implemented public policies and programs can help here, helping to create more,
better and more inclusive digital jobs.
At the same time, in the regional context, the Republic of Moldova, in contrast
to the neighboring country, Romania, has a culture of using digital tools and online
commerce. As discussed earlier, there are several sectors in which firms - especially
smaller enterprises - use digital tools and services. These range from involvement in
online marketing to production automation to the use of accounting or human
resource management tools. Lack of information may be a key reason for a lower rate
of adoption of digital services. Businesses may have limited awareness of digital
technologies relevant to their sectors, lack of knowledge about where (reliably) they
source these tools or technologies, limited (digital) skills among workers, or low
levels of knowledge about where to acquire them. such skills and, in some cases, poor
information about the costs and benefits of such investments.
With few exceptions, rural communities remain in coverage or access to digital
technologies. Even though the mobile phone has become commonplace globally,
other technologies have remained within reach or inaccessible to rural workers and
businesses. And the self-employed can be located anywhere, working practically for
an employer located anywhere in the world. But this potential is often unrealized due
to low skill levels, poor infrastructure (e.g., inadequate electricity or bad roads that
increase the cost of doing business) or the limited launch of appropriate technologies
due to different market failures, starting with commercial viability. the base. no
exception to these trends. With a vibrant local ICT industry and wide access to
accessible internet service,all through mobile networks - it may be possible for rural
MONOGRAPH

40

ISBN 978-3-949059-33-9

Intellektuelles Kapital - die Grundlage für innovative Entwicklung ‘ 2021

Part 5

residents to take advantage of digital tools. However, rural areas are leaking, most
skilled workers are moving to cities or even migrating.
High exchange rates and reliance on banks and card companies to process
payments are also one of the biggest contributors to the low level of cashless (or
electronic) payment channels used for e-commerce.
Some recommendations to prepare and improve business and government
ecosystem frameworks to become more competitive and attractive for ICT
investment,are,as following :
● Continue the expansion of ongoing programs and efforts as a collaboration of
the public and private sectors, supporting the IT industry to improve quality and
move to higher value-added products and services; raising the awareness of younger
students and their families about digital skills and jobs
● Have a long-term increase investment in education through digital literacy,
incorporating digital skills at all levels of education; increasing the coverage of
training programs for Moldovans outside the IT industry in digital skills
● Accelerate the digitalization of enterprises, by improving the digital skills of
today's workers in various sectors, overcoming the ICT industry
● Raise awareness of non-ICT businesses about digital opportunities and the
need to implement Big Data storage and analysis tools
● identify several pilot sectors to test training approaches for businesses and
individuals (workers) to improve their digital skills and abilities; set up a program to
connect local IT expertise with companies to identify and implement digital
upgrades, potentially with a focus on SMEs and state institutions, to accumulate more
data sets, to be stored and processed through cloud systems.
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KAPITEL 2 / CHAPTER 2
CONSULTING ACTIVITIES IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL
BUSINESS

КОНСАЛТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-06-05-002

Вступ
Положення міжнародних економічних відносин та розвиток консалтингу
насамперед відноситься до ефективності функціонування консалтингових
послуг в середовищі економіки, в якій, інфраструктура ринку є ключовим
елементом. Консультаційна діяльність, яка є однією з важливих складових
інфраструктури управління, а також роль міжнародного консультування з
питань розвитку світової економіки та міжнародного ринку консалтингової
діяльності. Міжнародний консалтинговий ринок послуг трансформується під
впливом динаміки світових бізнес тенденцій, яка супроводжується
використанням нової інформації та технологій консультації, які є основою
розвитку якості сучасного бізнесу консалтингових послуг, трансформація
бізнес-процесів ТНК та диверсифікація структури консалтингової діяльності та
продуктів завдяки інноваційній складовій.
Актуальність даного дослідження полягає в тому, що на сьогодні, етап
розвитку світового господарства, економічне зростання держави визначається
ресурсами країни та ступенем її інтеграції в світогосподарську систему. Якщо
подивитися на практику вирішення проблем економічного зростання у світі за
останні 10 років, то можна побачити, що багато розвинених країн пов’язують це
з якістю персоналу, які отримують досвід та постійно передають свої знання.
Мета даної роботи полягає в тому, щоб прослідкувати за розвитком
торгівлі консультаційними послугами в системі міжнародного бізнесу та її
впливу на фінансовий сектор України засобом формування державного ринку
консультаційних послуг на тлі світового досвіду.
Для досягнення мети потрібно вирішити наступні питання:
– оцінити що зараз змінюється у фінансовому світі в контексті розвитку
принципово нового інструменту, який керується консультаційними послугами;
– всебічно вивчити методи і способи організації консультаційної роботи;
– створити поради щодо виникнення державного ринку консультаційних
послуг в Україні;
– проаналізувати термін «консалтинг» в наукових працях та визначити
його місце у суспільстві розвитку фінансів;
– вивчити процеси створення, індивідуальності торгівлі консультаційними
послугами у світі, знайти та виділити питання діяльності щодо розвитку
сектора глобальної економічної системи;
– знайти сутнісні властивості підсумків консультаційної роботи як об’єкта
фінансових відносин, проаналізувати тенденції світового ринку консалтингової
діяльності та оцінки факторів ціноутворення.
Слід відмітити, що положення та концепції міжнародної консалтингової
діяльності, представлені в роботах таких вітчизняних та закордонних
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науковців: Кобушко І., Юла О., Колесник М. [46], Нараянан Б., Кадасала Н.,
Ачарі Л., Саху С. [49], Обіджон Г., Захаркін О., Захаркіна Л. [50], Nguedie Y. H.
N. [51], Палієнко М., Люльов О. [52], Видич Ф. [57], Шафі С. [56], Мереза М.
[48], Балас А., Кая Х. [41], Zwerenz D. [58], Аугбака М., Авуйола А., Щербина
Т. [40], Сайма Т. [55], Гончаренко Т., Лопа Л. [44], Павлюк В. [53].
2.1. Теоретичні аспекти міжнародної консалтингової діяльності
2.1.1. Сутність, основні види та завдання консалтингу.
На початку, ми визначимо, що консалтинг це діапазон консультаційних
послуг, які були спрямовані на вирішення бізнес питань інформаційного,
управлінського та практичного характеру, а консультаційні послуги –
діяльність, яка здійснюється професійними консультантами та спрямована на
сервіс потреб в роботі комерційних і некомерційних компаній (незалежно від
розміру, галузевої приналежності, організаційно-законодавчої форми),
фізичних осіб в консультаціях, навчанні, дослідженнях по труднощам
діяльності та розвитку підприємств.
Поняття «консалтинг» прийшло до України в 90-ті роки минулого століття
з-за кордону під час переходу країни на ринкові механізми економіки. Із цього
часу у вітчизняній літературі починається застосування цього поняття у різних
варіаціях (табл. 1).
Консалтинг (англ. consulting – консультування) – це вид професійних
інтелектуальних послуг, пов’язаних із вирішенням окремих проблем
організацій у сфері управління та організаційного розвитку. Включає аналіз
існуючих бізнес-процесів клієнта, обґрунтування перспектив розвитку й
використання науково-технічних, організаційних та економічних інновацій з
урахуванням предметної області й особливостей бізнесу клієнта [26].
Українські вчені В. А. Верба, Т. І. Решетняк [4] наголошують, що
консалтинг може стосуватися як локальних суто економічних питань
(фінансовий аналіз, бухгалтерія, аудит, оподаткування), так і глобальних
управлінських проблем (стратегічний розвиток, реорганізація, інноваційний
процес).
Існує два способи поділу консультаційних послуг на види :
– предметний, який розглядає питання в розрізі самого предмета надання
консультацій (грошовий, промисловий або загальний менеджмент);
– методологічний, що розділяє послуги за методикою надання
консультаційних послуг (навчальне, процесуальне, експертне надання
консультацій) [7].
Фахівці вважають, що існує два підходи до визначення консалтингових
послуг: широкий і вузький.
Згідно широкого функціонального підходу, консалтинг розуміється як
сукупність практичних порад і допомоги. Представниками широкого підходу є
Ф. Стееле і П. Блок.
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Таблиця 1 – Тлумачення понять «консалтинг» і «консультування»
вітчизняними вченими [13]
Визначення поняття «консалтинг»
Визначення поняття
«консультування»
1
2
Діяльність спеціалізованих компаній із Особлива професійна діяльність,
надання
інтелектуальних
послуг що
передбачає
залучення
виробникам, продавцям, покупцям (поради і кваліфікованих
фахівців
зі
рекомендації) з різноманітних питань спеціальною
підготовкою
в
виробничої
діяльності,
фінансів, галузі бухгалтерського обліку,
зовнішньоекономічної діяльності, створення аналізу,
контролю,
права,
та
реєстрації
фірм,
дослідження
і управління [2].
прогнозування ринків товарів і послуг,
розроблення бізнес-проектів, маркетингових
програм, інноваційної діяльності, пошуку
шляхів виходу з кризових ситуацій,
підготовки статутних документів у разі
створення нових підприємств і організацій
тощо [11, с. 824].
Вид інтелектуальної діяльності, основне Діяльність спеціальних компаній
завдання
якої
полягає
в
аналізі, із консультування виробників,
обґрунтуванні перспектив розвитку та продавців, покупців у сфері
використанні
науково-технічних
та експертної,
технічної
та
організаційно-економічних
інновацій
з економічної діяльності [14].
урахуванням предметної галузі та проблем
клієнта [5].
Діяльність, яка здійснюється професійними Діяльність
спеціальних
консультантами
і
спрямована
на компаній,
що
полягає
у
обслуговування потреб комерційних і консультуванні
виробників,
некомерційних організацій, фізичних осіб у продавців, покупців із широкого
консультаціях, навчанні, дослідницьких кола питань економіки, фінансів,
роботах по проблемах їх функціонування і зовнішньоекономічних зв’язків
розвитку [24].
[32].
Ф. Стееле визначає консалтинг як будь-яку форму надання допомоги,
процесу або структури завдання або серії завдань, при якій консультант сам не
відповідає за виконання завдання, але допомагає тим, хто несе за неї
відповідальність [1; 33].
В рамках вузького професійного підходу консалтинг розглядається як
професійна служба. Представниками даного підходу є Л. Грейнер і Р. Метцгер.
Вони характеризують управлінське консультування як консультативну службу,
що працює за контрактом і надає послуги організаціям за допомогою
кваліфікованих фахівців, які виявляють управлінські проблеми в організаціїзамовнику, аналізують їх діяльність, дають рекомендації щодо вирішення
існуючих проблем, а при необхідності сприяють їх виконанню [20; 28].
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Однак незалежно від того, якою класифікацією щодо консультаційних
послуг скористатися, цей вид роботи може приймати наступні форми.
1. Аналітика. Це вступний крок вирішення завдання що стоїть перед
консультантом. Вивченню піддаються всі існуючі характеристики, консультант
проводить збір статистики різними способами. Частіше всього цих відомостей
досить з тією метою, щоб не лише побачити дилему, та й запропонувати для неї
найкраще рішення в сфері автоматизації, удосконалення витрат або
перерозподілу зобов’язань службовців.
2. Прогнозування. Даний вид потрібен для запуску проектів у вигляді
оцінки їх ризиків. У діючій компанії добре складений прогноз грошових
перспектив принесе неоціненну користь. В роботі консультант вживає як
прийняті методики зі світовим ім’ям, так і свої розробки. В останньому випадку
доказова база спроможності прогнозу має викликати сумнівів.
3. Ревізія роботи. Дана форма консалтингу дозволяє усвідомити стан справ
в організації. Фокусом ревізії можуть стати бізнес процеси компанії в
загальному або один її підрозділ, наприклад, бухгалтерії, відділу продажів,
технічної підтримки. Менеджер отримує деталізований звіт з розпорядженням
«слабеньких місць» роботи. На його базі консультанти радять заходи щодо їх
посилення.
4. Експертні консультації. Залучити професіонала для консультації можна
одноразово або в рамках тривалої взаємодії. Незважаючи на те, що перший
шлях більш вигідний, майже всі компанії свідомо вибирають другий. Причина
проста – існуючі в організації труднощі нерідко нереально вирішити в рамках
однієї зустрічі, а постійна взаємодія з фахівцем дозволяє досягти необхідного
ефекту.
5. Конкретна участь у проекті. Цей формат вживається коли в штаті
немає фахівця такого профілю. Консультант стає рівноцінним учасником
проекту, наприклад, веде маркетингові компанії клієнта або формує
бухгалтерську звітність [12].
Отже, головна мета консалтингу полягає в аналізуванні, аргументуванні
перспектив розвитку та використання організаційно-фінансових нововведень з
урахуванням предметної області і питань клієнта.
2.1.2. Види консалтингової діяльності, її місце у міжнародних
класифікаціях
У світі існує досить не мало класифікацій консалтингових послуг
(класифікації МВФ, Всесвітнього банку та інші). В Україні, з метою синтезу
зовнішньоекономічної
діяльності
застосовується
систематизація
з
виокремленням транспортних, інноваційних, інформаційних, консалтингових,
туристичних послуг тощо [17].
Консультаційні послуги як правило, проходять цілий життєвий цикл: стадії
планування та конструювання, вихід на ринок, зросту, довершеності, сповнення
та спаду. Велика роль приділяється часовому виміру, бо деякі послуги можуть
застаріти, і їх слід підміняти, а деякі послуги виникають, і їх слід
впроваджувати. Отже, систематизація консультаційних послуг потрібна,
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особливо при ототожнюванні інноваційного виду консалтингу. Цілісність рис,
які надаються кожному інноваційному виду консалтингу, дозволяє зіставити
його шанси і охарактеризувати його продуктивність по відношенню до всіх
інших [21].
Існує величезна кількість класифікаторів консультаційної діяльності. У
Європейському довіднику по керівництву в даний час, виокремлено приблизно
100 видів консультаційних послуг. Основні види консалтингових послуг згідно
з Європейським класифікатором наведено в (табл. 2).
Таблиця 2 – Основні види консалтингових послуг згідно з Європейським
класифікатором [13; 37]
Вид послуг
Характеристика
1
2
Загальне
Визначення ефективності системи управління, оцінка
управління
бізнесу,
управління
нововведеннями,
визначення
конкурентоспроможності (вивчення кон’юнктури ринку,
диверсифікація або становлення нового бізнесу, міжнародне
управління, оцінка управління, злиття і придбання,
організаційна структура і розвиток, приватизація, управління
проектом, управління якістю, реінжиніринг, дослідження і
розвиток, стратегічне планування, бенчмаркінг, пошук
партнерів, внутрішній менеджмент, управління експортом та
імпортом, кризове управління).
Адміністрування Аналіз документообігу, розміщення або переміщення
відділів, управління офісом, організація і методи управління,
регулювання ризику, гарантії безпеки, планування робочих
приміщень та їх оснащення.
Управління
Професійний рух і скорочення штатів, культура корпорації,
кадрами
рівні можливості, пошук кадрів, відбір кадрів, здоров’я і
безпека, програми заохочення, внутрішні зв’язки, оцінка
робіт, трудові угоди і зайнятість, навчання менеджменту,
планування робочої сили, мотивація, пенсії, аналіз
функціонування,
психологічна
оцінка,
винагорода,
підвищення кваліфікації працівників, вирішення конфліктів,
тренінг.
Маркетинг
Реклама і сприяння збуту, корпоративний образ та відносини
з громадськістю, дослідження ринку, післяпродажне
обслуговування замовників, дизайн, прямий маркетинг,
міжнародний маркетинг, стратегія маркетингу, розроблення
нової продукції, ціноутворення, роздрібний продаж і
дилерство, управління збутом, навчання збуту, соціальноекономічні дослідження і прогнозування.
Виробництво
Автоматизація, використання устаткування і його технічне
обслуговування, промисловий інжиніринг, переробка
матеріалів, регулювання внутрішнього розподілу матеріалів,
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Фінансове
управління
Інформаційна
технологія

Спеціалізовані
послуги
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Характеристика
2
упакування, схема організації робіт на підприємстві,
конструювання й удосконалення продукції, управління
виробництвом, планування і контроль над виробництвом,
підвищення продуктивності, закупівлі, контроль якості,
управління запасами, ергономіка, управління матеріалами.
Системи обліку, оцінка капітальних витрат, оборот фірми,
зниження собівартості, неплатоспроможність (банкрутство),
збільшення прибутку, збільшення доходів, оподаткування,
фінансові резерви.
Системи автоматизованого проектування й автоматизовані
системи управління, застосування комп’ютерів в аудиті та
оцінці, електронна видавнича діяльність, інформаційнопошукові системи, адміністративні інформаційні системи,
проектування і розроблення систем, вибір і установка
систем,
внутрішній
аудит
інформаційних
систем,
відновлення інформаційних систем.
Різні
види
рекомендацій,
які
відрізняються
від
вищевикладених за методами, за об’єктами чи за характером
впроваджуваних
знань:
навчальне
консультування,
консалтинг з управління електроенергетикою, інженерний
консалтинг, екологічний консалтинг, інформаційний
консалтинг, юридичний консалтинг, консалтинг з управління
розподілом матеріалів і матеріально-технічним постачанням,
консалтинг у державному секторі бізнесу, консалтинг із
телекомунікацій.

Класифікація Світового банку визначає розподіл всіх послуг на такі групи:
– факторні послуги, які приймають платежі, що з’являються через
інтернаціональний рух факторів виробництва;
– нефакторні послуги, включають інші види послуг (трансфер, мандрівки
та інші нефінансові послуги) [17].
Загалом, консультаційні послуги дуже різноманітні. Структуру системи
міжнародних консалтингових послуг можна представити в наступному вигляді
(табл. 3) [15].
Європейський ринок консалтингу поряд із північноамериканським ринком
є найбільшим сегментом світового ринку. Європейська Федерація асоціацій
консультантів з економіки й управління (ФЕАКО) дає таке визначення
консалтингу: «Менеджмент-консультування полягає у наданні незалежних
порад та допомоги з питань управління, включаючи визначення й оцінку
проблем і (або) можливостей, рекомендацій відповідних заходів і допомогу в їх
реалізації» [13; 35].
Сферою діяльності IT-консалтингу є інформаційні технології. Основне
завдання – ввести в ужиток автоматизовані системи управління підприємством.
MONOGRAPH

47

ISBN 978-3-949059-33-9

Intellektuelles Kapital - die Grundlage für innovative Entwicklung ‘ 2021

Part 5

Таблиця 3 – Міжнародна класифікація консалтингових послуг
Різновид консалтингу
Послуги
1
2
Міжнародна класифікація консалтингових послуг
Менеджмент-консалтинг Цілеспрямований
на
поліпшення
своїх
адміністративних галузей : супровід та розробка
інвестиційних проектів, керування процесами
бізнесу, дефініція продуктивності порядку
менеджменту, керування інноваціями, аутсорсинг.
Стратегічний консалтинг Цілеспрямований на поліпшення ключового
положення фірми : стратегічне проектування,
технологічне
проектування,
PR-консалтинг,
рекламна політика, логістика, розподіл, фінансова
політика, юридичне консультування.
ІT-консалтинг
Консалтинг в області інформативних технологій з
підвищення якості будови зберігання, обновлення,
розповсюдження
і
знищення
інформації:
розроблення, вивчення, розповсюдження і
супровід ІТ-систем.
HR-консалтинг
Консалтинг в сфері світових людських запасів:
найм, опрацювання і керівництво мотивування
працівників, кадровий облік.
Сюди, наприклад, відносять підключення локальних мереж, систем для
обчислень, телекомунікацій.
Оптимізація роботи підприємства досягається через основні моделі бізнеспроцесів, наприклад, Material and Capacity Requirements Planning (MRP і CRP).
Крім них використовують змішану MPR II, і Enterprise Resource Planning або
Customer Synchronized Resource Planning (ERP і CSRP) для розподілу резервів
підприємства. Почали користуватися популярністю моделі з вузькою
спрямованістю, наприклад, Distribution Requirements Planning, Finite
Requirements Planning, Statistical Inventory Control (DRP, FRP і SIC відповідно) –
комплекси для регулювання активів підприємства: матеріальної та сировинної
бази.
IT-консалтинг часто допомагає в розробці різноманітних інтернетпроектів, куди входить дизайн сайту, його основна ідея, аналізи статистичних
даних для користувача активності на веб-ресурсах, постачання клієнта
інтернет-платформами, зчитування інтересів різних споживачів. На світовому
рівні IT-консалтинг – найперспективніша сфера, і в найближчому майбутньому
стане ще популярнішою. Але в Україні бізнес ще не готовий робити серйозні
вкладення в недешеві автоматизовані системи та їхній розвиток на своєму
підприємстві. Домінування ІТ-консалтингу – стала тенденція за рахунок,
насамперед, аутсорсингу; намагання мінімізувати трансакційні витрати
підприємствами спричиняє передачу реалізації низки функцій стороннім
виконавцям. Високим попитом користуються впровадження інформаційних
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систем та їх інтегрування з метою підвищення ефективності управлінських
бізнес-процесів. Цей сектор консультаційних послуг все більше спрямований на
перехід від ІТ-аудитів до розроблення системних ІТ-проєктів та мобільних
технологій.
HR-консалтинг спрямований на підбір і оцінку персоналу, HR-аутсорсинг,
створення мотивації. Грамотні фахівці з консалтингових компаній допомагають
створити результативну команду, навчають ефективному управлінню,
підвищують продуктивність персоналу, поліпшують взаємини між
працівниками, створюють корпоративну культуру та позитивну робочу
атмосферу. Для роботи в цій галузі не потрібна якась висока або нестандартна
кваліфікація, тому в Україні консалтинг у кадровій сфері став
найпопулярнішим різновидом таких послуг. HR-консалтинг – підбір й оцінка
персоналу, HR-аутсорсинг, мотивація. Зараз спостерігається збільшення попиту
на навчальні послуги. Це спровокувало різкий зліт пропозицій щодо тренінгів
та інших видів освіти. Тепер у переліку послуг, що надаються консалтинговими
фірмами, нерідко можна зустріти навчальні програми, тренінги, конференції
тощо. Але тут потрібно звернути увагу на те, що якість таких послуг у сфері
освіти часто невисока через брак досвіду проведення таких заходів, нестачу
прогресивних методів навчання та їхнього пристосування під актуальні умови
української сучасності.
2.1.3. Поняття міжнародного консалтингу
Міжнародним консалтингом називають вид інтернаціональної роботи з
послугами, яку проводять спеціальні фірми певних держав у вигляді надання
порад і консультацій країнам, продуцентам, торгівцям та споживачам
протилежних країн, а саме з питань економічної роботи, а також діяльність
спеціалізованих фірм однієї країни надання консультацій з проблем
зовнішньоекономічної роботи фірмам своєї країни.
Головними користувачами консультаційних послуг на глобальному ринку
виступають:
– муніципальні організації та установи;
– торгові компанії;
– банківські структури;
– організації сфери страхування;
– різні фонди;
– промислові компанії.
А для користувачів консультаційних послуг необхідні, міжнародні
консультанти, які вважаються особами, які допомагають компаніям знаходити
відповіді на питання щодо майбутньої діяльності на зовнішніх ринках.
Ефективний міжнародний консультант може співпрацювати зі своїми клієнтами
у конкретних проектах у широкому діапазоні (менеджмент, дослідження ринку,
людські ресурси, корпоративна стратегія, інженерія, ІТ тощо). Незважаючи на
винятки, міжнародні консультанти, ймовірно, тісно співпрацюють з командою
управління компанії, яка вже має певний досвід зовнішньої торгівлі. Як і для
багатьох видів консалтингової роботи, міжнародний консультант повинен
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володіти декількома навичками, необхідними при роботі з різноманітним колом
клієнтів. Консультант повинен добре спілкуватися (англійською та іншими
мовами), вміти точно оцінювати інформацію та робити можливі прогнози на
результат конкретних напрямків дій, проявляти достатньо креативності та
бачення, щоб побачити всі потенційні стратегії, які в кінцевому рахунку
принесуть користь клієнту.
Поряд з цими навичками, міжнародний консультант повинен мати
ґрунтовну освіту, а також досвід роботи на міжнародних ринках, що має
відношення до прийнятих консультаційних робіт. Комерційні відносини між
міжнародним консультантом та їх клієнтами на міжнародних ринках
регулюються договором міжнародного консалтингу [22].
Тобто, міжнародний консалтинг це – система послуг на міжнародному
рівні, при якому компетентні організації проводять синтез, вивчення та надають
своє рішення по об’єкту консультування після чого одержують винагороду.
Чисто консультаційних компаній в світі не так багато тому, що
консультаційні послуги ведуться одночасно з представленням інших видів
послуг. А також, консультаційні послуги надають досить відомі, величезні
компанії, створюючи свої дочірні компанії та філії, які спеціалізуються в
консультаційному бізнесі [23].
2.2. Світовий ринок консалтингових послуг
2.2.1. Роль міжнародного консалтингу в розвитку національного ринку
консалтингових послуг
На практиці міжнародного бізнесу можна побачити, що формування
великого спектру ділових послуг і консалтингових компаній є індикатором
зростаючого ринку та потенціалу інтернаціоналізації національного бізнесу. У
багатьох країнах з розвиненою ринковою економікою отримання
консультаційних послуг є невід’ємною складовою при розробці та введенні
нових проектів, оптимізації бізнес-процесів і модернізації бізнесу в цілому.
У період новітньої історії консалтингова діяльність розширюється на базі
зростаючої глобалізації компаній, інформаційної революції та зниження витрат
виробництва. Разом з тим початок XXI ст. показав, що індустрія консалтингу
циклічна за своєю природою та тісно пов’язана з економічними умовами в
кожній країні. У періоди рецесій 2000-2002 і 2008-2011 роки зростання цієї
сфери сповільнювався або взагалі був відсутній, але потім знову набирав
обертів, у відповідь на зростаючий попит компаній на консалтингові послуги (в
2011 році зростання індустрії склав 5%) [27]. Подальша фінансова криза, що
характеризується падінням ліквідності фінансових ринків, обвалом на ринку
акцій і погіршенням очікувань споживачів, змусив клієнтів з приватного
сектора скоротити дискреційні витрати, особливо на послуги консультантів. У
той же час спроби урядів ряду країн підвищити споживча довіра і поліпшити
стан ліквідності за рахунок вливання грошей у фінансові інститути тільки
посилило їх борговий тягар, що призвело до значного скорочення використання
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консультаційних послуг більшістю західних урядів.
В даний час, є три головним чином типи управління консалтингових
послуг, включаючи операції консультативного, стратегія консультативної та
HR Консультативний. Операції консультативного управління є основним типом
управлінських консалтингових послуг і операцій. Технологій управління
консалтингу зараз багато зрілих, і нові підприємства не можуть перевищити
існуючі відомих брендів на репутації або дизайн в короткостроковій
перспективі. Так, у 2017 році глобальний обсяг ринку консалтингових послуг
управління був 139400 млн. доларів США, і очікується, до 198300 млн. доларів
США до кінця 2025 року, з CAGR 4,5% в 2018 – 2025 роках [31].
Отже, міжнародний ринок консалтингових послуг розвивається досить
стабільно. В США і європейських країнах, він продемонстрував відносно
швидке відновлення. Найбільш поширеним напрямком надаються
консультаційних послуг є управлінський консалтинг, проте останнім часом
стрімко розвиваються також консалтинг в сфері інформаційних технологій і
аутсорсинг. Серед клієнтів консалтингових компаній провідні позиції займають
представники банківського сектора і промисловості, багато урядів країн також
звертаються за послугами професійних консультантів. Треба відзначити, що
міжнародний консалтинговий ринок характеризується значною різницею в
регіонах і країнах, що пояснюється неоднаковим ступенем зрілості
консалтингової індустрії на різних ринках, а також місцевими діловими
традиціями і практиками, які можуть сприяти або заважати розвитку
консалтингової індустрії.
2.2.2. Аналіз тенденцій світового ринку консалтингової діяльності та
оцінка факторів ціноутворення
Не зважаючи на те що, компанії можуть бути розвиненими та сильними, в
конкурентних умовах нерідко переживають труднощі, які зазвичай зроджені як
зовнішніми, так і внутрішніми умовами. Можна з впевненістю завірити, що такі
показники можуть вплинути на хід процесів в бізнесі :
– похибка курсів валют;
– ціна на сировину;
– введення нових законів та актів до них;
– переворот державної політики до будь якої області економіки;
– рішення, які сприймаються на інтернаціональній ділянці.
Стан неврівноваженості в компанії можуть сфабрикувати і не дуже гарні
взаємини між працівниками, топ-менеджерами, акціонерами, і прибуття нового
правління, компаньйонів, тощо. Якщо самостійно ці питання фірма не може
вирішити, то єдиним виходом з цієї ситуації – звернутися до професійних
консультантів.
Однак фірми звертаються до послуг консультантів не тільки коли
з’являються проблеми, а тоді, коли вони хочуть пришвидшити темпи зросту,
раціоналізувати витрати, впорядкувати управлінську установку. Також,
консалтингові послуги застосовують в рамках іміджевої політики –
впроваджується аудиторська перевірка, після чого результати можна побачити
MONOGRAPH

51

ISBN 978-3-949059-33-9

Intellektuelles Kapital - die Grundlage für innovative Entwicklung ‘ 2021

Part 5

у вільному доступі.
Консалтингові фірми можуть висувати готові «бізнес-рішення», а також
можуть розробити разом з клієнтом індивідуальний підхід. Хід надавання
послуг поставатиме з аналізу положення компанії, дефініція проблемних місць.
Потім йде етап формування рішення та введення його в фірму. Після
процедури, що вказана вище, проект закінчується оцінкою продуктивного
рішення, підсумком ROI та інших результатів.
Якщо глянути на ринок консалтингових послуг в цілому, то можна зробити
висновок, що консалтингова діяльність набирає популярність та
розповсюджується. Найбільш відомий в США та Західній Європі консалтинг це
IТ – консалтинг. У Східній Європі лідирує операційний консалтинг, така
різниця обумовлена тим, що у кожного регіону різний менталітет та різна
національна модель ведення бізнесу. Центральна та Східна Європа мають
стратегію посилити свої позиції на ринку, а Захід орієнтується на «завтрашній
день», інвестують в майбутнє. Японія і Сінгапур, також займають досить
високе місце серед надання консультаційних послуг, тобто консалтингу. Отже,
можна зазначити що поява інвесторів-нерезидентів з усього світу, надвеликі
темпи збільшення невиробничої області та інші економічні чинники це і є
причини обороту ринку консалтингових послуг який набирає ваги в цих країнах
[16].
Ринок управлінського консалтингу в останнє десятиліття є одним з
найбільш швидко розвиваючих ринків в світі. Його зріст становить 15-20% на
рік, що в 2 – 3 рази вище, ніж темпи розвитку ринків наукомісткої продукції і
споживчих послуг.
Зростання конкуренції на національних і світових ринках вимагає
постійного оновлення організаційних структур, систем і методів управління.
Дуже великий при цьому ризик помилкового рішення, наслідки неправильно
проведених перетворень досить значні, а нерідко – фатальні. Старі
організаційні прийоми й управлінські концепції вже не дозволяють домагатися
бажаних результатів. В таких складних умовах абсолютно необхідні професійні
та компетентні консультанти, спеціально вивчають досвід і помилки кращих
компаній, які володіють найсучаснішими методичними засобами і прийомами
організаційного проектування, підготовки і прийняття стратегічних та
оперативних рішень.
У світі налічується приблизно 1750 організацій, які займаються саме
управлінським консалтингом. З цього списку 40 організацій вважаються
великими, за розміром річного обігу послуг та за вимірами чисельності
спеціаліста, 190 фірм – середні, а 1520 організацій – маленькими.
Отже, міжнародний ринок управлінського консалтингу розділений таким
чином: 40 найбільших консалтингових організацій обслуговують 66% цього
ринку, 190 середніх організацій – 25%, 1520 маленьких організацій – 9%.
Великі організації налічують від 300 до 30000 спеціалістів і річний прибуток
становить від 69 млн. до 3 млрд. доларів. У середніх організаціях працює від
100 до 300 спеціалістів, річний дохід яких до 20 млн. доларів. Маленькі
організації, у них приблизно 4 спеціаліста та річний прибуток налічує 0,5 млн.
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доларів.
Таблиця 4 – П’ятірка лідерів за видами консалтингових послуг
Стратегічний
Частка
№ ІТ-консалтинг
Частка
консалтинг
ринку, %
ринку, %
«McKinsey & Company»
18.74
1
«Акцент»
21.80
«Бостон Консалтинг
16.34
2
«IBM Global
12.85
Груп»
Services»
«Бейн та Компанія»
13.55
3
«PwC
8.84
Consulting»
«Буз-Аллен та
11.53
4 «Cap Gemini
8.43
Гамільтон»
Ernst & Young»
«Акцент»
5.84
5
Deloitte
6.71
Consulting
Управління кадрами
Частка
№ Електронний
Частка
ринку, %
бізнес
ринку, %
«Hewitt Associates»
16.76
1
«Акцент»
16.10
«Вежі Перена»
12.21
2
«IBM Global
9.08
Services»
«Вільям М. Мерцер»
11.28
3
«Премудрий»
6.87
«Watson Wyatt World
9.30
4
«Бритва»
6.53
Wide»
«Hay Group»
7.92
5
«Науковий»
5.66
Дослідження задоволеності послугами консультантів, проведене «Kennedy
Inform Group», в 242 західних компаніях, показало, що, чим більші розміри
консалтингової фірми, тим в меншій мірі клієнти задоволені їхніми послугами.
Дослідження також показало, що президенти компаній в більшій мірі
задоволені послугами консультантів, ніж віце-президенти і директора.
Особливо цікаво, що компанії, що витрачають більше коштів на консалтинг,
вважають отримані послуги кориснішими, ніж компанії, витративши на
консалтинг менше коштів [34]. За оцінками аналітиків, до 2025 року обсяг
світового ринку управлінських консалтингових послуг, досягне, імовірно, 340350 млрд. доларів США. Консалтинговий ринок на даний момент переживає
сильне зростання за рахунок нових сегментів, як наприклад, інформаційна
безпека. У той же час конкуренція між учасниками ринку досягає нових висот,
незважаючи на постійно мінливі вимоги замовників консалтингових послуг.
У наш час на світовому консалтинговому ринку продовжує посилюватися
конкуренція, тому деякі малі та середні фірми змушені його покинути. З одного
боку, вони об’єднуються з великими компаніями, тобто відбувається так звана
концентрація бізнесу, з іншого боку, все більше лідерів невеликих фірм
схиляються до самостійної практики, таким чином мінімізуючи загальні
витрати.
Відносно невелика група транснаціональних гігантів демонструє
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домінування на сучасному ринку послуг і фактично визначає політику світової
консалтингової індустрії. Прикладом такої активної експансії виступають
представники сучасної «Великої четвірки» : PwC, Ernst&Young, KPMG та
Deloitte [54].
Підхопивши хвилю розвитку консалтингової індустрії, ці компанії швидко
розширили свій спектр послуг, позиціонуючи себе як мультифункціональні
консультанти, і захопили лідерство в операційному консалтингу. «Велика
четвірка» належить до лідерів світового консалтингового ринку. Основні
показники їх діяльності наведено у табл. 5.
З 1993 року компанія PwC перебуває на українському ринку.
Міжрегіональна мережа має головний офіс у Києві та представників у Дніпрі та
Львові, які можуть запропонувати клієнтам повний спектр послуг. Фірма надає
податкові, юридичні, аудиторські та консалтингові послуги високої якості.
Основна мета – бути найкращими. Інновації та прагнення досягати
найвищого результату становлять основу розвитку компанії. Саме через це PwC
вже довгий період встановлює планку стандартів з надання професійних
консалтингових послуг [54].
Таблиця 5 – «Велика четвірка» на глобальному ринку консалтингових
послуг
Компанія

1

Price
water
house Coopers
Deloitte
Ernst&Young
KPMG
Разом

Сумарні доходи,
млрд. дол. США

Доходи від
консалтингу, млрд.
дол. США

Частка ринку у
«Великій
четвірці»,%

Кількість
співробітників,
осіб

42,4

14,4

25,6

276005

46,2
35,7
29,8
154,1

19,8
10,0
12,0
56,2

35,2
17,8
21,4
100

312000
284018
227000
1099023

2

3

4

5

Клієнтами компанії Ernst&Young (EY) є 84% Fortune Global 500 та 73%
Forbes Global 2000. Фірма має давні традиції роботи з власниками, керівниками
та підприємцями, що ведуть приватні та сімейні підприємства. Компанія є
світовим лідером у визнанні та підтримці підприємців та допомагає їм виводити
їх продукцію та ідеї на ринок завдяки спеціальним послугам та програмам,
таким як «Підприємець року» тощо. EY також консультує державні та
громадські організації у всьому світі. Робота зосереджена на тому, щоб
допомогти їм підвищити стійкість, зміцнити економіку та громади та
покращити життя своїх громадян [42].
Gartner, провідна світова компанія з питань інформаційних технологій та
консультацій, вже другий рік поспіль визнає Deloitte першим світовим
постачальником консалтингових послуг, виходячи з доходів 2017 та 2018 років
[43].
Зауважимо, що «Делойт» вже восьмий раз отримує рейтинг № 1 за рівнем
доходу. Авторитетний рейтинг European Tax Awards від міжнародного
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податкового видання International Tax Review (ITR) визнав у травні 2020 року
(Лондон, Великобританія) компанію «Делойт» в Україні найкращою
національною фірмою, яка надає професійні послуги в сфері оподаткування у
2020 році. Основними критеріями відбору традиційно були масштаб угоди,
цінність, складність, інноваційність та впливовість проєктів, виконаних у 2019
році [10].
KPMG по своїй сутності є міжнародною мережею самостійних компаній,
які надають послуги з аудиту, податків та консультації. Фірма має тісні
відносини з клієнтами, надаючи їм допомогу у питаннях по зниженню ризиків
та реалізації перспектив для їхнього бізнесу. У число клієнтів компанійучасників мережі KPMG входять державні установи, корпорації та
некомерційні організації. Фірма гарантує своїм клієнтам стабільний стандарт
якісних послуг, які надаються, що засновані на високому рівні професіоналізму,
широкому пізнанні галузевої специфікації та місцевих умов. Основна мета
KPMG полягає у забезпеченні та підвищенні якості професійних послуг, які
надаються її спеціалістами. Всі компанії, що входять до міжнародної мережі,
мають на меті залучати до свого штату кращих фахівців. KPMG працює в
Україні з 1992 року, представлена ПрАТ «КПМГ Аудит», ТОВ
«КПМГУкраїна» та АО «КПМГ ПРАВО» [47].
Але проведені дослідження світового та європейського ринку
консалтингових послуг дають змогу стверджувати, що існує ще близько десяти
глобальних компаній, які не включають до «Великої четвірки», але які,
можливо, є навіть більш значними за основними показниками. Наприклад –
компанія Moore Global, яка з одного офісу в Лондоні понад 110 років тому
перетворилася на одну з провідних світових бухгалтерських та консалтингових
мереж, спрямованих на допомогу клієнтам, людям та громадам, в яких вони
живуть і працюють.
Консалтингова послуга – продукт розумової діяльності, тому встановити
вартість не просто. Наприклад, будь-яка організація сама обирає виміри
формування ціни (час який витратили на консультування клієнта, рівень якості
послуги, рівень складності завдання, тощо.) Окрім цього, на ціноутворення
впливають зовнішні чинники, наприклад: покажчики попиту та пропозиції,
ступінь конкуренції, урядова політика щодо даної області. Вартість різних
консалтингових послуг найчастіше обговорюється з кожним клієнтом
індивідуально, все залежить від тривалості контракту і специфіки поставленого
завдання. Оплата можлива як в рамках абонентського обслуговування
(щомісячні виплати), так і єдиним траншем за завдання в цілому (з розбивкою
на авансовий платіж і підсумковий платіж після виконання робіт).
Визначення консалтингових послуг можна трактувати, що – це не тільки
рішення проблеми, яка може утворитися в бізнесі через зовнішні та внутрішні
чинники. Це також засіб покращити репутацію, налагодити внутрішнє
порозуміння в компанії, відшукати нових компаньйонів та інвесторів, а також
зробити підходящий стан для подальшого розросту. Делегувати економічні,
правові, адміністративні та інші аспекти, які потребують максимального
професіоналізму – гарний засіб одержати максимальний дохід [16].
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Існує кілька форм ціноутворення на консалтингові послуги:
– комбінована форма оплати;
– погодинна оплата;
– оплата як відсоток від результату;
– фіксована оплата за проект (за юридичний продукт).
Фіксована оплата за проект встановлюється для типових послуг або
послуг, технологія надання яких відпрацьована до дрібниць. Формування ціни
на основі погодинної або комбінованої оплати за проект є складною
процедурою: необхідно визначити витрати часу на проект, ризики, пов’язані з
його виконанням та рівень складності. При цьому процес формування ціни
повинен бути строго регламентований і прозорий для замовника.
Ціноутворення повинно здійснюватися за допомогою певних зрозумілих
інструментів. Консалтинговій компанії необхідно розробити гнучку й ясну
схему формування кінцевої вартості проекту, на основі якої можуть базуватися
(і швидко коректуватися з урахуванням мінливих ринкових умов) система
ціноутворення консультанта, його цінова політика і ринкове позиціонування,
конкурентні переваги.
Для розрахунку вартості послуг визначається цільова аудиторія, на яку
орієнтується консультант, і, як наслідок, показник якісних характеристик
послуг, що надаються для встановлення певного рівня вартості проекту.
Остання повинна базуватися на деяких якісних (кількісних або інших)
показниках. Важливою складовою успішного бізнесу консультанта є цінова
політика як інструмент конкурентної боротьби і підвищення прибутковості.
Перш ніж формувати цінову політику, консультант повинен поставити
стратегічну мету, яка відображатиме заплановану частку виручки за період і
певний рівень розвитку якісних характеристик пропонованих послуг, для
підвищення конкурентоспроможності [29].
Для вибору моделі цінового позиціонування консультанту потрібно
проаналізувати такі фактори:
– цінову еластичність попиту в ринковому сегменті;
– рівень якості послуги;
– ринкову нішу (позиціонування);
– вид конкуренції і методи конкурентної боротьби на ринку;
– займаний ринковий сегмент.
Визначивши чинники цінового позиціонування, консультант розробляє
цінову політику і адаптує її до умов ринку відповідно до поставлених цілей.
2.3. Міжнародна консалтингова діяльність в Україні
2.3.1. Стан та перспективи розвитку управлінського консультування
на підприємствах України
Управлінське консультування являється специфічною галуззю послуг і
складовою часткою інфраструктури економіки ринку послуг. Саме це
консультування дає змогу керівникам розбирати і розв’язувати задачі та
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питання, що стоять перед їхніми організаціями, а також брати сторонній досвід.
Український консалтинг, як і інші напрями бізнесу, має свої національні
особливості, що іноді позитивно, а часом негативно, позначається на його
діяльності у порівнянні із закордонними опонентами.
Консалтинг в українських реаліях базувався й розвивався на радянських
навчаннях і методології. Такий термін, як «управлінське консультування»
сформувався ще в середині 80-х, і його нерідко можна зустріти в літературі тих
років. Ось цитата з роботи І. Прокопенко «Управлінське консультування як
послуга», виданої в 1988 році: «Управлінське консультування — послуги, що
надаються
незалежними
і
професійно
підготовленими
фахівцями
(консультантом або групою), щоб допомогти керівнику організації в
діагностиці, аналізі та практичному вирішенні управлінських і виробничих
проблем». Це означає, що хоч і в досить незвичній формі, але консалтинг діяв
до початку ринкових відносин на території СНД.
Щодо етапів то, слід виділити такі етапи формування ринку
консалтингових послуг в Україні:
Перший етап (1990 – 1995). Характерним для цього етапу є поява компаній
Western Management Consulting (MC). На ринку України починають з’являтись
представники відомих на увесь світ МК компаній – «Bein», «PriceWaterhouse»,
«Deloitte & Touche», «Coopers & Lybrand», «Ernst & Young Ukraine», «KPMG»,
«Baker McKenzie», «Barents Group, LLC», «Arthur Andersen», «Roland Berger &
Partners», «Dr. Wisselchuber & Partners» та ін. Ці компанії йдуть шляхом
створення філій відповідно до бізнес-моделі розвинених країн. Є лише
невелика кількість малих компаній, що з метою розширення сфери бізнесу
ризикнула вийти на ринок України для пошуку нових клієнтів [8].
Другий етап (1995 – 2000). Його символом є поява вітчизняних
консалтингових компаній. В результаті роботи та виконанням проектів з
технічної допомоги формуються такі компанії: Український центр
післяприватизаційної підтримки підприємств (ЦППП), «Київ Менеджмент
Консалтинг», у таких містах Харкові, Києві та Одесі («Євроконсалт»), у м.
Львові – Західно-Український Менеджмент Консалт, а в м. Донецьку – Центр
реструктуризації вугільної промисловості. У цей же період активізується
розвиток
українських
консалтингових
компаній
:
«Укрон»,
«Укрбізнесконсалтинг», «ProConsult», «Spectr, Sach & Company», «Project
Consulting Group», «Рубін-Інвест-Консалтинг», «Національне управління
ресурсами» та ін. Формуються невеликі консалтингові об’єднання «ОКО»
(Об’єднані консультанти) – дев’ять організацій засновників, «КМК група» –
чотири юридичні особи [8].
Третій етап (2000 – 2001). Його особливістю є утворення асоціації
«Українська асоціація менеджерів-консультантів» (УАМК). Через те, що
ситуація у галузі менеджмент-консультаційних послуг почала покращуватись,
УАМК через шлях організації та проведення цілеспрямованих конференцій,
різної участі у виставках та проектах, роботі з міністерствами та відомствами,
публікації статей у фахових виданнях, створення web-сайтів змогла зробити
інформацію про менеджмент-консалтингові компанії та їх послуги більш
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доступною для потенційних клієнтів [8].
Четвертий етап (2001 – 2004). На передній план виходять послуги
консультаційного обслуговування такі як: розробка стратегій розвитку,
податкове консультування, маркетингові дослідження, організація системи
маркетингу
на
підприємствах,
пошук
партнерів
та
інвесторів,
постприватизаційна підтримка підприємств тощо [8].
П’ятий етап (2004 – 2009). На даному етапі все більшим попитом
користуються консалтингові послуги з оподаткування, аудиту, впровадження
нових стандартів якості, управління персоналом, девелопмент-консалтинг. Із
посиленням економічної кризи в Україні у 2008 – 2009 рр. активність деяких
західних компаній зменшується або «заморожується» із сподіваннями на
покращення кон’юнктури ринку консультаційних послуг. Попит на
консультаційні послуги знизились з 500 млн. дол. США у 2007 р. до 300 млн.
дол. США у 2010 році [8].
Шостий етап (2009 – 2014). Показує, що політична та економічна
нестабільність в Україні веде до зменшення іноземних інвестицій, значне
зниження платоспроможності підприємств та сподівання на покращення
кон’юктури ринку консультаційних послуг зводиться практично до нуля [8].
У 2002 р. в Україні створено «Асоціацію консалтингових фірм», діяльність
якої спрямовано на координацію взаємодії державних, міжнародних структур
та приватних громадських організацій при задіяні спільних програм,
налаштувань міжнародних зв’язків у галузі консалтингу, організації
міжнаціонального обміну інформацією, а також технологіями на основі
комерції, розробку проектів і законодавчих актів, що могли б сприяти розвитку
консалтингових послуг в Україні [25].
До складу Асоціації належать маркетингові бюро, оціночні агенції,
аудиторські фірми, юридичні компанії, дизайнерські студії, та інші
консалтингові компанії.
Всеукраїнська асоціація консультантів з управління «IMC Ukraine» – це
громадська організація, метою якої є : розробка та підтримка професійних та
етичних стандартів управлінського консультування, розповсюдження
провідних практик, методик і технологій на ринку України, визнання
українських консультантів на міжнародному рівні відповідно до
Амстердамської моделі компетенцій консультантів з управління (ICMC) [25].
Амстердамський Стандарт Сертифікації передбачає оцінювання здобувача
кращими представниками професії за єдиними для всіх правилами. CMC
(Сертифікований консультант з управління) є сертифікаційним знаком, яким
нагороджує національна асоціація консультантів з управління (СМС-Ukraine).
У 2012 році відбулася перша сертифікація групи українських консультантів.
Сертифікаційний процес здійснювала Голландська асоціація консультантів
з управління, передаючи свій досвід оцінки претендентів на звання СМС і
виступаючи в якості наставників [25].
Всього в Україні працює приблизно 5000 консультаційних компаній, які
значно диференційовані через обсяги ринкової частки, числом працюючих,
сукупністю додаткових сервісів. Приблизно вісімдесят сім відсотків
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консультаційних послуг, які надаються в Україні, зосереджено в м. Києві так як
практично всі консульства зарубіжних консалтингових компаній і центральні
офіси головних державних компаній сконцентровані в столиці. За допомогою
статистики досліджень ЄБРР, 72% середні та малі організації не
використовують консультаційні послуги, бо 50 % з них думають, що можуть
обійтись без чужої допомоги, а інші зовсім не вбачають цього для розвитку
своїх фірм, бо не мають фінансової змоги. В Україні формальної статистики для
ринку консалтингових послуг з частинами деталізації не буває. Треба
зазначити, що велика частина консалтингових послуг в Україні працює у
тіньовій області, що являється національною своєрідною особливістю [30].

Рисунок 1. – Масштаб ринку консалтингу в Україні, млн. дол.
На рис. 1 подано динаміку зміни ринку консалтингу України. За наведеним
показником максимальні темпи приросту становили 30% у 2007 р.; найбільший
спад відбувся у кризовому періоді 2009 р. – майже 20%.
Специфікою юридичного консалтингу є відношення до звичайних послуг зі
константним попитом, який здійснюється антимонопольним урегулюванням,
дотриманням чинного законодавства, закономірністю постачання юридичної
«чистоти» господарських укладів під час виконання дій з нерухомістю,
вкладеннями, та іншими аспектами [30; 13].
Маркетинговий консалтинг – консалтинг, який доволі являється
компонентом комплексних проектів стратегічного консалтингу. Він не
відноситься до найбільш багатообіцяючих напрямків та має пасивний характер.
Специфікою маркетингового консалтингу є його міждисциплінарне
походження з наростаючим впливом методик когнітивної психології (т. зв.
«нейромаркетинг»). Маркетинг як визначник нових шляхів розвитку
комерційної діяльності досить часто є складником комплексних проєктів
стратегічного консалтингу. Розвиток маркетингового консалтингу не
відноситься до найбільш перспективних напрямів та має інертний характер
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[30].

Фінансовий консалтинг об’єднує водночас кілька складників, а саме:
податкове та інвестиційне консультування, аудит. Сукупність консультаційних
послуг за даними складниками цілеспрямована на підняття ефективності
фінансової політики, зменшення податкових ризиків, проведення аудиту для
унеможливлення помилок. Можна зауважити, що фінансовий консалтинг
хвалиться найбільшою здібністю до майбутнього зростання [32]. Стосовно
фізичних осіб перспективи фінансового консалтингу пов’язані з наданням
експертних послуг після введення у майбутньому обов’язкової накопичувальної
системи пенсійного забезпечення (зокрема, щодо допомоги з вибором
застрахованою собою КУА). Уважаємо, що фінансовий консалтинг володіє
найбільшим потенціалом для подальшого зростання, зумовленим сприятливою
економічною кон’юнктурою та розвитком фінансових ІТ-технологій.
Вагомий вплив на зміцнення позицій фінансового консалтингу здійснили
нові положення Закону України «Про аудиторську діяльність», згідно з якими
жорсткішими стали вимоги до професійної атестації аудиторів та до наявності у
штаті саме сертифікованих аудиторів, у тому числі аудиторів з міжнародними
сертифікатами.
Передбачається також значне зростання попиту в сфері податкового
консультування та управління податковими ризиками [6]. Ринок консалтингу
кількісно і професійно зростає, зважаючи на зазначені чинники, збільшуючи
свої можливості щодо задоволення широкого спектра потреб українського
бізнесу.
Функціонування фінансового консалтингу відрізняється низкою
особливостей, головними з яких, на нашу думку, є:
1. Складність зазначеної форми консалтингу бізнес-процесів, оскільки
йдеться про комплексне управління кількома бізнес-процесами з детальним
обґрунтуванням доцільності запланованих послуг та значним обсягом
підготовчої роботи.
2. Необхідність доступу фахівців консалтингової компанії до інформації,
яка становить комерційну таємницю підприємства, що потребує довіри з боку
керівництва компанії замовника.
3. Необхідність чіткого формулювання цілей та завдань, обов’язків і
відповідальності сторін, окреслення процедури проведення консалтингу, а
також критеріїв оцінювання результатів роботи [26].
У контексті фінансового консалтингу варто виділити податкове
консультування як окремий вид діяльності. Підвищений попит на ці послуги
пояснюється перманентними змінами податкового законодавства та
намаганням економічних агентів оптимізувати результати фінансовогосподарської діяльності за рахунок зменшення податкових платежів у
бюджети всіх рівнів. Податковий консалтинг включає попередній аналіз та
оцінку декларацій, консультування щодо податкового планування, юридичний
супровід суб’єктів [30].
Сьогодні в Україні має співпрацю з різних даних від 400 до 1 тисячі
консультаційних компаній. Консалтингові фірми, що працюють на
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вітчизняному ринку, об’єднані в 3 групи (табл. 6).
Властивості діяльності ринку консультування вирізняються специфікою
товару – консалтингової послуги, яка являється розумовим продуктом, яка
зостається після консультування у клієнта [4].
Таблиця 6 – Діяльність учасників ринку консалтингових послуг України
Група учасників
Консалтингові
Основні конкурентні
Клієнтська
компанії
переваги
ніша
1
2
3
4
«Big 5» та інші
Deloitte &Touch,
відомий бренд;
Потужні
іноземні
KPMG, Ernst
комплексне вирішення
компанії,
консалтингові
&Young,
проблеми;
міжнародні
компанії
Baker&McKinzie,
висока кваліфікація
компанії
PriceWaterhouse
персоналу;
Coopers, та ін.
перевірена якість послуг.
Великі українські
Увекон, БДО
досвід роботи на ринку;
Великі та
компанії
Балансурахування специфіки
середні
Консалтинг,
галузей та клієнтів;
компанії,
ProConsalt,
кваліфікація персоналу;
спільні
BSCG, SS&C,
підприємства
пропозиція більш
PCG, MIP,
оптимального
KhMC та ін.
співвідношення цінаякість.
Регіональні
Аудиторське
більш вузька
Середній
компанії
агентство
спеціалізація;
бізнес
«Марго»,
порівняно низька ціна.
Агентство
маркетингових
комунікація та
ін.
На даному етапі, розвиток економіки України стає перед усвідомленням
вибору консалтингової компанії, як вибір бізнес-партнера. Одержувачі
консалтингових послуг зорієнтовані на консалтингові продукти, тямлять у
необхідності розшуку нових шляхів їх здійснень для того щоб посилити
конкурентні позицій та систематичний розвиток бізнесу. Консультанти
посідають місце провідників інновацій. Український консалтинг переводиться з
кризового до системного. Більшість компаній, які користуються
консалтинговими послугами, являються успішними підприємствами, які
прагнуть до посилення конкурентного статусу на ринку.
Протягом останніх років на українському ринку оперує велика кількість
закордонних консалтингових компаній, які надають свої послуги українському
споживачеві. Перед національними компаніями постає питання: послугами якої
консалтингової компанії краще скористатися – іноземної чи української.
Відмінність українських консультантів від західних консультантів полягає
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у наступному:
1. Рівень професіоналізму. Західні консультанти мають професійну освіту і
постійно накопичують досвід і обмінюються ним на відповідних семінарах і
конференціях. Проте у них немає великого досвіду роботи в Україні з своїми
ментальними особливостями. Є велика наукова і методологічна база, а також
необмежений доступ до літератури. Українські консультанти рідко мають
професійну освіту (зарубіжні курси, семінари, стажування) і значний досвід.
Проте вони краще розуміють проблеми українських підприємств і їх керівників.
2. Економічна результативність і ринкова цінність. Західні консультанти
більш чітко усвідомлюють значення і потенційний позитивний економічний
ефект, який може дати їх професійна діяльність. Вони розглядають відносини
«консультант – клієнт» об’єктивно. Українські консультанти проявляють
менше упевненості в тому, як можна оцінити результати їх діяльності для
організацій. Бачення ними взаємостосунків консультанта і клієнта більш
суб’єктивно і засновано на пріоритеті людських цінностей над економічною
доцільністю.
3. Процеси зміни і управління. У змішаному культурному середовищі
західні консультанти проявляють украй нормативну поведінку. Українські
консультанти, що мають часом освіту й досвід у психології, демонструють
поведінку, орієнтовану на персонал, більш м’яке, гнучке і емфатичне. Оскільки
західні клієнти більш схильні віддавати управління в руки консультанту, дії
західних консультантів варіюються від «м’яких» до вкрай «жорстких».
Українські компанії менш схильні віддавати контроль у чужі руки, тому дії
українських консультантів часто обмежуються тренінгами і супроводом
процесу.
4. Роль формальних взаємостосунків. Українські консультанти
використовують систему особистих відносин для доступу в організацію і
подальшого спілкування в ній. Вони розглядають консультування як спосіб
життя і можуть поширювати відносини з клієнтами в інші сфери професійних і
особистих взаємостосунків. Західні консультанти більш жорстко прив’язані до
формальних встановлень і норм поведінки. Вони розглядають консультування
тільки як професію, якій потрібно займатися в робочий час. Відносини
«консультант – клієнт» обмежуються, зазвичай, терміном дії контракту.
5. Позитивне мислення і емоції. Західне ділове середовище і ділове
мислення є більш оптимістичним, орієнтованим на дію й ініціативу. В
українських консультантів більше емоційно орієнтованої поведінки, рефлексії і
менше прагматичного підходу до професійних проблем.
Зведемо воєдино усі головні перепони на шляху зростання та ефективності
консалтингових послуг в Україні:
1. Труднощі, що виникають у консалтингових компаній:
• недостатньо співробітників із необхідною кваліфікацією;
• в Україні немає центрів підвищення кваліфікації з певного спектру
послуг;
• у законодавстві країни чітко не прописані послуги консалтингу, відсутні
будь-які нормативні документи, які контролюють діяльність компаній;
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• для

консультацій не потрібна ліцензія;
• консалтинговий ринок закритий, дані про кількість продукції та
споживачів, які подають представники бізнесу (особливо дрібні фірми), не
відповідають дійсності;
• фахівці не фокусуються на необхідних для клієнтів аспектах;
• проблема з визначенням консалтингу — наприклад, у нашій країні
навчальні курси та програмне забезпечення видають за консалтингові послуги;
• методологія, що задіяна, не пристосована для ринкових відносин України;
• компанії невиправдано завищують вартість своїх послуг, оскільки попит
на них більший ніж пропозиція;
• при укладенні договору про співпрацю компанії часто не фокусуються на
остаточному результаті, якого потребує клієнт, не оформляє плану майбутньої
діяльності, не складає кошторис своїх послуг;
• якість послуг, що надаються, далеко не завжди відповідає заявленій.
2. Труднощі представників бізнесу, які вдаються до допомоги
консалтингових послуг:
• підприємства часто не розуміють, що таке консалтинг і для чого він
використовується;
• немає
чіткого розуміння цілей застосування консалтингу, його
результатів і цінності при веденні бізнесу;
• підприємства не можуть сформулювати для консультантів кінцеву мету
взаємодії;
• керівники компаній часто не хочуть погоджуватися із наявністю
труднощів і протистоять реструктуризації діяльності підприємства;
• бізнес побоюється ділитися внутрішньою інформацією з консультантами;
• підприємці
відмовляються від спільного вирішення проблем і
впровадження змін у діяльність компанії, мотивуючи це тим, що за них усе
мають зробити оплачені фахівці;
• бізнес в Україні не здатний оплачувати консалтингові послуги на
належному рівні;
• багато
підприємців психологічно не налаштовані оплачувати
консультаційні послуги.
Отже, щоб Україна мала змогу розвиватися в цій сфері слід запровадити
такі заходи:
створення професійних консультаційних груп, які можуть загальмувати
залежність країни від іноземних консультантів-експертів;
впровадження новизни вітчизняними професіональними консультантами у
сфері управління;
створення та удосконалення системи професійної освіти для підготовки
спеціалістів;
надання консультантам якісну літературу;
підняття добротності консалтингових послуг завдяки наукових фахівців
певних галузей;
адаптація іноземного досвіду перед умовами національної економіки [32].
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2.3.2. Проблеми залучення України у міжнародну торгівлю
консалтинговими послугами, їх розвиток
На сьогоднішній день на вітчизняні підприємства припадає ряд проблем та
питань, які потребують негайного вирішення. Саме в цьому можуть допомогти
вітчизняні консалтингові компанії, але керівництво не хоче довірити їм
вирішення цього питання. Основні причини, які заважають становленню
кваліфікованого попиту на консалтингові послуги в Україні, можна зазначити
такі :
відчуття необхідності отримання допомоги;
вітчизняні консультанти більше орієнтовані на свої знання й послуги, чим
на проблеми які виникають у клієнтів;
невеликий рівень інтеграції вітчизняних консалтингових компаній в
міжнародні консалтингові структури;
спеціалісти вітчизняних фірм основною причиною відмови від
консалтингових послуг вважають понад високі ціни.
На українському ринку консалтингових послуг присутня конкуренція між
світовими лідерами а також місцеві учасники. Малі та середні фірми – це
головні споживачі консалтингових послуг в Україні. За підрахунками, Україна
налічує їх близько 1,2 млн. Вони займають частку 16,6 % від всього об’єму
товарів, робіт і послуг, які реалізувались, але всього 28 % суб’єктів
використовують консультаційні послуги. На великих підприємствах задіяні:
найбільша кількість працюючих та найбільший обсяг реалізованих товарів,
але їх кількість дуже мала. Оскільки, малі та середні підприємства є
найбільшими споживачами консалтингових послуг, то результатами
споживання консалтингових послуг являються перетворення, які добре подіяли
на роботу та фінансові гасла підприємства.
Ринку надання послуг консалтингу в Україні потрібно розвивати та
удосконалювати програми для консультантів, таким чином кількість
підприємств в нашій країні поступово зростатиме [9].
Висновки
Особливості розвитку глобального ринку надання консультаційних послуг
пов’язані із глобалізацією світового економічного простору. Найбільші
консалтингові фірми пропонують тенденцію до посилення глобалізації та
інституціоналізації консалтингових послуг, тобто малі та середні спеціалізовані
компанії можуть функціонувати на ринку, бо вони більш конкурентоспроможні
на національних ринках. В цей же час, ми можемо бачити величезний потенціал
зростання серед світового консалтингу для транснаціональних лідерів. Саме їх
розвиток все більше пов’язується з чередою поколінь інформаційних
технологій, удосконалення відносин між консультантом та клієнтом,
капіталізацією інтелектуального капіталу та еволюцією маркетингових
технологій.
На ринку консультаційних послуг наслідками глобалізаційних процесів є
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те що, великі транснаціональні консалтингові компанії мають владу, тобто
домінують, конкуренція на ринку посилюється. В той же час, малі
консультаційні компанії переходять з прагматичної активності у галузь
вирішення однобічних питань динамічних національних ринків, які націлені на
специфіку вітчизняної економіки [18]. Компанії, що займаються управлінським
консультуванням, являються майже необхідністю для найбільших світових
корпорацій, так як консультанти повинні мати високу продуктивність,
об’єктивність, досвід та отримані якісні знання, що в більшості випадків
приносять свої результати. А для інших людей надають прекрасні можливості
розвитку кар’єри, отримання незамінного досвіду, досягнення гарного
матеріального становища, і унікальне професійне оточення, ніж звичайні
виробничі або невиробничі компанії.
Перспективи розвитку зовнішньоекономічних торговельних відносин
вступу України до СОТ:
вітчизняні підприємства підвищують свою експортну орієнтованість;
конкуренція в середньому та великому бізнесі зростає завдяки виходу
іноземних гравців на український ринок.
Саме ці питання макроекономічного характеру вказують на необхідність
проаналізувати оптимальну модель бізнес – процесів у фірмі, побудові
відмінної стратегії, настроюванні фінансових потоків, підключенні чіткого
маркетингового планування. На сьогодні, в українському бізнес-середовищі ці
тенденції ми можемо побачити як підвищується попит на послуги операційного
та стратегічного менеджмент-консалтингу, а також досить поширене
використання HR-послуг та інформаційних технологій.
Отже, можемо спостерігати, що ринок консалтингових зростає, при цьому
збільшуючи свої можливості для задоволення широкого спектру потреб
українського бізнесу [36].
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KAPITEL 3 / CHAPTER 3
ANALYSIS AND EVALUATION OF THE LEVEL OF THE SHADO
ECONOMY AND WAYS OF ITS DETINIZATION IN UKRAINE

АНАЛІЗ І ОЦІНКА РІВНЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ДЕТІНІЗАЦІЇ В
УКРАЇНІ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-06-05-014

Вступ
Сучасна економічна діяльність України характеризується наявністю досить
великого за обсягом і потужністю тіньового сектору, який виступає
невід’ємною складовою вітчизняної національної економічної системи.
Проблематика тінізації економічної діяльності створює значну кількість
інших супутніх проблем, знижуючи ефективність державної політики,
стримуючи економічне зростання, спотворюючи умови ведення господарської
діяльності, загрожуючи фінансово-економічній безпеці країни. Саме тому
вибрана тема є актуальною й потребує всебічного її обговорення.
На наш погляд, тіньова економічна діяльність є відображенням активної
криміналізації економічних процесів, високої корумпованості органів
державної влади та низької правової і податкової культури юридичних та
фізичних осіб. Вона створює значні перешкоди для розвитку
конкурентоспроможності країни, інтеграції у світове співтовариство та
зростанню соціальних стандартів.
Численні проблеми, які мають місце у фінансово-економічному секторі
внаслідок існування тінізації економіки та поширенню тіньової діяльності,
спотворюють макро та мікроекономічні показники країни, гальмують
соціально-економічні реформи та перешкоджають її зростанню, стабільності та
розвитку національної економіки.
Стан тіньової економіки завжди перебуває у центрі уваги економістів,
бізнесменів, фінансистів, інвестиційних банкірів і політиків. Останнім часом це
питання стає все більш актуальним і на політичному рівні: у план дій уряду
включено низку пунктів, спрямованих на скорочення тіньової економіки.
Значні аспекти тіньової економіки знайшли відображення у працях
вітчизняних та зарубіжних учених. Зокрема, теоретичні та прикладні основи
дослідження тінізації, а також її вплив на економічний розвиток держави
висвітлено в наукових працях Кіржецького Ю.І., Варналія З.С., Олійника Т.Г.,
Гуди Н.Е., Ткаченка А.В. та інших.
Метою даного наукового дослідження є визначення тіньових проявів у
вітчизняній фінансово-економічній діяльності, виявлення впливу тіньових
процесів на внутрішньо та зовнішньоекономічну діяльність країни, здійснення
оцінки і аналізу тіньового сектора економіки та визначення можливих напрямів
його детінізації на перспективу.
На основі визначення мети були поставлені до виконання такі завдання:
− дослідити сутність та основні ознаки тіньової діяльності;
− розглянути основні причини існування тіньових процесів;
− визначити вплив тіньових процесів на фінансово-економічну діяльність
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держави;
− провести аналіз поширення тіньової діяльності в Україні;
− здійснити оцінку рівня обсягу тінізації у вітчизняній економіці;
− запропонувати основні напрями її детінізації.
Об’єктом дослідження виступають фінансово-економічні проблеми, що
виникають під впливом процесів тінізації економіки держави.
Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади сутності
тіньової економічної діяльності, причин існування та їх вплив на фінансовоекономічну діяльність країни.
3.1. Розвиток тіньової економіки: причини існування та розгалуження
В сучасних умовах для сталого фінансово-економічного розвитку
економіки України суттєвою перешкодою є поширення тіньової економіки, яка
має негативний вплив на всі економічні процеси, які відбуваються у державі.
Тіньова діяльність в економіці виступає багатогранним явищем, яке існує в
різних суспільно-політичних умовах.
Тіньова економіка, як зазначає З. Варналій, є складним соціальноекономічним явищем, що представлене сукупністю неконтрольованих і
нерегульованих як протиправних, так і законних, але аморальних, економічних
відносин між суб’єктами економічної діяльності щодо отримання надприбутку
за рахунок приховування доходів і ухилення від сплати податків [1].
Крім того, тіньова економіка – це не просто діяльність як процес тінізації
економіки, а і його результат – тіньовий сектор економіки з внутрішньою
інфраструктурою. Усі ланки тіньової економіки не характеризують поодинокі
зони кризового управління, а утворюють систему тіньової економіки із
органічно взаємопов’язаними внутрішніми механізмами функціонування. До
тіньової економіки належить вся тіньова інфраструктура, що забезпечує її
повсякденне виживання й відтворення, а саме законодавча, політична,
ідеологічна, культурна, етична, поведінкова, система духовних і матеріальних
цінностей тощо. Тіньова економіка – це й певна форма суспільної свідомості як
на теоретичному і звичайному рівнях, так і на рівнях ідеології та психології.
Неможливо уявити будь-яку тіньову економічну діяльність без усвідомлення
економічних інтересів та потреб її суб’єктів, без мотивації, морально-правового
оцінювання тощо.
У зв’язку з економічними умовами громадяни держави не мають іншого
виходу, як створювати нелегальні підприємства малих і середніх форм, що у
результаті сприяють збільшенню рівня неформальної зайнятості. І тут, звісно, є
дві сторони. Позитивним є те, що завдяки тіньовій економіці населення
держави має шанс вижити, проте, негативним є те, що тіньова діяльність надає
можливість процвітанню корупції в різних її напрямках: побутових,
економічних, політичних тощо, при цьому деструктивно має вплив на
соціально-економічний розвиток України.
Найголовнішим є те, що тіньова економіка безпосередньо налаштована на
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отримання швидкого прибутку у короткотерміновій перспективі та ніяк не
сприяє стратегічному фінансово-економічному розвитку країни. Підприємці,
працюючи за межами правового поля не можуть розраховувати на законний
захист своїх інтересів. Окрім того, корумпована судова система не в змозі
захистити економічні інтереси громадян. Невизначеність, незахищеність та
тотальна недовіра призводить до того, що гроші не працюють на економіку.
Негативними наслідками подібної тінізації економіки є не лише
недоотримання коштів в бюджет та відповідно неспроможність держави
виконувати свої соціальні функції, а й значний відтік капіталів за кордон. Гроші
працюють не на економіку нашої держави, а на економіку інших країн, де для
них створено кращі умови. В той же час іноземні інвестори з обережністю
ставляться до нашої країни, відносячи її до потенційно небезпечних для
інвестування країн з незрозумілим законодавством та непрозорими
механізмами.
Тінізація економіки істотно впливає не лише на економічну діяльність, але
й на соціальні процеси, що відбуваються в трансформаційному суспільстві. В
умовах ринкових перетворень тіньова економічна діяльність притаманна
багатьом суб’єктам господарювання. Це пояснюється зіткненням новітніх та
застарілих прав, правил і норм, готовністю суб’єктів підприємницької
діяльності діяти в умовах правової невизначеності з метою задоволення
власних потреб. За таких обставин поступово сформувалися неформальні
правила, інфраструктура, ставки й тарифи на бюрократичні послуги, а отже,
відбулася інституціоналізація тіньової економіки. Наявність тіньового сектору
стає глобальною проблемою сучасності. В Україні вирішальну роль у його
розвитку відіграли повільні темпи і непослідовність економічних перетворень,
тому тіньова економіка виступає не тільки і не стільки причиною, скільки
наслідком деформації легальної економіки [7].
Деякі види тіньової діяльності з часом легалізувалися. Інші – навпаки,
опинилися «поза законом» (наприклад, гральний бізнес). А деякі види
дiяльності завжди лишалися «в тiні». Перелік заборонених видiв діяльності
постiйно оновлюється за рахунок пoяви нових «прогалин» у законодавстві чи
винахідливості шахраїв. Втім, лише при чіткому виокремленні та
систематизації чинників, що призводять до тінізації, буде можливою реалізація
ефективної політики та заходів, що пов’язані зі зниженням тіньового сектору
економіки.
Можна виділити три групи суб’єктів тіньової економічної діяльності. До
першої групи слід віднести найбільш кримінальні структурні утворення, які
своєю діяльністю спричинюють появу тіньових процесів в країні: торговців
наркотичними засобами та зброєю, бандитів, найманих вбивць. Сюди ж
відносяться і представники державних органів влади, які торгують посадами,
інтересами, підтримують хабарництво. До другої групи суб’єктів віднесемо
підприємців, банкірів, прoмисловців й аграріїв, дрiбних і середніх бізнесменiв,
які змушeні вдаватись до тіньової діяльності голoвним чином тому, що витрати
при їхній дiяльності з існуючими правилами й закoнами перeвищують
відповідні вигоди й дохoди. І, звичайно, якщо iснують різні способи ухилeння
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від сплати до державнoї казни відповідних стягнeнь, то вони цим користуються.
Третя група суб’єктів тіньової діяльності включає звичайних найманих
працівників, які займаються неформальною зайнятістю.
Аналізуючи причини, які сприяють посиленню і зростанню тіньового
сектору економіки на сучасному етапі, ми виділили такі основні чотири групи
чинників: економічні, правові, соціальні та політичні (таблиця 1).
Таблиця 1
Причини тіньової економіки
Автор
Причини
І.Ю. Приварнікова,
Криза фінансової системи; високі ставки і складний
К.В. Степанюк
механізм розрахунку податків; установлення
пільгових умов функціонування окремим суб’єктам
господарювання; прагнення підприємців одержати
надприбутки за рахунок ухилення від органів
державного управління.
З.С. Варналій
Відсутність сформованої інституційної бази
економічної політики; незбалансованість державної
регуляторної політики; недосконалість бюджетної
політики; зловживання монопольним становищем
цінового характеру; корупція
В.К. Васенко,
Стихійний характер розвитку ринкової економіки:
В.В. Гребіник
нерівномірність розвитку різних сфер, структур
економіки та регіонів, інфляційні процеси тощо.
Тіньовий складник економіки посилюється, коли
держава не може створювати сприятливі умови для
функціонування підприємництва
Д.О. Харко
Надмірне податкове навантаження та нерівномірне
його розподілення на платників податків, низький
рівень податкової дисципліни, значна
кількість пільг, яка зменшує кількість платників
податків; надмірне регулювання підприємницької
діяльності
Л.С. Гринів,
Нестабільність податкового законодавства; високий
М.В. Кічурчак
податковий тиск і нерівномірність податкового
навантаження на суб’єктів господарювання;
низький рівень податкової дисципліни; корупція в
державних органах
та органах місцевого
самоврядування; недостатньо прозора процедура
приватизації державного майна
До економічних чинників відноситься, головним чином, стан економіки
країни. Як правило, закономірною є тенденція зростання тіньового сектору
економіки під час кризових явищ. В умовах кризи підприємства всіх форм
власності прагнуть вижити, використовуючи, у тому числі, і незаконні методи.
До правових чинників збільшення тінізації економіки відноситься, в першу
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чергу, недосконале законодавство, у якому є безліч прогалин, які дають змогу
здійснювати неофіційну та незаконну діяльність. Реалізація нормативноправових актів України не забезпечує ефективного регулювання економічних
відносин. Високий рівень податкового навантаження, нерівномірність
розподілу цього навантаження між підприємствами, недосконалість грошовокредитного регулювання, бюджетної системи, судової та правоохоронної
системи, недосконалість системи обліку та звітності, проблеми ринку праці
тощо змушують законослухняних підприємців переходити у «тінь» або
закривати свої підприємства.
Крім того, слід зауважити, що у нашій державі слабке забезпечення
правоохоронних структур необхідними матеріально-технічними ресурсами;
низький рівень правового пізнання та правової культури населення;
необмежене нормативно-правове поле у державному законодавстві та значна
кількість механізмів здійснення тіньових операцій. Також висoкий рівень
оподаткування визнaється одним з найбільш знaчущих фактoрів, що
стимулюють рiст і активізацію тіньової eкономіки. Надмірний пoдатковий тягар
спричинює перeхід грошей «у тінь». До того ж, нeчіткість податкового
механізму є такoж причиною тінізації економiки. Платник податкiв порівнює
економiчні наслідки ухилення вiд податків та санкцiї, які признaчаються за їх
відхилення. Чим вищa податкова ставка і нижчий рoзмір санкцій, тим вищa
економічна мoтивація від ухилення.
Найчастіше до переходу в тіньову економіку людей спонукає низький
рівень доходів, тому вони вдаються до збагачення шляхом порушення
законодавства та пошуку нелегальних видів діяльності. Також до цього можуть
спонукати соціальна несправедливість та нерівномірність доходів, високий
рівень безробіття та орієнтація частини населення на те, щоб отримати дохід
будь-яким способом. При цьому втрачаються всі історичні традиції, моральні і
етичні норми, зникає повага до приватної власності, кодексу підприємницької
та робітничої честі тощо. У країнах із розвиненою демократією суспільство
засуджує незаконну діяльність, а в нашій країні це виглядає цілком нормальним
явищем.
Зрозуміло, що політична нестабільність та адміністративні бар'єри
провокують приховування доходів. Окрім того, причиною того є також
бюрократія та «паперова тяганина», з якою стикаються суб’єкти
підприємницької діяльності. На даний час дуже поширеним у владних сферах є
саме корупція. Вона перетворилася безпосередньо на величезну рушійну силу
тіньової економіки, в яку залучені державні службовці. Корупція в країні не
може існувати поза її тіньовою економікою. Посадові особи не змогли б
займатись корупційною діяльністю, якби їхні доходи і видатки були у
відкритому доступі. Тому корупційні чиновники зацікавлені у розвитку
тіньових процесів в економіці країни.
Отже, дослідивши тіньову економіку як суспільно-економічне явище, ми
можемо дійти висновку, що дана категорія є невід’ємним елементом майже усіх
соціально-економічних систем. Тіньова економіка ніяк не вважається
однорідною за своєю структурною складовою, тому кінцеві наслідки в головній
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мірі впливають на суспільно-економічний процес та їх відносини. Досліджуючи
причини виникнення тіньової діяльності, ми дійшли висновку, що на сучасному
етапі основними чинниками, які сприяють виникненню та розповсюдженню
нелегальної діяльності є економічні, правові, соціальні та політичні умови.
3.2. Аналіз та оцінка тіньової діяльності в державі
Тіньовий сектор економіки існує в будь-якій країні незалежно від рівня
розвитку національної економіки. Проте в одних країнах тіньова економіка
перебуває на рівні, що не має суттєвого впливу на економіку (5-12% ВВП), а в
інших – справляє значний негативний вплив на всі соціально-економічні
процеси, які відбуваються в суспільстві (понад 30% ВВП). До другої категорії
країн, на жаль, і належить Україна, розмір тіньового сектора в структурі
економіки якої у 2020 році оцінюється в 31% обсягу ВВП, що на 2 відсоткових
пункти більше показника 2019 року. Про це свідчать попередні розрахунки
Міністерства розвитку економіки [9]. Цілком зрозумілим є те, що такий розмір
тіньового сектору створює перепони для реалізації ефективної економічної
політики, реалізації соціальних програм та інтеграції у світове співтовариство.
Тіньова економіка виникає через прагнення уникнути вимірювання, але
існує певна методика визначення її відносної оцінки.
Наразі, провідні економісти, використовують наступні методи розрахунку
рівня тіньової економіки:
- За збитковістю підприємств. Метод полягає у визначенні граничних
мінімального та максимального коефіцієнтів тіньової економіки як частки ВВП,
у межах яких перебуває рівеньтіньової економіки;
- «Витрати населення – роздрібний товарооборот». Метод полягає у
виявленні наявності перевищення споживчих грошових витрат населення на
придбання товарів над загальним обсягом продажу населенню товарів усіма
суб’єктами господарювання в легальному секторі економіки.
- За фінансовим методом. Метод полягає у визначенні тенденцій зміни
пропорцій між вартістю товарів, робіт і послуг, використаних у процесі
виробництва, та валовим доходом підприємств у країні у цілому.
- За монетарним методом. Метод полягає у визначенні тенденцій зміни
співвідношення обсягу готівки до банківських депозитів у періоді, що
аналізується, до базового періоду.
- За електричним методом. Метод полягає у порівнянні приросту
внутрішнього споживання електроенергії з приростом ВВП. Існує наступне
припущення — приріст внутрішнього споживання електроенергії повинен
відповідати приросту реального ВВП. Якщо відбувається перевищення
приросту внутрішнього споживання електроенергії над приростом ВВП, то
вважається, що електроенергія спрямовується на виробництво в тіньовій
економіці.
Тіньова економічна діяльність має місце практично у всіх сферах
соціально-економічних відносин: починаючи від дрібного підприємництва і
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закінчуючи великими корпораціями або навіть центральними органами влади.
До прикладу можуть бути: нелегальна заробітна плата або зарплата в
«конвертах», приховування доходів, хабарі, підпільне виробництво,
шахрайство, незаконна діяльність, готівкові операції, що не обліковуються,
незаконні ринки збуту тощо. Річ у тім, що даний перелік постійно оновлюється
завдяки винахідливості, хитрості, або навіть появі нових «прогалин» у
законодавстві.
Зростання соціальної напруги в суспільстві через карантинні умови
призвело до того, що більшість населення України вдається до праці в
тіньовому секторі економіки, тим самим сприяючи її повній соціальній
реабілітації в державі. Тіньова діяльність трансформувалась у першочерговий
елемент функціонування суб’єктів підприємницької діяльності, які на сьогодні
практично досконало оволоділи різними формами ухиляння від сплати
податків, вивчили всі недоліки нормативно-правової бази, адже в умовах
значної невизначеності через поширення пандемії COVID-19 бізнес прагне
зменшити ризики втрати ресурсів.
Величезним чинником тінізації, загрозою національній безпеці держави є
погіршення кількісних та якісних характеристик населення за рахунок
нелегальної трудової міграції, наслідки якої ще не до кінця усвідомлені в
національному контексті. Через карантинні умови рівень безробіття в Україні в
другому кварталі 2020 року зріс на 1,3 п.п. – до 9,9% з 8,6% у першому
кварталі. Про це йдеться у даних Державної служби статистики [8]. Відповідно
до постійного моніторингу, запровадженого Уповноваженим Верховної Ради з
прав людини, на заробітках за кордоном щорічно перебуває не менше 5 млн.
українських громадян. Якщо врахувати, що в Україні зараз 28 млн. осіб
працездатного віку, то очевидно, що за кордоном знаходиться майже кожен
п’ятий економічно активний українець. Жодна з країн Європи не має такої
кількості трудових мігрантів, яка стала для громадян України основним видом
трудової діяльності, єдиною можливістю реалізувати власний трудовий
потенціал і отримати достойний заробіток.
Україна перетворилася в постачальника кваліфікованої робочої сили,
оскільки з країни мігрують переважно молоді люди репродуктивного віку, а в
міграційному обміні держава віддає високоякісну робочу силу – працездатного
віку, з високим рівнем освіти, професійною підготовкою та стажем роботи. Цей
процес тісно пов'язаний із проблемою «масовості вищої освіти» в Україні і
обумовлює збільшення соціальної напруги на ринку праці та створює умови
для збільшення кількості безробітних та трудових мігрантів, і здебільшого,
саме серед випускників. На сьогодні багато аспектів міграційної сфери все ще
залишаються поза правовим контролем: регулювання міграції перебуває у
компетенції більш як десяти відомств і не має чіткої організації [4].
Ще однією проблемою сьогодення, якою займається і влада, і
правоохоронні органи – незаконний підпільний гральний бізнес. Як відомо, 15
травня 2009 року Верховною Радою України було прийнято Закон України
«Про заборону грального бізнесу в Україні», яким було заборонено участь в
азартних іграх, мотивуючи це захистом конституційних принципів пріоритету
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прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров’я
населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству. В
пояснювальній записці до закону, поняття грального бізнесу тлумачилося як
анти суспільне та аморальне явище [3].
Фактично гральний бізнес не зник, тому що перейшов до тіньового
сектору. Таким чином, така галузь економіки фактично функціонує, але при
цьому не приносить додаткові надходження в державний бюджет України, а
спонсорує злочинність, корупцію, сприяє постійному чи періодичному
порушенню чинного законодавства.
Доходи від такої діяльності обходять державний бюджет України, чим
зміцнюють тіньову економіку. Така заборона вплинула на обмеження
конституційного права людей, чим змусила їх або грати в такі ігри на території
України порушуючи закон, або робити це легально, але таким чином
збагачувати ті країни, в яких така діяльність дозволена [5].
Крім того, як свідчить практика, будь-які заборони, мораторії на заняття
гральним бізнесом при умовах доступності такої можливості в мережі Інтернет
або в країнах, де це все-таки легалізовано будуть неефективними, призведуть
до ще більшої тінізації азартних ігор та до укріплення корупційної складової в
діяльності правоохоронних органів. Натомість легалізація грального бізнесу в
Україні суттєво зменшить доходи злочинців [6]. Тобто, жорсткий контроль
держави у сфері грального бізнесу за умови оновлення державних структур є
відмінним шляхом вирішення проблеми тінізації грального бізнесу.
Розглядаючи поширені приклади тіньової діяльності в Україні, неможливо
оминути питання нелегального бурштинодобування. Прогалини у
законодавчому захисті родовищ сприяють тому, що тіньовий сектор продажускупки-експорту бурштину на Рівненщині набув значних масштабів. За
офіційними даними, державне підприємство «Бурштин України» за рік
видобуває 2-3 тонни коштовного каміння, а на біржі у Гданську останнім часом
щороку продається від 20 до 30 тонн «соснової сльози» України. Як бачимо,
нелегальні обсяги видобутку бурштину у нашій державі у шість – десять разів
перевищують офіційні [11].
Для багатьох мешканців північних районів Рівненщини бурштин став
своєрідною панацеєю від бідності. Скрутне матеріальне становище спонукало
їх до незаконного, часто дуже небезпечного промислу. Фактичну монополію на
видобуток і торгівлю «золотом півночі» має держава, але паралельно
функціонує чимало нелегальних копачів і контрабандистів. «Старателі»
видобувають сировину дешевше, ніж офіційні підприємства, бо не платять
екологічних зборів, не переймаються геологічними дослідженнями,
рекультивацією території чи навіть орендою земельної ділянки.
Загалом розвиток ситуації з нелегальним видобутком бурштину в
Українському Поліссі став віддзеркаленням багатьох проблем, притаманних
сучасному українському суспільству, а саме:
− відсутність ефективної протидії незаконному видобутку, використанню
та нелегальному обігу бурштину-сукциніту;
− недієздатність деяких законодавчих актів щодо охорони надр та
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нормативно-правового забезпечення трудової діяльності у сфері видобутку,
виробництва і використання бурштину-сукциніту;
− вкрай низький рівень екологічного виховання громадян, насамперед
молоді;
− соціальні корені несанкціонованої діяльності копачів пов’язані з
високим рівнем безробіття в регіоні й тяжким соціально-економічним
становищем місцевого населення.
Шляхом вирішення питання тіньової діяльності видобутку бурштину ми
вважаємо створення сприятливих умов для функціонування суб’єктів
господарської діяльності щодо легального видобутку бурштину, забезпечення
робочих місць і гідної заробітної плати, а також внесення змін до діючих
Кримінального Кодексу та Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
Отже, здійснивши аналіз тіньової діяльності в Україні, ми дійшли
висновку, що її рівень залишається на досить високому рівні, тому
пріоритетними будуть заходи, які передбачатимуть шляхи мінімізації тіньової
діяльності в країні. До того, розглянувши одні із поширених тіньових структур
в Україні, таких як нелегальна трудова міграція, гральний бізнес та
бурштинодобування, ми бачимо, що дані проблеми можна подолати у процесі
здійснення політики детінізації економіки.
3.3. Основні напрями впливу тіньової економіки на фінансовоекономічну діяльність держави
Вплив тіньової економічної діяльності не можна оцінювати однозначно.
Деякі види тіньової економіки об'єктивно швидше допомагають розвитку
офіційної економіки, ніж перешкоджають йому. Хоч переважно вплив цього
явища на економічну систему розглядається вченими як негативний, проте слід
зазначити, що існують і деякі позитивні ефекти.
За допомогою тіньової економіки згладжування перепади в економічній
кон’юнктурі за допомогою переливів ресурсів між легальною і тіньовою
економікою. Вона необхідна для «гасіння» небажаних соціальних витрат
(зокрема, неформальна зайнятість полегшує матеріальне становище
малозабезпечених, зменшуючи цим соціальну напругу). Тіньова економіка
підживлює легальну (неофіційні доходи використовуються для закупівлі
товарів і послуг у легальному секторі, «відмиті» злочинні капітали
обкладаються податком).
Завдяки функціонуванню тіньової економіки покращується загальний
розподіл ресурсів, що певним чином сприяє економічному зростанню. Оскільки
будь-яка підпільна робота породжує легальну економічну діяльність шляхом
використання доходів від нелегальної економічної діяльності на придбання
товарів і послуг, створених легально, то ВВП збільшується [10].
Також в умовах необґрунтовано жорстокого державного регулювання та
неефективних державних інститутів, перехід економічних суб'єктів, які
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проводять дозволену законом економічну діяльність, у тіньовий сектор у ряді
випадків має позитивний ефект для економічного зростання, навіть не
зважаючи на скорочення бюджетних надходжень від податків. Це пов'язано з
тим, що зароблені суб'єктами господарювання доходи від підпільної діяльності
використовуються для придбання товарів та послуг, створених в офіційному
секторі, що в свою чергу стимулює легальну економічну діяльність та
збільшення ВВП. Зростання тіньової економіки створює нові можливості для
зайнятості, до того ж не лише тіньової, адже тіньова діяльність потребує
продуктивних товарів офіційного сектору, таких як сировина, матеріали,
інструменти та ін., крім того тіньові доходи досить часто витрачаються на
споживчі товари легального сектору. В кризові часи навіть тіньове
працевлаштування є позитивним моментом для малозабезпеченого населення.
Тіньoва економіка допомагає пiдтримувати політичну і соцiальну
рівновагу, оскiльки пропонує тим, хтo не задоволений свoїми доходами в
офіційнiй економіці, альтернативнi можливості їх пiдвищення без будь-яких
соцiально-політичних потрясінь. Дана функція тіньової економіки пов´язана,
по-перше, з податковим навантаженням. Тоді як класи з високими доходами
мають можливість легально йти від податків або нелегально приховувати свої
доходи, середні прошарки можуть отримувати додатковий дохід від тіньової
зайнятості або незареєстрованих операцій. Таким чином, відхід в тіньовий
сектор можна розглядати як «демократизацію опору податкам».
Втім, незважаючи на позитивні ефекти функціонування тіньового сектору
економіки, слід зауважити, що здебільшого така діяльність здійснює
негативний вплив на розвиток країни. Вона виступає одним із негативних
сегментів, який перешкоджає надходженню коштів у бюджет країни, а як
наслідок, негативно впливає на соціально-економічний розвиток взагалі. При
цьому порушуються правові основи функціонування підприємницького сектору
в країні, що викликає появу дезінформаційних явищ у прогнозуванні майбутніх
критеріїв розвитку різних суб’єктів.
Це лише поверхове бачення впливу тіньової економіки на життєдіяльність
секторів економіки, проте варто також згадати про рівень загроз фінансовоекономічній діяльності та безпеці. Фінансово-економічна безпека має сприяти
адаптуванню більш креативних, творчих та професійних дій стосовно розвитку
як країни загалом, так і кожного окремо взятого підприємця. Проте згаданий
вище процес порушується під впливом наявної тіньової економіки, яка у своїй
основі вже виступає носієм негативного впливу на дієвість різних аспектів
розвитку країни. Одним з аргументів підкріплення взаємозв’язку між тіньовою
економікою та економічною безпекою, ми вважаємо статтю 7 Закону України
«Про основи національної безпеки України» [2]. У названій статті правового
акта законодавець звернув увагу на те, що «... тінізацію національної економіки
визнано однією з загроз національним інтересам і національній безпеці України
в економічній сфері».
В першу чергу, одним із найнебезпечніших наслідків розвитку тіньової
економіки для фінансово-економічної діяльності країни є криміналізація
суспільства: збільшення кількості економічних злочинів, широкомасштабний
MONOGRAPH

75

ISBN 978-3-949059-33-9

Intellektuelles Kapital - die Grundlage für innovative Entwicklung ‘ 2021

Part 5

розвиток організованої злочинності, що веде до втрати державою своїх
регулювальних, контрольних та інших соціально важливих функцій.
За рахунок того, що тіньова діяльність не сприяє надходженню коштів в
бюджет країни, відбувається деформація податкової сфери, що проявляється у
впливі на розподіл податкового навантаження і, як наслідок, скороченні
бюджетних витрат і деформації її структури. Оскільки нелегальна діяльність
ухиляється від сплати податків, то це призводить до зростання оподаткування
доходів, що отримуються легальним шляхом. Від цього відбувається зростання
податкового навантаження, що стимулює подальше приховування доходів від
оподаткування. Така деформація податкової сфери призводить до зміни і
бюджетної, що проявляється в скороченні витрат державного бюджету і
деформації його структури.
Дані перетворення мають вагомий вплив на ефективність політики
забезпечення фінансово-економічної безпеки, що виявляється, перш за все, в
зростанні помилок регулювання. Такі помилки пов´язані, як правило, з
присутністю недостовірних даних про масштаби, структуру і динаміку
прихованої частини діяльності в легальному і нелегальному секторах.
Наприклад, якщо нелегальна економічна діяльність зростатиме швидшими
темпами, ніж легальна, і цей факт не буде врахований в статистиці, то уряд
може продовжувати політику стимулювання економічного зростання за
допомогою розширення грошової маси і дії на попит в той час, як в цьому
немає потреби. В результаті таких дій може статись «перегрів» економіки, що
спричинить підвищення темпів інфляції.
Крім того, у разі відсутності достовірних даних про масштаби тіньового
обороту це негативно впливатиме на політику зайнятості. Коли зайняті в
тіньовій економіці враховуються як безробітні, то оцінка рівня безробіття
виявиться вище реальної. В такому разі уряд може проводити експансіоністську
політику тоді, коли в цьому немає потреби. Тоді політика буде спрямована на
збільшення сукупного попиту, підйому рівня виробництва і збільшення
зайнятості шляхом послаблення грошово-кредитної політики, а також
збільшення державних витрат. В результаті – відсутність достатньої кількості
робочої сили і зростання інфляції. До того ж, неформальна зайнятість і тінізація
заробітних плат ускладнюють досягнення цілей реформування системи
пенсійного страхування.
Через нинішні масштаби тінізації ринку праці та наявність налагоджених
механізмів легкого виведення в “тінь” заробітних плат зменшуються обсяги
страхових внесків до Пенсійного фонду України та фондів соціального
страхування, а також надходження до бюджету податку з доходів фізичних
осіб. Помилки при розробці політики забезпечення фінансово-економічної
безпеки можуть виникати і з інших причин, пов´язаних з недооцінкою наслідків
тіньової економіки: деформації реального стану платіжного балансу, що
зумовлено безконтрольним рухом через кордон товарів і капіталів; завищення
податкового навантаження і державних витрат внаслідок того, що вони
визначаються по відношенню до заниженого ВВП, що не враховує товари і
послуги тіньового сектора.
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Ще одним фактором тіньової економіки є корупція. Тіньова економіка
породжує корупцію, а остання, в свою чергу, створює основу тіньової
економіки. Причина і наслідок, мета і засіб настільки взаємопов’язані та
взаємообумовлені, що утворюють замкнене коло.
Тіньова економіка може існувати і розвиватися в значних масштабах лише
в умовах корумпованості всіх систем державної влади і управління. Вона
формує корупційні відносини в усіх сферах політики та економіки, від яких
залежить її благополучне існування. Корупція змушує її залишатися в тіні та
вести нелегальний бізнес, створює основу для формування її нових сфер і видів.
У зв’язку з цим проблеми вивчення цих негативних соціально-економічних
явищ в Україні та розробки основ державної політики протидії корупції та
тіньовій економіці повинні вирішуватися як єдине комплексне завдання.
Слід звернути увагу, що тіньова економіка у фінансово-економічній сфері
провокує такі наслідки:
− зменшення та втрата податкових надходжень, що спричинюють
зростання негативного сальдо між дохідною та видатковою частинами
бюджетів,
− деформація структури бюджетних видатків шляхом недофінансування
пріоритетних та суспільно важливих видів діяльності;
− збільшення обсягу державного боргу;
− скорочення інвестиційних потоків в Україну й існування низької
інвестиційної активності;
− нераціональний та несправедливий розподіл національного доходу;
− виведення національного капіталу за межі країни;
− можливість зародження монополізації економіки внаслідок зниженої
ціни на продукцію, яка виробляється у тіньовому секторі;
− пролонгація терміну інтеграції України до Європейського Союзу і т.д.
В цілому, дослідивши вплив тіньової економіки на фінансово-економічну
діяльність країни, ми дійшли висновку, що прояви тіньової діяльності
знижують
ефективність
грошово-кредитної
політики,
погіршують
інвестиційний клімат в країні, призводять до дестабілізації системи
макроекономічного регулювання (внаслідок підвищення процентних ставок),
погіршення фіскальної дисципліни (через ухилення від оподаткування активів,
що нелегально вивозяться), сприяють скороченню митних і акцизних платежів
до бюджету внаслідок приховування експортної виручки, призводять до
зниження кредитних рейтингів та рейтингів фінансової стабільності країни,
здійснюють обмеження державних запозичень та можливостей країни щодо
обслуговування зовнішнього боргу.
3.4. Шляхи детінізаціції економіки України
Аналізуючи процес дослідження впливу тіньової економіки на фінансовоекономічну діяльність держави, ми можемо запропонувати наступні шляхи
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детінізації економіки країни:
− підвищення ринкового регулювання економіки та проведення
антикорупційної реформи. Реформування повинні зазнати органи влади та
регуляторні акти, які сприяють надмірній бюрократизації. Підвищення
ефективності роботи державних органів та покращення законодавчого
забезпечення підприємницької діяльності дозволить значно зменшити стимули
до тіньової діяльності та покращити контроль державної влади за тіньовими
операціями;
− проведення податкової реформи має бути направлене на реалізацію
наступних пріоритетів: забезпечення всім суб’єктам господарювання однакових
умов оподаткування; зменшення податкового навантаження; забезпечення
ефективного податкового адміністрування та стабільності державних фінансів;
− реформування
фінансово-банківської
системи.
Поширення
безготівкових розрахунків дозволить більш повно контролювати джерела
доходів, оперативно виявляти факти витрачення коштів у розмірах, що
перевищують доходи;
− реформування ринку праці. Передумовою детінізації ринку праці є
реформа пенсійної системи. Адже наявна система пенсійного забезпечення не
створює стимулів для детінізації ринку — відрахування до пенсійного фонду є
надто високими на фоні незадовільної системи пенсійного забезпечення;
− проведення судової реформи повинно бути направлене на забезпечення
гарантій справедливого суду та виконання судових рішень, захист прав
власності, боротьбу з рейдерством.
На наш погляд, процес детінізації ми вбачаємо в поліпшенні бізнес-клімату
в країні за допомогою таких невідкладних дій:
− створивши легальні умови ведення господарської діяльності
конкурентними порівняно з тіньовими;
− оптимізувавши податкове навантаження на податкоплатників;
− полегшивши адміністрування податків, спростивши податковий облік;
− зробивши прозорішим процес приватизації об'єктів державної власності;
− підвищивши ефективність управління державного сектору економіки;
До того ж, зменшенню обсягів тіньового сектору можуть сприяти дії,
спрямовані на більш ефективний контроль за готівковими грошовими потоками
суб’єктів економіки, що випадають із сфери фінансового обліку, моніторингу,
оподаткування та інше. Зокрема у вигляді контролю фінансових витрат даних
суб’єктів та порівняння їх з офіційно задекларованими доходами. До того ж,
доцільним буде поширити безготівкові розрахунки, це дасть змогу краще
контролювати джерела доходів, оперативно виявляти факти витрачення коштів
у розмірах, що перевищують доходи. У такий спосіб можна очікувати
скорочення як частки готівкової складової в грошовій масі, так і відповідно
зниження рівня тінізації. Також, це може сприяти скороченню податкових втрат
державного бюджету.
Крім того, доцільним для мінімізації тіньової діяльності в контексті
фінансово-економічної діяльності держави буде впровадження дій,
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спрямованих на зниження показника безробіття в країні. Цьому сприятиме
створення в державі сприятливих умов для виробничої, підприємницької,
фінансової та інноваційної активності, що в свою чергу буде призводити до
збільшення кількості сфер і видів зайнятості населення. Зокрема, це можуть
бути податкові стимули для стартапів в малому бізнесу або для великих
інфраструктурних проектів чи виробництв, контроль за повнотою,
регулярністю виплатів та вчасною індексацією заробітної плати, соціальних
виплат, стимулювання зростання кількості робочих місць, підвищення рівня
оплати в державній сфері охорони здоров’я та освіти, створення умов розвитку
фермерського господарства в країні (в т.ч. рівень оплати праці та умови праці,
що зменшило б відтік заробітчан з країни та збільшило показник зайнятості
населення в українському сільському господарстві).
Доречними також будуть дії, спрямовані на активізацію та нарощення
масштабів фінансової та інвестиційної діяльності в економіці. Зокрема,
підтримка фінансової стабільності у банківській системі та інших складових
фінансового сектору, запровадження прозорих і простих механізмів
кредитування конкретного сектору економіки, стимулювання інвестиційної
активності (податкові стимули до інвестиційного використання кредитних
ресурсів комерційних банків, контроль за відтоком капіталу в офшорні зони і
т.д.), заходи укріплення національно-грошової одиниці тощо – це ті методи, які
можуть посилити рівень фінансово-економічної безпеки і відповідно знизити
тінізацію в країні.
Основними пріоритетами детінізації української економіки у контексті
забезпечення фінансово-економічної безпеки зобов'язані стати:
− покращення законодавства напрямом прийняття пакету законів, які б
чітко регламентували економічну роботу суб’єктів економіки та
унеможливлювали відхід від легальної галузі економіки;
− удосконалення чинного законодавчого блоку з позиції питання
створення умов для легалізації зайнятості населення в усіх сферах
підприємницького сектору;
− зведення до мінімуму непередбачуваність змін у податковому
законодавстві та посилення державного контролю за використанням
бюджетних коштів, кредитних ресурсів та іноземних інвестицій;
− вдосконалення змістовності окремих законодавчих регуляторів, які
забезпечують виявлення таких явищ, як відмивання тіньових доходів та
відтворення незаконних капіталів.
Для впровадження ефективного механізму детінізації слід переглянути
взаємовідносини та закономірності взаємовідповідальності основних учасників
діяльності суб’єктів економічної діяльності. Для цього дуже важливим буде
посилення боротьби з корупцією на основі підвищення якісного рівня
законодавчих регуляторів підприємницької сфери та очищення влади.
Головним заходом в процесі детінізації економіки країни буде підвищення
моральності в трикутнику «влада – бізнес - громадянське суспільство». Дана
сфера пов’язана з менталітетом людей. Потрібно перебороти спадщину
минулого – у свідомості людей сформувалося дивне сполучення довіри й
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підозрілості. У постсоціалістичному періоді виникла моральна плутанина:
поряд із старими підходами виникають нові, які абсолютно не поєднуються.
Змінити менталітет людей навряд чи швидко вдасться. Цей процес може
прискоритися лише під час, коли старе покоління поступиться місцем новому,
чиї моральні норми і моделі поведінки складаються в умовах нового часу, який
відповідає сучасному ринковому типу господарювання.
Викладені вище заходи щодо зниження рівня тіньової економіки країни
позитивно вплинуть на процеси покращення рівня фінансово-економічної
безпеки, оскільки сприятимуть створенню умов збільшення надходжень до
державної скарбниці, що своєю чергою надасть можливість більш предметного
забезпечення виконання намічених соціально-економічних заходів із позиції
фінансування. Крім цього, як держава, так і суспільство матимуть можливість
забезпечити виконання стратегічних і тактичних напрямків розвитку країни на
основі дійсного фінансового потоку, який буде формуватися з реальних
надходжень до бюджету країни.
Висновки
В результаті проведеного наукового дослідження ми визначили сутність та
основні ознаки тіньових процесів і визнали, що закономірністю тіньових
операцій є те, що вони не обмежені економікою, а проникли практично у всі
сфери суспільних відносин, дослідили. Також нами було встановлено, що це
складне ієрархічне явище охоплює економічні та соціальні процеси та тісно
пов'язане з економічними та політичними процесами в державі.
За результатами аналізу основних причин і наслідків існування тіньової
економіки, було визначено як і негативний, так і позитивний її вплив на
фінансово-економічну безпеку держави. Зокрема, високий рівень тіньової
економіки негативно впливає на розвиток національної економіки,
спотворюючи умови ведення господарювання, зменшуючи дохідну частину
бюджету, збільшуючи його дефіцит. Серед важливих негативних проявів
тіньового сектору варто ще відзначити зменшення інвестиційної привабливості
соціально-економічної системи, посилення неефективності інститутів
державного регулювання економіки, криміналізацію суспільства. Поряд з тим,
тіньова економіка виконує роль певного стабілізатора економіки, створюючи
додаткові робочі місця, стимулюючи зростання підприємницької ініціативи та
зміцнюючи соціальну, трудову та професійну мобільність.
Аналізуючи вплив тіньової економічної діяльності на фінансовоекономічний розвиток держави, ми дійшли висновку, що її функціонування
характеризується станом економічного, політичного та соціального характеру.
Економічна діяльність в тіньовому секторі здійснюється поза законом, що
унеможливлює стабільний розвиток суспільства. Розвиток тіньової економічної
діяльності в країні загрожує її фінансово-економічній безпеці, зменшує
ефективність використання інструментів грошово-кредитної політики або
взагалі нівелює їх використання, суттєво впливає на обсяг і структуру ВВП.
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Тобто тіньова економіка є реальною загрозою національній безпеці країни,
сповільнює її перехід до ринкової економіки, впровадження в Україні
європейських стандартів життя.
Здійснивши оцінку рівня обсягу тінізації національної економіки, ми
визначили, що в Україні її рівень є надзвичайно високим, як для економіки, що
розвивається. Активізація тіньових процесів економічної діяльності в Україні
призвела до формування такого обсягу тіні, що практично на рівних конкурує з
офіційною господарською діяльністю національної економіки та зумовлює її
послаблення, призводить до зниження ефективності державної політики,
поширення корупції, гальмує процес економічного розвитку України.
Отримані результати дослідження свідчать про те, що для мінімізації
тіньового сектору необхідна модернізація державної системи. Рівень тіньової
економіки розглядається як важливий показник якості державного управління і
конкурентоздатності економіки, відповідно, ключовими організаційноекономічними заходами мають бути ті, що спрямовані на зменшення
неформальної складової національної економіки. Для цього потрібні політична
воля і ефективне державне і банківське втручання: комплекс реальних, а не
фіктивних заходів з реформування економіки, одним із яких буде легалізація
неформального сектора. Наведення порядку в українському ринковому
середовищі має сприяти суттєвому зменшенню рівня тіньової економіки.
Враховуючи вищевикладене, нами було визначено, що ефективна протидія
процесу тінізації економіки країни та трансформування її в легальну
гарантуватимуть вирішення і супутніх фінансово-економічних проблем
України та прогресивний соціально-економічний розвиток. Тому необхідно
створити фінансові умови для легалізації тіньового сектора та усунення
державних корумпованих структур на всіх рівнях влади.
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KAPITEL 4 / CHAPTER 4
ANALYSIS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF PROCESSING OF OIL
CROPS INTO BIOFUELS

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕРАБОТКЕ МАСЛИЧНЫХ
КУЛЬТУР В БИОТОПЛИВО

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-06-05-007

Вступ
Тенденція щодо використання відновлювальних джерел енергії усе більше
шириться світом. Необхідність боротьби з забрудненням довкілля,
руйнуванням озонового шару та кліматичною кризою спонукали людство до
пошуку та використання альтернативних джерел енергії − енергії сонця, вітру,
води та біопалива. В умовах сьогодення питома вага виробництва енергії з
біомаси в загальному виробництві так званої «зеленої» енергії в країнах
Євросоюзу коливається від 15% (Мальта) до приблизно 90% (Чехія, Угорщина,
Латвія) і навіть 100% (Естонія). У середньому цей показник для ЄС коливається
на рівні 64%. Світовим лідером з виробництва рідкого біопалива є США – у
2019 році в перерахунку на енергетичну цінність воно склало 1,6 тисячі
петаджоулів (наприклад
потенціал
біоенергетики
України,
за оцінками Держагентства енергоефективності, становить 870 петаджоулів).
Основною
сировиною
для
рідкого
біопалива
у США є
кукурудза (для біоетанолу) та соєві бобби (для біодизелю). Так, у 2018 році
на виробництво біоетанолу у США пішло більше 5,55 мільярдів
бушелів (приблизно 151 млн тонн) кукурудзи. У результаті вийшло близько 61
мільярда літрів біопалива. Дані офіційної статистики свідчать, що на початок
2019 року в США працювало 200 заводів із виробництва біоетанолу. Одним із
європейських лідерів у галузі «зеленої» енергетики є Німеччина, яка станом
на 2018 рік виробляла близько 3% світового обсягу рідкого біопалива. За
статистичними даними у 2018 німецькі компанії випустили 3,2 мільйона тонн
біодизеля. Основною сировиною для німецьких виробників білпалива є ріпак і
соняшникова олія. Станом на 2020 р. у Німеччині, діяло близько 10 тисяч
біогазових комплексів, причому 95-97 % із них − це невеликі підприємства,
потужністю 0,5−1 МВт [3].
У свою чергу Україна за оцінками фахівців енергетичних ринків належить
до десятки найбільших потенційних виробників біоенергії у світі і виробництво
біопалива в країні поступово набирає обертів. Станом на сьогодні в державі вже
розроблено Дорожню карту розвитку біоенергетики в Україні до 2050 року і
План дій до 2025 року [5, 2].
Перспективним напрямом в умовах сьогодення як в Україні, та і в світі
загалом вважається виробництво газоподібного біопалива з олієвмісних
культур. В Україні це передусім пов’язано з достатнім розміром сировинної
бази олійних сільськогосподарських культур і розвитком олійної галузі
держави в цілому. До того ж, розвиток виробництва біопалива поряд із низкою
переваг, як свідчить світовий досвід сприяє розвитку сільськогосподарського
виробництва та може суттєво допомогти аграріям. Зокрема, виробництво
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біопалива (біодизелю, біогазу тощо) дозволяє вирішити проблему як надлишків
основної сільсьгосподарської продукції, так і її відходів [1]. Наприклад,
виробництво біодизелю є ефективним там, де в значних обсягах виробляється
аграрна продукція, яку потрібно збувати. В останні десятиліття аграрна сфера
України виробляє дуже багато зернових і олійних культур, між тим як ціна них
у світі внаслідок зростаючого виробництва не тільки не зростають, а навіть
падають. Тому однією з цілей розвитку виробництва біопалива може бути
підтримка сільського господарства поряд із цілями скоротити викиди СО2 та
знизити забруднення атмосфери.
Відтак, питання економічної ефективності переробки олійних культур у
біопаливо сільськогосподарськими підприємствами в Україні потребує
вивчення та обгрунтування.
4.1. Аналіз сировинної бази для виробництва газоподібного біопалива
з олійних культур
Об’єктами дослідження було обрано п’ять підприємств Броварського
району, Київської області: ПП «Русанівське», ТОВ «Агрофірма Заворотичі»,
СТОВ «Войтовське», СТОВ «Требухівське», ФГ «Журавушка». Вибір саме цих
підприємств обумовлений тим, що це є типові сільськогосподарські
підприємства центральної України та в період 2016-2020 рр. у зазначених
підприємствах спостерігалася висока врожайність олійних культур, порівняно з
іншими господарствами Броварського району, Київської області. Також дані
підприємства мають у власності понад 1000 га с. г. угідь, що дає змогу
продукувати біосировину для біопалива без загрози продовольчій безпеці
району.
Для виготовлення біопалива, зокрема біогазу, необхідна біосировина. Для
досліджуваних підприємств потенційною біосировиною може бути зерно та
насіння олійних культур, тобто виробництво біогазу на підприємствах прямо
пропорційно залежить від валових зборів придатних для переробки
сільськогосподарських культур.
Щоб дізнатися чи зможуть підприємства забезпечити себе в майбутньому
сировиною, було розглянуто площі (табл. 1) та врожайність (табл. 2) олійних
культур у досліджуваних підприємствах за 2016-2020 рр. Аналіз інформація
про посівні площі культур і рівень їхньої врожайності виконаний для того, щоб
оцінити валові збори культур, які вирощуються в досліджуваних підприємствах
і підходять для виробництва біогазу за останні п’ять роки (табл. 3) та
спрогнозувати потенціал сировинної бази для виробництва біогазу.
Проаналізувавши дані табл. 1, дійшли висновку, що досліджувані
підприємства за 2016-2020 рр. наростили посівні площі під такими культурами
як ріпак озимий і соняшник, за винятком підприємств ПП «Русанівське» та ФГ
«Журавушка», які зменшили посівні площі під соняшник у порівнянні з
базовим 2016 роком. Однак у порівнянні з попередніми чотирма роками
підприємство «Русанівське» наростило посівні площі соняшника на 30%, а
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підприємство «Журавушка» протягом останніх трьох років не змінило посівні
площі культури соняшник. Відтак, вважаємо, що дані підприємства зможуть
повністю забезпечити себе сировиною для виробництва біогазу, так як
спостерігається тенденція до збільшення вирощування ними олійних культур.
Таблиця 1 − Посівні площі окремих сільськогосподарських культур у
досліджуваних підприємствах Броварського району, Київської області, га

Підприємство

ПП «Русанівське»
ТОВ «Агрофірма
Заворотичі»
СТОВ «Войтовське»
СТОВ «Требухівське»
ФГ «Журавушка»
ПП «Русанівське»
ТОВ «Агрофірма
Заворотичі»
СТОВ «Войтовське»
СТОВ «Требухівське»
ФГ «Журавушка»

Рік

2016

2017

74

-

-

-

100
150

100
-

224

160

192

228

330
800

330
534
700

2018

2020 рік у
% до 2016
року

2019

2020

94

96

129,73

-

-

-

305
200

300
150

300,00
100,00

173

208

92,86

235

356

407

211,98

346
558
500

406
420
500

600
500
500

181,82
151,52
62,50

Ріпак озимий
103
157
200
Соняшник
187

*розраховано авторами за даними статистичної звітності підприємств.

Аналіз даних табл. 2 засвідчив, що досліджувані підприємства за 20162020 рр. досягли підвищення врожайності таких культур як ріпак озимий і
соняшник.
Найбільший
прогрес
в
збільшенні
врожайності
сільськогосподарської культури ріпак озимий показало підприємство СТОВ
«Требухівське», в якому за 5 років урожайність даної культури збільшилася
майже в 3,5 рази. За приростом урожайності соняшнику лідирувало
підприємство СТОВ «Требухівське», яке за 5 років збільшило врожайність
даної культури в 2 рази з 17,0 ц/га до 34,1 ц/га.
Рівень врожайності озимого ріпаку в досліджуваних підприємствах
знаходився в межах середньої врожайності даної культури по регіону в 2020 р −
19,6 ц/га.
У свою чергу, рівень врожайності соняшнику в досліджуваних
підприємствах перевищував середнє значення по країні в 2020 р., що становило
15 ц/га. Це розглядаємо як те, що досліджувані підприємства мають потенціал
для того, щоб повністю забезпечити себе сировинною базою для виробництва
газоподібного біопалива − адже спостерігається потенціал до зростання
врожайності олійних культур, а рівень врожайності вищий або знаходився в
межах середніх по країні.
Отже, в досліджуваних підприємствах основним видом сировини для
виробництва газоподібного біопалива може бути зерно вирощуваних олійних
культур. Розмір потенційної сировинної бази, що можуть створити
досліджувані підприємства для виробництва біогазу представлено в табл. 3.
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Таблиця 2 − Урожайність окремих сільськогосподарських культур у
досліджуваних підприємствах Броварського району, Київської області, ц/га
Підприємство

Рік

2016

2017

ПП «Русанівське»
ТОВ «Агрофірма
Заворотичі»
СТОВ «Войтовське»
СТОВ «Требухівське»
ФГ «Журавушка»

18,6

-

-

-

8,0
6,7

13,7
-

ПП «Русанівське»
ТОВ «Агрофірма
Заворотичі»
СТОВ «Войтовське»
СТОВ «Требухівське»
ФГ «Журавушка»

25,0

15,4

22,4

17,8

17,0
20,8

16,0
19,9
20,4

2018

2020 рік у
% до 2016
року

2019

2020

23,3

22,4

120,43

-

-

-

24,9
11,1

27,9
18,4

348,75
274,63

35,7

27,4

109,60

16,2

23,2

15,5

69,20

15,0
18,6
14,4

24,4
34,2
20,7

19,9
34,1
20,0

124,38
200,59
96,15

Ріпак озимий
26,1
40,0
29,7
Соняшник
23,1

*розраховано авторами за даними статистичної звітності підприємств.

Таблиця 3 − Потенційний обсяг сировинної бази для газоподібного
біопалива з олійних культур в досліджуваних підприємствах Броварського
району, Київської області, 2020 р.
Сировина – зернові культури, т
Підприємство
ПП «Русанівське»
ТОВ «Агрофірма
Заворотичі»
СТОВ «Войтовське»
СТОВ «Требухівське»
ФГ «Журавушка»
Всього:

Разом сировини, т

Ріпак озимий

Соняшник

215,1

569,9

785,0

0,0

630,9

630,9

0,0
837,0
276,0
1328,1

1194,0
1705,0
1000,0
5099,8

1194,0
2542,0
1276,0
6427,8

*розраховано авторами за даними статистичної звітності підприємств.

Відповідно до інформації табл. 3, найбільша кількість сировини в 2020
році була вироблена в досліджуваному підприємстві СТОВ «Требухівське», а
саме 2542 т, а найменша – у ТОВ «Агрофірма Заворотичі» − 630,85 т.
Варто зазначити, що рівень забезпеченості сировиною для виробництва
газоподібного біопалива на кожному з досліджуваних підприємств є доволі
значним, тому всі вони мають можливість організувати виробництво біогазу, не
залучаючи додаткових інвестицій для купівлі сировини.
Останнє є важливою умовою, так як досліджувані підприємства є
фермерськими господарствами, які в Україні як правило не мають значних
інвестиційних коштів, які б перебували у вільному обігу.
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4.2. Визначення потенційного та економічно доцільного обсягу
виробництва біогазу з олійних культур сільськогосподарськими
підприємствами
У межах дослідження розраховано потенційний обсяг виробництва
газоподібного біопалива в досліджуваних підприємствах у розрізі двох
найбільш популярних сільськогосподарських культур, які вирощуються в даних
підприємствах і в Україні в цілому (табл. 4). Розрахунки свідчать, що для
виробництва газоподібного біопалива потенційно можна використовувати
зерно олійних культур, зокрема таких як ріпак та соняшник, які є найбільш
поширеними у фермерських господарствах досліджуваного регіону України.
Нині досліджувані підприємства використовують дану сировину лише для
продажу, що є логічним, оскільки вони є виробниками сировини, тоді як така
модель ведення підприємницької діяльності не є найефективнішою.
Відтак нами пропонується використовувати частину вирощеного зерна в
біоенергетиці − ця частина має бути не більше 10-15% від валового збору
сільськогосподарських культур підприємства з метою унеможливлення
продовольчої кризи країни.
Таблиця 4 − Потенційний обсяг виробництва біогазу з олійних
культур на досліджуваних підприємствах Броварського району, Київської
області, 2020 р.
Підприємство

ПП «Русанівське»
ТОВ «Агрофірма
Заворотичі»
СТОВ
«Войтовське»
СТОВ
«Требухівське»
ФГ «Журавушка»
Всього:

Сільськогосподарська культура
Ріпак озимий
Соняшник
Вихід
Частка
Вихід
Сировина,
Сировина,
біогазу,
метану,
біогазу,
тис. т.
тис. т.
млн м3
млн м3
млн м3

Частка
метану,
млн м3

0,22

0,14

0,07

0,57

0,31

0,16

0,00

0,00

0,00

0,63

0,34

0,18

0,00

0,00

0,00

1,19

0,65

0,34

0,84

0,54

0,29

1,71

0,93

0,49

0,28
1,33

0,18
0,86

0,09
0,45

1,00
5,10

0,55
2,78

0,29
1,47

*розраховано авторами за даними статистичної звітності підприємств.

Також було визначено економічно доцільний обсяг виробництва біогазу в
досліджуваних підприємствах, виходячи з умови не допустити зниження рівня
продовольчої безпеки країни (табл. 5).
Відповідно, загальний потенційний обсяг виробництва біогазу у п’яти
досліджуваних підприємствах, який можна виробити з 6,43 тис. т зібраного
зерна у 2020 р. становив 3,64 млн м3 із часткою метану 1,92 млн м3.
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Таблиця 5 − Економічно доцільний обсяг виробництва біогазу з олійних
культур на досліджуваних підприємствах Броварського району, Київської
області в 2020 р.
Підприємство
ПП «Русанівське»
ТОВ «Агрофірма
Заворотичі»
СТОВ «Войтовське»
СТОВ «Требухівське»
ФГ «Журавушка»
Всього

Потенціал
сировинної
бази, т
784,96

Теоретично можливий
потенціал виробництва
біогазу,
частка метану,
млн м3
млн м3
0,45
0,24

Економічно доцільний розмір
виробництва біогазу
біогазу,
частка метану,
млн м3
млн м3
0,07
0,04

630,85

0,34

0,18

0,07

0,04

1194
2542
1276
6427,81

0,65
1,47
0,72
3,64

0,34
0,78
0,38
1,92

0,07
0,07
0,07
0,36

0,04
0,04
0,04
0,19

*розраховано авторами за даними статистичної звітності підприємств.

Проте економічно доцільним обсягом виробництва біогазу для кожного
підприємства є 70 тис. м3 з часткою метану 40 тис. м3 − даний обсяг
обумовлений потужністю запропонованої нижче біогазової установки (табл. 6).
Загальний економічно доцільний вихід біогазу, що можуть спродукувати
досліджувані підприємства становив у 2020 р. 360 тис. м3 з часткою метану 190
тис. м3.
Для виробництва зазначеної кількості біогазу в рік п’ятьом підприємствам
необхідно 562,1 т сировини олійних, що становить 8,75% від загального
валового збору зерна ріпаку та соняшнику, таким чином загрози для
продовольчої безпеки немає.
4.3. Обгрунтування інвестиційного проєкту з виробництва біопалива
Із метою визначення економічної ефективності виробництва біогазу з
зерна ріпаку та соняшнику для початку було визначено інвестиційні витрати,
необхідні для реалізації проєкту з встановлення біогазової установки (БГУ) в
досліджуваних підприємствах (табл. 6).
Відповідно до інформації поданій у табл. 6, найбільша стаття
інвестиційних витрат проєкту з встановлення БГУ припадає на придбання
сертифікованої біогазової установки «БГУ-20» від провідної української
компанії «Екотенк» із робочим об’ємом біореактора 20 м3, що дає можливість
добового завантаження 308 кг зерна − таким чином, у структурі загальних
витрат за проєктом 28,71% припадає саме на купівлю БГУ. Наступною за
розміром статтею витрат є будівництво басейну об’ємом 850 м3 для зберігання
рідких відходів БГУ, що є біодобривами. Вагомими статтями витрат є купівля
автомобіля з цистерною на 5 тис. л для реалізації біодобрив і будівництво
приміщення для зберігання автотранспорту та для потреб персоналу розміром
20 м на 15 м.
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Таблиця 6 − Інвестиції для реалізації проєкту з встановлення БГУ у
досліджуваних підприємствах Броварського району, Київської області,
2020 р.
Обладнання та приміщення

Інвестиції,
тис. грн
201,91
161,50
141,83
94,55

Модель

Структура витрат, %

Біогазова установка
«БГУ-20»
Басейн під біодобрива
850 м3
Автомобіль
ЗИЛ-130
Цистерна
Вакуумна
Приміщення для персоналу
СІП-панелі
59,10
та техніки
Всього:
Х
658,89
* розраховано авторами за ринковими цінами, листопад 2020 р.

30,64
24,51
21,53
14,35
8,97
100,00

Також для майбутніх проєктів було проаналізовано витрати покожному з
підприємств, які різняться за рахунок кількості вибраної сировини та
врожайності культури, що виступає в якості сировини. Таким чином, у ході
дослідження виявлено, що для досліджуваних підприємств сировиною може
виступати зерно ріпаку та соняшнику в пропорції необхідного річного обсягу
сировинної бази, що становить 112,42 т, до валового збору зерна
досліджуваним підприємством. Витратна частина одного року для проєктів на
виробництво біогазу в досліджуваних підприємствах наведена в табл. 7.
Таблиця 7 − Витрати на виробництво біогазу по кожному досліджуваному
підприємству на 1 плановий період проєкту*, що пропонується, тис. грн
Підприємство
ПП «Русанівське»
ТОВ «Агрофірма
Заворотичі»
СТОВ «Войтовське»
СТОВ «Требухівське»
ФГ «Журавушка»

82,36

Обслуговування БГУ
7,91

Загальні
витрати
1077,10

349,20

82,36

7,91

1069,92

349,20
349,20
349,20

82,36
82,36
82,36

7,91
7,91
7,91

1069,92
1078,54
1075,59

Сировина**

Зарплата

Амортизація

637,63

349,20

630,45
630,45
639,08
636,12

*365 днів
** розраховано авторами за собівартістю.

Таким чином, загальні витрати на виробництво біогазу в усіх
досліджуваних підприємствах за прогнозований період виробництва майже
однакові (табл. 7). Дану ситуацію пояснюємо тим, що інвестиційні витрати є
однаковими, а вартість сировини є схожою за рахунок подібних часток зерна
ріпаку та соняшнику в загальній кількості сировини. Найбільша частина в
сукупності витрат на виробництво біогазу з зерна ріпаку та соняшнику
припадає на сировину; на другому місці за розміром – витрати на заробітну
плату, що покривають відрахування на заробітну плату трьох новостворених
робочих місць; наступна стаття витрат виробництва – це амортизація, що
складає 12,5% річних з урахування терміну, через який біогазова станція
потребуватиме модернізації, що становить 8 років; заключна стаття витрат – це
витрати підприємства на обслуговування біогазової станції, що для першого
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року становлять 1,2% від інвестиційної вартості проєкту.
Оскільки для кожного із досліджуваних підприємств встановлено
однаковий розмір виробництва біогазу, то вигоди від реалізації біогазу будуть
також однаковими (табл. 8).

СТОВ
«Требухівське»

ФГ
«Журавушка»

Ріпак озимий, т*
Соняшник, т*
Ріпак озимий, тис грн**
Соняшник, тис грн***
Валовий дохід, тис грн
Чистий дохід, тис грн
Всього валового доходу, тис грн
Всього чистого доходу, тис грн

Продаж біометану
13,49
13,75
70
70
6,45
6,45
451,5
451,5
407,48
407,48
Приріст урожайності
29,05
0
76,98
63,65
272,25
0
625,40
517,07
897,65
517,07
810,13
466,66
1349,15
968,57
1217,61
874,14

СТОВ
«Войтовське»

Середньоринкова ціна, грн/ м3
Вироблено біометану, тис м3
Ціна реалізації, грн/м3
Валовий дохід, тис грн
Чистий дохід, тис грн

ТОВ «Агрофірма
Заворотичі»

Показник

ПП
«Русанівське»

Таблиця 8 − Потенційні вигоди проєкту щодо застосування БГУ в
досліджуваних підприємствах за один період виробництва

13,75
70
6,45
451,5
407,48

13,75
70
6,45
451,5
407,48

13,75
70
6,45
451,5
407,48

0
81,71
0
663,86
663,86
599,13
1115,36
1006,61

42,96
87,51
402,67
710,98
1113,65
1005,07
1565,15
1412,55

17,44
63,17
163,42
513,22
676,65
610,67
1128,15
1018,15

* Розраховано авторами відповідно до посівних площ 2020 р.

За один рік переробки кожне підприємство може отримати 407,48 тис. грн
чистого доходу від реалізації всього об’єму виробленого біогазу в розмірі 70
тис. м3.
Дохід отриманий від приросту врожайності на 15% за рахунок внесення
органічних біодобрив під ріпак озимий і соняшник у розрізі підприємств
відрізняється за рахунок урожайності даних культур, оскільки посівні площі,
що можуть бути удобреними виробленим біодобривом є для всіх підприємств
однаковими − 273,75 га. Найбільший чистий дохід від приросту врожайності
спостерігається в підприємстві СТОВ «Требухівське», що становить понад 1
млн грн, а найменше отримує доходу від приросту врожайності підприємство
ТОВ «Агрофірма Заворотичі» – 466,66 тис. грн.
Проаналізувавши виконані розрахунки, висновки щодо ефективності
впровадження проєктів із виробництва біогазу згруповано в табл. 9 та 10.
У табл. 9 наведені показники економічної ефективності для проєкту
виробництва газоподібного біопалива, а саме біогазу із зерна олійних культур у
досліджуваних підприємствах Броварського району, Київської області. Дані
таблиці свідчать про доцільність впровадження проєкту переробки зерна
олійних культур на біопаливо лише для двох досліджуваних підприємств, а
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Таблиця 9 − Показники економічної ефективності запропонованого
проєкту виробництва біогазу у досліджуваних підприємствах Броварського
району, Київської області за один період
СТОВ
«Войтовське»

СТОВ
«Требухівське»

ФГ «Журавушка»

EBITDA*, тис грн
Рентабельність EBITDA*, %
Рівень рентабельність, %
оварної продукції
родажів
Продуктивність праці, тис м3/ос
Трудомісткість, тис грн
Матеріаломіскість, тис грн
Матеріаловіддача, тис грн
Норма прибутку, %
а авансованим капіталом
а обсягом реалізованої
продукції
а повною собівартістю
Термін окупності

ТОВ «Агрофірма
Заворотичі»

Показник

ПП «Русанівське»

Підприємство

8192,58
105,6

6003,96
107,8

6848,1
106,8

9434,7
104,8

6921,7
106,7

125,3
10,4

90,5
-20,2

104,2
-5,7

145,1
21,3

104,9
-5,1

35
0,26
0,67
1,50

35
0,36
0,93
1,08

35
0,31
0,81
1,24

35
0,22
0,58
1,74

35
0,31
0,80
1,25

21,2
10,4

-29,7
-20,2

-9,6
-5,7

50,7
21,3

-8,7
-5,1

13,0

-18,3

-5,9

31,0

-5,3

2 роки 2 міс

х

х

1 рік 10 міс

х

*дані розраховувалися, виходячи з тривалості проєкту в 5 років.

саме ПП «Русанівське» та СТОВ «Требухівське», решта підприємств не
матимуть прибутку від впровадження запропонованого проєкту. Для того, щоб
даний вид діяльності був доцільним і приносив прибуток, підприємствам, які за
розрахунками можуть отримати збиток необхідно або збільшити потужність
БГУ, або знизити собівартість вирощування досліджуваних культур, або
повністю перейти на продаж вироблених біодобрив, не застосовуючи їх для
власних потреб.
Дані табл. 9 свідчать про те, що показник ЕВІТDA, розрахований на 5
років, для всіх досліджуваних підприємств становить понад 6 млн грн. Рівень
рентабельності за показником EBITDA в середньому за 5 років становить
105,5%. Найвищий рівень рентабельності виробництва біогазу та біодобрив
спостерігається у СТОВ «Требухівське» − 145,1%. Найвищий рівень
рентабельності продажів біогазу та біодобрив за перший період − також у
СТОВ «Требухівське» − 21,3%. Продуктивність праці в досліджуваних
підприємствах однакова, що зумовлено максимальною потужністю БГУ.
Найбільша
матеріаловіддача
також
спостерігається
в
СТОВ
«Требухівське», а саме 1,74 грн на гривню вартості виробничих матеріалів.
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Відповідно найменша матеріаломісткість і найменший термін окупності − 1 рік
і 10 місяців також спостерігається в СТОВ «Требухівське».
У табл. 9 було проаналізовано перший період виробництва газоподібного
біопалива та біодобрив у досліджуваних підприємствах Броварського району,
Київської області. Для того, щоб проаналізувати економічну ефективність
запропонованого проєкту з виробництва газоподібного біопалива в
довгостроковій перспективі додатково було проведено дослідження
дисконтованих показників економічної ефективності за умови життєвого циклу
проєкту в 5 років (табл. 10). Відповідно виявлено, що не всі досліджувані
підприємства будуть прибутковими при впровадженні інвестиційних проєктів
із виробництва біогазу та біодобрив. Але вважаємо, що це питання часу і
налагодження справи, так як біомаса й біопаливо є джерелами різноманітних
переваг [4].
Таблиця 10 − Економічна доцільність проєкту виробництва біогазу у
досліджуваних підприємствах Броварського району, Київської області *
СТОВ
«Войтовське»

СТОВ
«Требухівське»

ФГ «Журавушка»

PBP

ТОВ «Агрофірма
Заворотичі»

Продисконтований чистий
грошовий потік, тис грн
Продисконтована сума інвестицій,
тис грн
NPV
PI
Продисконтовані вигоди проєкту,
тис грн
Продисконтовані витрати,
тис. грн
BCR

Підприємство

ПП «Русанівське»

Показник

797,06

-347,53

103,34

1455,65

123,32

658,89

658,89

658,89

658,89

658,89

138,17
1,21

-1006,42
-0,53

-555,55
0,16

796,76
2,21

-535,57
0,19

5053,96

3628,31

4178,16

5863,10

4226,06

4915,79

4634,74

4733,71

5066,34

4761,63

1,03
3 роки
11 міс

0,78

0,88

0,89

х

х

1,16
3 років
1 міс

*розраховано, виходячи з тривалості проєкту в 5 років.

х

Зокрема, для досліджуваних підприємств, які є прибутковими показник
чистої теперішньої вартості (NPV) з виробництва газоподібного біопалива в
Броварському районі, Київської області становить 138,17 тис. грн для ПП
«Русанівське»та 796,76 тис. грн для СТОВ «Требухівське» за п’ять виробничих
періоди. Цей показник – абсолютна міра ефективності проєктів, який має пряму
залежність від масштабів бізнесу. Найбільший NPV може створити СТОВ
«Требухівське» в розмірі 796,76 тис. грн. Загальний розмір індексу
прибутковості РІ для досліджуваних підприємств знаходиться в межах 0,532,21. Показник BCR – це є коефіцієнт дисконтованих вигід-витрат. Дані табл.
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10 свідчать, що за критерієм BCR для всіх досліджуваних підприємств
Броварського району, Київської області виробництво газоподібного біопалива є
економічно перспективним, оскільки він коливається в діапазоні 0,78-1,16.
Показник РВР – характеризує термін окупності авансованого капіталу
підприємством, враховуючи зниження цінності грошей в часі. Таким чином,
термін окупності виробництва газоподібного біопалива для досліджуваних
підприємств Броварського району, Київської області становить від трьох до
чотирьох років.
Висновки
Аналіз економічної доцільності проєкту щодо виробництва біогазу у
досліджуваних підприємствах Броварського району, Київської області,
засвідчив, що при тривалості життєвого циклу проєкту в п’ять років економічно
доцільним є його впровадження у двох досліджуваних підприємствах, таких як
ПП «Русанівське» та СТОВ «Требухівське», решта підприємств матимуть
збитки. Загалом, у ході аналізу сировинної бази типових сільськогосподарських
підприємств центральної України для виробництва газоподібного біопалива з
олійних культур встановлено потенційний й економічно доцільний обсяг
виробництва біогазу з олійних культур та доведено перспективність даної
справи для аграрних виробників.
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KAPITEL 5 / CHAPTER 5
THE FEATURES OF MANAGEMENT OF INNOVATIVE PROJECTS

ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-06-05-015

Introduction
When considering the features of innovation, one of its main components is
innovation management. The main idea of innovation management in a market
economy is to include a new idea, and then technology, in a market context.
Research shows that modern innovation processes are quite complex. They can
be observed in any area of management.
When considering the creation of an enterprise innovation policy, the following
steps must be taken:
- designate a portfolio of innovative proposals;
- to select the most promising and priority projects [1];
- to justify the selected options and develop options for business plans using the
methodology of international standards;
- to consider financing schemes.
5.1. The features of the use of innovations in organizations
Sources of innovation can be located both outside and inside the organization. In
the external environment of the organization, two types of sources are distinguished:
changes in the background environment (macroenvironment) of the organization and
changes in the business environment [2].
Changes in the background environment are caused by various factors political, economic, scientific and technical and others. For research and analysis of
changes in various factors of the macroenvironment, methods of PEST-analysis are
used.
From the point of view of innovation management, scientific and technical
factors are of interest.
Consumers of the company's product are a very strong stimulator of innovative
ideas. There are three directions of using this source:
1. Tracking changes in consumer needs and identifying hidden needs. Revealed
latent needs tell developers how to modify the product by adding new properties or
changing the quantitative characteristics of the properties in the product.
2. Conducting consumer classification. Determination of consumer groups by
characteristics [3].
3. Receiving feedback from the consumer. Consumers can provide ideas for
innovation.
These sources of innovation in the business environment are studied and
analyzed by marketing research methods. At the same time, project management is a
branch of management theory, which was formed relatively recently. This is due to
management tools, which include:
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- network planning and management (since the early 1960s);
- scheduling (1970s);
- integrated resource supply and inventory management;
- expert statistical modeling and other specialized modern information
technologies (1970-1990s).
Project management is the management of human and other resources
throughout the project life cycle through modern methods and management
technologies to achieve the goals of the project and results.
There are different models of management of innovative projects. To date, two
of them are most widely used: the cascade and spiral models.
Quite often, a waterfall model is used, in which the next phase of work is
performed after the previous one has been completely completed. The advantages of
this approach:
- each phase is characterized by a complete set of design documentation;
- since the work is performed in a certain sequence, planning is possible.
The disadvantages include the need to stop work and return to the previous
phases due to previously committed design errors or the need for certain clarifications
[4].
In order to overcome such shortcomings, a "spiral" model was used.
Coordination is required in the process of managing an innovative project. Three
important points in the innovation process can be identified where effective
coordination is required - the transition from science to design, the transition from
design to the production of a new product, and the transition from production to sales.
5.2. Characteristics of managers in innovative projects
When implementing innovative projects, innovative managers are required.
They must have scientific, technical, economic and psychological potential, as well
as engineering and economic knowledge.
An innovative project manager helps to allocate resources between project
activities, helps to concentrate efforts on plans to achieve the future goals of the
organization. He identifies deviations that occur at each stage of the project. The
project leader should act as its advocate, seek support from senior management.
An innovative project manager is usually selected from among the employees of
the organization for his knowledge in a particular field of science and technology, as
well as for his enthusiasm. He must have the ability to see the whole project in order
to be able to weigh the individual benefits of using different technologies.
One of the essential traits that an innovative project manager must have is the
ability to provide conditions for interaction between project participants [5].
To provide project developers with access to sources of external information, the
innovation manager must establish communication with scientists and technicians
outside the organization.
The innovation project manager has constant contact with the top management
of the organization. In doing so, the functions of senior management go beyond mere
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approval and support. It is the top management who is responsible for the quality and
efficiency of research and development carried out in connection with the
development and implementation of an innovative project.
The heads of departments of a research organization, who are appointed by the
top management, can act as innovation managers.
Management reviews projects of R&D programs and allocates funds for their
implementation.
Management of an innovative project does not take place outside the context of
the firm's strategy. It should be precisely built into the firm's strategy. However, this
can cause problems of various kinds. For example, a firm may be focused on shortterm results, cost reduction, and quarterly profits. However, innovations resulting
from research and development do not appear regularly at regular intervals, it may
take more than one year before the innovation starts to make a profit. Each innovation
has its own cycle of preparation and implementation, many alternative approaches,
different regulatory possibilities [6].
The organizational unit engaged in the preparation of an innovative project must
fit into the corporate culture of the company.
The success of innovative changes, in many respects, depends on how they are
taken into account in the strategic plans of the company. Taking into account the
development of new technologies, the limited and intermittent nature of this
development will help to increase the competitiveness of the company.
When developing an innovative project and managing its implementation, it is
necessary to have information about modern achievements in science and technology,
to create strategic alliances with other companies, the university sector of science ,
which will increase the return on investment in an innovative project [7].
5.3. Features of the organizational structure in innovative projects
The organizational structure of an enterprise should take into account that
several manufacturers can participate in the implementation of projects. For each
project, it is advisable to have its own separate project organizational structure,
corresponding to its scope and content. If the project is implemented by one
performer, then the project should be integrated into the overall organizational
structure of the organization and assign responsibility for it to the main management.
Reasonable choice of the organizational structure of the project is one of the
main conditions for its effectiveness.
The matrix organizational structure is chosen for the management of innovative
projects for the following reasons:
- allows you to determine the current status of many projects;
- helps to resolve the contradictions that arise during the preparation of various
projects, as well as between the functional roles of individual departments; - increases
the flexibility of the project management system [8];
- allows the management to better control the employees;
- allows you to clearly define the goals of the project, its status and difficulties;
MONOGRAPH

95

ISBN 978-3-949059-33-9

Intellektuelles Kapital - die Grundlage für innovative Entwicklung ‘ 2021

Part 5

- the whole project team is working as a whole;
- allows qualified specialists to work on several projects at once within the limits
of their professional competence;
- provides an increase in the number of leadership positions in the organization;
- helps to improve cross-functional communications and disseminate
information between different departments and groups working on the project.
However, one cannot but take into account some of the weaknesses of the matrix
structure of the organization. "Double reporting" can develop if a formal reporting
system is established at the same administrative level as line management. With a
matrix structure, more interpersonal relationships are required. It is often difficult for
a project manager to assess the contribution of each project participant. Performers
and project managers may report to different bosses.
Many performers can participate in the preparation and implementation of
innovative projects. Therefore, in order to prevent conflicts that may arise in the
matrix structure due to the functions of each manager in decision-making, it is
important to clearly assign responsibilities in the overall process of managing an
innovative project [9].
When choosing a project management structure, it is important to ensure
efficiency in decision-making and this basis to achieve the effectiveness of
innovation. The rationalization of the management structure, the effective use of
specialists within the framework of the chosen project structure should be ensured.
To make an optimal decision, unification of forms of documentation and the
availability of rational information carriers, workflow schemes, rationalization of the
data processing system are important.
Connection with the preparation and implementation of an innovative project,
and the organization as a whole. It should contain information about documents, the
processes of their movement and processing, about the activities of management
personnel.
Matrix models are used in various fields of research in Russia and abroad.
Each innovative project requires a cycle of preparatory work. When managing
innovative projects, it is necessary to focus not only on the technical aspects of its
development, but, first of all, on building a workable team. Without taking into
account the human factor, leadership and motivation, it is impossible to ensure the
successful development and implementation of a project [10].
5.4. Some characteristics of innovative projects
Most of the research related to the project (research, venture) is carried out
collectively. That is why it is important to be able to properly staff the research team.
At the same time, not any, but a certain combination of people of different
professions and experience, with a different mindset is required. These people can
complement each other with a common internal interest in the project being
developed [11].
Each project has a time limit, i.e. the period of the beginning and the end of the
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project. Many projects can be designed for several years. The working groups of
projects differ in the degree of consistency of composition. These can be temporary
creative teams. After the completion of research or work on the project, the working
groups are disbanded. However, they often continue to exist as part of the structure of
the organization and switch to new topics or projects.
Members of the working group should have such qualities as openness in
communication, interest, ability to generate ideas, flexibility and willingness to
cooperate. The team should form a coherent whole with a common goal. During the
life cycle of a project, various specialists may be involved in the team as needed. But
the core of the team usually remains unchanged. The meaning of teamwork is the
possibility of obtaining a synergistic effect through effective specialization and
cooperation of joint work of specialists of various profiles [12].
Project management in the early stages is an iterative process and therefore the
sequential flow of all operations is difficult. The entire team takes part in solving
project problems at this stage: in determining the structure of the project, solving
individual problems, preparing documentation. The joint work of the whole group
provides a better understanding of the project goals and targets, allows to form a
positive reaction for their implementation, contributes to the creation of favorable
motivation, reduces the degree of misunderstanding of individual tasks and thereby
increases the possibility of effectively completing the project on time. One of the
goals of a systematic approach to project management is to enable managers and
managers to compare the current state of development with the established
requirements and, on this basis, choose ways of further actions, as well as assess their
impact on the final results of work [13].
In innovative projects, it is important to take into account the risk that new
products, new design solutions, etc. will not be in demand.
To avoid the consequences of not being in demand, the manufacturing company
must analyze the reasons for this. Therefore, it is necessary to classify the risk factors
for the lack of demand for products. The emergence of the risk of lack of demand for
innovative products is due to internal and external reasons.
Risk management of innovative projects involves solving the following tasks:
- risk detection;
- risk assessment (frequency of occurrence, scale and consequences of risks );
- impact on potential risks;
- risk control (collection and analysis of information about risks arising in the
course of project implementation, actions aimed at eliminating risks, etc.).
The classical models of the theory of decision making envisage the following
situations:
- game situation: the state of the surrounding world is determined by the
possible actions of a rational opponent / competitor;
- risk situation: the state of the environment is characterized by certain, known
to the decision-maker, probabilities [14];
- a situation of uncertainty: the criteria / probabilities characterizing the events
of the surrounding world are unknown, or objectively not given.
The algorithm of the method of expert assessment of economic risks includes:
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- development of a list of possible risks for all stages and key events of the
implemented decision;
- determination of the danger of each risk for the possibility of implementing the
adopted management decision and achieving the set goal;
- finding the probability of risk.
5.5. Characteristics of management of innovation costs
Management of innovation costs, like any other, presupposes, first of all,
planning. Planning costs for innovation is part of planning for innovation. Planning
should include both the costs of developing innovative projects and the costs of their
implementation. Calculations of planned costs at the stage of preparation for a project
can be approximate, and fully performed when preparing planning documentation for
an innovative event in the form of a planned estimate. When calculating the expected
costs by their types, the following methods can be used:
- normative, based on the use of the maximum possible number of different
norms and standards:
- duration of stages, stages, work processes, operations; - labor intensity of
various works;
- material costs;
- inventories and work in progress;
- for equipment, areas and fixed assets;
- circulating funds;
- monetary costs and resources.
Standards can be set per unit of volume of work or products, per unit of time or
some known resource per unit of target parameter (function) of the created object, or
as the ratio of certain costs. This method provides, firstly, a breakdown of the project
into as specific work as possible, this processes and, secondly, the preparation of a
high-quality regulatory framework;
- parametric, based on determining the amount of costs based on the specified
values of the parameter of the innovative object (size, productivity, speed) and from
the standards of costs per unit of the parameter. This method is closely related to the
previous one [15];
is a direct account method, consisting in a detailed calculation of the costs for
each element of the object, for each operation for each of the components of these
costs (for example, wages at tariff rates and the planned number of man-days of
employees of a particular qualification to perform operations or the cost of
purchasing the planned volume of materials of each item, etc.). Such calculations are
possible and feasible for small volumes and work [16];
- method of analogs, the meaning of which is to use data on costs for previously
performed innovative work similar to the planned one. The base is usually the size of
costs not for work as a whole, but for its individual elements, stages, processes. If
necessary, correction factors are applied to the costs of the analogue, taking into
account the factors of the rise in price or reduction in the cost of this work.
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Management accounting is used to manage the costs of innovation. For this,
costs are divided into types, taking into account the subject of management:
- costs directly related to carriers and cost centers. Their value directly depends
on the volume of activity. These are direct production costs attributable directly to the
cost object;
- the costs associated with the objects and their centers of origin. Their size is
not directly related to the volume of activity. These are the organizational costs of the
first group attributed to the respective profit centers;
are the costs associated with media, with the volume of activity, but related only
to the cost centers.
These are the indirect organizational costs of the second group, attributable to
cost centers or a common cost center only in the form of an amount, and there are
also costs attributable to the cost of specific products, projects, are first formed as the
costs of departments. The distribution of costs between departments can be made: by
distributing the actual costs of the department at the end of the period (or planned for
the coming period); through internal prices for department services, set on the basis
of estimated volumes and costs, by distribution in proportion to the consumption of
these services [17].
Research projects have an impact on the development of science, the country's
economy, solving social problems, and the environmental situation. Therefore, it is
extremely important to create an effective management system for research projects.
First of all, the success of research innovation projects depends on the influx of
talented young scientists into research and development organizations.
Effective management of research projects is ensured through their planning and
carrying out work on a contractual basis.
Venture innovation projects are associated with attracting investments. By the
nature of the object, investments are divided into material (or capital investments),
financial and intangible.
Management of venture innovative projects should be focused on specific
market needs, which implies the formation of a portfolio of orders. A portfolio can
consist of a variety of projects (large and small, close to completion and starting).
Each project requires the allocation of scarce resources depending on its features
(complexity, labor intensity). Therefore, the management of an innovative project
requires marketing research.
In modern management, project-controlling is used to manage investment
projects. Project-controlling is a unified system consisting of the following parts:
1) cost control;
2) timing control;
3) control of the amount of work;
4 ) controlling resources;
5) reporting.
In other words, project-controlling is a system of planning, management and
control of technical and economic aspects of the production process over a certain
period of time. The main task of project controlling is to monitor the progress of the
project and identify deviations from the planned parameters. It is carried out
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throughout the entire duration of the project. It should be noted that project control is
carried out on the basis of an independent database, i.e. accounting and audit results.
Indicators associated with the development and implementation of an innovative
project are not related to the period for submitting financial statements.
When assessing the effectiveness of management of a venture innovative
project, the future and current value of the annuity is taken into account.
This type of financial transaction involves an annual contribution of funds for
the accumulation of a certain amount in the future. An annuity (English annuity annual payment) is the accumulation of the amortization fund, i.e. a monetary fund
that allows you to purchase new equipment to replace the old one that is gradually
wearing out. The cost of production equipment is usually so high that it is usually
impossible to replace it when it is completely worn out at the expense of the profit of
a given year.
The protection against such situations is the accumulation of depreciation funds.
But in order for depreciation charges to play their intended role, managers must know
exactly how much they will ultimately (in the future) have at their disposal, given the
current amount of charges.
Conclusion
On the basis of existing Russian companies that have good international
experience in the markets of high-tech products, one should strive to create large
innovation and marketing centers in order to promote various types of products. Such
centers, together with state bodies in charge of foreign economic activity, should
develop mechanisms for expanding the presence of such products of the country in
world markets, including measures of state lobbying.
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KAPITEL 6 / CHAPTER 6
HISTORY AND DEVELOPMENT OF GLOBAL ENERGY SECTOR

ІСТОРІЯ І РОЗВИТОК СВІТОВОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-06-05-026

Introduction
Today, oil as energy is at the top of the life cycle and has the highest level of
competitiveness. The needs of the world economy in oil and petroleum products are
increasing every year, and as the market of these strategic goods interacts with other
fields (currency, stock, investments, labor, etc.), its state affects the development of
the entire world economy - promotes economic growth or causes a recession. Today
the effective development of the market for oil products is due not only to structural
changes, the level of scientific and technological progress, the technology of
production at the enterprises of the oil complex, but also the level of compliance of
the trade structure with the demand formed on the products of oil refining. According
to this fact, there is a need to expand existing trading capacities of Ukrainian oil and
gas market operators by acquiring new corporations through mergers and
acquisitions, as well as diversification of energy supplies.
6.1. History of Global Energy Sector
At the beginning of the XIX century, the industry in most of countries relied on
steam energy. Then the main role was given to coal. In 1910, the US country's fuel
balance used coal 65%, fire wood 16%, animal and vegetable waste 16%, oil 3%.
Natural gas then has not yet found its application. At the beginning of the third cycle,
coal loses the position of the leader, giving way to oil, and begins to use natural gas.
The process of accelerated oil and gas implementation was driven by the rapid
growth of low-cost oil production in the Middle East. The replacement of coal by oil
took place even in countries that did not have their own oil and gas resources, but had
their own reserves of coal (Japan, Germany, France, etc.). Oil is the main source of
energy that accounts for about 50% of the needs in most countries (45% for the
United States, 73% for Japan, 55% for Germany, 50% for the UK, 69% for France).
But in 1973 there was a sharp change in the energy market. Arab countries - oil
exporters raised the price from 2.5 to 11 dollars per barrel as shown on figure 1.
Then the prices were raised several times. During 1973-1980, oil prices
increased by 16.8 times (3 economic cycles). This led to a strong destabilizing effect
on the economies of importing countries. The fourth cycle ended in the late 80's of
the twentieth century. But after the global crisis, active searches for an oil substitute
began, the prospect of which should be natural gas, and in the long run - coal. At the
moment, the fifth cycle of economic development continues.
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Figure 1. Crude oil prices (US dollars per barrel) [1].
6.2. Influence of Oil Prices on National Economy
Today, the level of oil and natural gas consumption in global economies, such as
China, is one of the largest in the world. Thus, China is a country that depends
heavily on imports of energy resources such as oil and natural gas.
As for Ukraine, the main source of energy supply of the state is precisely natural
gas. And in the overall balance of primary energy consumption in Ukraine, oil and
gas equals up to 70%. Thus, the prospects for the development of the energy sector of
Ukraine are quite substantial, but they require the investment of sufficient funds in
the development of the industry and the creation of new technologies that require
legislative and political support. The trends of the world oil and petroleum market
make it possible to predict the gradual increase in world oil and natural gas prices in
the future. As we can see different cycles of oil price on Fig.1.
As the results of the energy recovery movement show, Ukraine's economy is
dependent on energy resources and is an energy-consuming country. Consequently,
there is a need for modeling the Ukrainian economy with an emphasis on the energy
sector. To do this, it is necessary to develop a model that could take into account the
influence of prices on imported energy resources and their quantity and would allow
the possibility to calculate the domestic state prices for consumer goods.
The pricing system in the oil sector, as well as in any extractive industry, is
based on the existence of a category of rent. The main role in this is played by the
relative (differential) rent, which arises from the fact that extracted under various
conditions of oil is sold at the same price, which is determined by the conditions of
extraction in the worst fields. The size of the differential rent also affects the degree
of remoteness from the main consumption regions.
Until recently, the world oil market was the market of the seller, and as a result,
the price of oil was determined on the basis of production costs in worse fields, the
exploitation of which is necessary to meet demand, and on the principle: costs plus
profit. Since Middle Eastern oil was the cheapest on the cost of extraction, there was
a continuous struggle between the countries-owners of the interior and extractive oil
companies for the distribution of income.
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In the first stages, oil-producing countries received only the payment for the use
of irregular natural resources (royalty) and part of the income tax. Subsequently, they
managed to achieve the implementation of the principle of "50/50", that is, the equal
distribution of profits. In the future, as the market transformed from the seller's
market into the buyer's market, the pricing principles also changed.
The price of oil began to be built on the principle of "netback", that is, the price
of "invoice": the price of petroleum products exclude the costs of processing and
transportation of oil to the refinery, insurance costs, as well as other costs associated
with the stages of transportation and processing. A similar method of pricing allowed
associating the prices of interchangeable energy (coal, gas, fuel oil).
The 2014 year collapse is a logical development of the scenario, the
implementation of which began in 2013. According to it, oil quotes were to be
reduced in three stages. The first stage was a drop in oil prices from 110 to 50 US
dollars, for a barrel with a rebound to 60 dollars. Then the second stage - the prices
had to fall from 60 to 40 US dollars, with a rebound to 50. And finally, the third stage
lead to a drop in quotations to 20-25 USD.
According to financial analysts [1], the quotation reduction was based on the
decision of the Organization of Petroleum Exporting Countries Summit (OPEC) and
the coincidence of the geopolitical interests of the two global players in the world
market - the United States of America and Saudi Arabia.
For some reason, it is commonly believed that the political will is needed to
implement one or another decision of the authorities. But this is just an abstraction,
invented by political technologists. The motive and incentive of politics is the interest
and the desire of its participant to improve their position. Such an aspiration is
formed when the satisfaction of needs begins to be perceived as a specific goal. The
reasons for the development of events under the current scenario have been minimal,
since 1998, demand for oil, the largest in its history, its production and unprecedented
stocks of raw materials - about 3 billion barrels, excluding countries that do not
disclose their reserves, such as China.
Moreover, after the deepest crisis of 2008-2009, the situation in which the price
of black gold began to be determined by the rates of speculative capital flow between
raw materials, currency markets and stock markets.
6.3. Crude Oil Pricing System
At the current stage, prices are determined on the exchanges for the ratio of
demand and supply, as well as taking into account many other factors (political,
financial, technological, stocks of oil, etc.). Oil prices can be affected even by
weather conditions (for example, cold and warm winters), the ratio of prices for
currency, gold, etc.
Prices are determined on three major stock exchanges: New York, London,
Singapore. The main types of contracts are futures and options, short-term forward
contracts and swap agreements (with interchangeable supplies). Originally the marker
(standard) grade in international trade was American (now West Texas) oil, since the
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US was the main exporter, the mainstream American companies were operating on
the market and the pricing formula was tied to prices in the Gulf of Mexico.
With the increase in mining volumes in the Middle East region, one of the
international varieties was light Arabian oil from the world's largest field of Gavar in
Saudi Arabia. In the period of 1973-1986, the value of West Texas oil declined, and
light Arabian grew. At that time, pricing was tied to the price of light Arabian oil.
Now there are three main marker grades of oil corresponding to three major
exchanges: the New York Mercantile Exchange (NYMEX) major stock is West
Texas Petroleum (WTI); on the International Petroleum Exchange (IPE) Brent oil; at
the Singapore International Commodity Exchange (SIMEX) - a Dubai-based diesel
oil.
When establishing prices, differentiation is carried out depending on the quality
of oil and its location in relation to consumers. The interpretation of pricing systems
is depending on the degree of market monopolization. Four stages of pricing can be
distinguished: the one-base price system (1940s), when the price was determined
from the price-closing fields according to the cost+; two-base price system (195060's, early 1970's) - prices-were determined on the "basket of oil" by the same
principle; the system of official selling prices on the basis of the netback - reference
prices-OPEC (1973-1986); system of exchange prices (from 1986 to present time).
At the same time, the first, second and partially third stages were the period of
monopoly prices, which were first established by the cartel "Seven Sisters", then
OPEC. In 1928, the seven leading oil companies in the world (Standard Oil of New
Jersey - Future Exxon, Standard Oil of New York - Mobil, Standard Oil of California
- Chevron, Texas Oil, Gulf - Chevron, English-Persian Oil Co. - Future British
Petroleum, the Royal Dutch Shell, an English-Dutch concern) formed an unofficial
monopolistic association, known as the "Big Seven" or "Seven Sisters". These
companies controlled the oil market in the 30s and 60s until the first energy crisis of
1973.
The board of the Seven Sisters set purchase prices for petroleum and then resold
it to its own subsidiaries, but at world prices. The size of the royalties was by now
ridiculous. In 1960, the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC),
which became a commodity association, gained independence from sovereign oilproducing countries. In order to regulate oil prices on the world market, OPEC
resorted to a quotation characteristic for cartels, that is, the establishment of
individual maximum oil production per capita for each individual member country.
Since the mid-80's began the period of oil trade. The dynamics of oil prices is
influenced by a number of factors that can be divided into external (general
economic, political, meteorological) and technical (technology, positions of leading
stock market players, analysis of volatility - price volatility).
Since the course of political events, weather changes and other cataclysms is
difficult to predict, we will focus on the impact of significant factors, subject to
analysis and forecast. The most significant factors should be considered the state and
pace of development of the world economy, especially the pace of GDP; factor of
scientific and technological progress (new technologies, materials, means of
communication, alternative sources of energy, etc.); the state and forecast of reliable
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and potential oil reserves.
It is worth mentioning the availability of cheap oil extraction capacities in a
number of countries, especially in OPEC member countries; important institutional
changes in the oil sector, as well as changes in oil legislation.
Among the important factors should be noted the level of reserves in bunkers
and storage facilities, changes in exchange rates, etc. The role of less meaningful
factors in the process of globalization of the economy varies considerably. If in the
period before 1998 the influence of political factors on the supply of oil (the policy of
the embargo against OPEC, military conflicts in the Middle East) was very
significant, then the oil shocks of a later period have a different nature.
Here, more important are the fluctuations in exchange rates, interest rates on
loans, and the broad participation of financial institutions in world oil trade. Also the
rate of change in strategic and commercial stocks of oil in the United States has
become more weighty factor, declaring in the United States the intention to reduce or
increase the size of stocks immediately respond to the stock exchanges, while the
ratio of demand and supply requires detailed calculations.
The increase in prices is also influenced by the overburdening of world oil
refining capacities. In 70-90 years, when the degree of loading of refining capacities
was 70-80%, this factor was not taken into account. But since 2004, the capacity
utilization of American oil refineries has exceeded 91%, Canadian 97%, Mexican
98%. The optimum loading level for a market economy is considered to be 85-90%,
and the loading level of 95% is considered inadmissible, since it virtually eliminates
the possibility of maneuver when changing demand for petroleum products.
This is a deficit in the processing of oil. Some factors, such as the growth rate of
GDP, inventory estimates, storage volumes, and the effects of government action in
the oil and gas business, are predictable. Part of the factors affecting oil prices are not
subject to forecasting. These are fundamental scientific discoveries and technological
developments, major man-made and natural disasters, radical political changes and
military conflicts, irreversible climatic changes, and abnormal environmental
changes. The impact of GDP growth is the most significant factor in increasing oil
consumption and, consequently, in rising prices for it.
On the contrary, the economic and financial crises that lead to a drop in GDP are
causing a decline in demand and, consequently, a reduction in oil prices. At present,
and in the foreseeable future, one of the main factors in the growth of oil prices is and
will be the growth of GDP and, consequently, the demand for oil in developing
countries and, above all, in the demographic giants (China and India), and also in a
number of other fast-growing countries (Brazil, transition countries).
The growth rates of energy consumption in such countries are even overtaking
GDP growth rates. These countries are in the process of industrialization and the
formation of the middle class, which determines the high demand for energy, first of
all for oil. Here, too, for countries with dynamically emerging markets, capital flows
are also directed. A number of experts have contributed to the growth of demand for
energy in China and India, and the preservation of demand in the US, the largest
consumer of oil, is critical to the trend of rising oil prices.
When forecasting oil prices one should take into account that: oil - a special
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commodity, the price of which can "deviate" - from the real costs of production and
other objective components of value; the dynamics of the interaction of the factors
influencing the value of the price, was- and remains out of the zone of "confident
forecast" of the expert community; till now it was not possible to create an integral
system of regulation of oil-market, synchronizes interests of key producers and
consumers of goods, countries-transits; the predictability of the market is not ensured
through the development of an affordable price framework (or corridors); most of the
specialists failed to correctly predict price spikes - the turning of prices (the rise of
prices during the first (1974) and the second (1974-80). The waves of the energy
crisis, the fall in prices in 1986 and 1998, the unceasing rise in prices in 2008.
Meanwhile, a large number of organizations are engaged in forecasting oil
prices, among the most influential and authoritative organizations, all, international
and state bodies The International Energy Agency (IEA), the US Department of
Energy, the World Energy Council, the Asia-Pacific Research Center, etc.
The forecast starts with the definition of possible GDP growth rates in different
scenarios around the world as a whole, by group of countries and individual
countries. The second stage of the forecast is the growth of population up to 2020
(according to experts, the growth rate of the world's population is 1.21% per year).
The rates in the regions range from 0.01% (Europe, countries with economies in
transition) to 2.47% (Middle and Middle East).
The world's population, which amounted to 5.5 billion people in 1995, and
reached 7.9 billion people in 2021. The third stage of forecasting is to develop a
forecast of energy consumption. Experts predict [1] the preservation of the growth
rate of energy consumption at the level of 1.5-1.8% per year, changes in the
geographical structure of energy consumption by reducing the share of industrialized
countries: America, Western Europe, Japan and the growing proportion of developing
countries, especially China and India.
Changes in the composition of the fuel and energy balance will affect the growth
of the share of natural gas, reducing the share of coal and a slight decrease in the
share of oil. In the fourth stage, on the basis of the forecast of energy needs and
changes in the structure of fuel and energy balance, the forecast of oil consumption is
determined, namely growth rates, consumption volumes.
The fifth stage determines the capacity and volume of oil production from
economic regions and countries and the world as a whole.
In modeling, it is important to investigate the time series of prices in order to
predict the pattern in dynamics and outline the main causes that are caused by certain
fluctuations. If we study the dynamics of world oil prices, we can conclude that the
price actually fluctuates even in the long run. If you look at the period since 1973 (see
figure 1), then it is clear that the cost of oil cyclically (approximately every 6-7 years)
undergoes sharp shocks.
At quarterly and monthly time intervals, the cost of oil has a clearly defined
seasonal component, which is associated with fluctuations in demand. In the long run,
crude oil prices are related to some average world production cost. Extraction costs
also change over time (due to inflation and exhaustion of resources, as well as with
various technical implementation), so the reduction of prices from nominal to real
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simple use of the deflator is not a valid option.
It is worth noting the unprecedented increase in prices in 2004-2005. The price
several times exceeded the historical maximum. This underscores the coherent nature
of the system, as the simultaneous action of several factors leads to an "explosive"
effect of price increases. An important role is played by the speculative component
and the inelasticity of demand. As a result of the price fluctuation analysis, one can
draw the following conclusions: a series of prices is non-stationary and becomes
stationary for the first derivatives; the correlation between the adjacent elements of
the series is insignificant (about 0.51) [1]. The next stage of simulation can be
distinguished by an analysis of the factors that determine the prices of petroleum
products.
Factors influencing oil prices are: average profits in the oil industry,
competition, oil quality, tax and customs systems of different countries, supply and
demand balance, market structure, monetary situation, price regulation (on the side
TNCs, states, etc.), inflation rate, consumer price index, exchange rate, scientific and
technological progress, production level, resource depletion, natural disasters, energy
dependence, speculative factors, the cost of alternative sources energy, militarypolitical factors, volumes supplies, the state and nature of demand, the environmental
condition, the terms of payment and supply, seasonality.
Conclusions
It can be concluded that prices are rising faster than demand - so the dependence
is more exponential than linear. The short-term current supply and demand balance is
estimated by the market to change the level of industrial oil reserves that are
published in the weekly bulletins of the American Petroleum Institute (API) and the
Energy Information Administration (EIA).
Reducing stocks usually leads to higher prices, and lasts - until their fall.
However, due to strong short-term (weekly and daily) fluctuations, the link between
prices vs. supply and demand balance fluctuates in the long run. The quality of crude
oil shows which products and what costs can be obtained by processing a certain type
of oil. In fact, for consumption are needed primarily petroleum products, and not oil.
The higher the quality of oil (which depends on the content of sulfur, density,
viscosity and other impurities), the greater will be its price. The location defines the
price for the transportation of crude oil from the place of extraction (processing) to
the consumer. The complex effect of all factors determines the prices on the world oil
market. However, how they are interconnected and how much each of them affects
the final price can be determined only on the basis of real data.
The problem of energy supply is one of the priority areas for more than three
decades, among the basic preconditions for economic development and political
stability for both industrialized and developing countries. Oil and gas, along with
financial sources, are the main resources for the economy, without which practically
all industries cannot function. The rising oil and gas prices and, at the same time,
increasing demand for them, as well as the prospect of reducing hydrocarbon deposits
make the need for stable access and price control over them into a complex foreignpolicy issue that is directly related to both diplomatic and even military-political
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aspects. Ukraine belongs to the category of energy-dependent states, which are
sensitive not only to raw material prices, but also to a large extent to the foreign
policy of oil- and gas-exporting suppliers.
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KAPITEL 7 / CHAPTER 7
REMOTE WORK: BENEFITS, RISKS AND WAYS TO OVERCOME THEM

ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА: ПЕРЕВАГИ, РИЗИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-06-05-040

Вступ
Законодавство України регламентує повний робочий час працівника у
кількості 40 годин на тиждень. Зокрема, стаття 52 Кодексу Законів про працю
свідчить про те, що «для працівників установлюється п’ятиденний робочий
тиждень з двома вихідними днями. При п’ятиденному робочому тижні
тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього
трудового розпорядку, які затверджує власник або уповноважений ним орган за
погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації
підприємства, установи, організації з додержанням установленої тривалості
робочого тижня» [3].
Однак, для тих підприємств, які за характером виробництва та умовами
роботи п’ятиденний робочий тиждень є недоцільним, - встановлюється
шестиденний робочий тиждень. У такому випадку, тривалість щоденної роботи
не може перевищувати 7 годин при тижневій нормі 40 годин, 6 годин при
тижневій нормі 36 годин і 4 годин при тижневій нормі 24 години [4].
Такий режим роботи був близький чи не кожному громадянину країни,
оскільки до 2020 року, українське суспільство звикло до режиму оф-лайн, тобто
роботи на підприємстві чи в межах офісу. Проте пандемія, спричинена Covid19, змінила не тільки світоглядне поле кожного громадянина, але і – всі
соціальні, економічні, політичні та культурні процеси в кожній країні, в
кожному куточку земної планети. Так керівництву як малих підприємств так і
великих холдингів довелось змінити окреслені стратегічні цілі, напрями
діяльності, форми зайнятості і шукати нові альтернативи ведення бізнесу задля
утримання конкурентноспроможних позицій на ринку.
Кожен підприємець, у період введення карантинних обмежень, зазнав
величезних збитків та кризисного стану для своїх підприємств. Згортання
бізнесу або ж мінімізація процесів виробництва чи обслуговування, це тільки
початок великої кризи та стагнації економіки. І далі ми будемо свідками ще
більш негативної ситуації, оскільки станом на сьогодні, за прогнозами
експертів, очікується ІІІ хвиля Covid-19. До яких наслідків це може призвести у
плані економічних, соціальних та державних змін, невідомо. Хоча, враховуючи
всі попередні події 2020-2021 рр., є всі підстави вважати, що знову буде
впроваджено карантинні обмеження, припинення діяльності багатьох
представників бізнесу, банкротство, кризовий стан, «локдаун» тощо.
Все вище зазначене є свідченням вкрай важливої актуальності та потребує
особливої уваги як з боку теоретиків, так і практиків менеджменту. А тому,
механізми та інструменти управління персоналом, вміння та навики менеджера
щодо ведення бізнесу в ситуаціях ризику, стануть найбільш нагальними
питаннями, у наступні 5 років для менеджерів всіх рівнів управління. У
контексті вище зазначеного, на перший план висуваються нові вимоги щодо
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режиму зайнятості працівника. І якщо звичний режим роботи (40 годин на
тиждень) у офісному приміщенні чи на виробництві, який в більшості випадків
мав місце в українських організаціях, був основним, то наразі виникла нагальна
необхідність введення дистанційного режиму роботи.
Серед спеціальностей, присутніх у вітчизняному дистанційному сегменті,
безумовно, лідирують професії, пов’язані з IT-технологіями і створенням
інтелектуального продукту. Тим не менш, віддалена зайнятість сьогодні все
більше поширюється і на інші види діяльності, охоплюючи галузі продажів і
закупівель, бухгалтерії і фінансів, юриспруденції, диспетчеризації та логістики,
проектних і кошторисних робіт, маркетингу, рекрутингу і т.д
Сама ідея дистанційних трудових відносин зародилася в США ще на
початку 1970-х років в рамках гіпотези про відсутність необхідності постійного
присутності працівників нематеріального виробництва на території
роботодавця для виконання певного функціоналу. комунікації з персоналом
шикувалися на основі телефонної зв'язку, звідки виник первісний термін
«телеробота» (англ. telecommuting), який і сьогодні зустрічається в
спеціалізованій літературі.
Пройшовши апробацію в одному з університетів, ця концепція досить
швидко отримала практичне застосування і показала свою ефективність у
вирішенні транспортних проблем, економії на обладнанні стаціонарних
робочих місць і працевлаштування жителів віддалених місцевостей. У
подальшому розвитку ця ідея отримала ще одну назву – «гнучке робоче місце»
(англ. flexiplace).
Слід вказати на той факт, що до початку XXI століття разом з бурхливим
прогресом в області комунікаційних технологій та появою Інтернету
дистанційна зайнятість в західних країнах набула значних масштабів і стала
невід’ємним економічним явищем. Більше 15-ти років тому, в Європі уже були
присутні компанії, майже цілком побудовані на принципі дистанційної
зайнятості. Наприклад, шведська MySQL AB - розробник системи управління
базами даних MySQL, яка налічувала 400 співробітників в 25-ти країнах,
причому близько 70% з них працювали віддалено. Для України це явище
порівняно нове, однак 2020 рік випередив можливості та готовність країни до
таких нововведень.
До недавнього часу в Україні були відсутні правові норми, які
регламентують дистанційні трудові відносини. Довгий час вони
прирівнювалися вітчизняним законодавством до поняття надомної роботи, не
враховуючи специфіку віддаленої роботи із застосуванням сучасних ІКТ. Однак
27 лютого 2021 року, українське законодавство зазнало вагомих нововведень. Зі
зміни стосуються особливостей регулювання праці дистанційних працівників, і
введено офіційне визначення цієї форми організації праці.
Зокрема, у Законі № 1213 [4], нове дефінітивне тлумачення отримали так
звані формати роботи, які стали вкрай актуальними під час пандемії, а саме:
дистанційна, надомна та гнучкий режим роботи.
Так, у статті 60 зазначеного Закону, «надомна робота», тлумачиться як
форма організації праці, за якої робота виконується працівником за місцем його
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проживання або в інших визначених ним приміщеннях, що характеризуються
наявністю закріпленої зони, технічних засобів (основних виробничих і
невиробничих фондів, інструменту, приладів, інвентарю) або їх сукупності,
необхідних для виробництва продукції, надання послуг, виконання робіт або
функцій, передбачених установчими документами, але поза виробничими чи
робочими приміщеннями власника підприємства, установи, організації або
уповноваженого ним органу [4].
Під дистанційною роботою розуміється виконання посадових функцій
працівником поза офісом роботодавця в будь-якому іншому місці за вибором
працівника. У разі дистанційної роботи так само передбачене обов’язкове
укладення письмового трудового договору, типову форму якого має затвердити
Мінекономіки.
На дистанційних працівників не розповсюджуються правила внутрішнього
трудового розпорядку, вони самостійно розподіляють свій робочий час, їм
гарантуватиметься період відключення, тобто гарантований час відпочинку,
протягом якого працівник може не відповідати на дзвінки та робочу пошту.
Дистанційна робота також може бути поєднана з роботою в офісі [3].
Гнучкий режим робочого часу – це форма організації праці, за якою
допускається встановлення іншого режиму роботи, ніж визначений правилами
внутрішнього трудового розпорядку, за умови дотримання встановленої денної,
тижневої чи іншої, встановленої на певний обліковий період (тиждень, місяць,
квартал, рік тощо), норми тривалості робочого часу [3].
За письмовим погодженням між працівником і роботодавцем для
працівника може встановлюватися гнучкий режим робочого часу, який
передбачає саморегулювання працівником часу початку, закінчення роботи і
тривалості робочого часу протягом робочого дня, на певний термін або
безстроково, під час прийому на роботу або пізніше. На час загрози поширення
епідемії гнучкий режим робочого часу також може встановлюватися наказом
(розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.
Риторичне питання виникає у тому контексті, що не всі організації можуть
перейти на віддалений режим роботи. Загалом система освіти, сфера торгівлі,
ресторанний бізнес, у переважній мірі зуміли адаптуватись до віддаленого
формату роботи. Так, наприклад в системі освіти впроваджено дистанційну
форму роботи за допомогою сучасних Google інструментів, серед яких: Google
Classroom, Class Dojo, Trello, Google Forms, Class Timе тощо.
Ресторани після повної ізоляції, яка тривала протягом весни 2020 р.,
відпрацьовували надання послуг у формі доставки готової їжі додому (частково
ресторани перейшли на такий формат обслуговування, однак, далеко не всі).
Вивчаючи питання більш глибше, знаходимо аргументи та факти, коли
інші галузі діяльності зазнали величезних збитків, серед яких: готельний бізнес,
будівництво, нерухомість. Разом з тим окремі некомерційні організації так і як
соціально-реабілітаційні центри, які не ставлять собі за мету збагачення,
втратили можливість реалізовувати місію у наданні допомоги та підтримки
дітям з інвалідністю та вразливим верствам населення. Адже ці сфери
діяльності не можуть, апріорі, надавати послуги у віддаленому доступі, хіба
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тільки окремі етапи реабілітації, можуть бути реалізовані за рахунок
впровадження ІКТ.
А тому зупинимось більш детально на окремих перевагах та ризиках, які
мають місце при переведенні персоналу на віддалений режим роботи.
Спираючись на матеріали проведених досліджень та відомих представників
бізнесу, здійснимо екскурс та визначимо інсайти щодо останнього,
розкриваючи всі можливі переваги та загрози впровадження дистанційного
формату праці в діяльність організацій.
7.1. Основні переваги віддаленої форми роботи
Результати дослідження, проведені міжнародною консалтинговою
компанією у сфері людських ресурсів «Mercer» свідчать про високий рівень
ефективності роботи як результат діяльності у віддаленому режимі.
Опитування персоналу вказує на той факт, що 94% респондентів схильні
вважати, що продуктивність під час кризи залишилася на тодішньому рівні або
навіть підвищилася. Результати іншого дослідження, проведені аудиторською
міжнародною мережею «KPMG», свідчать про те, що 79% співробітників
американських компаній зі штатом понад 1000 осіб схильні вважати, що за
перші чотири місяці пандемії якість і продуктивність їх роботи покращилася.
Натомість, за дослідженням «Valoir», дистанційна робота мала лише незначний
негативний вплив на продуктивність - вона знизилася в середньому всього на
1%. Натомість компанії Splunk, Affirm і Microsoft відзначають сплеск
продуктивності в перші два місяці карантину і поступове її зниження в
подальшому через наростання почуття самотності.
Слід відзначити, що дистанційна робота має ряд можливостей, серед яких:
підвищення
продуктивності;
збереження
високопрофесійних
кадрів;
збільшення працездатного населення; скорочення витрат; стійкість до
надзвичайних ситуацій.
Підвищення продуктивності. Дослідження Міжнародної організації праці
доводять [20], що при переході на гнучкий графік роботи, зростає
продуктивність праці за рахунок збільшення робочого часу (оскільки
мінімізується час, який потрібний на дорогу) та є доводи вважати, що поза
межами офісу – підвищується рівень концентрації і зосередженості працівника
(персонал працює з більшою віддачею в домашніх умовах, не відволікаючись
на офісне життя).
Згідно результатів дослідження, працівники більш за все цінують у
віддаленому форматі роботи – гнучкий графік (32%); а також можливість
працювати з будь якої локації (26%) (див. рис. 1).
Збереження високопрофесійних кадрів.
Знову ж таки, згідно результатів дослідження, проведеного Міжнародною
організацією праці, більше шансів залучити й утримати висококваліфікованих
спеціалістів мають ті роботодавці, які пропонують працю віддалено або
частково віддалено. Така позиція грунтується на тому, що ці співробітники
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Рисунок 1. Фактори які цінують працівники у віддаленому режимі роботи
очікують від компаній впровадження передових інформаційно-технологічних
інновацій [20]. На державному ж рівні, впровадження гнучких форматів роботи,
може сприяти залученню висококваліфікованих спеціалісті в національну
економіку.
Збільшення працездатного населення. Дистанційний формат роботи може
сприяти розширенню (збільшенню) категорій працездатного населення,
наприклад, жінки в декреті; одинокі батьки; люди старшого віку; люди з
обмеженими можливостями тощо. В рамках дослідження, яке проводилося ще
до пандемії коронавірусу, - 69% представників безробітного і економічно
неактивного населення США повідомили, що бажають вийти на роботу, у
випадку, якщо би був доступний гнучкий формат роботи [19]. Разом з тим, 65%
співробітників, які працюють неповний робочий день, висловили бажання
працювати більше годин, якби це можна було робити віддалено. Цікаву
практику має Європейський союз, теоретичні та методичні рекомендації якої
викладені у Директиві 2010/18 (до серпня 2022 р.). Згідно останньої, працівник,
який повертається з декретної відпустки, має право на гнучкі форми роботи, в
тому числі це стосується розподілу робочого часу. Директива 2019/1158 (із
серпня 2022 р.) [12] дозволить батькам, які працюють та мають дітей до 8 років
(чи опікунам) мати гнучкі умови праці, в тому числі це стосується скорочених
або гнучких робочих годин і місця роботи.
Підвищення інноваційності. Досвід провідних компаній світу свідчить, що
співробітники, які іноді або постійно працюють поза офісом, частіше генерують
інноваційні ідеї та рішення, ніж ті, які працюють тільки в межах офісу. До
прикладу, дослідження міжнародної організації праці свідчать, про те, що при
впровадження віддаленої форми роботи в Бельгії та Голландії в 2015 році
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показали те, що співробітники генерували більше інноваційних ідей, в
порівнянні з колегами, які залишилися в офісі, навіть якщо їх загальна
продуктивність залишалася однаковою. Однак, важливо дотримуватись
злагодженої комунікації з усіма іншими працівниками, адже в протилежному
випадку, інноваційність має тенденцію до зниження.
Скорочення витрат. Велика кількість організацій, де співробітники
працюють віддалено і / або їздять у відрядження, прийшли до висновку про
непотрібність фіксованих робочих місць для кожного співробітника. Введення
так званої «системи незакріплених робочих місць «(hot desking) дозволяє
компаніям скоротити витрати за рахунок більш економного використання
простору в офісі. Разом з цим, зменшуються також витрати на оренду офісних
приміщень, обладнання робочих місць та витрат на транспорт.
Найбільший європейський банк HSBC в лютому заявив про намір
скоротити кількість площ під офісами по всьому світу на 40% в довгостроковій
перспективі за рахунок введення гнучких графіків роботи. Standard Chartered
також дозволить своїм співробітникам продовжувати працювати віддалено [16].
Зміни торкнулися не тільки фінансового сектору. У березні нафтогазова BP
повідомила, що її офісні співробітники зможуть працювати два дні на тиждень
віддалено після того, як пов’язані з коронавірусів обмеження будуть ослаблені.
British Airways також минулого місяця заявила, що розглядає можливість
продажу штаб-квартири, так як вона не потребує такої кількості офісних
приміщень після переходу на віддалену роботу [17].
Стійкість до надзвичайних ситуацій. У контексті зазначеної переваги,
слід налагодити чіткі схеми віддаленої роботи, які допоможуть організаціям
швидше і більш ефективно справлятися з надзвичайними ситуаціями. Це було
відзначено ще й до пандемії (наприклад, високий рівень стійкості організацій
під час землетрусу в Японії в 2011 році або під час спалаху пташиного грипу в
США в 2010 році) [20]. За оцінками експертів, після пандемії коронавірусу,
усвідомлення важливості наявності інфраструктури і впровадження віддаленої
форми роботи зросте в десятки разів.
Таким чином, подібно до того як явище BYOD звільняє роботодавця від
витрат на придбання і обслуговування портативних і мобільних пристроїв,
віддалена робота дає роботодавцю можливість скоротити витрати на оренду
приміщення, електроенергію, комунальні послуги, охорону, телефонний зв’язок
і т.д., а деяких випадках, і на комп’ютери і периферійні пристрої.
Отже, основні переваги або можливості, які дає дистанційний формат
роботи є: підвищення продуктивності; збереження високопрофесійних кадрів;
збільшення працездатного населення; скорочення витрат; стійкість до
надзвичайних ситуацій.
7.2. Ризики, які виникають внаслідок дистанційної форми роботи
Вище описані переваги впровадження віддаленого формату роботи.
Зупинимось на ризиках, з якими може стикнутися керівництво організацій,
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впроваджуючи таку форму роботи.
Відсутність живого спілкування, яке може похитнути корпоративну
культуру. За результатами дослідження Міжнародної організації праці, навіть
до пандемії коронавірусу співробітники, які перейшли на віддалений режим
роботи, відзначали почуття ізольованості від колективу як один з найбільш
неприємних аспектів віддаленої роботи. При відсутності належних
управлінських практик, нестача особистого взаємодії перешкоджає обміну
навичками і вміннями між співробітниками, виробленні «колективного знання»
і, як наслідок, може призвести до зниження рівня інноваційності підприємства.
Так, В. Хмельницький, засновник холдингової компанії UFuture, визнає
віддалену форму роботи неефективною. Підприємець вважає, що ринок
найближчі рік-два в Україні буде вкрай важким, адже це тільки початок
входження в кризу. Виграє той, хто втратить менше всіх. Багато бізнесів, на
його думку, будуть закриватися, грошей у людей на руках стане значно менше і
конкуренція за шматок пирога в будь-якій сфері зросте в рази.
Засновник холдингу переконаний, що сила будь-якої компанії – в
корпоративній культурі і вважає, що тільки під час живого спілкування команда
може повноцінно обмінюватися знаннями, досвідом, конструктивно
сперечатися, знаходити оптимальні рішення і швидко впроваджувати їх в
життя [11].
Людям в кризовій ситуації як ніколи потрібно особистісне живе
спілкування. Підтвердженням цього є довготривалі дослідження вчених
Гарвардського університету [9]. Експеримент тривалістю в 75 років, з точністю
показав, що щасливими і успішними нас, в першу чергу, робить соціальна
взаємодія. Хороші стосунки з колегами, гармонійні стосунки в сім’ї та з
близькими, ось ті основні підвалини, що дозволяє нам відчувати себе
реалізованими.
Проблеми зі здоров’ям. «Пандемія COVID-19 значно змінила методи
роботи багатьох людей, - сказав д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, Генеральний
директор ВООЗ. «Дистанційна робота стала нормою в багатьох галузях, часто
стираючи кордони між будинком і роботою. Крім того, багато підприємств
були змушені згорнути або закрити операції, щоб заощадити гроші, а люди, які
все ще отримують заробітну плату, в кінцевому підсумку працюють довше
годин. Ніяка робота не варто ризику інсульту або серцевого нападу. Уряду,
роботодавці і працівники повинні працювати разом, щоб узгодити обмеження
для захисту здоров’я працівників « [15].
«Робота 55 і більше годин на тиждень - серйозна небезпека для здоров’я», додала д-р Марія Нейра, директор Департаменту навколишнього середовища,
зміни клімату та здоров’я Всесвітньої організації охорони здоров’я. «Прийшов
час, щоб всі ми, уряду, роботодавці і працівники усвідомили той факт, що
тривалий робочий день може привести до передчасної смерті» [15].
Недолік цифрових навичок
Ще до пандемії, потреба в навчанні співробітників при переході на гнучкі
режими роботи, була бар’єром для масового впровадження ІКТ рішень. Під час
пандемії таке впровадження було прискорено (найчастіше без належної якості
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навчання персоналу). Це все може призвести до збоїв і непродуктивної роботи,
незважаючи на формальний перехід та закріплені законодавчі ініціативи «на
віддалену форму».
Загострення загроз безпеки даних
Недолік навичок у працівників в питаннях інформаційно-комунікативних
технологій, з масовим переходом на використання технологій віддаленого
доступу, може призвести до підвищеного ризику в області безпеки даних
(витоків корпоративної інформації та особистих даних користувачів, зростання
кіберзлочинності, зростання кількості недостатньо надійного програмного
забезпечення на ринку).
Про небезпеку внутрішньої загрози з боку інсайдерів говорить і Сергій
Войнов, генеральний директор EveryTag. «Велика частина компаній не була
готова до переходу на віддалену роботу - в цьому режимі виявилося практично
неможливо контролювати дії співробітників. Багато з них отримали потенційну
можливість безкарно зливати конфіденційні дані, в тому числі, з використанням
особистої техніки (скріншоти, фотографування екрану або роздрукованих
документів на смартфон). Проблема в тому, що більшість існуючих ІТ-рішень
на ринку поки не здатне боротися з цією загрозою» [8].
Відсутність норм охорони праці для такого формату роботи
Ергономічність робочого місця в офісі зазвичай регулюється
національними та корпоративними стандартами. Однак такі стандарти ще не
були розроблені в більшості країн для обладнання робочого місця вдома. Разом
з тим, тільки незначна частина роботодавців і працівників замислювалася над
питанням ергономічності віддаленої роботи.
Недовіра керівництва до співробітників
Організації, що практикували жорсткий контроль і підзвітність
співробітників, при переході на гнучкі форми роботи змушені або вводити
додаткові заходи контролю, або міняти методи командної взаємодії,
підвищуючи автономність співробітників (наприклад, оцінювати ефективність
співробітників не за часом, проведеним на робочому місці, а за результатами їх
роботи). Обидва методи пов’язані з додатковими витратами.
При віддаленій роботі важко зрозуміти, чи дійсно людина виконує робочу
задачу або ж зайнята якимись своїми справами. Наявність нікнейма в робочому
чаті ще ні про що не говорить: ваш співробітник може в цей час гуляти по
парку і відповідати зі смартфона.
Будь-які спроби якось зарегулювати це питання (наприклад змусити всіх
включати камеру) зазвичай не дають нічого, крім роздратування співробітників.
Тому від спроб все контролювати доведеться перейти до управління по цілям і
забезпечити прозорість роботи.
Як це зробити? Наприклад, завести спільну робочу дошку в Trello, Jira або
будь-якому іншому трекері, де є колонки з різними етапами роботи і видно
статус кожного завдання. Наприклад, якщо у компанії є етап «Узгодження» і на
нього витрачається час – значить, повинна бути і відповідна колонка на дошці.
Якщо товар чекає відвантаження – потрібно завести колонку «Чекає
відвантаження», і т. д.
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Але однієї дошки мало. Варто щодня вранці проводити онлайн-зустрічі –
щоб співробітники розповідали про виконані за минулий день завдання, плани
на сьогодні і потрібних їм ресурси та допомогу.
Інструментальний хаос.
Арсенал інструментів для віддаленої роботи досить широкий. Рахунок
одних тільки месенджерів йде на десятки - WhatsApp, Telegram, Slack, Lynx або
навіть ICQ (якщо хтось його ще пам'ятає). А ще є кошти для відеоконференцій,
обміну документами, планування і відстеження завдань, навчальні платформи і
нагадування.
Проблема в тому, що у всіх співробітників можуть бути різні уподобання. І
якщо в рамках одного відділу люди ще здатні якось домовитися, зробити це в
масштабах всієї компанії з декількома підрозділами буде складніше.
Організація ризикує розбитися на кластери і острівці любителів JIRA, адептів
Redmine, апологетів «Яндекс.Диск» або Google Drive. І якщо в частині
комунікації певний лібералізм допустимо, то в роботі з файлами це вже може
призвести до втрати даних, помилками і накладками [5].
Хаотичність обговорення під час он-лайн дискусій.
Коли під час онлайн-конференції починають говорити одночасно кілька
людей, виникає хаос. Щоб не допустити цього, фасилітатору потрібно
організувати черговість висловлювання і стежити за порядком.
Відмінно працює поділ дискусії на фази. Цей прийом прийшов до нас з
техніки брейншторм, де є такі етапи: висловлювання думок, аналіз, інтеграція
та прийняття рішення. На кожній фазі учасники можуть робити тільки щось
одне – наприклад озвучувати свої варіанти вирішення проблеми (без оцінки з
боку інших) або ділитися побоюваннями (знову ж без загального обговорення).
Фаза інтеграції дає можливість обговорити по черзі всі озвучені думки і ризики.
На останньому етапі учасники голосують за варіанти (з урахуванням
попереднього обговорення) і приймають рішення [5].
Складнощі у роботі з документами.
У ситуації віддаленого режиму роботи, складніше працювати з загальними
документами, оскільки їх не можна просто передати з рук в руки, а потім сісти
поруч і обговорити. Доводиться домовлятися про те, де вони будуть зберігатися
і як фіксувати в них зміни.
Рішення можливо при використанні «правила Amazon». У цій компанії
заборонені презентації – керівники відділів перед робочою зустріччю протягом
півгодини самостійно вивчають доповідь колеги і роблять для себе позначки. І
тільки після цього починається обговорення.
Неоднозначність зв’язку між кількістю робочого часу і продуктивністю
Хоча збільшення ефективного робочого часу при переході працівника на
гнучку форму роботи підтверджено багатьма дослідженнями в різних країнах
світу (ЄС, США, Японія, Аргентина і Бразилія - в дослідженні МОП), це не
завжди призводить до зростання ефективності. Ряд досліджень МОП показує,
що іноді збільшення кількості робочих годин ніяк не відбивається на
ефективності роботи компаній. Дослідження ОЕСР ж показують, що в
довгостроковій перспективі збільшення навантаження при дистанційній роботі
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негативно позначається на ефективності співробітників і продуктивності
компанії.
Окрім вище зазначених ризиків, наявні й інші недоліки, які матимуть місце
при впровадженні віддаленого формату роботи. Дані незалежних експертів
свідчать про те, що навіть у США у третини домоволодінь швидкість інтернетз’єднань недостатня для відеодзвінків, а без комунікацій неможливе ефективне
співробітництво. 35% віддалених співробітників відчувають сильний стрес
через епідемію. І це тільки декілька прикладів, що характеризують неготовність
технічних засобів і психологічні проблеми працівників, які неминуче будуть
позначитися на результатах роботи.
Дороговартісне оснащення. Якщо співробітники не мають власних
пристроїв, то компанія зобов’язана забезпечити їх робочими інструментами, які
будуть відповідати показникам працездатності. В першу чергу: ноутбуками, так
як вони більш зручні для транспортування і у використанні; гарнітурою, якщо
співробітник часто працює з дзвінками; а також необхідним Softом. Що
стосується останнього, то перелік досить великий і включає в себе компоненти,
в залежності від потреб і сфери роботи. Наприклад, 1С – це незамінна річ для
бухгалтерів або фінансистів; «Словники» і Microsoft Officе – для філологів,
перекладачів, PR-фахівців; обов’язково антивірусні програми для всіх, так як
серфінг в інтернеті швидше за все буде небезпечний, а також специфічні
пакети, які потрібні для конкретних професій, наприклад, в банківській сфері.
Таким чином, основними ризиками рід час віддаленого режиму роботи
виступають: відсутність живого спілкування, яке може похитнути
корпоративну культуру; проблеми зі здоров’ям; недолік цифрових навичок;
загострення загроз безпеки даних; відсутність норм охорони праці для такого
формату роботи; недовіра керівництва до співробітників; неоднозначність
зв’язку між кількістю робочого часу і продуктивністю; недостатня швидкість
інтернет-з’єднань; дороговартісне оснащення; хаотичність під час дискусії;
складнощі у роботі з документами тощо.
7.3. Рекомендації щодо максимізації ефекту та мінімізації ризиків
внаслідок віддаленого формату роботи
Рекомендації на глобальному рівні
Станом на сьогодні, наявний ряд рекомендацій, які розроблені
Міжнародними організаціями (далі – МО). Для максимізації позитивного
ефекту від переходу на віддалений режим роботи і мінімізації ризиків, МО,
рекомендують урядам країн наступне:
Виділити додаткові інвестиції для підтримки даного процесу. Слід
залучити інвестиції в комунікації і впровадження високошвидкісного доступу
до мережі Інтернет на всій території країни. Австралія вже сьогодні може
поділитись досвідом підтримки даного аспекту, адже влітку 2020 р., було
прийнято рішення про виділення пакету фінансової допомоги (150 млн австр.
дол.) для Інтернет-провайдерів, які потребують розширення доступу до
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широкосмуговим каналів зв’язку і спеціалізованим ІТ-продуктам.
Не менш важливим є питання фінансової підтримки підприємств при
створенні і модернізації ІКТ інфраструктури для використання в дистанційній
роботі. В цьому контексті, цікавий досвід має Сінгапур, де з 2018 року діє
механізм підтримки гнучких умов праці «Work-Life Grant». Мета останнього –
сприяти компаніям, що створює гнучкі умови праці для підтримки балансу між
роботою та особистим життям персоналу. Грант трудового життя складається з
2 компонентів:
- FWA Incentive, який полягає в стимулюванні компанії до безперервного
впровадження FWA для своїх місцевих співробітників;
- заохочення при розподілі робочих місць. Сутність компоненту полягає у
стимулюванні роботодавців до впровадження спільного використання робочих
місць для співробітників на рівні PMET з валової щомісячної заробітної плати
не меншою ніж 3600 доларів США, перш ніж домовлятися про розподіл
робочих місць [14].
Дію механізму було розширено в умовах COVID-19. на кожного
співробітника, працюючого на гнучких умовах (Flexi-Work Arrangement, FWA)
виділяється 2 тис. сінгапурських доларів.
Разом з вище зазначеними рекомендаціями доцільним є залучення
інвестицій в людський капітал, спрямованих на розвиток звичайних громадян
та управлінських кадрів навичок, необхідних для здійснення віддаленої роботи;
а також фінансування технологічних досліджень в сферах, що стимулюють
розвиток дистанційного формату роботи (наприклад, віртуальна реальність).
Вжити заходів щодо усунення культурних і юридичних перешкод з
поширення гнучких форматів роботи.
Перш за все варто просувати «право на віддалену роботу» на кілька годин
в тиждень або здійснювати пряме субсидування віддаленої роботи для
подолання культурних упереджень. Так, з 2014 року всі працівники в
Великобританії зі стажем в організації більше 6 місяців, мали право запросити
дозвіл на гнучкий формат роботи (персоналізований час початку і кінця
робочого дня, віддалена робота і т.д.). Згода на даний запит залишається на
розсуд роботодавця. Використання цього права на практиці до цих пір було
обмеженим. Дослідження показали, що організації неохоче схвалюють такі
запити - і тільки особливо цінним співробітникам, а співробітники самі
побоюються змінювати формат роботи тому бояться, що це негативно
позначиться на їхній кар’єрі.
Станом на сьогодні є позитивні зрушення в цьому питанні, адже
Міжнародна мережа PricewaterhouseCoopers (PwC) дозволила своїм
співробітникам в Великобританії дотримуватися гнучкого графіка роботи після
завершення пандемії COVID-19.
Близько 22 тис. британських співробітників зможуть проводити в
середньому 40-60% робочого часу в офісі або у клієнтів, а в решту часу
працювати віддалено. Крім того, у них буде можливість індивідуально
«налаштовувати» свій робочий час, наприклад, раніше починаючи або
закінчуючи робочий день. У липні і серпні працівники зможуть закінчувати
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роботу по п’ятницях в обідній час, повідомляє MarketWatch [17].
- Проведення інформаційних кампаній для популяризації віддаленої
роботи. Так, в Китаї запит на дистанційну роботу практично був відсутній до
пандемії, що пов’язано з корпоративною культурою і недостатньою
обізнаністю керівників про переваги гнучкої форми зайнятості. У поточних
умовах, Китай взяв курс на надання технологічних рішень для компаній з
розвитку дистанційної форми зайнятості, особливо для МСП. Такі великі
технологічні гіганти, як Cisco і Huawei, рухаються в бік інтеграції програмного
та апаратного забезпечення, а інтернет-гіганти Alibaba і Tencent надають
комплексні рішення C2B. Крім того, в Китаї відкрився безкоштовний доступ до
платформ онлайн-тренінгів. На сьогоднішній день, можна зустріти наступні
онлайн-курси із сертифікатами в Китаї, на які можна записатись: китайська
мова для початківців; китайська стратегія; мандарин китайський 1: китайський
для початківців; мандарин китайський 2: китайський для початківців; китайська
мова і культура; дискретна математика; опера «Краса Кунку»; переклад на
практиці; вступ у розробку мобільних додатків за допомогою Android (edX);
біологічна еволюція; китайська мова для початківців; розширена
нейробіологія [1].
Усунення юридичних перешкод для віддаленої роботи шляхом поновлення
нормативно-правової системи, наприклад, ввести більш широке застосування
цифрових підписів. В Естонії в 2014 році була запущена програма
«Електронного резидентства», по якій підприємці можуть вести справи на
території Естонії віддалено, повністю володіючи доступом до фінансових
послуг і можливістю обробляти документи в електронному форматі. Естонська
програма електронного резидентства була запущена, з метою надання
іноземним
громадянам
безпечний
доступ
до електронних
послуг,
що пропонуються в екосистемі електронного управління Естонії. Всі
електронні
резиденти
отримують
цифрові
ідентифікаційні
карти,
які дозволяють підписувати документи цифровим підписом і входити в портали
електронних послуг, а також в інші інформаційні системи, що розпізнають
естонську ідентифікаційну карту [2].
У 2020 році компанії, створені в Естонії електронними резидентами,
виплатили близько 17,5 млн євро податків. Це на третину більше, ніж у 2019
році. За даними Estonian World, державний бюджет країни за 6 років,
збільшився приблизно на 54 млн євро [18].
Вжити заходи щодо пом’якшення потенційних побічних ефектів.
Перш за все слід розробити і впровадити національні стандарти з
охорони праці в рамках віддаленої роботи (облаштування робочого місця,
зв’язку, режиму роботи і відпочинку). У м Сан-Франциско, США, з 2014 р діє
постанова про домашнє робоче місце (Family Friendly Workplace Ordinance), яке
дає право деяким працівникам укласти гнучкі робочі угоди для догляду за
дитиною, батькам старше 65 років або якщо є член сім’ї, якому необхідно
доглядати. Ця постанова діє для компаній від 20 співробітників, якщо
співробітник працює понад 6 місяців мінімум 8 годин на тиждень на регулярній
основі [13].
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Разом з тим, Міжнародна організація праці, пропонує розробити або
оновити національні стандарти захисту інформації та інформаційної безпеки в
умовах віддаленої роботи, а також протидіяти ризикам «прихованої
понаднормової роботи» шляхом впровадження в трудове законодавство «права
відключитися» (right to disconnect), тобто права працівників відмовитися від
відповіді на робочі дзвінки і листи по електронній пошті поза робочим часом.
Перше законодавство, що стосується права на роз’єднання з’явилось у Франції
в 2016 році, потім в Італії в 2017 році і Іспанії в 2018 році. Незважаючи на
відмінності в деталях, всі ці досить легкі правила захищають право працівника
не відповідати на повідомлення з роботи в неробочий час бізнесу і не
піддаватися покаранню. за це (наприклад, відмовою в просуванні по службі,
якщо ви відмовляєтеся працювати у вихідні). За останні два десятиліття
Німеччина також зробила кроки, щоб захистити здатність робочих виходити з
системи, хоча і не у відповідності з законом; замість цього були проведені
переговори між зацікавленими сторонами компанії.
Кілька німецьких транснаціональних корпорацій зайняли жорсткішу
позицію, уклавши угоди з компаніями, що гарантують право працівників на
відключення, в тому числі Volkswagen, Daimler і Siemens, часто
використовують технології для підтримки політики. У Volkswagen, наприклад,
Хоча ці кроки були надзвичайно важливими кроками в світі, що передує
пандемії, вони в основному зосереджені на структурованому робочому дні в
офісі, який не відображає наш нинішній світ - і не те, чого зараз бажають
працівники. У всьому світі посилилися заклики до гнучкості, оскільки люди
хочуть більшої автономії, щоб мати можливість визначати свої власні години
роботи, і їм не повідомляють, наприклад, коли вони можуть отримати доступ до
своєї електронної пошти.
Це те, що Ірландія намагається вирішити за допомогою свого нового коду,
що враховує Covid-19. З 7 квітня ірландські робітники мають право не
виконувати звичайну роботу в неробочий час; не наражатися на покаранню за
відмову займатися робочими справами в неробочий час; і обов’язок поважати
право іншої людини відключитися. Важливо відзначити, що правила не
кодифіцирують те, що вважається «нормальним робочим часом», і в рівній мірі
застосовні до працівникам, які працюють як віддалено, так і в офісі.
Кодекс Ірландії також відрізняється від своїх попередників, тим, що він
конкретно посилається на роботу в різних часових поясах, пропонуючи фірмам
управляти очікуваннями, що працівники, провідні міжнародний бізнес, повинні
відповідати на електронні листи тільки протягом свого робочого дня. Також
пропонується навчання менеджерів, щоб вони могли вжити заходів, якщо
співробітник не може бути відключений, і з’ясувати, що викликає
проблему [10].
ОЕСР пропонує ввести додаткове регулювання для запобігання порушень
національних трудових стандартів і угод про заробітну плату при
транскордонній дистанційній роботі. В Японії в рамках «Асоціації працівників
поза офісом» створений звід правил і приписів для ефективної організації
віддаленої роботи співробітників. Багато компаній доповнюють відповідно до
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цього склепінням свої внутрішні статути. Основні положення включають
навчання співробітників спеціальним навичкам, стандарти обладнання робочих
місць, положення про час і модальності доступності співробітників на
«віддаленному форматі» і підходи до оцінки результатів персоналу. У 2018 році
Міністерство внутрішніх справ і комунікацій Японії також надало рекомендації
по впровадженню моделі віддаленої роботи. Уряд Японії розробив керівні
принципи для посилення правового захисту і поліпшення страхування від
нещасних випадків для позаштатних працівників в рамках зусиль по
просуванню гнучких стилів роботи.
В цьому контексті слід також забезпечити розвиток допоміжної
інфраструктури (наприклад, сервісів на дому, послуг з догляду за дітьми,
сервісів доставки).
Довести до відома підприємств рекомендації, розроблені для них
міжнародними організаціями. Наприклад, рекомендації ОЕСР щодо введення
віддаленого формату роботи в компаніях для підвищення їх продуктивності,
рекомендації ЮНІДО щодо заходів реагування на кризу і ін
Приклад: у компанії Google діє проект ReWork [8], в якому зібрані кращі
практики, дослідження та ідеї від Google і партнерів для побудови гнучкою
культури зайнятості. В тому числі, на сайті проекту зібрані рекомендації з
розвитку менеджерів, аналізу ефективності компанії, навчання співробітників і
т.д.
Разом, з тим, на рівні локальному доцільними стануть наступні
рекомендації:
По-перше, ІТ-команді компанії важливо забезпечити безпечний доступ до
корпоративних ресурсів і необхідним для роботи з додатками. В силу високої
чутливості даних, для багатьох організацій не підходять класичні VPNз’єднання. Безпечний канал зв’язку не вирішить питання безпеки (робота
ведеться з домашнього пристрою, на якому вже можуть знаходитися віруси).
Оптимальний варіант у цьому напрямку - хмарні рішення. Ідея в тому, щоб
вибудувати з’єднання між хмарним середовищем та інфраструктурою
організації і забезпечити віддалений доступ до ресурсів через віртуальні робочі
столи. При такому підході співробітники зможуть користуватися повним
функціоналом додатків, але доступ буде здійснюватися не безпосередньо з
домашнього пристрою, а через хмарне середовище.
Провайдер хмарних послуг в даному випадку стає посередником, який
бере на себе всі питання з безпеки інфраструктури. Фахівці організації з
інформаційної безпеки отримують можливості гнучкого управління доступом
за рахунок інформації про дії кожного користувача - хто і в який момент часу
мав доступ до певних даних, які дії виробляв і так далі.
По-друге,
необхідно
забезпечити
співробітників
ефективними
інструментами для віддаленої комунікації. Тут на допомогу також приходять
хмарні продукти. Microsoft, наприклад, надає безкоштовний доступ до своєї
пакету Office 365. До її складу входить комунікаційна платформа Teams.
Зазначений продукт підтримує функціонал IP-телефонії, що дозволяє, до
прикладу, співробітникам call-центру працювати віддалено. Для повноцінного
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переходу на віддалений режим роботи необхідно грамотно спланувати
впровадження платформи, віддалено налаштувати і провести консультацію
співробітників.
По-третє, перед компаніями стоїть питання організації роботи з дому. Для
людей, які звикли працювати в офісі, віддалена робота, може стати серйозним
випробуванням. Далеко не кожен може зібратися і підтримувати високий рівень
ефективності, коли поруч неймовірно багато відволікаючих чинників. А тому,
дуже важливо організувати робоче місце так, щоб воно було подібне до
офісного приміщення.
Навряд чи вийде ефективно працювати, лежачи на дивані. Мотивації також
додають традиційні ранкові ритуали: випити кави, переодягнутися, привести
себе в порядок. Так, за допомогою психологічних інструментів людина може
налаштувати себе на роботу.
Разом з тим, для покращення командної роботи та підняття командної
атмосфери, будуть доречні наступні рекомендації:
- забезпечення робочого місця вдома, окремо від усіх домашніх
(комп’ютер, камера, дротова гарнітура, швидкий стабільний інтернет);
- забезпечення всіх доступом до корпоративних ресурсів (швидше за все
через VPN) і допомога кожному співробітнику ай-тішниками організації;
- створення спільного чату. Якщо до 10 осіб, то підійде Telegram, якщо
більше 10 осіб – Slack або Microsoft Teams;
- встановлення інструменту для підтвердження замовлення з відео і
можливістю показати екран. Наприклад, Google Meet, Skype, Zoom (платний).
Тут Telegram і WhatsApp не підходять;
- ведення загального календару, щоб в будь-який момент можна було
вибрати вільний у всіх час для зустрічі. Наприклад, Google Календар;
- встановлення загального місця для файлів, щоб жоден файл не опинявся
в єдиному екземплярі на комп’ютері віддаленого співробітника. Наприклад,
Google Drive або Dropbox;
- встановлення інструменту візуалізації загального і особистого прогресу.
Наприклад, звіти в CRM або завдання в таск-менеджері або просто таблиця із
загальним доступом, наприклад, в Google Sheets.
З боку керівника, слід встановити базовий набір ритуалів для синхронізації
команди, серед яких: наявність он-лайн зустрічей команди, з метою привітання;
окреслення загальних цілей; обговорення питань щодо поліпшення процесу
навчання, вирішення загальних проблем тощо.
Також важлива складова, яку не можна скасовувати: раз в тиждень
лінійний керівник повинен проводити зустріч з кожним зі своїх співробітників
тет-а-тет, хоча б на 30 хвилин з порядком не лише про завдання, а й про самого
співробітника. Це так би мовити, «управлінський податок» на згуртованість
команди.

MONOGRAPH

123

ISBN 978-3-949059-33-9

Intellektuelles Kapital - die Grundlage für innovative Entwicklung ‘ 2021

Part 5

Висновки
Отже, в рамках запропонованого дослідження, нами проаналізовано
основні форми роботи, які стали актуальними в період пандемії. Зокрема
прийнятий Закон № 1213 від 27 лютого 2021 року засвідчує, що в Україні
почали діяти нові правила дистанційної роботи. Законом вводиться кілька
нових термінів та їх дефініцій щодо можливого формату роботи під час
пандемії, а саме: дистанційна, надомна та гнучкий режим роботи.
Разом з тим, нами виокремлено можливості та ризики (загрози), які можуть
мати місце внаслідок впровадження дистанційного формату роботи на рівні
роботодавця, працівника та держави.
Основні переваги (можливості) у процесі дистанційного формату роботи
для роботодавця,: підвищення продуктивності; збереження високопрофесійних
кадрів; можливість використання найбільш кваліфікованих фахівців незалежно
від місця їх знаходження; збереження штату кваліфікованого персоналу при
мінімальних витратах під час кризи; підвищення лояльності персоналу (в тому
числі при організації гнучкого графіка як нематеріальної мотивації);
підвищення інноваційності; скорочення витрат; стійкість до надзвичайних
ситуацій.
Можливості для працівника: вільний (гнучкий) графік роботи (дозволяє
самостійно визначати баланс особистого і робочого часу); відсутність
транспортних витрат і витрат часу на дорогу в офіс; працевлаштування без
прив’язки до місця знаходження роботодавця (для людей з інших міст,
віддалених регіонів і т.д.); працевлаштування для представників найбільш
незахищених верств населення (людей з обмеженими можливостями, молодих
матерів та ін.); незалежність від корпоративного регламенту (відсутність дрескоду, запізнень, постійного нагляду з боку керівництва і т.д.); можливість
сумісництва, додаткового заробітку; дистанційна зайнятість може бути першим
кроком до відкриття власного бізнесу.
Можливості для держави: стримування зростання безробіття в ситуації
економічної кризи; забезпечення за допомогою комерційних структур робочих
місць для представників незахищених верств населення (людей з обмеженими
можливостями, молодих матерів та ін.), і часткове вирішення проблем їх
трудової і соціальної адаптації; рішення частини транспортних проблем
(зниження потоку в «години пік» в містах, і т.д.).
Серед загроз, які виникають внаслідок дистанційного формату роботи для
роботодавця, мають місце: необхідність оперативної ретельного налагодження
бізнес-процесів для організації дистанційної роботи (чітка постановка завдань,
введення систем контролю і оцінки результату і т.д.); менш оперативна
взаємодія із співробітником; наявність стереотипів про ризики дистанційної
роботи (складний контроль (віддалений співробітник працює в півсили);
ненадійність (зрив термінів); нерозуміння (різниця завдання і отриманого
результату); нестабільність персоналу (для співробітника така робота
тимчасова і неосновна); порушення конфіденційності та IT-безпеки);
загострення загроз безпеки даних; відсутність норм охорони праці для такого
формату роботи; недовіра керівництва до співробітників; неоднозначність
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зв’язку між кількістю робочого часу і продуктивністю; недостатня швидкість
інтернет-з’єднань.
Ризики (загрози) для працівника: оплата тільки за результатами і якістю
праці, відсутність соцпакету; відносна матеріальна стабільність (особливо в разі
додаткового заробітку); необхідність самостійно організовувати своє робоче
місце; не завжди рівномірне робоче завантаження; необхідність високого
ступеня самодисципліни і відповідальності (що безпосередньо відбивається на
продуктивності); менш оперативна взаємодія з роботодавцем; відсутність
живого спілкування (формального і неформального) з колегами; можливі
проблеми зі здоров’ям (гіподинамія, навантаження на очі і т.д.).; стереотипи
оточуючих (якщо вдома, то не працює); ризик обману з боку роботодавця по
виплаті заробітної плати; недолік цифрових навичок.
Загрози для держави: необхідність розробки додаткових програм на
підтримку розвитку нестандартних форм організації праці; програми
додаткового фінансування малого та середнього бізнесу.
З метою мінімізації ризиків та максимізації можливостей впровадження
дистанційного формату роботи наведено ряд рекомендацій на локальному та
глобальному рівні, розроблених Міжнародними організаціями з окремими
практиками та досвідом компаній, які вже відпрацювали такий формат роботи
та який варто взяти іншим урядам країн та стратегічним лідерам компаній задля
утримання конкурентих позицій на ринку.
Також ми дійшли висновку, що не всі спеціалісти можуть бути переведені
на дистанційний формат роботи. Серед них: фахівці сфери готельногоресторанного бізнесу, реабілітологи, будівельники, медики тощо. Проте, такі
творчі професії як дизайнери і програмісти, де немає функціонального зв’язку
між кількістю витраченого часу і результатом, а також бухгалтери тощо, де
чітко позначені обсяги робіт, віддалений режим роботи при постійній
доступності в мережі може бути основним.
Таким чином, дистанційна робота містить в собі реальні можливості
раціонального використання виробничих і трудових ресурсів, що допомагає
підприємству орієнтуватися на досягненні цілей при мінімумі витрат і
максимумі ефективності, а тому являє собою дуже перспективну форму
організації праці для українських компаній.
Станом на сьогодні науковці та практики управлінського циклу дисциплін
знаходяться в пошуку найбільш ефективних та продуктивних форматів роботи.
Є аргументи на користь як традиційного формату «в офісі» так і актуального у
період пандемії «поза офісом». Однак ми всі опинилися у ситуації
невизначеності, а тому переведення персоналу на дистанційну форму роботи –
шлях, який багатьом компаніям був просто необхідний під час карантинних
обмежень. А тому, відповідь на питання ефективності он-лайн роботи, може
бути випробуване лише тривалим часом. Адже те, що перші два місяці роботи
на карантині, персонал працював з більшою віддачею, ще не гарантує таких же
результатів у подальшому майбутньому. Є низка факторів, які можуть впливати
вкрай негативно на людину та на ефективність її роботи поза межами офісу. Це
і стане предметом дослідження у наступних наукових доробках.
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KAPITEL 8 / CHAPTER 8
PROSPECTS OF INTRODUCTION OF ELECTRONIC DOCUMENT
MANAGEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В
ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-06-05-018

Introduction
Digital transformations of Ukraine's economy, development of the information
society, introduction of e-government technologies and comprehensive digitalization
of all processes, including office work, require thorough study and effective
implementation of electronic document management.
Nowadays, the quality of functioning of public administration and local selfgovernment bodies directly or indirectly depends on their information infrastructure,
available or promising digital means of processing large flows of various types of
information. Submission of input data, the process of their processing and display of
the results of analytical processing, as well as management decisions made on their
basis, is mainly in the form of electronic documents, which requires optimization of
documentation management of public authorities through the introduction of
electronic document management systems.
Over the last decade, issues of electronic document management in public
authorities have repeatedly been the subject of research by both Ukrainian and
foreign scientists and practitioners. In particular, the peculiarities of the introduction
of electronic document management systems in public administration are studied by
M.M. Golovchenko [1], I.V. Klimenko, V.I. Klyutsevsky [2], K.O. Linyov,
I.P. Lopushinsky, L.I. Melnychuk
[1],
O.V. Orlov, V.P. Pisarenko
[3],
V.V. Polishchuk, N.O. Prilipko [4], S.V.Radchenko, Y.I. Solomko and other
domestic authors. In their works, they explore the theoretical foundations of
electronic document management, determine the place and role of electronic
document management in the digital government system, study the problems of
efficiency of electronic document management systems in local executive bodies and
more.
Problems of information protection in electronic document management
systems, issues of digital identification to ensure electronic interaction, mechanisms
of introduction of digital jobs of civil servants are studied by such researchers as
P.S. Klimushin [5], A.A. Serenok, O.B. Kukarin, A.O. Nikolashin, I.I. Nikolina [6]
and others.
The purpose of the study is to analyze the problems, determine the benefits and
prospects for the introduction of electronic document management in public
administration, systematization and generalization of approaches to the
implementation of electronic document management as part of improving the
efficiency and transparency of public authorities.
The main function of public administration is to make management decisions. In
this case, the data for development and decision-making and the decisions themselves
have the form of documents. The amount of technical work with documents is
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usually so large that this process overlaps the main content of the activities of
government and public administration. Traditional paperwork in public and local
government is an extremely slow way of working with documents, which requires
significant resources for the office, which is forced to register incoming and outgoing
documents, the operation of courier and postal services. There is no possibility of
control by the sender of the process of receiving and registering documents by the
addressee.
Active implementation of the service approach in the system of public
management is accompanied by simultaneous processes of automation of
administrative regulations and introduction of official electronic document
management. The need for such innovative mechanisms of public management is
caused by the objective impossibility of implementing the concept of a service state
using traditional management technologies, characterized by high time and economic
costs, as well as corruption risks [5, p. 49].
The sphere of public administration is an important producer of information, as
it circulates legal, economic, environmental, statistical, political, scientific and other
types of information, collects and processes data on business entities, population,
voters, etc. Consumers of this information are both administrations and the private
sector and citizens.
Electronic document management in public administration will be understood as
a set of activities carried out in public and executive authorities, based on the use of
modern digital technologies for creating, transmitting, retrieving, executing and
controlling documents in accordance with a set of procedural rules, coordination of
tasks and data synchronization [2, p. 13].
Electronic document management system (EDMS) is an organizational and
technical system that provides the process of creating, controlling access and
distribution of electronic documents in computer networks, as well as provides
control over the flow of documents in the organization [4, p. 155].
According to the United Nations (United Nations), in 2008 Ukraine ranked 41st
out of 193 countries in terms of e-government readiness according to the EGDI
index. In 2010, it moved 13 positions lower, taking 54th place; in 2012 the rating
decreased by another 14 positions – 68th place, and in 2014 – dropped by another 19
positions and took 87th place. In 2018, Ukraine slightly improved its position and
rose to 82nd place; finally in 2020 – 69th place in the world (Fig. 1). That is, Ukraine
has only just begun to rise in the global ranking for the development of digital
governance, which in turn involves the introduction of electronic document
management in enterprises, institutions and organizations, including public
authorities.
8.1. The purpose and objectives of the introduction of electronic document
management in public administration
The main purpose of the introduction of electronic document management is to
create in public authorities a fully developed system of document management,
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workflow management, control of executive discipline, including mechanisms for
technological and information processes of document processing and control of these
processes.

Figure 1 – Ukraine's place in the world ranking of e-government readiness
(among 193 countries)
Source: generated by data [7]
Among the strategic objectives of digital governance and e-democracy at the
local level in the context of the introduction of electronic document management can
be noted [8; 9, p. 4]:
- streamlining administrative procedures;
- standardization of administrative documents;
- organization of homogeneous and effective management documentation;
- establishing a policy for the storage of paper or electronic documents;
- organization of information interaction of state authorities and local selfgovernment on the basis of electronic document management with the use of a
qualified electronic signature;
- ensuring the functional integration of information resources of state bodies;
- ensuring the transfer and long-term storage of electronic documents in state
archives, museums, libraries, keeping them up to date and providing access to them.
The organization of electronic document management in the system of public
administration and local government provides:
- development of a strategy for the development of electronic document
management infrastructure in government at all levels;
- organizational, legal, technological support of electronic document
management in government and public administration;
- assessment of time and resource indicators of electronic document
management infrastructure development;
- selection of information exchange standards for the electronic document
management system;
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- proposals for coordinating the use of document management standards at all
levels of interaction;
- creation of interdepartmental organizational and administrative mechanisms
for managing the development of electronic document management infrastructure in
government;
- ensuring information security of electronic document management in
government bodies at all levels of government.
The introduction of a system of electronic processing of documents circulating
in government is important to increase the efficiency and transparency of both
individual institutions and the system of state and municipal government as a whole.
The application of electronic document management system in public administration
will allow:
- reduce the time of preparation and execution of documents;
- organize and automatically maintain up-to-date databases of regulatory and
administrative documents;
- reduce the number of routine document processing operations;
- focus on solving meaningful management tasks;
- improve the quality of preparation of management decisions;
- reduce the number of "lost" documents;
- to organize information-transparent processes of creation and passing of the
documents allowing control at any stage.
Electronic document management systems provide the ability to:
- create several document repositories;
- control the versions of each file;
- audit events and keep logs of activity of each user;
- use metadata and / or content-based filters to search for documents;
- transform documents of any type, supporting a wide range of file formats;
- facilitate communication with other components of the e-government
infrastructure;
- distribute access to systems and information in it, manage user roles;
- provide transparency for users.
The importance of implementing an electronic document management system is
determined not only by the task of improving the quality of work of individual
authorities. Without the effective functioning of interdepartmental systems for
working with documents, it is impossible to automate the interdepartmental exchange
of electronic documents and build portals for interaction with citizens and businesses.
8.2. Legal basis and experience of EDM systems implementation in public
administration
When implementing an electronic document management system, it is necessary
to solve a number of legislative, organizational and technical problems. The
electronic document management system of ministries and departments has higher
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requirements than the decisions used in the commercial sector, as most of the
document flow of government is information of national importance: orders, reports,
resolutions, orders, decision protocols, letters of recommendation, instructions,
regulations, etc.
For a successful transition to an electronic document management system, it is
necessary to first implement a system of automated office work and means of
organizing teamwork. This will not only facilitate the technological implementation
of electronic document management, but also introduce civil servants to the concept
of electronic document, the functions of sending and monitoring the execution of
documents.
Ukraine has a legal basis for the introduction of electronic document
management. In October 2017, the Law of Ukraine “On Electronic Trust
Services” [10] was adopted and entered into force in November 2018. In this regard,
over the last three years, regulations in the field of electronic document management
concerning public authorities related local government, enterprises, institutions and
organizations of state ownership have been thoroughly updated. In particular, the new
Requirements in the field of electronic trust services and the Procedure for verifying
compliance with the legislation in the field of electronic trust services, the Procedure
for using electronic trust services in public authorities, local governments,
enterprises, institutions and organizations of state ownership [11]. Resolutions of the
Cabinet of Ministers of Ukraine came into force: "Some issues of organization of
electronic interaction of state electronic information resources", "Some issues of
documenting management activities"; orders of the State Agency for e-Government
of Ukraine: "On approval of requirements for electronic document data formats in
public authorities", "On approval of electronic message formats and data exchange of
electronic interaction of state electronic information resources", etc .; approved
Regulations for the interaction of the System of electronic interaction of executive
authorities (version 2.0) with electronic document management systems [12].
Over the last decade, public authorities have been actively working to translate
documents into electronic form. In particular, in 2013 an electronic digital signature
was introduced into the work of the Secretariat of the Cabinet of Ministers of
Ukraine. During 2014-2015, 75% of the total document flow of the Secretariat was
translated into electronic form, partially automated preparation of meetings of the
Cabinet of Ministers of Ukraine.
In 2016, a legally significant electronic document flow between central
executive bodies was launched. According to the State Agency for e-Government of
Ukraine (which was reorganized into the Ministry of Digital Transformation in
September 2019) in 2018, 193 authorities were connected to the system of electronic
interaction of executive authorities. As of January 2019, electronic interagency
cooperation has been implemented in 673 organizations. About 5,400 electronic
documents are sent daily in the system [13].
In 2018-2019, organizational and technical measures were taken to prepare for
the implementation of the electronic document management system "ASKOD",
which provides for tracking the progress of acts and building appropriate analytics for
employees of the Secretariat of the Cabinet of Ministers. From 2020, all bills are
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created in a single automated electronic document management system.
Representatives of all three subjects of the legislative initiative will have electronic
cabinets in the system and the opportunity to view, create, edit and approve draft
documents in accordance with the powers. Electronic documents created in a single
automated system are subject to a qualified electronic signature. MPs will be able to
adjust the parameters of receiving information notifications on the registration of new
bills, the appearance of conclusions or other documents in the system in accordance
with their priorities in the legislative work. Proposals, amendments, conclusions to
the draft laws will be submitted to the Office of the Verkhovna Rada or the relevant
Committee in the form of electronic documents signed by a qualified electronic
signature [13].
As of December 2019, there were 806 administrative service centers in Ukraine,
of which:
- 674 centers for providing administrative services have electronic document
management systems (which is 83.6%);
- 359 have fully efficient electronic document management systems and
actively work with them (which is 44.5% of the total number of administrative
service centers) [14].
Also during 2020, public authorities will move to the European standard of
electronic document, approved at the end of last year. The system of approval of draft
regulations in electronic form has already been developed and tested. The system also
provides for monitoring the progress of acts and building appropriate analytics for
employees of the Secretariat of the Cabinet of Ministers.
An important step to accelerate the pace of implementation of electronic
document management in public administration is the adoption of a resolution of the
Cabinet of Ministers of Ukraine, which provides for the introduction of the principle
of Digital by Default – "digital by default". In accordance with this principle, in the
new regulations of the country, the priority method of implementation of the process
described in the document by default will be defined by the electronic method. To do
this, regulations will undergo a digital examination, as a result of which each new
document will not slow down, but will advance the process of implementing
electronic projects in public administration [13].
In 2021, Ukraine became one step closer to building a digital state and
transitioning to a paperless regime, becoming the first country in the world to have
digital passports as legally valid as their physical counterparts. From August 23,
2021, Ukrainians can use digital passports on an equal footing with paper ones, and
all institutions must accept them, except in certain cases provided by law.
Worldwide, an increasing number of administrations are resorting to the
introduction of electronic document management to improve the management and
optimization of administrative and business processes. In Ukraine, some cities, such
as Kyiv, Vinnytsia, Ternopil, have been working for a long time and effectively on
the implementation of an electronic document management system. Compatibility is
one of the most important factors in the successful informatization of public
administrations. Over the years, different technological solutions change. Some are
renewed, others become part of the technological heritage, but ultimately, they must
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all function as a single ecosystem.
The use of digital technologies in the activities of public authorities and local
governments is carried out in the following areas:
1) development of electronic document management system, local information
networks, use of office work and document management standards;
2) the predominant use of algorithms and programs, the texts of which are open
and publicly available;
3) development of the system of interdepartmental electronic document
circulation, which provides reduction of terms of document processing;
4) improving the quality of management decisions by disseminating research
accumulated in the socio-economic sphere, consulting and training.
Today in Ukraine there are many different electronic document management
systems that are implemented in government agencies. Among the Ukrainian
developments we can mention the electronic document management systems of the
Administration of the President of Ukraine, ASKOD, "Megapolis. Document
Management", "DOC PROF 2.0", "Atlas DOC" and "FossDoc". To automate the
Centers for the provision of administrative services, special systems are used:
"Trembita", "Beehive", "Service Gallery", "ASKOD". Administrative services",
"FossDoc. CPAS automation", etc.
The most common systems used in municipalities are: iTSOffice (Bakhmut,
Kramatorsk, Kropyvnytskyi, Slovyansk), ASKOD (Bila Tserkva, Boryspil, Brovary,
Irpin, Kyiv, Lozova, Novovolynsk), “Optima Work-Flow” (Berdyansk, Energodar,
Poltava), “Megapolis” (Varash, Dubno, Chernivtsi), DocsVision (Vinnytsia,
Khmelnytsky), “LotusNotes” (Lviv, Pokrovsk), “KAI-Document Circulation”
(Kryvyi Rih, Melitopol). In other cities, electronic document management systems
have been introduced, such as "Dilovod", "Dilo", "Dilo-Enterprise", "Doc Prof 2.0",
"el-Dok system", "FossDoc", "IDS-Documents", 1C "ABIS-ISO" [15, p. 42].
The introduction of an electronic document management system has its
advantages:
1. A single database of all documents for centralized storage.
2. Personal office of documents.
3. Parallel execution of various operations on the document.
4. Single document template.
5. Fast process of transfer, coordination of information.
6. History of document editing.
7. Save paper.
8. Quick search of documents in a single archive.
9. Qualified electronic signature.
10. Ability to place multimedia data in the document.
8.3. Problems of introduction of electronic document flow in public
administration
The introduction of new content management software in the current
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organizational structure can be seen as something negative, a worrying sign for staff.
According to the information on the number of civil servants in public authorities as
of June 30, 2020, 73% of all civil servants are persons over 36 years of age [16]. This
factor can directly or indirectly affect the implementation of electronic document
management, creating organizational problems related to the human factor: fear of
losing a job, resistance to change, internal tension.
The fear of losing a job is one of the most critical unfounded fears that can
potentially affect all human resources of public administration. It is important to
emphasize to staff that the introduction of new document management software will
not complicate or reduce performance. On the contrary, it will help strengthen the
position of each employee by increasing the productivity and efficiency of the
services they provide.
Resistance to change is another factor that is closely linked to the human capital
of a public body. It ranges from fear of technology from people who have done their
job in the traditional way so far, to those who have difficulty adapting to new
protocols or ways of doing things. It is also necessary to take into account the lack of
motivation of employees to work with the new system and the conservatism of staff,
fears of transparency of their own activities for management after the introduction of
electronic document management. That is why the staff needs to conduct training,
coaching, courses that must be adapted to the needs of the organization, with the
involvement of software developers and representatives of institutions that have
experience in implementing best practices for the implementation of relevant digital
tools.
Internal voltage. Sometimes there are disputes between different units of the
same government agency. They can be directly avoided by establishing a common
strategy for communication and work.
Support for mixed document management, which is very common both in the
executive branch and in some local governments, indicates the difficulty of transition
to full electronic document management [17].
The main causes of this problem are [18]:
- use by government agencies of information contained in various databases
and unrelated to each other;
- lack of identifiers that link information objects in different databases;
- use of electronic information systems and databases of state bodies, the
interaction of which with the resources of other state bodies was not provided during
their design;
- unsystematic implementation of various electronic document management
systems in public authorities, which, in turn, creates problems of compatibility of
these systems to create a single state document management [17];
- Lack of a system of electronic interaction of state electronic information
resources, the introduction and operation of which ensures the creation, use,
exchange and preservation of information belonging to the state, in accordance with
the requests and powers of state bodies.
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8.4. Generalized scheme of electronic document management of the
organization
The electronic document management system provides the processes of creating,
accessing, managing and distributing a large number of documents through computer
networks, as well as control over all types of document flows in the organization.
Typically, these documents are stored in special data warehouses or file structures.
The types of files that most often support electronic document management systems
are text documents, spreadsheets, images, audio data, video data and Web-documents
[19, p. 64].
In fig. 2 shows a generalized scheme of electronic document management of the
organization, which will take into account its basic needs and solve major problems.

Figure 2 – Generalized scheme of working with e-documents in the
organization
Source: formed by the authors
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As you can see, the electronic document management system should ensure the
registration of external documents entering the main documentary space. These can
be documents created in various word processing systems, are source documents of
other information systems or received through electronic data exchange platforms,
received by corporate e-mail or scanned, recognized and stored in the file system in
one of the available formats in the form of image and / or text. In turn, the electronic
document management system must have the tools to export documents from the
main documentary space in one of the approved data formats of electronic documents
in public authorities for storage, printing, e-mail or fax, transfer to archival storage,
opening in other information systems, placement in the registers of information
resources due to the system of electronic interaction of executive bodies, etc. The
document flow scheme also includes such mandatory components as a basket of
deleted documents, means of backing up documents and an electronic archive, which
is formed in accordance with the requirements for the structure and content of the
XML scheme of archival electronic documents.
The reliability of the electronic document management system is ensured by:
- reliability of purchased technical means;
- compliance with the operating conditions of the equipment in accordance
with the technical conditions and timely maintenance work;
- providing a set of hardware for voltage stabilization and uninterruptible
power supplies that ensure the efficiency of the system in the event of an emergency
power outage for a time sufficient for data storage and correct completion of work;
- development of database management technologies that excludes
unauthorized access or interference;
- software reliability.
However, electronic document management has its drawbacks. First, the
possibility of loss of information, but in most cases the threat of loss of documents
can be eliminated through protection measures. The second is the use of special skills
to work with the appropriate software. Sometimes you need skills of a high level of
complexity, which can be provided through training. The cost of troubleshooting
should be compared with the amount of money that will save the introduction of
electronic document management.
The problems faced by public administrations at different stages of document
automation depend not only on the actual technological tools. Informatization of the
public sector should be considered from a holistic point of view: political,
administrative and cultural.
Bureaucracy can only be supported by traditional tools. The introduction of an
electronic document management system involves the simultaneous development of
new tools for organizing and managing work. In other words, the digitization of
administrative processes should be avoided without studying and comprehensively
analyzing the flows of information in each of them. If such preliminary in-depth
research was not conducted before the introduction of electronic document
management, it is likely to strengthen the negative features of public administration
in the new structure, as there will be a process of surface modernization, which will
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only replace manual processes with automatic ones.
Among the factors that must be taken into account before the introduction of
electronic document management in public administration, we highlight the
following:
- changes in the organizational structure;
- development of processes that affect new tools;
- streamlining and simplification of administrative tasks;
- review of information schemes and decision-making processes;
- digitization of archival paper documents of long-term and permanent
storage;
- training and staff involvement.
All this will promote the transparency of government agencies and facilitate the
access of various consumers to the necessary information.
Conclusion
Digital technologies are a constant phenomenon in everyone's daily life and are
present in more and more areas of our lives. The public administration sector is no
exception. In fact, new technologies allow public administrations to manage their
services with higher quality and efficiency both in the provision of services and in the
use of public sector resources. The application of the electronic document
management system in public administration bodies determines a qualitatively new
level of public interaction, allows to perform management functions more quickly
and efficiently.
Summing up, we note that the implementation of electronic document
management system requires integrated planning, otherwise it will not give
significant improvements and even disrupt effective "manual" processes. In this
scenario, the benefits of single window and single office concepts for digital
information flow should be used to reduce costs as well as improve processes and
service quality. This will ensure electronic interaction with citizens, service providers
and officials, which will make administrative processes more transparent.
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KAPITEL 9 / CHAPTER 9
GAMING EXPERIENCE AS THE FOUNDATION FOR INNOVATIVE
FORMS OF DIGITAL ADVERTISING

ГЕЙМЕРСКИЙ ОПЫТ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ФОРМАТОВ ДИДЖИТАЛ-РЕКЛАМЫ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-06-05-017

Введение.
С выходом игры Super Mario Bros. на платформе Nintendo Entertainment
System в сентябре 1985 года видеоигровая индустрия окончательно
превратилась в культурный и, следовательно, маркетинговый феномен. Новый
жанр развлечений быстро перерос рамки своего собственного рынка и открыл
новые просторы контент-мейкинга не только для кинорежиссеров, писателей,
художников, скульпторов и дизайнеров, но и для маркетологов, PR-менеджеров
и специалистов рекламного бизнеса. Помимо размещения брендированного
контента внутри видеоигры (одним из первых жанров видеоигр, которые стали
заниматься этим на постоянной основе стали спортивной симуляторы, в
частности, симулятор футбола FIFA International Soccer разместил рекламу
бренда Adidas на баннерах внутри игрового контента еще в 1994 году), сами
видеоигры стали нишевым рекламным продуктом – так свои собственные
видеоигры выпустили такие бренды как Pepsi, 7Up, McDonalds и Burger King.
Более того, Interactive Advertising Bureau (IAB) ввело специальный термин для
подобного видеоигрового контента – advergames, то есть «сделанные на заказ
игры, специально спроектированные вокруг продукта или сервиса» [1, 10].
Несмотря на неоднозначное отношение к видеоигровой индустрии в обществе
(начиная от использования Microsoft Flight Simulator для тренировки пилотов
гражданской авиации, заканчивая призывами запретить видеоигры типа Grand
Theft Auto за культивирование насилия у подростков) нельзя отрицать тот факт,
что современное поколение подростков и молодых людей в возрасте от 12 до 30
лет плотно взаимодействует с видеоигровой средой. Эта среда формирует их
вкусовые предпочтения в части предпочтений по покупке технологических
новинок, восприятия различных брендов и коммуникационные связи в части
взаимодействия с геймерским сообществом. Нельзя забывать о том, что многие
крупные коммуникационные площадки – Reddit, Discord, Steam, Twitch –
основаны преимущественно на видеоигровом контенте, более того, их влияние
распространяется на «классические» социальные сети: в ВК, Instagram, TikTok,
Youtube можно найти огромное количество видеоигрового контента, начиная от
обзоров и летсплеев (формат видео, в котором блогер играет в определенную
игру либо в прямом эфире, либо в записи) вновь вышедшей AAA-игры (игры с
высоким бюджетом на производство и маркетинг, которая обладает высокой
стоимостью, либо является эксклюзивом для конкретной видеоигровой
платформы), заканчивая анализом и критическим разбором новостей
видеоигровой индустрии для тех, кто хочет лучше разбираться в данном виде
развлечения. Каждая из этих площадок является маркетинговой платформой,
где существуют инфлюенсеры, продвигающие конкретные бренды и продукты,
MONOGRAPH

137

ISBN 978-3-949059-33-9

Intellektuelles Kapital - die Grundlage für innovative Entwicklung ‘ 2021

Part 5

причем необязательно связанные с игровой индустрией напрямую.
Однако и сама видеоигровая индустрия является крупнейшей и одной из
самых быстрорастущих медийных рекламных площадок. Согласно данным
портала Statista, мировой объем дохода всей индустрии видеоигр составлял 112
млрд. долларов США в 2019 и 135 млрд. долларов США в 2020 году, а к концу
2021 года может обогнать по доходам газеты и журналы (включая
электронные), став вторым по объемам рынка медиа-сегментом в мире (первое
место с большим отрывом все еще занимает видео и ТВ-контент, включая
кинохостинговые платформы) [2]. Смешение жанров также идет на пользу
игровой индустрии – кино, снятое по крупным видеоигровым франшизам, а
также игры, обладающие явными кинематографическими отсылками, являются
отличным способом перемещения целевой аудитории, при этом практически
все крупные голливудские кинокомпании обладают собственным интересом в
видеоигровой индустрии, делая игры по крупным кинематографическим
франшизам (в основном, это комиксоидные франшизы Marvel и DC, игры про
Джеймса Бонда, мультипликационные вселенные Disney, DreamWorks и Sony
Animation Studios). Это приводит к экспоненциальному росту игровой
индустрии не только в стоимостном, но и в номинальном выражении –
количество игроков по всему миру увеличилось с 2 млрд. в 2015 году до 2,55
млрд. в 2019, а к 2023 году, согласно прогнозам экспертов, будет составлять
больше 3 млрд. человек [3]. При этом самыми быстрорастущими регионами
являются Латинская Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион [3], на
который направлено огромное количество усилий крупных медиакомпаний,
занимающихся продвижением видеоигр.
9.1. Возможности рекламных интеграций в видеоигровой сфере.
Данные тенденции влияют не только на саму видеоигровую индустрию, но
и на рекламодателей, которые размещают свои интеграции внутри игрового
контента. Одним из недавних хороших примеров влияния внутриигрового
размещения бренда на экономическую эффективность его коммуникационной
стратегии можно назвать рекламу энергетического напитка Monster Energy
внутри видеоигры Death Stranding, вышедшей в конце 2019 года. В день выхода
игры акции компании, производящей напиток, выросли более чем на 2 доллара
в цене на открытом фондовом рынке, что является значительным ростом для
компаний подобного размера и профиля деятельности [4]. Если же смотреть на
долгосрочные тренды, то уже в конце 2020 года акции компании стоили на 30
долларов больше, чем в конце 2019, что говорит об успехе маркетингового
продвижения бренда и об успехе коммуникационной компании. Еще один
популярный бренд – технологическая одежда Acronym – также появляется в
вышеупомянутой игре на главном герое, после чего выпускает в продажу
точную копию куртки главного героя. Модель была полностью раскуплена в
официальном интернет-магазине Acronym в день запуска продаж, после чего
появилась уже в официальном магазине создателя игры, Хидео Кодзимы, как
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фан-мерчендайз [5], при этом стоимость куртки составляет порядка 1500-2000
евро.
В данном случае можно говорить об отдельной нише рынка для фанатов
видеоигр – мерчендайзе, основанном на видеоигровом контенте, различных
элементах внутриигрового мира и их покупке как в физическом, так и в
виртуальном виде. Это еще один огромный рынок для продвижения и
коммуникационного
взаимодействия,
который
используют
многие
современные крупные бренды и корпорации. Можно отметить огромное
количество интеграций крупных FMCG-брендов с видеоигровым контентом
для дополнительного продвижения своей продукции – например, в 2020 году
крупный бренд одежды Levi’s создал коллекцию одежды в коллаборации с
видеоигрой Super Mario, которая была упомянута в начале работы. В коллекции
вошли футболки, джинсы, аксессуары и обувь, вдохновленная стилем игры, в
том числе эта линейка продавалась и в России в брендовых магазинах сети [6].
Но у покупаемого геймерами мерчендайза не обязательно должна быть именно
физическая форма, виртуальные внутриигровые покупки (in-app purchases, IAP)
— это отдельный рынок с миллиардными оборотами. В 2019 году лишь
мобильные игровые приложения заработали 22,5 млрд. долларов США и 18,9
млрд. долларов США на владельцах телефонов с системами IOS и Android
соответственно. При этом необходимо отметить, что мобильные игровые
приложения привлекают огромное количество новых пользователей – еще до
2020 года отмечался быстрый и активный рост сегмента мобильного гейминга,
в первую очередь, за счет игроков, которые тратят большие деньги на IAP [7].
Данные сегменты открывают новые возможности для крупных производителей
контента и дополнительных коллабораций внутри видеоигровой индустрии –
количество «казуальных» игроков (тех, которые играют в игры без сложных
игровых механик и высоких требований к погружению во внутриигровой мир)
все еще продолжает расти, при этом их погруженность в видеоигровое
сообщество постепенно лишь увеличивается, что позволяет сделать вывод о все
более широком охвате видеоигр как типа медиа.
9.2. Продвижение брендов через медийное обеспечение геймерского
сообщества.
Широкому охвату видеоигровой культуры способствуют и множество
платформ, продвигающих видеоигры и сопутствующий контент. Одним из
наиболее популярных и широкоизвестных форматов взаимодействия с
аудиторией являются стримы и публикация видео на платформе Youtube;
несмотря на огромное количество других сервисов, появившихся за последние
10 лет, Youtube все еще лидер по влиянию и монетизации контента. В качестве
примера рассмотрим три видеоигровых канала на Youtube, которые
рассказывают о видеоиграх в разном повествовательном ключе, но каждый из
которых управляется командой под руководством крупного блогераинфлюенсера, являющегося основным автором контента:
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1. Канал Cinemassacre (автор – James Rolfe). Канал преимущественно
рассказывает о видеоиграх 80-90х годов «старой эпохи консолей» (Nintendo
Entertainment System, Sega, Atari), при этом концентрируется преимущественно
на плохих играх, представляя обзоры на них в качестве своеобразного шоу с
демонстрацией геймплея. Несмотря на обилие другого контента
ностальгической тематики (кино, ТВ-сериалы, настольные игры 80-90х годов)
видеоигровой контент, без сомнения, является основой монетизации канала –
каждый выпуск основного шоу на канале (Angry Video Game Nerd) собирает
как минимум в два раза больше просмотров, чем любой другой контент;
2. Канал AngryJoeShow (автор – Joe Vargas). Канал рассказывает о
новинках видеоигровой индустрии, производит обзоры на те игры, которые
только что появились на прилавках магазинов, также проводит трансляции с
летсплеями (игра в прямом эфире в новинки и ответы на вопросы зрителей).
Как и в прошлом случае, на канале присутствует масса другого контента
(обзоры текущих новинок в кино, стриминговых сервисов, обсуждение
новостей развлекательных индустрий), однако наибольшее количество
просмотров (с коэффициентом в среднем +1,3-1,5 раза) собирает контент
формата AngryReview, посвященный видеоиграм;
3. Канал PewDiePie (автор – Felix Kjellberg). Канал специализируется на
производстве контента с ярко выраженной экспрессивной эмоциональной
окраской – эмоциональные реакции, летсплеи, просмотры вместе со зрителями
различного контента развлекательного характера. Преимущественную
популярность имеют видео, посвященные игре Minecraft – они набирают
наибольшее количество просмотров, как и видео-летсплеи видеоигр в жанре
хоррор, именно за счет эмоциональной составляющей, которую привносит в
контент автор.
Необходимо отметить, что все три видеоигровых канала обладают
достаточно внушительной историей – минимум 10 лет существования (если
точнее – 2006, 2008 и 2010 год по порядку нумерации). Можно заключить, что
аудитория у всех трех каналов достаточно стабильная, есть «старые фанаты»,
которые начинали смотреть контент канала еще с самого его зарождения, при
этом сами блогеры неоднократно апеллируют к собственному сообществу,
поддерживая его разнообразными способами. Самый яркий пример – это
AngryJoeShowArmy – сообщество фанатов одноименного канала, которое имеет
не только собственный раздел на сайте блогера и страницы в социальных сетях,
но также и внутренние группы во всех крупных видеоигровых сервисах (Steam,
GOG, Epic Games и т.д.) для координации и выхода в онлайн для совместной
игры в крупные многопользовательские проекты. Более того данное
сообщество имеет собственный мерчендайз (футболки, кружки и т.д.) и
календарь событий.
Если говорить о объемах маркетингового продвижения, то безусловным
лидером окажется канал PewDiePie – 110 миллионов подписчиков и более 27
миллиардов просмотров всех видео на канале за все время его существования, а
годовой доход канала согласно порталу SocialBlade может быть оценен в
пределах от 434 тысяч до 7 миллионов долларов США[8], если считать только
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монетизацию самой платформы, то есть без учета нативной рекламы.
Показатели других каналов гораздо скромнее – верхняя планка в 700 тысяч
долларов и в 450 тысяч долларов годового дохода для каналов Cinemassacre и
AngryJoeShow соответственно [8]. Однако каждый из двух оставшихся каналов
имеет в активе аудиторию подписчиков, превышающую 3 миллиона человек и
кумулятивное количество просмотров видео свыше 1 миллиарда, что говорит о
высокой степени вовлеченности аудитории. Нишевые рынки, на которые
оказывают влияние подобные инфлюенсеры, достаточно сильно подвержены
влиянию аудитории конкретного блогера, в первую очередь, это затрагивает
коммуникационные стратегии брендов в сфере IT и электроники.
Зачастую видеоигровые блогеры являются частью коммуникационной
кампании продвижения не только для видеоигровой индустрии, но и для
сопутствующих товаров – видеоконсолей, компьютерной периферии,
электроники и инновационных устройств. Одним из самых ярких примеров
могут служить VR-технологии, являющиеся своеобразной «дорогой игрушкой»
для геймеров всего мира. Кроме того, сам рынок VR -контента сильно
привязан к геймингу и рынку, обслуживающему компьютерные и видеоигры:
выручка глобального геймерского VR-рынка составила по оценкам 22,9 млрд.
долларов на 2020 год, а видеоигровой сегмент на данный момент считается
самым крупным с точки зрения инвестиций в VR-технологии [9].
Сопряженность секторов гейминга и VR демонстрирует и статистика по
использованию данных технологий в развитых странах (USA and UK):
большинство потребителей, выражающих интерес в покупке и использовании
данных технологий, составляют мужчины 16-35 лет с высоким уровнем дохода
[10], что хорошо коррелирует с нынешним сегментом видеогейминга в тех же
развитых странах. Все более широкое распространение видеоигр как медиа
трансформирует потребительский опыт через применение видеоигровых
механик в маркетинговой сфере, а VR-технологии являются идеальным
инструментом для подобной трансформации. При этом рынок технологий
виртуальной реальности также измеряется миллиардными оборотами, несмотря
на относительную премиальность ценового сегмента многих подобных
гаджетов – он составлял 15,8 млрд. долларов в 2020 году, а темпы ожидаемого
ежегодного прироста составляют 18% [11]. При этом в данную сумму входят не
только игровые девайсы, но также и оборудование для проведения бизнеспрезентаций, различных онлайн-эвентов и маркетинговых демонстраций и
виртуальных холл-тестов, хотя наибольший вес в объем рынка, безусловно,
вносит именно видеоигровая индустрия. Нельзя не отметить синергетический
эффект, который прослеживается во многих аспектах рассмотренной нами
коллаборации между геймерским опытом и маркетинговым продвижением:
геймеры, как зачастую активная и относительно сплоченная аудитория,
позволяют более эффективно работать с целевой аудиторией, распространять
технологии на более широкие рыночные ниши, в том числе на B2B-сегменты,
практически являясь агентами влияния в рамках теории диффузии инноваций
Эверетта Роджерса. Уже сейчас можно говорить о включении VR-технологий в
стоимостные цепочки по продвижению и позиционированию товаров многих
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крупных корпораций: Ikea, L’Oreal, Prada, Gucci и т.д.
На первый взгляд странным может показаться высокая вовлеченность
брендов одежды, обуви и косметики в индустрию видеоигр, однако ниша
гендерно-ориентированных продаж на данном рынке весьма высока. Развитие
гендерного маркетингового продвижения, направленное на позиционирование
товаров для женщин в разных нишевых сегментах, приводит и к
возникновению коммуникационных стратегий в рамках взаимодействий с
девушками-геймерами. В частности, бренд косметики Benefit, принадлежащий
корпорации LVMH (Louis Vuitton – Moët Hennessy) c 2019 года поддерживает
эвент в области женского киберспорта – The GirlGamer eSports Festival –
фестиваль, направленный на поддержку женщин-геймеров, финал которого
проходит в Дубаи. Этот же бренд запустил совместно с глобальной
организацией по электронному спорту Gen.G в 2020 году рекламную кампанию
«Game Face», которая представляла ежедневную рутину четырех девушек
геймеров, каждая из которых является стримером со своим собственным
сообществом и разным объемом охвата (от примерно 40 тысяч до 500 тысяч в
Instagram). В рамках продвижения в быстрорастущем Азиатско-Тихоокеанском
регионе косметический бренд M.A.C. разработал в 2020 году линейку
декоративной косметики в коллаборации с компанией Tencent –
производителем мобильной игрой «Honor of Kings», которая очень популярна в
Китае. Первый тираж линейки декоративной косметики был раскуплен в
первые 24 часа после ее запуска [12], что напоминает историю с одеждой по
мотивам видеоигры Death Stranding. Можно заключить, что коллаборации и
продвижение внутри сплоченного геймерского сообщества определенных
товаров и услуг хорошо работает как в случае универсальных, так и в случае
гендерно-ориентированных продуктов. При этом количество девушек-геймеров
год от года лишь растет – в 2020 году их доля составляла 41% от всех геймеров
в США и около 40-45% в разных странах Азии [13], что позволяет говорить о
дальнейшем развитии гендерно-ориентированных продуктов в данном
сегменте. Сама видеоигровая индустрия также старается признавать и
вовлекать девушек-геймеров, создавая более сложный геймерский контент –
так, например, одна из самых обсуждаемых и титулованных игр прошлого года
на PlayStation 4, The Last of Us Part II, фокусировала свое повествование на двух
протагонистах-девушках, что вызвало максимально неоднозначную реакцию у
игроков. Несмотря на большое количество профессиональных наград в
индустрии и высокую оценку критиков, средняя оценка игры пользователями
на крупном мета-агрегаторе остается достаточно низкой – 5,7 балла из 10, при
этом 37 542 человека поставили игре позитивные оценки, а 35 604 – негативные
[14]. Можно говорить о том, что, как и любая классическая индустрия
развлечений, видеоигровая сфера подвержена влиянию тех же стереотипов и
тенденций, которые возникали в кино, телевидении и театре, однако при этом
можно наблюдать позитивные изменения по развитию маркетингового
продвижения в рамках гендерно-ориентированных товаров и услуг.
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9.3. Возможности определения эффективности продвижения через
видеоигровые сообщества.
Однако помимо таргетирования и позиционирования необходимо еще и
собирать данные о пользователях, что становится все более сложным для
компаний с учетом тенденции к блокировке сбора остаточных
пользовательских данных, или «cookies», собираемых серверами крупных
компаний-производителей браузеров. Обычно именно cookies являлись основой
для персонализации рекламных интеграций и контекстных маркетинговых
сообщений, выдаваемых пользователям различных цифровых устройств,
однако с 2017 года наметилась активная тенденция к блокировке сбора thirdparty cookies (то есть данных пользователя, передаваемых сторонним
компаниям, в основном, рекламодателям для таргетирования рекламных
сообщений), что поставило перед крупными рекламными агентствами новые
задачи по сбору пользовательских данных. Одним из способов сбора является
запрос данных пользователя и анализ его поведения в многопользовательских
онлайн-играх и крупных игровых платформах в агрегированном формате, то
есть сбор и анализ «больших данных» (big data), которые помогают не только
улучшить видеоигровой опыт в мультиплеере, но и продвигать товары
геймерам, активно участвующим в жизни крупных сообществ, связанных с
онлайн-видеоиграми. Одним из наиболее активных сегментов взаимодействия с
игроками являются мобильные игры, использующие технологии анализа
больших данных для формирования индивидуальных предложений по IAP и
загрузке взаимосвязанных продуктов через продвижение в interstitial-рекламе
(рекламные интеграции между переходами с экрана на экран, которые обычно
могут быть пропущены спустя определенное количество времени). Однако
помимо увеличения дохода с казуальных игроков, использование технологий
больших данных позволяет также лучше узнавать предпочтения тех геймеров,
которые покупают дорогостоящие видеоконсоли и оборудование. В частности,
благодаря анализу данных по синхронизации профилей было обнаружено, что
более чем 80% геймеров в США владеют более чем одной видеоигровой
консолью, что позволило проектировать и создавать маркетинговые
предложения по более удобному взаимодействию, переносу и синхронизации
игровых профилей между разными игровыми платформами [15]. Также именно
технологии больших данных позволили выяснить количество геймеровженщин и их вкусовые предпочтения в видеоигровой среде, что привело к
коллаборациям с крупными брендами, указанными ранее в данной работе.
Нельзя не отметить, что сам потребитель все еще является основным
источником данных о самом себе – свои предпочтения, вкусы и убеждения
могут транслироваться через крупные видеоигровые сообщества, что позволяет
интегрировать предложения от крупных брендов и компаний в режиме RTB, а
также корректировать свою маркетинговую стратегию в части взаимодействия
с инфлюенсерами, работающими с конкретными категориями геймеров.
При этом необходимо отметить, что эффективность рекламных кампаний в
рамках видеоигровой индустрии определяется набором инструментов и метрик
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диджитал-рекламы, что повышает ее привлекательность для рекламодателей.
IAB выделяет двенадцать форматов рекламных интеграций, деля их на четыре
основные категории: реклама, сопровождающая игровой опыт, но не
затрагивающая непосредственный геймплей (Around Game Environment Ads),
реклама, расположенное на внутриигровом окружении (In Game Environment
Ads), реклама, влияющая на геймплей и добавляющая новые активные
элементы (In Game Immersive Ads) и полностью созданная вокруг продукта
игра, о которой было сказано ранее в данной работе (Advergame) [1]. К
каждому из этих типов рекламы можно применить стандартный набор метрик,
доступных для любой диджитал-кампании: CPM, CPC, CPA, CPV и т.д. Более
высокая степень контроля за эффективностью рекламной кампании вкупе со
сбором данных о пользователях с точки зрения предпочтений в части
проведения свободного времени (количество проведенных часов в той или иной
игре; платформа, с которой осуществлялся вход в игру; предпочтения по
онлайн-сессиям; вовлеченность в видеоигровое сообщество и т.д.) позволяют с
большей эффективностью составить портрет потребителя и отслеживать
активность интересующей рекламодателя аудитории, что, в свою очередь,
увеличивает степень воздействия маркетинговых и рекламных интеграций. При
этом под интеграциями можно понимать также и огромное количество
геймерских и около-геймерских фестивалей, на которых помимо видеоигрового
и другого развлекательного контента продвигаются производители ITпродуктов, электроники, FMCG-продуктов (например, снеков, энергетических
напитков и т.д.), брендов одежды и косметики. Последние две категории
активно задействованы в конкурсах и фестивалях косплея, которые являются
отдельным способом продвижения и позиционирования продуктов в рамках
эвент-маркетинга внутри видеоигровой индустрии.
При этом глобальная косплей-индустрия является именно индустрией – ее
ежегодный оборот составлял около 45 млрд. долларов США в 2019 году (одни
лишь костюмы – 23,6 млрд. долларов США) [16], и такие объемы, очевидно,
привлекают крупные международные корпорации. В частности, три крупных
производителя тканей и одежды – Simplicity, McCall’s и JoAnn Fabrics –
выделяют специальные разделы на своих сайтах под ткани, ориентированные
на косплееров, создающих костюмы собственной работы. Более того, эти
компании активно сотрудничают с косплеерами в качестве инфлюенсеров,
продвигая свои бренды в данной нише. Также у всемирного косплей-саммита
World Cosplay есть своя собственная криптовалюта – Cosplay Token (COT),
созданная по технологии блокчейн для взаимодействия участников платформы
со своими любимыми косплеерами, покупки билетов на мероприятия и оплаты
различных товаров в магазине мерчендайза платформы [16]. Таким образом,
можно говорить о еще одном многомиллиардном рынке, который связывает
между собой различные элементы индустрии развлечений, в частности,
японскую анимацию (аниме и мангу), видеоигры (которые зачастую создаются
в Японии по мотивам анимационных фильмов, либо же привязаны к ним в
качестве франшизного продукта) и игровое кино (в частности, можно
вспомнить американский кинофильм «Призрак в доспехах» 2017 года,
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являющийся адаптацией японского одноименного анимационного фильма 1995
года). Такие обширные культурные взаимосвязи присущи и косплей-индустрии,
указанная выше платформа объединяет 720 тысяч участников из 180 стран
мира, каждый из которых может потенциально стать обладателем частной
криптовалюты, созданной в рамках платформы. Очевидно, что подобная
организованная индустрия является маркетинговой площадкой для огромного
количества различных компаний и брендов – косплееры являются
амбассадорами многих брендов одежды, косметики и FMCG-товаров, плотно
увязывая между собой коммуникационные стратегии видеоигровых площадок и
крупных брендов, желающих позиционировать свой товар через них. При этом
некоторые из косплееров являются активными инфлюенсерами, которые
играют в видеоигры на крупных стриминговых платформах (Twitch, Youtube),
что позволяет дополнительно воздействовать на аудиторию – оповещать о
крупных событиях в косплей-индустрии, привлекать новую аудиторию,
создавать возможности для рекламных интеграций и коллабораций с
блогерами, занимающимися исключительно геймингом и т.д.
Таким образом, можно заключить, что видеоигровая индустрия является
комплексным механизмом, который позволяет работать с разными рыночными
нишами и типами целевой аудитории, при этом является плотно встроенным в
современные глобальные рынки сегментом, создающим новые типы
нарративных структур. Именно благодаря широкому распространению
видеоигр маркетинговые компании могут активно использовать механики
геймификации внутри своих рекламных кампаний, и данные техники будут
являться успешными, так как напоминают базовые механики из знакомых
подавляющему большинству аудиторий видеоигр. Также видеоигры
продвигают современные инновационные инструменты технологического
взаимодействия с аудиторией: погружение в нарратив через опыт виртуальной
реальности, создание интерактивного кино и включение нативных рекламных
интеграций в повествование, с которыми можно взаимодействовать внутри
видеоигрового контента. При этом можно отметить высокую степень влияния
данных техник на эффективность рекламных кампаний – те бренды и
корпорации, которые находят быстрый доступ к видеоигровому сообществу
становятся «фаворитами», что резко увеличивает их показатели экономической
эффективности. Более того, видеоигровая индустрия плотно встраивается в
индустрию развлечений, предоставляя дополнительные рыночные ниши для
позиционирования гендерно-ориентированных товаров, мерчендайза, создания
UGC-контента и дополнительных узкоспециализированных рынков наподобие
косплея игровых персонажей. Все эти элементы завязаны на собственную
систему инфлюенсеров и сообществ, плотно взаимодействующих с игроками:
сила видеоигрового сообщества может быть продемонстрирована на примере
недавнего скандала с выходом игры Cyberpunk 2077 от польского издательства
CD Projekt RED, которая имела существенные проблемы с функциональностью
на предыдущих поколениях консолей. После многочисленных жалоб и гневных
отзывов игроков, оформивших предзаказ, игра была удалена из официального
магазина PlayStation Store, а компания Sony запустила процесс возврата
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денежных средств игрокам, оформившим предзаказ [17].
Выводы.
В заключение необходимо отметить, что видеоигровая индустрия создает
большое количество уникальных пользовательских опытов, выходящих далеко
за рамки самой этой индустрии. Недооценка объемов видеоигрового рынка и
слабая коммуникационная стратегия в части взаимодействия с игроками – это
конкурентный провал для крупного бренда, поскольку видеоигры как способ
проведения досуга уже стал одной из привычных и обыденных основ
современного общества. Это подтверждается как статистикой, так и огромным
количеством различных взаимосвязей, которые установились между
видеоигровой индустрией и крупными международными корпорациями на
сегодняшний день. В России процесс коммуникационного и экономического
взаимодействия между различными нишами видеоигрового рынка и крупными
брендами сильно отстает по сравнению с развитыми странами в силу двух
базовых причин: демографического «лага» (поколение геймеров появилось чуть
позже – не в середине 80х, а в середине 90х годов в силу развала СССР и
экономических потрясений начала 90х), а также более низких уровней дохода
(что приводит, в частности, к более высоким объемам использования
«пиратского» контента, что отталкивает крупные компании-производители
видеоигр от российского рынка). Однако несмотря на негативные предпосылки,
развитие видеоигровой индустрии в России следует общемировому тренду, что
подтверждается динамикой развития сектора – с 0,8 млрд. долларов США в
2014 до 2 млрд. долларов США в 2019 году, согласно исследованиям ВШЭ [18].
Это позволяет сделать вывод о необходимости анализировать общемировые
тенденции, чтобы российский сегмент видеоигровой индустрии стал такой же
комплексной маркетинговой и рекламной площадкой, как и подобные сегменты
в развитых экономиках мира.
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KAPITEL 10 / CHAPTER 10
SET OF PRINCIPLES, METHODS, FORMS OF REGULATION AND
ROUTING OF TOURISM AND RECREATION CLUSTERS IN THE
REGIONS

СУКУПНІСТЬ ПРИНЦИПІВ, МЕТОДІВ, ФОРМ РЕГУЛЮВАННЯ ТА
МАРШРУТИЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ У РЕГІОНАХ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-06-05-010

Вступ.
Регулювання туристично-рекреаційних кластерів у регіонах може
розглядатися як реальний вплив на відносини його учасників, що спонукає їх до
реалізації намічених цілей, містить у собі такі складові елементи, як:
- цілеутворення;
- організаційний момент;
- корегування поведінки та діяльності учасників кластера;
- інформаційний обмін.
Для регулювання розвитку підприємств рекреації та туризму у межах
кластеру, виділено поняття «системи маршрутизації», як базової дефініції
призначеної для визначення маршруту прямування інформації між мережами, а
її властивості як невіддільні від самого поняття інформаційного обміну у
кластері.
10.1. Загальні принципи регулювання та маршрутизації туристичнорекреаційних кластерів у регіонах
До загальних принципів регулювання та маршрутизації туристичнорекреаційних кластерів у регіонах слід відносити [5]:
• формування на основі взаємопов’язаних елементів (кожен з яких
забезпечує свій внесок у характеристику цілого та інформаційний обмін)
• цілеспрямованість (спрямованість дій внутрішніх елементів та маршруту
прямування інформації за цілями);
• взаємозв’язки між елементами, що забезпечують цілісність утворення.
Виділення таких загальних принципів регулювання туристичнорекреаційних кластерів у регіонах дозволяє стверджувати, що всі їх учасники
знаходяться у взаємозв’язку та взаємодії у т.ч. у процесі інформаційного
обміну.
Специфічним принципом регулювання розвитку туристично-рекреаційних
кластерів у регіонах та їх маршрутизації є потреба убезпечення від дії «ефекту
доміно».
Цей принцип орієнтований на запобігання ланцюговому розповсюдженню
кризового явища («ефекту доміно») під дією негативного фактору, що впливає
на кожного учасника.
Навіть незначна негативна зміна показників діяльності певного елементу
ланцюга (учасника) неминуче викликає аналогічні зміни інших елементів
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(учасників кластера) у лінійній послідовності.
Як правило, у туристично-рекреаційих кластерах можна передбачити
зв’язність розповсюдження негативних подій із відносно не великим
проміжком часу між ними.
10.2. Систематизована сукупність кроків з регулювання туристичнорекреаційного кластера та їх маршрутизація.
Систематизована сукупність кроків з регулювання туристичнорекреаційного кластера та їх маршрутизація мають бути орієнтована на:
• забезпеченням життєспроможності кластера, що зумовлене поглядом на
нього як на систему;
• регулювання процесу досягнення цілей кластера та розвитку його
учасників (через координацію їх цілей з боку єдиного органу, який здійснює
регулювання);
• чітке планування маршрутів прямування інформації між мережами
кластера.
Авторський підхід до систематизованої сукупності кроків з регулювання та
маршрутизації туристично-рекреаційних кластерів у регіонах наведений на рис.
2.4.
1. Забезпечення
життєспроможності
туристично-рекреаційного
кластера:
Крок
1
тестування
можливостей
виникнення
збоїв у функціонуванні та
розвитку
туристичнорекреаційного кластера, в
якому
наявне
джерело
спільного доходу. Блок 1 визначення
засобів
тестування безпечності стану
кластера, його учасників,
елементів його мереж. Блок 2
визначення
тестових
індикаторів
(розрахунок
величини ризику коливання
можливого
економічного
результату).
Крок
2
–
визначення
безпечного
режиму
функціонування (мета - не
допустити «ефекту доміно»).

2. Регулювання процесу
досягнення цілей
розвитку туристичнорекреаційного кластера:
Крок 1 – добір
балансувальних
індикаторів;
Крок 2 - визначення,
декомпозиція та загальне
балансування цілей.
Крок 3 - формування
інфраструктури
відповідальності.
Крок 4 - добір контрольних
показників.
Крок 5 - збір та аналіз
інформації про результати.
Крок
6
добір
балансувальних
інструментів.

3. Забезпечення розвитку
учасників туристичнорекреаційного кластера:
Крок 1 - планування програми
дій учасників з виробництва
туристичного продукту, яка
визначить пріоритетні напрямки
розвитку,
цілі,
розподіл
дефіцитних ресурсів (основою є
балансування цілей кластера).
Крок 2 – добір прийомів і
способів планування розвитку
кластера
та
планування
маршрутів
прямування
інформації. Основним прийомом
планування
є
формування
інтегрованих
стратегічних
карток та перспективних планів.
Крок 3 - інструментальночасовий
зріз
управління
процесом
каскадування
на
основі стратегічних карток та
системи перспективних планів.

Тестові індикатори сформовані за методом метод коливання можливого
результату зі складанням матриці гри дозволяють:
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• виміряти очікуваний результат від розвитку кластера;
• створюють можливості визначити реальний захист його учасників від
збоїв.
Балансування цілей кластера пропонується здійснювати на основі
Збалансованої Системи Показників (далі - ЗСП).
Беручи до уваги наведене, формою регулювання туристично-рекреаційних
кластерів є процесуальна. Такі висновки зумовлені тим, що в означеній
сукупності кроків чинне місце займають процеси забезпечення
життєспроможності, досягнення цілей, зміни якісного стану кластера. Кожен з
процесів регулювання та маршрутизації складається з певних стадій та має
циклічний характер, характеризується кінцевим результатом - прийняттям
рішення з коригування.
Розглянемо сукупності принципів, методів, форм, характерних для
кожного з напрямів регулювання більш докладно.
Сфера
забезпечення життєспроможності
туристично-рекреаційних
кластерів у регіонах за допомогою формування системи захисту від збоїв
зумовлена поглядом на кластер як на систему. Система захисту від збоїв має
бути інтегрованою (для кластера та його учасників).
Збій, відповідно до його етимології [3], слід розглядати як
короткострокову втрату працездатності кластера або його окремих елементів
(що за відсутності системних дій захисту від збоїв його корпоративної системи
може трансформуватися у довгострокову), враховуючи, що саме поняття
працездатності інтерпретується як стан кластера та його елементів-учасників, у
якому вони здатні виконувати свою діяльність на заданому рівні синергетичної
економічної та технологічної ефективності.
Система захисту від збоїв має формуватися за наступною
систематизованою сукупність кроків:
Крок 1 - тестування захищеності від збоїв (на основі індикаторів
можливостей виникнення «ефекту доміно»). Враховуючи наведені положення
та існування мереж у межах самих кластерів, можна окреслити особливості
тестування захищеності від збоїв, як сукупність 2-х блоків.
Блок 1. Визначення змістової основи або засобів тестування безпечності
стану кластера, його учасників, елементів його мереж [3]. Саме фінансові
втрати унеможливлюють виконання технологічних операцій на заданому рівні
віддачі, тому здатні запустити «ефект доміно».
Блок 2. Визначення тестових індикаторів ймовірності виникнення «ефекту
доміно», які мають бути орієнтовані на розрахунок ризику коливання
очікуваного економічного результату (під яким може розумітися отримання
відповідного доходу). Це можливо на основі методів математичної статистики,
яка надає можливість на основі дослідних даних вивчити ймовірнісні
закономірності масових явищ.
Рішення, щодо прийнятного рівня ризику має прийматися корпоративною
підсистемою-адміністратором з урахуванням схильності елементів кластера до
ризику та ймовірного попиту на спільний туристичний продукт. Разом з тим, у
такій грі мають збігатися інтереси всіх учасників кластера, оскільки вони не
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тільки співпрацюють, але й конкурують один з одним. Гра має бути
множинною.
Крок 2 – визначення безпечного режиму функціонування та прийняття
рішення, щодо дій з недопущення розповсюдження «ефекту доміно». Сам
термін «система захисту від збоїв» застосовується переважно для класифікації
інформаційних продуктів, які містять точки ідентифікації безпечності стану
серверу. Безпечний режим функціонування - це оптимальна стратегія за всіма
об’єднаннями туристично-рекреаційного кластера (за територіями міст, сіл та
селищ) та його учасниками, щодо захисту від збоїв кластера, ідентифікована за
функціями виграшу.
Для того, щоб обчислити коливання можливого результату доцільним є
складання матриці гри для туристично-рекреаційного кластера у регіоні та
кожного учасника кластера (із наступним дослідженням ігор заданих
матрицями на предмет пошуку оптимальної стратегії за мінімального
варіювання) [1, с. 156-200].
10.3. Регулюванні процесу досягнення цілей туристично-рекреаційного
кластера.
Сфера регулювання розвитку за цілями полягає у регулюванні процесу
досягнення
цілей
туристично-рекреаційного
кластера
та
містить
систематизовану сукупність кроків, які потрібно здійснити, щоб забезпечити
процес досягнення цілей його самого; впливу на розвиток учасників. Таке
регулювання розвитку має ґрунтуватися на методі балансування; визначення та
декомпозиції. Відповідно до окресленої методичної специфіки таке
регулювання
туристично-рекреаційних
кластерів
потребує
добору:
балансувальних індикаторів; балансувальних інструментів.
Крок 1 – добір балансувальних індикаторів. Ці індикатори мають бути
пов’язані з операційними результати діяльності учасників та з загальним
прогресом у досягненні цілей або системи взаємопов’язаних показників
(індикаторів). Балансування - це комплексна процедура, що має на меті
системну форму опису діяльності кластера та його учасників за найбільш
важливими параметрами (якщо сформовано стратегію та місію, дозволяють
здійснити окреслення та декомпозицію основних цілей кластера, його
учасників). Так, наявна потреба у методах широкого спектра дії, які формують
можливості для дій із системного опису діяльності (із застосуванням різних
комплексів інструментів). У межах методів регулювання розвитку туристичнорекреаційних кластерів, можна застосувати системи ключових показників
діяльності. Сьогодні існує значна кількість таких моделей (Збалансована
Система Показників, «Бортове табло», «Піраміда ефективності» тощо). Однак
вважаємо за доцільне застосування методу широкого спектра дії (Збалансованої
системи показників або ЗСП), що відіграє значну роль у відокремленні процесів
розвитку середовища та підтримання цілісності, серед інших змін та запуску
механізмів циклічного відтворення постійної системи функцій продукування
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процесів ефективного розвитку на основі віддаленої обробки великих масивів
даних.
Кроки 2-5 - балансування цілей учасників кластеру та управління за
цілями.
Крок 2 - визначення, декомпозиція та загальне балансування цілей за
допомогою інструментів «Цілі-Засоби» та «Цілі-Критерії», взаємозв’язки
істотних факторів і структура проміжків часу;
Крок 3 формування інфраструктури відповідальності на основі
комплексного інструменту організаційної структури виконавців;
Крок 4 - добір контрольних показників на основі комплексного
інструменту оцінювальних індикаторів;
Крок 5 - збір та аналіз інформації про результати у складі комплексного
інструменту інформаційної структури.
Крок 6 - добір балансувальних інструментів та рішення, щодо запуску
процесу балансування цілей.
Серед інструментів балансування цілей кластеру на основі ЗСП виділені:
• «цілі-засоби» (стратегічна картка; комплекси заходів; причиннонаслідкові зв’язки);
• «цілі — критерії» (інструменти каскадування); організаційна структура
кластера та його учасників (посадові інструкції; положення про організаційні
підрозділи);
• системи оцінювальних індикаторів (системи нормативів діяльності
учасників та показників діяльності кластера);
• інформаційної структури (інформаційні потоки, бази даних, дані про
діяльність кластеру та його учасників в історичному аспекті, основні
документи, інформаційні технології) [2, c. 16].
Серед кроків балансування цілей туристично-рекреаційного кластера у
регіоні (на основі ЗСП) наступні:
• візуалізація або побудова графічного образу стратегії; регламентація
(встановлення правил діяльності кластера та його учасників);
• аналітичний аналіз (но основі ряду сучасних модифікацій ключових
показників діяльності); каскадування (трансляція цілей кластера в його
структурі);
• аналітичний скрін (аналіз за складовими ЗСП);
• зіставлення з аналогічними даними інших подібних утворень; графічного
опису (що окреслює вплив зміни вихідного показника на досягнення загальної
мети існування кластера);
• планування (для якого важливе попереднє окреслення планових періодів
реалізації стратегії);
• нормування (діяльность з розроблення та затвердження норм та правил
для обов'язкового застосування у кластері, для учасників у вигляді фінансових
та нефінансових показників);
• автоматизація збору та обробки інформації та їх потоків.
Сферу регулювання розвитку учасників туристично-рекреаційного
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кластера у регіонах можна визначити як покроковий процес координації цілей з
боку підсистеми-адміністратора.
Крок 1 - планування програми дій, яка визначає пріоритети розвитку та
головні цілі (внутрішні та зовнішні), а також порядок розподілу дефіцитних
ресурсів для всіх учасників кластера [4, с. 290–298]. Зміст програми має
формуватися за алгоритмом:
• Plan (планування)
Іnitial (початок впровадження) penetration
(проникнення) hasty growth (прискорене зростання) slow height (уповільнене
зростання);
• necessity of restructuring (виявлення необхідності реструктуризації)
development of ways of restructuring (розробка шляхів реструктуризації) height
(зростання);
• revision of charges (ревізія витрат) selection of stabilizing ways (добір
шляхів стабілізації) achievement of stabilizing (досягнення стабілізації);
• necessity of reduction or liquidation (виявлення необхідності скорочення
або ліквідації) ways of reduction (добір шляхів скорочення) duction or
liquidation (скорочення або ліквідація).
Крок 2 – добір прийомів і способів планування. Основним прийомом
планування є формуватися інтегрованих стратегічних карток (для яких повинні
бути визначені кількість та граничний обсяг інтегрування зусиль з розвитку
учасників).
У туристично-рекреаційних кластерах такі документи мають допомогти
учасникам використовувати можливості наявні у зовнішньому та внутрішньому
середовищах. Прийомом планування є каскадування цілей в інструментальночасовому зрізі (через складання довгострокових планів, проєктів, програм на
рівні кластера за певний період).
Крок 3 - рішення про впровадження програми дій, її інструментальночасовий зріз, каскадування на основі стратегічних карток та системи
перспективних планів.
Інструментально-часовий зріз каскадування на основі системи
перспективних планів формує можливість забезпечити (за допомогою
перспективних планів) гнучку мережну координацію інтегрованих напрямків
розвитку кластера, самокерованих профільних або перехресних груп та
окремих учасників кластера, з урахуванням:
1) потреб цільових клієнтів кластера та інтегрованих потреб його
учасників у навчанні, розвитку, захисту від збоїв, використанні факторів
успіху;
2) наявних ресурсів кластера, з урахуванням внутрішньої підтримки, з
боку: банківських установ, кредитних спілок, інвестиційних фондів.
Все окреслене, пов’язане з тим, що основою для прийняття рішення про
впровадження програми дій вже не можуть бути лише оптимістичні очікування.
Потрібне комплексне наукове обґрунтування проблем, що можуть постати
при реалізації наміченого напрямку інтегративного розвитку учасників
туристично-рекреаційного кластера.
Доцільне каскадування ЗСП у межах стратегічних планів, цілі яких,
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викладені у стратегічній карті та реалізуються у диференційованих (за
підрозділами учасників кластера) документальних комплексах, що містять:
• гнучкі стратегічні програми дій, гнучкі поточні бюджети, які формують
основу для забезпечення сталого функціонування у кластері. Ці програми дій
потребують створення інтегрованої системи виконання;
• плани прибутків, що орієнтують окремих учасників на алгоритм
прибуткової роботи, здатний забезпечити стале функціонування у кластері.
Прийом перекладення змісту перспективних планів, у більш
диференційовані бюджети або плани, актуалізує важливість вивчення
інструментально-часового зрізу каскадування у цій площині. Такий зріз,
дозволяє досягти завершеності процесу каскадування.
Висновки.
Концепція регулювання розвитку та маршрутизації туристичнорекреаційного кластера в регіон містить наступні складові елементи:
цілеутворення, організація діяльності, регулювання поведінки та діяльності
учасників кластера, інформаційний обмін.
Регулювання розвитку кластера – це впорядкування відносин його
учасників орієнтоване на: забезпечення життєспроможності; регулювання
процесу досягнення цілей кластера та його учасників; регулювання розвитку
учасників. Ця концепція має ґрунтуватися на методі балансування; визначення
та декомпозиції цілей.
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