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Abstract 

The paper describes the catastrophic situation in the construction sector of Ukraine and outlines the risks of 

its development prospects without considering the concept of sustainable development. The paper suggests apply-

ing the reform of property relations in the housing sector at the national and local levels based on a project-

oriented approach and mechanisms for financing projects using public-private partnerships between homeowners 

and local authorities and considering the sustainable development goals. 

Анотація 

В статті описано катастрофічну ситуацію в будівельній сфері України та окреслено ризики перс-

пектив її розвитку без урахування концепції сталого розвитку. Запропоновано застосувати реформування 

відносин власності у житловій сфері на національному та місцевому рівнях на основі проектно-орієнто-

ваного підходу та механізмів фінансування проектів із застосуванням публічно-приватного партнерства 

власників житла та органів місцевої влади та з урахуванням цілей сталого розвитку. 

 

Keywords: sustainable development goals, housing, property, housing management, investment projects, 

construction projects. 

Ключові слова: цілі сталого розвитку, житло, власність, управління житлом, інвестиційні проекти, 

будівельні проекти. 

 

Вступ. 

Відповідно до Порядку денного 2030 [1] Укра-

їна адаптувала на національному рівні Цілі сталого 

розвитку (ЦСР), та забезпечує послідовне їх впро-

вадження в різні сфери та політики на національ-

ному рівні. Зокрема це стосується і Цілі 11 (ЦСР-

11) «Забезпечення відкритості, безпеки, життєстій-

кості й екологічної стійкості міст, інших населених 

пунктів», якою передбачено завдання в сфері жит-

лового будівництва шляхом виконання завдань: за-

безпечення доступності житла (завдання 11.1), за-

безпечення розвитку поселень і територій виклю-

чно на засадах комплексного планування та 

управління за участю громадськості (завдання 

11.2), зменшення негативного впливу забруднюю-

чих речовин, у т. ч. на довкілля міст, зокрема шля-

хом використання інноваційних технологій (за-

вдання 11.5)[2]. 

Держстатом Україні [3] оцінюється прогрес 

досягнення ЦСР-11 за деякими наявними індикато-

рами, які на даний час вимірюються на національ-

ному рівні. Слід зауважити, що прогрес досягнення 

ЦСР-11 по завданню 11.1 не вимірюється в Україні, 

оскільки індикатори даного завдання, передбачені 

у Національній доповіді [2], на сьогодні з однієї 

сторони не відображають повної картини заходів 

для виконання завдання на всіх рівнях, національ-

ному, регіональному та місцевому (наприклад інди-

катор 11.1.1 «Коефіцієнт платоспроможності пози-

чальника. РТІ (співвідношення щомісячних витрат 

позичальника та членів його родини на обслугову-

вання боргу за іпотечним кредитом та сукупного 

обсягу щомісячних доходів)» не має дезагрегації - 

оцінюється в цілому по Україні, та оскільки перед-

бачає використання адміністративних даних кіль-

кох органів державної влади, не обраховується та 

не публікується), а з іншого – по деяких індикато-

рах взагалі не визначені метадані (зокрема для ін-

дикатора 11.1.2 «Частка відмов позичальникам іпо-

течних кредитів у загальному обсязі запитів на 

отримання кредитів з невідповідністю коефіцієнту 

платоспроможності (РТІ >43%)») [4]. Отже, повна 

картина реалізації ЦСР-11, як такої, що локалізує на 

місцевому рівні цілі і завдання Порядку денного-

2030, вимагає поглибленого аналізу.  

Серед українських науковців проблемам, 

пов’язаним з реалізацією ЦСР-11 в сфері управ-

ління житловим господарством присвячені роботи 

І. Манцурова [5], В. Ніколаєва, [6], В. Шевчука [7] 

та інших. У науковій літературі розглядається та-

кож і галузевий підхід до реалізації ЦСР-11 у буді-

вництві. У проблематиці сталого житлового забез-

печення громадян виділяються таким чином пи-

тання фінансування оновлення будинків, зокрема 

багатоквартирних. Цим питанням присвячені дослі-

дження А. Бабак [8], В. Ніколаєва [9], Т. Ніколаєвої 

[10]. Так, О. Бєлєнкова [11] зазначає, що концепція 
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сталого розвитку будівництва має бути значно ши-

ршою і, з одного боку, охоплювати діяльність з фо-

рмування у стейкхолдерів будівельних проєктів 

екологічних і соціальних вимог до будівельної про-

дукції, а з іншого – формування у учасників інвес-

тиційно-будівельного процесу культури взаємодії 

на засадах сталого розвитку, раціонального приро-

докористування, охорони навколишнього середо-

вища і соціальної відповідальності. Однак, якщо за-

значені вимоги суперечитимуть прибутковості під-

приємств, то їх упровадження у практичну 

залишиться суто декларативним. Саме це і відбува-

ється сьогодні у будівництві, адже серед українсь-

ких учасників Глобального договору ООН із забез-

печення цілей сталого розвитку будівельні підпри-

ємства взагалі не представлені. Авторка формулює 

низку принципів: принцип збалансованості еконо-

міки та екології принцип збалансованості економі-

чної й соціальної сфер; принцип забезпечення роз-

витку, не шкодячи майбутнім поколінням.  

 Слід зауважити, що фахівці з житлової по-

літики та управління житлом наголошують на кри-

тичному стані житлової нерухомості, що являє со-

бою специфічну небезпеку для сталого забезпе-

чення громадян житлом як базовою потребою 

людини і одночасно як небезпеку втрати країною 

загалом та окремими домогосподарствами значної 

частини активів.  

Таким чином, ЦСР-11, на нашу думку, досяга-

ється у трьох процесах: проектуванні, будівництві і 

експлуатації об’єктів, а не лише, як це відображено 

в Національні доповіді – спроможності населення 

купувати житло та спроможності громад якісно 

планувати комплексні стратегії місцевого розвитку. 

Зазначене обумовлює потребу в доповненні ЦСР-

11 положеннями стосовно житлової сфери, а в ній – 

вирішення проблеми сталого забезпечення грома-

дян житлом. Цілі даної статті – визначити інструме-

нти та механізми у публічному управлінні житло-

вим фондом, які враховують концепцію сталого ро-

звитку, а також запропонувати напрями їх 

застосування на національному та місцевому рів-

нях. 

Основний матеріал дослідження 

До основних проблем сталого житлового за-

безпечення громадян України слід віднести знач-

ний обсяг зношеності житла, при одночасному ни-

зькому рівні спроможності населення до його оно-

влення. Зокрема цю ситуацію характеризують 

наступні показники:  

- обсяги оновлення житлового фонду за 

рахунок введення нового житла близько 10 млн кв. 

м на рік, які визначаються платоспроможністю до 

10% громадян [12], що є недостатніми для відтво-

рення;  

- висока зношеність будинків і недостатні 

обсяги капітальних ремонтів прискорюють вибуття 

житлового фонду (близько 80 % площ багатоквар-

тирного житла потребує капітального ремонту, 

64,9%. домогосподарств потерпають від наднорма-

тивної зношеності їхніх будинків) [13]; 

- частка населення, яке фінансово неспромо-

жне придбати або капітально відремонтувати (відт-

ворювати) власне житло у багатоквартирних буди-

нках, також складе до 80% [14]; 

- середня українська сім'я платить за утри-

мання будинків і споруд та прибудинкових терито-

рій (житлові послуги) близько 8% вартості усіх по-

слуг ЖКГ (для порівняння у країнах ЄС - понад 

70% вартості усіх послуг ЖКГ) [15]. 

Водночас загальна вартість житлової нерухо-

мості при середньому світовому показнику 43 тис. 

дол [4] може скласти для України 731 млрд дол, або 

понад 20 трлн грн, що свідчить про те, що власне 

житло після закінчення терміну служби для більшо-

сті власників зникне, як таке, що неможливо утри-

мувати та ремонтувати на власним коштом на нале-

жному рівні. Тому безальтернативним є створення 

інших систем домоволодіння, де можливе стале від-

творення житлового фонду. Водночас повинна збе-

рігатись активна участь держави у регулюванні та 

фінансуванні житлової сфери.  

В основу реформування відносин власності у 

житловій сфері з метою формування ефективного 

власника і у відповідності з цілями сталого розви-

тку слід покласти такі принципи, як:  

- забезпечення ефективності об’єктів влас-

ності - будинків (їхнього проектування, будівниц-

тва, експлуатації), недопущення передчасного руй-

нування;  

- забезпечення ефективності усієї сукупно-

сті суб’єктів домоволодіння, їхньої економічної по-

ведінки, у тому числі, усвідомлення фінансової 

спроможності чи неспроможності щодо утримання, 

експлуатації об’єктів;  

- забезпечення ефективності управління, фо-

рмування ефективних організаційних форм та стру-

ктур управління, використання сучасних методів та 

інформаційних ресурсів;  

- забезпечення ефективного інституційного 

середовища для ринкових відносин у житловій 

сфері та державної підтримки малозабезпечених 

верств населення. 

Це вимагає перегляду ліберальної державної 

житлової політики у напрямку забезпечення як про-

цесів відтворення у житловій сфері, так і гарантій 

надання житла для тих, хто не має можливості при-

дбати та утримувати його за власні кошти.  

На національному рівні. В залежності від яко-

сті і вартості житла мають бути диверсифіковані ві-

дносини власності і структура наявного багатопо-

верхового багатоквартирного житлового фонду: 

сформований соціальний житловий фонд, поши-

рені дохідні будинки. Паралельно розвиватиметься 

індивідуальне житлове будівництво. Для трансфор-

мації прав власності (переходу квартир до категорії 

соціального житла та дохідних будинків), крім ку-

півлі-продажу, мають бути запроваджені нові фі-

нансові механізми - зворотної іпотеки та розподіле-

ного кредиту, поширені на Заході. Додаткові кошти 

державного та місцевих бюджетів на програми збе-

реження та оновлення житлового фонду, зокрема, 

соціального житла, можуть бути отримані в резуль-

таті реформування податків та зборів у будівництві, 
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сфері нерухомості та землі, можливо при введенні 

житлового збору, збалансованого з потребами від-

повідних державних та місцевих житлових про-

грам. 

На місцевому рівні. Організаційно, забезпе-

чення досягнення ЦСР-11 найбільшою мірою від-

носиться до регіонального управління [16], компе-

тенції органів місцевого самоврядування (ОМС), 

які є відповідальними за забезпечення збалансова-

ного економічного і соціального розвитку відповід-

ної території [17, 18]. ОМС в Україні для досяг-

нення ЦСР-11 можуть комплексно сприяти за раху-

нок регулюючих та стимулюючих заходів в сфері 

просторового планування та програмування соціа-

льно-економічного розвитку територій та реалізації 

конкретних інвестиційних та будівельних проєк-

тів[19]. При цьому система ЦСР може та повинна 

виконати роль орієнтирів для визначення пріорите-

тних напрямів та цільових показників в процесі 

стратегічного планування, забезпечуючи враху-

вання аспектів взаємовпливів рішень на досягнення 

конкретних Цілей та на всі Цілі в комплексі.  

Зокрема, в умовах недостатньої платоспромо-

жності мешканців-власників, що не дозволяє їм ви-

конувати у стратегічній перспективі обов’язки з на-

лежного утримання будинків і придбання житла 

ОМС на практиці застосовують точкові інструме-

нти, зокрема конкурси енергоефективних проектів, 

які реалізуються на умовах співфінансування [20], 

співфінансування капітальних ремонтів [м.Київ, 

21].  

На нашу думку існуючі програми потребують 

застосування системного підходу до визначення ві-

дповідних механізмів публічного управління як на 

державному так і на регіональних рівнях, які дозво-

лять при об’єднанні бюджетів всіх рівнів, забезпе-

чити вирішення масштабних проблем у житловому 

фонді, що охоплюють майже всі сфери економіки 

та суспільного життя. На рівні ОСББ, ЖБК, кому-

нальних та приватних керуючих компаній, а також 

ОМС, потребують вирішення питання комплексної 

оцінки стану об’єктів та доведення до співвласни-

ків будинків фінансових потреб на їхнє утримання. 

Застосування комплексного підходу при форму-

ванні моделі публічно-приватного партнерства спі-

вфінансування капітальних ремонтів з урахуванням 

ЦСР-11, та врахування необхідних коштів в місце-

вих та державних стратегіях розвитку сприятиме як 

покращанню стану житлового фонду, так і захисту 

екології та розвитку соціального капіталу.  

З урахуванням зазначеного відбір проектів для 

бюджетної підтримки та розробки рекомендацій 

щодо їх реалізації з урахуванням ЦСР пропонується 

застосувати з урахуванням концептуальних підхо-

дів до оцінки ефективності проектів у публічному 

секторі для їх подальшого відбору із застосуванням 

інтегральної рейтингово-вагової системи оцінки ін-

вестиційних проектів.  

За результатами оцінки проектів ОМС може 

створити дорожньої карту підтримки інвестиційних 

проєктів, що мають в своєму складі будівельні про-

екти, застосовуючи наступні підходи: 

1. Вивчити наявні можливості для 

співфінансування проєктів та запропонувати: 

Для проектів з максимальним впливом на ЦСР 

рекомендувати:  

- перелік організацій та банків, що надають фі-

нансування (можливе безповоротне фінансування)  

- перелік державних та муніципальних про-

грам, які передбачають співфінансування проектів 

будівництва в залежності від типу проекту (70 на 

30, житло для ветеранів АТО, субвенції з Держав-

ного бюджету місцевим на інфраструктуру, ДФРР 

револьверні фонди, тощо); 

- перелік програм здешевлення кредитів; 

Для проектів з мінімальним впливом на ЦСР 

рекомендувати:  

- перелік організацій та банків, що надають кредити 

на будівництво, у т.ч. іпотечні. 

Рекомендації щодо перегляду проекту з т.з. за-

безпечення позитивного впливу на ЦСР 

2. Забезпечити інформаційну кампанію для 

реалізації проектів, які будуть підтримуватися за 

рахунок бюджетних коштів.  

Наводиться перелік поточних програм інфор-

маційних кампаній місцевого та державного органу 

влади, до якого будуть включені заходи з інформу-

вання громадськості про даний проект, його пози-

тивні впливи на досягнення ЦСР, зокрема: на ЦСР-

11, щодо забезпечення доступності громадян жит-

лом, зменшення викидів в атмосферу від стаціона-

рних джерел, та інші цілі, що характеризують енер-

гоефективність, ресурсоємність, поводження з від-

ходами, водовідведення та водопостачання 

населення. 

3. Вивчаються можливості для партнерства. 

Наводяться умови, за яких місцева влада у разі 

доцільності готова розглянути проект в рамках дер-

жавно-приватного партнерства в рамках чинного 

законодавства. Можливості для програм забезпе-

чення соціальним житлом осіб, які потребують 

соціального захисту 

4. Розробляється комплексна стратегія 

пом'якшення наслідків відібраних для бюджетного 

фінансування проєктів. 

Для проектів з мінімальним впливом на ЦСР 

забезпечується перегляд проекту будівництва з т.з.:  

- оцінки впливу проекту на довкілля: 

- створення додаткової супровідної інфра-

структури для сприяння сталості міст,  

- створення сталості інфраструктури; 

- доповнення проекту аналізом про-

тиепідемічної стійкості; 

- врахування потреб осіб з обмеженими 

можливостями; 

5. Пропонується інвесторам розробити/вдос-

коналити стратегію управління ризиками проекту з 

т.з. збільшення імовірності негативного впливу 

ЦСР на проект та на місто в цілому, з урахуванням 

інших проектів, що були відібрані для бюджетного 

фінансування, а також передбачені Генеральним 

планом розвитку території. При цьому необхідно 

оцінити вплив імовірності недосягнення кожної 

ЦСР на проект та запропонувати заходи та 

відповідні коригування проекту, якщо існує тісний 
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зв’язок із цілями та висока імовірність настання ри-

зику. 

6. В результаті відповідних коригувань необ-

хідно забезпечити врахування та перегляд планів та 

ресурсів проєктів з метою забезпечення врахування 

концепції сталого розвитку. Зокрема передбачити 

оцінку всіх будівельних компонентів на предмет 

можливості їх заміни на ті, що забезпечують: 

- кращу енергоефективність; 

- виготовлені з переробленої сировини; 

- мають нижчі показники ресурсоємності; 

- мають нижчі показники викидів/забруд-

нення; 

- здешевлення вартості експлуатаційних ха-

рактеристик перспективного об’єкту за рахунок за-

провадження енергозберігаючих та інших інно-

ваційних технологій,  

- порівняльної характеристики вдосконале-

ного проекту з типовим (попереднім) з т.з. впливу 

на довкілля та соціальні умови проживання. 

Висновки 

Основною проблемою, що стоїть на заваді до-

сягненню ЦСР-11 в Україні визначено відсутність 

ефективних механізмів управління житловим фон-

дом. Зокрема цей аспект не передбачено завдан-

нями ЦСР-11, встановленими на національному 

рівні. Ураховуючи стан зношеності житлового 

фонду, масштаб проблеми та дуже виску вартість 

його оновлення, вирішити проблему лише за раху-

нок коштів власників житла не вбачається можли-

вим.  

Для реформування відносин власності у жит-

ловій сфері в Україні запропоновано створення ме-

ханізмів формування ефективного власника, зо-

крема: самих об’єктів власності, усієї сукупності 

суб’єктів домоволодіння, управління, експлуатації 

та інституційного середовища.  

У якості інструменту для реалізації запропоно-

ваного комплексного підходу наведено підходи для 

їх застосування ОМС у будівельній сфері. Зокрема 

до основних складових дорожньої карти ОМС 

щодо підтримки інвестиційних проєктів, що мають 

в своєму складі будівельні проекти віднесено: мож-

ливості для співфінансування проєктів; забезпе-

чення інформаційної кампанії; можливості для 

партнерства; стратегія пом'якшення наслідків; 

стратегія управління ризиками; врахування та пе-

регляд планів та ресурсів проєктів з метою забезпе-

чення врахування концепції сталого розвитку. 
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Abstract 

The article considers the peculiarities of the formation of intersectoral relations in the agro-food complex of 

the country, taking into account their impact on the creation of value added by type of economic activity. The need 

to ensure the principle of equivalent intersectoral exchange and components that contribute to the increase of 

value added has been proved.  

It is determined that the share of the processing industry in 2010-2019 in the structure of gross domestic 

product decreased which is an unfavorable factor in terms of opportunities for value added. It is generalized that 

unfavorable conditions for the formation of gross value added due to inequality of exchange with the food industry 

and trade have been created for agriculture, which requires the introduction of the process of regulating the 

formation of gross value added of the agricultural sector. 

Анотація 

У статті розглядаються особливості міжгалузевих відносин у агропродовольчому комплексі країни 

із урахуванням їх впливу на створення доданої вартості за видами економічної діяльності. Доведено не-

обхідність забезпечення принципу еквівалентного міжгалузевого обміну та складових, які сприяють на-

рощенню доданої вартості.  

Визначено, що частка переробної промисловості у 2010-2019 рр. в структурі валового внутрішнього 

продукту знизилась, що є несприятливим чинником в аспекті можливостей формування доданої варто-

сті. Узагальнено, що для сільського господарства створено несприятливі умови формування валової до-

даної вартості внаслідок нееквівалентності обміну з харчовою промисловістю та торгівлею, що вимагає 

запровадження процесу регулювання формування валової доданої вартості аграрного сектору.  

 

Keywords: agri-food chain, value added, agriculture, food industry, trade 
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Відомо, що забезпечення збалансованого роз-

витку агропродовольчої системи досягається на ос-

нові раціональних міжгалузевих зв'язків, в основі 

якої лежить принцип еквівалентного міжгалузевого 

обміну, позитивної динаміки тих елементів, які фо-

рмують основний приріст доданої вартості, зокрема 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MR140845.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MR140845.html
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/78805654CC396F16C225809F006DF7A8?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/78805654CC396F16C225809F006DF7A8?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/78805654CC396F16C225809F006DF7A8?OpenDocument
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рівень цін на сільськогосподарську продукцію та 

продовольство. Вивчення особливостей функціону-

вання агропродовольчих ланцюгів дозволив вста-

новити, що різкий спад загального обсягу виробни-

цтва його продукції на початковому етапі реформу-

вання значною мірою стався в результаті 

порушення міжгалузевих зв'язків на національ-

ному, регіональному та внутрішньовиробничому 

рівнях діяльності суб'єктів господарювання [1, 2]. 

Дезінтеграційні процеси призвели до формування 

незбалансованої відтворювальної структури ком-

плексу, гіпертрофованої питомої ваги сільськогос-

подарського виробництва в узагальнюючих показ-

никах його розвитку, низької ефективності викори-

стання ресурсів, послаблення міжгалузевих потоків 

і збільшення внутрішнього обороту, деградації ма-

теріально-технічної бази і зниження ефективності 

функціонування агропродовольчого комплексу в 

цілому [3]. 

Однак перспективи подальшого розвитку агро-

продовольчого комплексу в значній мірі залежать 

від вибору ефективних механізмів забезпечення 

сталості тта інноваційності агропродовльчих лан-

цюгів, економічні відносини між учасниками якого 

формуються на основі еквівалентності обміну та 

довготрокових партнерських відносин [4]. 

Зазначимо, що вітчизняний корпоративний се-

ктор аграрної економіки має недооцінений вироб-

ничий та експортний потенціал, який може зробити 

значний внесок в економічне зростання держави в 

цілому і розвиток сільської місцевості, зокрема. 

Так, за останнє десятиліття виробництво сільсько-

господарської продукції зросло, проте загальний рі-

вень продуктивності аграрного сектору відстає від 

країн-партнерів. Хоча в сільському господарстві іс-

нує потенціал для підвищення урожайності, зок-

рема багаті природні ресурси, таке підвищення 

лише частково зменшить розрив у створенні дода-

ної вартості між Україною та країнами-партнерами 

[5]. 

Очевидно, що створення низької величини до-

даної вартості в сільському господарстві, харчовій 

та переробній промисловості стримується зрос-

тання рівня експорту в грошовому еквіваленті, що 

спричинено переважно високою рентабельністю 

виробництва зернових та олійних культур і незнач-

ним обсягом залучення інвестицій у виробництво 

продукції з більш високою доданою вартістю, що 

пов’язано з невизначеністю введення в обіг земель 

сільськогосподарського призначення та наявністю 

несприятливого бізнес-клімату для інвесторів в аг-

рарному секторі. Як свідчать результати дослі-

джень на протязі 2012-2019 рр. спостерігається зро-

стання величини доданої вартості корпоративного 

сектору аграрної економіки (за методом витрат) 

(рис. 1). 

Наведені розрахунки рис. 1 свідчать, що за пе-

ріод аналізу 2015-2019 рр. спостерігається незначне 

зростання величини доданої вартості, незважаючи 

на інфляційні процеси, які відбуваються в еконо-

міці країни та зростання обсягів виробництва сіль-

ськогосподарської продукції. Можна припустити, 

що на сьогодні вітчизняні сільськогосподарські то-

варовиробники досягли максимального значення 

виробництва продукції, коли більшість із них оріє-

нтується на вирощування кукурудзи, пшениці та 

соняшнику – в рослинництві, м’ясне та яєчне птахі-

вництво – тваринництві. Тобто, на виробництво 

експортноорієнтованої, високорентабельної, але 

водночас із низьким рівнем доданої вартості проду-

кції. 
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Рис. 1. Динаміка доданої вартості сільського господарство, тис. грн. (за витратами) 

Джерело: розраховано та побудовано за даними Державної служби статистики України 

 

Нами доведено, що частка доданої вартості 

сільського господарства (корпоративного сектора) 

в структурі доданої вартості агропродовольчого ла-

нцюга з урахуванням інфляційних процесів на про-

тязі 2012-2019 рр. становить в межах 5 %. З метою 

нівелювання впливу інфляційних процесів сукупну 

величину доданої вартості агропродовольчого лан-

цюга та сільського господарства зокрема, було оці-

нено в цінах 2012 року (табл. 1).  

Встановлено, що істотного відхилення в частці 

сільського господарства за методом витрат між фа-

ктичним і розрахунковим значенням не спостеріга-
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ється. Отже, незважаючи на суттєве значення сіль-

ського господарства у формуванні валютних надхо-

джень країни, роль галузі у формуванні доданої ва-

ртості агропродовольчого ланцюга є низькою. 

Адже, складовою доданої вартості є заробітна 

плата, що є базою для формування дохідної частини 

бюджетів різних рівнів у вигляді податків з доходів 

фізичних осіб та єдиного соціального внеску.  

Таблиця 1 

Динаміка доданої вартості корпоративного сектору аграрної економіки (за витратами вироб-

ництва) 

Показник 
Рік 2019 р. в % до 

2012 2015 с2017 2018 2019 2012 р. 2018 р. 

Додана вартість галузі сільське 

господарство, харчової проми-

словості, оптової та роздрібної 

торгівлі, млн грн 

150879 
33833

3 

37299

0 

37387

5 
402629 266,9 107,7 

Додана сільського господарства, 

млн грн 
70203 

17740

5 

18635

9 

19122

8 
196010 279,2 102,5 

Частка сільського господарства, 

%  
4,65 5,24 5,00 5,11 4,87 0,22 в.п. -0,24 в.п. 

Індекс цін реалізації усього 100,0 185,6 233,8 257,3 252,7 
152,7 

в.п. 
-4,6 в.п. 

Індекс цін реалізації продукції 

сільського господарства 
100,0 186,5 226,6 247,7 228,9 

128,9 

в.п. 
-18,8 в.п. 

Додана вартість усього в цінах 

2012 р., млн грн 
150879 

18229

5 

15956

0 

14532

3 
159309 105,6 109,6 

Додана вартість продукції сіль-

ського господарства у цінах 2012 

р., млн грн 

70203 95136 82230 77199 85638 122,0 110,9 

Частка сільського господарства 

у цінах 2012 р 
4,65 5,22 5,15 5,31 5,38 0,73 в.п. 0,07 в.п. 

Умови формування ринкових 

доходів  
100,00 100,5 96,95 96,28 90,56 

-9,44 

в.п. 
-5,72 в.п. 

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України 

 

Визначено, що величина доданої вартості на 

одного працівника у сільському господарстві в 

Україні є найнижчою і має дуже низьке абсолютне 

значення. Так, цей показник у 7 разів нижчий за се-

редню по ЄС, у 13 разів - за показник Німеччини, та 

майже у 24 рази - за показник Франції. Близьке зна-

чення цього показника у Польщі (вище всього на 

20%), однак це не показово - через вкрай відмінну 

структуру сільського господарства (у Польщі, на 

відміну від України, головною формою корпорати-

вного сектору аграрної економіки є малі фермер-

ські господарства) [6].  

Зазначимо, що сільськогосподарські підприєм-

ства через специфічні властивості виробничого 

процесу та кінцевого продукту зазнають суттєвих 

економічних збитків від порушення еквівалентно-

сті обміну між контрагентами, особливо при реалі-

зації тваринницької продукції. 

Як свідчать результати проведених досліджень 

господарства корпоративного сектору аграрної еко-

номіки недоотримали близько до 10 % доданої вар-

тості в цінах 2012 р. саме через порушення парите-

тності взаємовідносин між постачальниками мате-

ріально-технічних ресурсів та при реалізації 

виробленої сільськогосподарської продукції. Так, 

упродовж 2012-2019 рр. спостерігається зростання 

недоотриманої доданої вартості сільськогосподар-

ськими товаровиробниками, особливо у період 

2017-2019 роки. Таку ситуацію можна пояснити мо-

нопольним становищем виробників матеріально-

технічних ресурсів для сільського господарства та 

торгово-посередницьких структур і переробних 

підприємств, що змушує більшість сільськогоспо-

дарських підприємств відмовлятися від виробниц-

тва продукції молочного та м’ясного скотарства, 

свинарства, овочів, тощо. Так, більшість госпо-

дарств корпоративного сектору в свій діяльності 

орієнтуються на вирощування однорічних та двох-

річних сільськогосподарських культур, які характе-

ризуються порівняно з іншими видами продукції 

більш високим рівнем доданої вартості. 

Важливим елементом в процесі товароруху 

сільськогосподарської продукції від виробника до 

кінцевого споживача, зокрема щодо формування 

доданої вартості, як результатуючого показника є 

переробна промисловість. І саме вона допомагає 

українській економіці якомога швидше інтегрува-

тись до економіки країн Європейського Союзу. 

Крім того, ця галузь відіграє надзвичайно важливу 

роль у зовнішній торгівлі України, формуючи по-

над 50% обороту продукції агропромислового ком-

плексу [7].  

На сьогодні до харчової промисловості Укра-

їни належить понад 40 галузей, основні з яких – це 

виробництво цукру, молока, олії, хліба, кондитер-

ських виробів, м’яса, напоїв та інших продуктів, а 

промислове виробництво харчових продуктів здій-

снюють понад 5 тисяч підприємств, що виробляють 

широкий асортимент продукції. Щорічно прямі іно-

земні інвестиції в харчову промисловість станов-

лять близько 3 мільярдів доларів США, а це більше 

ніж 25% від загальних прямих іноземних інвестицій 
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в промисловість країни. Окрім цього, харчова про-

мисловість забезпечує понад 8% ВВП України. Як 

свідчать результати досліджень переробка займає 

значну частку в структурі доданої вартості агропро-

довольчого ланцюга, як у цінах поточного року так 

і в цінах 2012 р., що є реальним відображенням 

стану справ в галузі (табл. 2).  

Таблиця 2 

Динаміка доданої вартості харчової промисловості (за витратами виробництва) 

Показник 
Рік 2019 р. в % до 

2012 2015 2017 2018 2019 2012 р. 2018 р. 

Додана вартість галузі сільське 

господарство,  

харчової промисловості, оптової 

та роздрібної торгівлі, млн грн 

150879 338333 372990 373875 402629 266,9 107,7 

Додана харчової промисловості, 

млн грн 
52617 76408 113504 102566 110088 209,2 107,3 

Частка харчової промисловості, 

%  
34,9 22,6 30,4 27,4 27,3 -7,6 в.п. -0,1 в.п. 

Індекс цін реалізації усього 100,0 185,6 233,8 257,3 252,7 152,7 0,4 в.п. 

Індекс цін реалізації продукції 

харчової промисловості 
100,0 171,3 228,1 250,1 260,1 

160,1 

в.п. 
10 в.п. 

Додана вартість усього в цінах 

2012 р., млн грн 
150879 182295 159560 145323 159309 105,6 109,6 

Додана вартість продукції харчо-

вої промисловості у 

 цінах 2012 р., млн грн 

52617 44600 49750 41018 42333 80,5 103,2 

Частка харчової промис-ловості 

у цінах 2012 р. 
34,9 24,5 31,2 28,2 26,6 -8,3 в.п. -1,6 в.п. 

Умови формування ринкових до-

ходів  
100,0 92,31 97,60 97,19 102,90 2,9 в.п. 5,71 в.п. 

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України. 

 

Наведені розрахунки таблиці 2 доводять, що 

величина доданої вартості підприємств переробної 

промисловості в цінах 2012 р. за досліджуваний пе-

ріод зросла лише на 5,6 %, водночас в поточних ці-

нах майже в тричі. Вважаємо, що величина доданої 

вартості у цінах 2012 р. відображає реальний стан 

справ в галузі, і в агропродовольчому ланцюзі в ці-

лому.  

В середовищі науковців і практиків існує ду-

мку, щодо монополізму переробних підприємств, 

однак явище на сьогодні необхідно враховувати те-

нденції призупинення діяльність суб’єктів підприє-

мницької діяльності в сфері харчової промислово-

сті через брак сировини. Така ситуація зумовлює 

підвищення закупівельних цін на окремі види сіль-

ськогосподарської продукції, рівень яких переви-

щує загальноєвропейське значення.  

Очевидно, що прояв негативних явищ у розви-

тку харчової промисловості викликано, в першу 

чергу, порушенням еквівалентності міжгалузевих 

зв’язків на всіх етапах функціонування агропродо-

вольчого ланцюга, що проявляється у неузго-

дження питання щодо формування цін закупівель-

них цін на сільськогосподарську продукцію, цін пе-

реробної сфери, оптової та роздрібної торгівлі при 

відсутності контролю державних органів влади. 

Подібне явище негативно відобразиться на процесі 

модернізацізації матеріально-технічної бази підп-

риємств харчової промисловості, і відповідно, на 

конкурентоспроможності продукції на зовніш-

ньому та внутрішньому ринках за якісною та ціно-

вою складовою.  

Найважливішою умовою забезпечення продо-

вольчої безпеки та підвищення якості харчових 

продуктів є створення ефективної оптової ланки 

для оперативного збуту вітчизняного продовольс-

тва на внутрішньому ринку, формування економіч-

них зв'язків між підприємствами в сфері виробниц-

тва та обігу продуктів харчування. Оптова торгівля, 

формуючи господарські зв'язки між вітчизняними 

товаровиробниками та споживачами, виступає в 

якості головного замовника продуктів харчування 

відповідно до попиту споживачів, сприяє більш 

оперативному і гарантованому збуті виробленої 

продукції на внутрішньому ринку. 

Основна функція підприємств оптової торгівлі 

- організація закупівель продукції від товаровироб-

ників і поставка її споживачу відповідно до його за-

питів та вимог. При цьому важливе місце відво-

диться вивченню платоспроможного попиту насе-

лення і потреб ринку, виявлення чинників, що 

впливають на прогнозування обсягів виробництва і 

споживання продовольства в майбутньому періоді. 

У процесі організації завезення продукції і подаль-

шої її реалізації кінцевому споживачеві оптова тор-

гівля повинна контролювати дотримання договір-

них зобов'язань щодо умов і термінів поставки про-

дукції, а для збереження якості продукції 

підприємства оптової торгівлі повинні здійснювати 

її доопрацювання, упаковку, фасовку і поставку кі-

нцевого споживача.  

Зазначимо, що в нинішніх умовах, коли спо-

стерігається зниження обсягів доданої вартості в 

окремих галузях сільського господарстві та харчо-

вої промисловості спостерігається зростання за 
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двома підходами до розрахунку показника доданої 

вартості (табл. 3). При цьому також проявляється 

позитивна тенденція зростання частки суб’єктів 

підприємницької діяльності в сфері оптової торгі-

влі сільськогосподарської продукції та продовольс-

тва в структурі сукупної доданої вартості агропро-

довольчого ланцюга.  

Таблиця 3 

Динаміка доданої вартості підприємств оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією та 

продовольством (за виробничими витратами) 

Показник 
Рік 2019 р. в % до 

2012 2015 2017 2018 2019 2012 р. 2018 р. 

Додана вартість галузі сільське 

господарство, оптової торгівлі, 

оптової та роздрібної торгівлі, 

млн грн 

150879 338333 372990 373875 402629 266,9 107,7 

Додана вартість оптової торгівлі, 

млн грн 
9197 55347 25403 33946 31466 342,1 92,7 

Частка оптової торгівлі, %  6,1 16,4 6,8 9,1 7,8 1,7 в.п. -1,3 в.п. 

Індекс цін реалізації усього 100,0 185,6 233,8 257,3 252,7 152,7 -4,6 в.п. 

Індекс цін реалізації продукції 

оптової торгівлі 
100,0 195,1 248,1 273,9 276,6 176,6 2,7 в.п. 

Додана вартість усього в цінах 

2012 р., млн грн 
150879 182295 159560 145323 159309 105,6 109,6 

Додана вартість продукції опто-

вої торгівлі у цінах 2012 р., млн 

грн 

9197 28370 10240 12395 11376 123,7 91,8 

Частка оптової торгівлі у цінах 

2012 р 
6,1 15,6 6,4 8,5 7,1 1 в.п. -1,4 в.п. 

Умови формування ринкових до-

ходів  
100,0 105,12 106,12 106,45 109,44 9,44 в.п. 2,99 в.п. 

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України. 

 

В світовій практиці подібний підхід, щодо фо-

рмування доданої вартості називають«лихварський 

дохід». Як свідчать результати діяльності підпри-

ємств оптової торгівлі сільськогосподарською про-

дукцією та продовольством їхній основний дохід 

формується головним чином на «грі на ціні», тобто 

на ціновій маржі, як різниця між мінімально низь-

кої ціною, яка встановлюється в період масового 

збирання урожаю, коли вони здійснюють закупі-

влю та максимально високою. Крім того, встанов-

люється маржа, які різниця між цінами виробника 

та оптової торгівлі. 

Коливання на сільськогосподарську продук-

цію та продовольство призводить до ситуації, коли 

суб’єкти оптової торгівлі на протязі досліджува-

ного періоду, за виключенням 2013 р. отримують 

додаткову додану вартість, чи «лихварський, спеку-

лятивний» дохід. 

Кінцевим етапом товароруху є роздрібна тор-

гівля сільськогосподарською продукцією та продо-

вольством. Зазначимо, що суб’єкти підприємниць-

кої діяльності в сфері роздрібної торгівлі створю-

ють додану вартість, але при цьому вони не 

продукують матеріальні цінності. Розраховано, що 

в поточних цінах звітного періоду спостерігається 

суттєве зростання доданої вартості у 2,5 рази, в ці-

нах 2012 р. спостерігається зворотня тенденція – 

зниження на 21 % (табл. 4). При цьому частка розд-

рібної торгівлі в структурі доданої вартості агроп-

родовольчого ланцюга за двома способами розра-

хунку коливається в межах 10-12 %. 

Таблиця 4 

Динаміка доданої вартісті суб’єктів роздрібної торгівлі сільськогосподарською продукцією та про-

дуктами харчування (за витратами виробництва) 

Показник 
Рік 2019 р. в % до 

2012 2015 2017 2018 2019 2012 р. 2018 р. 

Додана вартість галузі сільське 

господарство, роздрібної торгі-

влі, роздрібної та роздрібної то-

ргівлі, млн грн 

150879 338333 372990 373875 374000 247,9 100,0 

Додана роздрібної торгівлі, млн 

грн 
18862 29173 47723 46135 47000 249,2 101,9 

Частка роздрібної торгівлі, %  12,5 8,6 12,8 12,3 12,6 0,1 в.п. 0,3 в.п. 

Індекс цін реалізації усього 100,0 185,6 233,8 257,3 252,7 152,7 0,4 

Індекс цін реалізації продукції 

роздрібної торгівлі 
100,0 199,6 267,3 300,8 315,5 215,5 в.п. 15,5 в.п. 
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Додана вартість усього в цінах 

2012 р., млн грн 
150879 182295 159560 145323 147982 98,1 101,8 

Додана вартість продукції 

роздрібної торгівлі у 

 цінах 2012 р., млн грн 

18862 14613 17851 15339 14897 79,0 97,1 

Частка роздрібної торгівлі у 

цінах 2012 р., % 
12,5 8,0 11,2 10,6 10,1 -2,4 в.п. -0,5 в.п. 

Умови формування ринкових 

доходів  
100,0 107,57 114,37 116,90 124,83 24,83 в.п. 7,93 в.п 

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України 

 

Так, на протязі досліджуваного періоду 

суб’єкт підприємницької діяльності в сфері роздрі-

бної торгівлі продукцією сільського господарства 

та продовольством отримує «лихварський дохід» у 

вигляді додатково отриманої доданої вартості. Не-

зважаючи на певне неоднозначне сприйняття діяль-

ності підприємств роздрібної торгівлі як кінцевої 

ланки в системі розподілу, вони формують підхід, 

спрямований на створення сприятливого іміджу ві-

тчизняної продукції сільського господарства та ха-

рчової промисловості в очах споживача та на дося-

гнення високого ступеня задоволення його спожив-

чих потреб. Окрім цього підприємства роздрібної 

торгівлі здійснюють фізичні фнкції - сортування, 

зберігання, фасування товару, орієнтуючись на 

більш повне задоволення потребу споживачів, а та-

кож – маркетингові дослідження, проведення захо-

дів формування попиту та стимулювання збуту, що 

привносить цінність до кінцевого продукту. Саме 

тому це важливий учасник агропродовлльчого лан-

цюга, який підвищує цінність продукту. 

Отже, оцінюючи формування доданої вартості 

на всіх етапах функціонування агропродовольчого 

ланцюга може констактувати, що нерівноправність 

її учасників. Так, більшість суб’єктів господарю-

вання сільського господарства та харчової промис-

ловості – виробники матеріальних благ недотриму-

ють значну суму доданої вартості внаслідок пору-

шення еквівалентності відносин. Проте, 

підприємства оптової та роздрібної торгівлі сільсь-

когосподарською продукцією та продовольством 

отримують додаткову додану вартість у вигляді так 

званого «спекулятивного» доходу. 

Зазначимо, що в умовах посилення ролі верти-

кально-інтегрвоааних виробничих структур в сфері 

виробництва, переробки та збуту агропродовольс-

тва спостерігається процес економічно необ’єктив-

ного формування оезультуючого показника їх дія-

льності, доданої вартості. Основною причиною та-

кої ситуації є діюча система оподаткування 

діяльності суб’єктів господарювання. Окрім цього, 

процес формування доданої вартості на всіх етапах 

товароруху відбувається без контролю державних 

органів влади, що дає можливість в деякій мірі тіні-

зувати діяльність суб’єктів господарювання.  

Очевидно, що унаслідок несприятливих для 

сільського господарства умов формування валової 

доданої вартості відбувається перелив капіталу із 

галузі під дією порушення еквівалентності обміну з 

харчовою промисловістю та торгівлею, незважа-

ючи на значні обсяги державної підтримки. Дана 

обставина вимагає запровадження процесу регулю-

вання формування валової доданої вартості аграр-

ного сектору на основі підвищення дієвості антимо-

нопольного законодавства, сприяння розвитку ін-

фраструктури ринку, а також за допомогою 

саморегулювання, що виражається в розвитку про-

цесів сільськогосподарської кооперації та агропро-

мислової інтеграції. 
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Abstract 

Unsatisfactory technical condition of multi-apartment housing in Ukraine has connection with the drawbacks 

of privatization of apartments by residents, which began in 1992 and still continuing, and with a significant delay 

of institutional support of this process. This situation requires taking necessary costs for the maintenance and 

operation of land and buildings and the ability of the owners to bear these costs. The domestic dualistic model of 

ownership in multi-apartment buildings has created a lack of proper attention to the house as the main object of 

value, which has distorted all derivative property relations and economic processes. There was proposed an al-

gorithm for determining the life cycle cost of an apartment building for owners. At the stage of the sale of apart-

ments, the reflection of the value in the accounting of developers and owners of real estate (managers) was studied. 

It was shown that when a developer sells apartments as separate real estate, the value of the house in accounting 

seems to dissolve, which formally removes it from the system of cost management and control according to ac-

counting data. Thus, 42.3% of families (about 6.3 million) in the country, living in about 200 thousand multi-

apartment buildings, have no value data of the real estate that is in their ownership for proper management.  

 

Keywords: life cycle, costs, relations, house, apartment, pricing, accounting, enterprise, housing and com-

munal services. 

 

Ownership of an apartment and a residential build-

ing, management and use of property in multi-apart-

ment building by its co-owners are fundamentally de-

fined in chapter 28 of the Civil Code of Ukraine (2003). 

However, in retrospect, the process of mass privatiza-

tion of apartments, which began in 1992, occurred with 

a significant delay of institutional support, which man-

ifested itself in a long-term uncertainty with ownership 

of houses and the underlying land plots, financial obli-

gations of the state and apartment owners to repair 

houses, passiveness of owners in management of their 

real estate. As a result, the deterioration of the technical 

condition of houses has grown into mass wear and tear 

of apartment buildings of dangerous level. Most schol-

ars from Ukraine and the CIS have studied housing is-

sues in terms of housing policy, housing finance, re-

gional and sectoral aspects, and housing management 

as real estate. Despite the prevalence of private housing 

and market relations in the industry, the issue of apart-

ment building as a separate economic object of man-

agement with a special combination of individual and 

joint ownership, for a long time remained under re-

searched in Ukraine, although abroad, in different 

countries and in different aspects have been studied by 

many authors, primarily such as J. Kemeny [1] and C. 

Van der Merwe [2]. In domestic economic studies, the 

problems of property management in an apartment 

building, determining the value of its life cycle, as-

sessing the financial capacity of owners, etc. - only in 

recent years began to be addressed and gradually re-

vealed in the works of O. Kucherenko [3], V. Nikolaev 

[4], T. Nikolaeva [5], P. Panteleev [6], A. Shcherbyna 

[7]. 

However, the basic issues of housing economics 

and its management in the interests of owners remained 

unexplored, which did not allow determining the costs 

of individual and joint ownership in an apartment build-

ing, the dependence of these costs and market value of 

individual apartment on the condition of the house, 

which influence decision making by the economic en-

tities in the primary and secondary housing markets, set 

basis to forming house plans of capital repairs and, fi-

nally, to solve problems of preservation and moderni-

zation of multi-apartment housing stock. 

These needs led to the choice of topic, setting 

goals and objectives of the study. 

Objective of the study is a substantiation of scien-

tific and methodological provisions of cost-oriented 

management in application to an apartment building by 

analogy with an integrated property complex (enter-

prise) that combines joint and individual ownership of 

its objects; development of models, methodical and 

practical recommendations for determining the costs of 

co-owners and owners of apartments and non-residen-

tial premises during the life cycle. 

Goals of the study:  

- to develop a model of determining the value of 

the life cycle of multi-apartment building by property 

objects and a method of determining the total costs of 

homeowners during the ownership and use of apart-

ments and non-residential premises in an apartment 

building and their annual costs related to ownership;  

- to improve control over the cost of construction 

and the initial cost of property, to develop a model for 

further formation and control of costs of co-owners of 

houses and owners of apartments and non-residential 

premises at the stage of house maintenance and opera-

tion. 

In Ukraine, 95.3% of households have private 

housing, 6.3 million families live in their own apart-

ments, which is 42.3% of all households in the country. 

The number of multi-storey apartment buildings (five 

floors and more) is about 75 thousand, of which more 

than 20 thousand - the houses of the first mass series 

Associations of Condominium Owners (Ukr. OSBB) 

are created in 33 thousand, or 44% of such houses [8].  

This forms a special segment of owner-occupied 

housing in apartment buildings of common ownership. 
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The economic features of this segment are that the 

owner bears the costs as a resident for housing and 

communal services, as the owner of the apartment for 

its acquisition, maintenance, repair and as a co-owner 

of a house with land for their maintenance and opera-

tion.  

Non-payment of consumers for housing and utili-

ties services, state subsidies for housing and utilities 

services, dangerous deterioration of technical condition 

and the failure of obsolete buildings indicate the short-

comings of the current model of home ownership and 

translate the ways to overcome them from organiza-

tional (creation and operation of associations of condo-

miniums) to the economic plane - determining the fi-

nancial needs and capabilities of owners. The difficulty 

of identifying the problem was the lack of accounting 

and control of costs for jointly owned objects of prop-

erty and total costs for individual objects of property in 

the house. 

Under these conditions, to determine the objects 

of ownership and the corresponding costs and value in 

an apartment building, we used its partial analogy with 

an integrated property complex (enterprise), defined by 

Article 191 of the Civil Code of Ukraine "Enterprise as 

an integrated property complex", in particular deter-

mined as following: "The enterprise as an integrated 

property complex includes all types of property in-

tended for its activities, including land, buildings, struc-

tures, equipment, inventory, raw materials, products, 

rights claims, debts, as well as the right to a trademark 

or other designation and other rights… The company or 

its part may be the object of sale, pledge, lease and other 

transactions” [9]|. 

However, the subject of management in the multi-

apartment building, which is defined by the Article 385 

of the Civil Code of Ukraine, - "Association of co-own-

ers of an apartment building" is formally detached from 

the building as an object of property.  

To take into account interests and costs of entities 

- owners of occupied apartments and co-owners of the 

house in the course of housing management - it was jus-

tified to apply the provisions of cost-oriented manage-

ment of the enterprise in the interests of shareholders in 

relation to the apartment building as an integrated prop-

erty complex and its co-owners and owners (Fig.1). 

 
Figure. 1. Subjects and objects of ownership and management. 

Source: Сompiled by the author 

 

Cost-oriented management of property in an 

apartment building. It was found that the dualistic 

model of ownership formed in Ukraine differs from the 

classical model of condominium by defining an apart-

ment, rather than a house, as the main object of real es-

tate and capital expenditure management; as well as by 

voluntary creation of condominiums regardless of the 

type of a house; common and not partial ownership of 

a house and land; and uncertainty with land ownership 

(Fig. 1). 

The current practice of selling apartments or non-

residential premises of an apartment building indicates 

that the asset that the buyer (investor) acquires from the 

developer, subtracts its value characteristics from the 

house and does not take into account the land. The ob-

jects of external infrastructure and communication lo-

cated on the land plot, the value of which is included in 

the value of the house, formally have the status of own-

erless in the absence of registration of land ownership 

rights. Thus, at the stage of sale of apartments, a resi-

dential building loses its status as a real estate object, 

as there are no procedures and mechanisms for the 

transfer to the owners (building co-owners) of land and 

objects located on it that ensure the functioning of the 

house. 

Land, the cost of rent or purchase of which is for-

mally included in the consolidated estimate of the 

building at the stage of construction, and in practice is 

included in the price of apartments without accounting, 

has no mechanisms for transfer by the developer to the 

joint ownership of co-owners - apartment owners. 
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Thus, we indicated the necessity of applying the 

legal regime of joint partial ownership (rather than joint 

common ownership) for land plot due to the separate 

reflection in the accounting of buildings and structures 

and land plots, which is connected with different eco-

nomic characteristics of these assets. We have con-

cluded that in residential construction the lease of land 

plot by the developer without transferring it to the own-

ership of the co-owners of the house or their permanent 

use, as it currently takes place in many cases, is unac-

ceptable as not allowing building management during 

its life cycle as an object of real estate. 

However, there exist a number of obstacles related 

to the cost and value management of the objects of 

property by the owners (co-owners of the building) 

throughout building life cycle due to existence of 

Ukraine’s specific practices, such as joint advance fi-

nancing of building construction by developers and fu-

ture co-owners (investors), on the one hand, mismatch 

in the cost of purchasing apartments or non-residential 

premises by owners-investors and their shares, on the 

other hand, absence of the fixed share in the cost of fur-

ther operation of apartments or non-residential prem-

ises together with shares in maintenance and operation 

of the building as a whole. The solution of these prob-

lems is offered to carry out first of all on the basis of 

unification of elements of the accounting and control of 

expenses and costs throughout a life cycle (Fig. 2). 

. 

 
Figure 2. Transformation of objects of accounting and cost control in the life cycle of an apartment building 

Source: Сompiled by the author 

 

Similarly, to the indicators of cost-oriented man-

agement of enterprises in the interests of shareholders, 

we propose the following system of cost indicators for 

an apartment building and its co-owners - apartment 

owners [10]. 

LCC building life cycle cost: 

LCC = L + B + OL + ΣME + OА + ΣOF, (1) 

where L is the cost of obtaining land ownership or 

use; B - construction cost; OL - the cost of operating the 

land; ΣME - the cost of maintaining E structural ele-

ments of the house; OА - the cost of operating the com-

mon areas of the house; ΣOF - the cost of maintenance 

and operation of apartments and non-residential prem-

ises of the house. 

The share of the unchanging co-owner S in the 

value of the life cycle of the house LCCS: 

LCCS = VFS + OLS + ΣMES + OАS + OFS,  (2) 

where VFS - the cost of purchasing an apartment 

(non-residential premises), which corresponds to the 

share of S; OLS - the share of costs of the co-owner in 

the operation of the land; ΣMES - the same in terms of 

maintenance of structural elements; OАS - the same, in 

the operation of common areas of the house; OFS, - the 

cost of maintenance and operation of an apartment or 

non-residential premises by the co-owner. This should 

take into account possible budgetary co-financing. 

During the life cycle of the house, the co-owners 

may change, and then their costs should be considered 

on the appropriate time interval of the life cycle T as 

LCCТ or as the given annual costs Y. 

If the LCC indicator is focused on decision-mak-

ing by designers and developers in stage 1 (Figure 2), 

then the LCCS is designed for the investor at the first 

purchase of housing or non-residential premises and in 

stage 3, and LCCТ and Y indicators - on subsequent 

owners. 

The structure of the life cycle cost shows that the 

market value of apartments and the costs of owners for 

the maintenance and operation of apartments and 

houses depend on the quality and cost of construction, 

and the rationality of further costs by owners for 

maintenance and repairs of houses and apartments. 

Underfunding of home repairs and its wear and 

tear in the replacement cost (if such information would 

be available) reduces the market value of his apartment 

according to the owner's share. 

Classification and thought out life cycle control of 

these costs and costs for the structural and spatial ele-

ments of the house thus becomes a necessary function 

of managing an apartment building. Its implementation, 

despite the development of basic provisions in interna-

tional standards, encounters obstacles in Ukraine asso-

ciated with general uncertainty in the accounting of as-

sets of a jointly owned house with apartments in indi-

vidual ownership, which makes it impossible to directly 

apply asset management methods, as suggested by 

other authors. 
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To solve this problem we developed a method and 

calculated the estimate on the example of a new house, 

which is, on the one hand, assumes investor control of 

construction costs B with a distribution by E structural 

elements, on the other hand - in determining the house 

price as the sum of apartment prices and non-residential 

premises Σ VFS with the subsequent ability to account 

for and control the cost of the life cycle (in particular 

capital costs), which have been identified during the 

construction by structural elements E and with the dis-

tribution by f S owners of the spatial elements F of the 

house. 

In non-new apartment buildings, the analysis 

showed absence of reliable data on their replacement 

value, technical and economic condition, incurred 

maintenance and operation costs by owners or funding 

from other sources, the ratio of costs incurred and the 

market value of apartments and non-residential prem-

ises - which distorts market valuations (LCCТ and Y). 

We concluded that the start of collecting relevant 

data by construction elements in newly built houses 

may be relevant for forming prices on the secondary 

market of residential real estate, taking into account the 

cost ranges of housing and communal services in 

houses of different quality, delayed costs of capital re-

pairs or their implementation. In the presence of these 

formulae (1) and (2) it would be possible to reliably de-

termine the "normative" value of Y (average annual 

costs per owner of occupied housing). 

Given the lack of these data and the need to show 

the importance of quantitative estimates, we propose a 

model of average annual costs per owner of occupied 

housing Y, based on the methodology and data of EU 

statistics and available data from household surveys in 

Ukraine. 

Based on the methodological assumption that the 

costs incurred during the year by the owner of the apart-

ment and the co-owner of the house and land are in-

tended for receiving him as a consumer of long-term 

services (benefits), we suggest that the annual costs of 

the owner of occupied housing Y consist of the follow-

ing economic components: 

Y = U + D + P, 

where U is the value of housing and communal 

services consumed by the owner as a resident; D – de-

preciation of the house in the co-owner's share, P - 

profit (rent) in the co-owner's share. 

In countries with a developed rental market, the 

approach to determining D and P is similar to determin-

ing the cost of rent. 

In the countries selected for comparison – Ukraine 

and Romania (with a similar housing ownership struc-

ture) and the EU - housing and communal costs, € per 

year per person, were in 2018 in the ratio of 1 (205.7 €) 

: 7.1 (1460 €) : 18.2 (3740 €), which probably indicates 

the underestimation of domestic statistics due to the 

lack of accounting for imputed rent (imputed rent), as 

indicated by other domestic researchers. Taking it into 

account approximately doubles the housing and com-

munal costs compared to the statistics and accordingly 

at least doubles up to € 400-450 the normal value of Y 

for proper maintenance of the house [10]. 

According to the above life cycle cost method and 

on the basis of accounting data, calculations must be 

made in each specific house. 

Building operation and maintenance control. 

The methodology of cost accounting during the con-

struction stage is not focused on their object-by-object 

reflection in terms of structural elements of the house 

[11].. The grouping of costs and accounting infor-

mation is done by cost items and has a typical structure 

(direct costs, production overhead, administrative 

costs, sales costs, other operating costs) without taking 

into account the need for information on the value of 

individual structural elements of the house (e.g. foun-

dation, exterior closure, roofing etc.), which is neces-

sary for further maintenance for all types of houses ir-

respective of their type for example, for construction 

projects such as investment property, for example, ten-

ement houses. For new housing construction improve-

ment of the format of the estimate documentation and 

the standard form of the act of acceptance of construc-

tion works, which allows grouping of the information 

on the actual construction costs of elements of a resi-

dential building, can be used for marketing purposes by 

the developers at the stage of sale of apartments and 

creating additional value to owners by supporting them 

with data on actual value of the construction elements 

of the building and thus setting basis for introducing re-

serve fund planning practice on regular basis. 

Object-based managerial accounting in accord-

ance with local estimates for individual structural ele-

ments of the house may be appropriate for developers 

who plan to build multi-apartment houses as invest-

ment property, such as rental homes. For developers, 

who intend to manage the new building under contract 

with the owners, the presence in the accounting system 

of cost information by elements of construction can be-

come a completive advantage since it is easier to trans-

form actual accounting data of the developer into man-

agement information of the close to the developer man-

agement company than to conduct a reserve fund 

technical study only on the basis of expert assessments 

of construction elements. 

Executive documentation for the construction ob-

ject, stored by the construction contractor, and tech-

nical documentation for the apartment building, which 

is subject to transfer to the owners (co-owners) in case 

of change of manager, do not contain actual cost indi-

cators for structural elements of the house - as an object 

of management. Currently there is no legal framework 

for managing the value of an apartment building during 

its life cycle. 

Further research requires improvement and har-

monization of methods for evaluation of the estimated 

and balance sheet value of an apartment building dur-

ing, improving cost accounting for structural and spa-

tial elements of the building, and on this basis - improv-

ing housing management at the micro, local and na-

tional levels. After all, the current practice of selling an 

apartment building by transforming it into finished 

goods - apartments or non-residential premises, indi-

cates that the asset that the buyer (investor) acquires, 

subtracts its value characteristics from the house. More-

over, the objects of external communications located on 
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the land plot, the value of which is included in the value 

of the house, formally have the status of ownerless, be-

cause in the absence of registration of land ownership 

it is impossible to determine ownership rights to objects 

and structures located on it. Thus, at the stage of sale of 

apartments, a residential building loses its status as a 

real estate object, as there are no procedures and mech-

anisms for transferring to the owners of land and ob-

jects that are located on it and ensure the functioning of 

the house. 

Land, the cost of rent or purchase of which is for-

mally included in the consolidated estimate of the con-

struction object, and in the practice of construction 

companies is included in the price of apartments when 

selling without reflecting the sale of land, does not have 

economically fair legal mechanisms for transferring it 

from developers to co-owners of the house - apartment 

owners. We consider it necessary to apply to the land a 

different legal regime than recognizing it as an object 

of the right of joint partial ownership with defined 

shares of each co-owner. 

Further development requires research and prac-

tice of forming an information system for the manage-

ment of an apartment building during its life cycle. Pe-

culiarities of land as an integral part of real estate and 

at the same time a public asset (provided it is trans-

ferred to permanent use and not to the ownership of co-

owners) set specific requirements for the organization 

and accounting of its use by economic entities (co-own-

ers). The formation of repair (reserve or other) funds in 

the house management system requires a radical 

change in approaches to the practice of identification of 

individual defects at the time of its technical inspection 

to a comprehensive long-term investment planning as 

part of housing management. Accordingly, the display 

in the management accounting system of information 

about the cost parameters of the state of the common 

property in house, have to be provided to the owners 

during the use and sale of housing. 

 

Summary 

1. As a result of the privatization of apartments in 

apartment buildings and subsequent housing construc-

tion at the expense of the population in Ukraine, there 

is formed the largest relative share of private housing 

occupied by its owners in Europe. This segment is eco-

nomically determined by the need for owners to incur 

full costs of acquisition, maintenance and operation of 

apartments and houses, which distinguishes it in the 

analysis and management. The analysis of the condition 

of this segment showed negative trends in the wear and 

tear of houses, which is associated with the problems of 

management and financing in conditions of uncertainty 

and lack of funds needed by households - homeowners 

and users. 

2. Issues of economics and management of an 

apartment building as an economic system of the sub-

ject and objects of ownership and co-ownership, pro-

cesses of building management and consumption of 

housing and communal services began to be studied 

only in the last decade and mainly in the organizational 

aspects of condominiums or proposals to introduce new 

legal models of ownership for housing in multi-apart-

ment buildings. Despite the real need to reform the cur-

rent ownership model, but given its proliferation, the 

issues improving the management of the common prop-

erty building with a simultaneous proposal for new eco-

nomic management methods remained unresolved. 

3. The study focused on the methodology of cost-

oriented management, which, initially relating to cor-

porate governance in the strategic interests of owners 

and stakeholders, largely approaches the house as a so-

cially significant (for stakeholders) economic system of 

joint and individual ownership. The main ideas for ap-

plying this methodology to an apartment building are to 

offer new, non-standard indicators of control by co-

owners of the house, to improve accounting methods 

for calculating such indicators and managing the costs 

of owners of property and co-ownership in the house to 

increase or maintain value of apartments and non-resi-

dential premises. 

4. The conducted international comparisons al-

lowed systematizing the basic models of joint and indi-

vidual property (condominium) in relation to objects in 

an apartment building as a property complex (land - 

house - apartment). It turned out that the most common 

is the dualistic (classical) model of a condominium, 

which combines joint partial ownership of land with a 

house (house with land) and individual ownership of an 

apartment in the house. According to this model, the 

shortcomings of apartment building management in 

Ukraine are the status of apartments as real estate with-

out settlement and documentation of ownership of the 

house and land as the main, compared to apartments, 

object of real estate, which created further obstacles to 

control and ensure cost management by co-owners, as 

well as manage condition and value of the house at dif-

ferent stages of its life cycle. 

5. Consideration of an apartment building by anal-

ogy with an integrated property complex and developed 

model and indicators of the life cycle value of an apart-

ment building by components (land, house, apartment), 

and within the building - by its elements, provided an 

opportunity to further separate the costs of a particular 

owner during a time frame of the acquisition, owner-

ship and use of an apartment or non-residential prem-

ises in the house and specify the total average annual 

expenditures of households (cost of ownership of hous-

ing). The model using the Eurostat methodology of de-

termining the imputed rent showed twice the cost of 

owning and using housing in the case of accounting for 

capital expenditures for its acquisition and repair. The 

failure to take these costs into account was caused by 

the absence of the cost or value data related to the apart-

ment building as a whole in managerial accounting. 

6. For the organization of managerial accounting 

and control of costs thought out life cycle of the house 

we have converted the estimated and actual value of 

construction costs aggregated by types of works into 

the cost of structural and spatial elements of the house, 

which allowed further reflection of the costs in the same 

format for maintenance and operation of houses and 

apartments. To create an information basis for cost 

management for different buildings, three types were 
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considered (investment, cooperative, income) and pro-

posed specific methods of cost control of structural and 

spatial elements. To eliminate the shortcomings of the 

domestic model of joint ownership, it is proposed to de-

fine a land plot as an object of joint partial ownership 

or use rather than an object of join common ownership. 

To be able to control capital costs and value in the 

house thought out its life cycle, it is proposed to form 

and use a capital repair (reserve) fund with appropriate 

accounting of funds by structural elements of a building 

and other elements of common ownership (e.g. land) in 

the system of managerial accounting. 
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Abstract 

The theoretical provisions of construction of the crisis management financial mechanism of business entities 

are determined. In particular, its methods include methods of diagnosis and analysis of the crisis and assessment 

of adaptation capacity, and a key tool is crisis financial strategy. The classification of crisis financial strategies is 

reduced to their division into groups - crisis response and adaptation. The main differences between crisis man-

agement and adaptation strategies are presented. The structure of the crisis management financial mechanism is 

formed and its differences from the existing ones are given. 
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Crisis management, which has long been an inte-

gral part of large foreign enterprises, is especially nec-

essary in the Ukrainian economy, given that the imple-

mentation of crisis management in the business entity 

(BE) can not only help it overcome the crisis with the 

least negative consequences, but also to anticipate a cri-

sis situation and take the necessary precautions to avoid 

it altogether, as well as, in the event of a global eco-

nomic crisis, which cannot be overcome at the level of 

a single business entity, to adapt to crisis conditions.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
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The Financial Mechanism of Crisis Management 

(FMCM) is a unity of regularly located, functioning 

and interconnected elements of influence on the system 

of crisis management, which includes appropriate fi-

nancial methods, levers and tools developed on the ba-

sis of legal, regulatory and information support in order 

to prevent, overcome and minimize the effects of inter-

nal crises and the implementation of adaptive capabili-

ties in the event of uncontrolled external fluctuations.  

Insufficient research has been devoted to the study 

of the nature and composition of the crisis management 

financial mechanism. The main approaches to deter-

mining the essence and components of the financial 

mechanism of crisis management are presented in the 

works of researchers Kovalenko V.V., Suganyaki 

M.V., Fuchedzhi V.I. [4, p. 122-131] and Martyusheva 

L.S. and Koreneva A.B. [6, p. 179-180], however, the 

first approach does not provide comprehensive infor-

mation on the tools of crisis management, and the sec-

ond does not contain levers and methods as a basis for 

the selection and application of tools.  

Based on the study of literature sources, we can 

conclude that the financial mechanism of crisis man-

agement includes legal, regulatory, information-analyt-

ical, methodological support, as well as any other infor-

mation available to the company. With the help of crisis 

managers, it is possible to conduct diagnostics and 

analysis, and then move on to the choice of tools or 

models of crisis management.  

Provision is the "input" of FMCM, the information 

on the basis of which methods, levers and tools are de-

termined. The presence of " input " justifies the pres-

ence of "output" - a model of the process of functioning 

of the crisis management financial mechanism of busi-

ness entities. This model is designed to describe in de-

tail the process of functioning of FMCM with its sched-

ule into stages, sub-stages, etc. 

The next component of the financial mechanism 

of crisis management are methods. If financial methods 

in general are methods of financial instruments and in-

clude financial accounting, financial analysis, financial 

planning, financial regulation and control, investment, 

lending, taxation, etc., i.e. relate to the financial activi-

ties of the entity as a whole, the methods crisis manage-

ment financial mechanism are concentrated around en-

suring the financial aspects of crisis management.  

The methodological approach to crisis manage-

ment is based on methods of diagnosis and analysis of 

the crisis [1, 2]. However, given that during the for-

mation of the definition of FMCM in the study its adap-

tive component was singled out, the methods of FMCM 

should also include the assessment of adaptive poten-

tial.  

Methods of diagnosis and analysis of the crisis in-

clude analysis of the dynamics of financial results of 

the industry as a whole, integrated models (models for 

determining the probability of bankruptcy, taxonomic 

analysis of financial indicators, etc.), horizontal analy-

sis, vertical analysis, comparative analysis, coefficient 

analysis in the context of crisis management for each 

individual business entity, etc. Such a comprehensive 

analysis will make it possible to fully assess the crisis 

trends in economic entities, identify "bottlenecks" and 

reserves for improving the financial situation in a crisis.  

Assessment of adaptation potential is insuffi-

ciently covered in the modern economic literature, and 

therefore its implementation requires the development 

of a fundamentally new approach, which will be based 

on the actual results of diagnosis and analysis of the cri-

sis, because successful adaptation is impossible without 

information on crisis trends and opportunities of their 

leveling.  

The next integral component of the financial 

mechanism of crisis management is its levers. The lever 

of the financial mechanism is a way of action when us-

ing the financial method [7, p. 82]. In a general sense, 

financial levers include price, profit, leasing, cash, etc. 

[7, p. 82]. In the context of the formation of the crisis 

management financial mechanism levers can be de-

scribed as a set of existing capabilities of the business 

entity to overcome or adapt to the crisis, which was 

identified as a result of using methods, and which are 

the basis for establishing framework for using the fi-

nancial mechanism management (including the ability 

to change prices, reduce costs, make a profit, etc.).  

The following example of interaction of the char-

acterized elements of the financial mechanism can be 

given. Based on the input information (information 

support of the financial mechanism of crisis manage-

ment), taken from the financial statements of the busi-

ness entity, a coefficient analysis of financial indicators 

in the context of crisis management was conducted 

(methodological support of the financial mechanism of 

crisis management). It has been established that the en-

tity has a significant excess of receivables over ac-

counts payable. As a way to improve the situation, it 

was decided to sell the accounts of the main debtor to 

the factoring company and thus restore the working 

capital of the entity. It was also decided to focus on a 

wider range of reliable solvent counterparties and, if 

possible, to collect prepayment.  

In this case, the lever of the financial mechanism 

of crisis management is the ability to obtain funds from 

the factoring company, and the framework for further 

use of financial crisis management mechanism - the de-

cision to focus on a range of partners with whom mini-

mizes the risk of default. 

From the above example, it follows that the tools 

of the financial mechanism of crisis management 

should be a way to develop a certain model of behavior, 

measures, strategies, etc. to achieve the desired state of 

the entity, whose representation (desired state) is deter-

mined by the use of methods and levers.  

Tools are a key element of the crisis management 

financial mechanism. It is necessary to dwell on the 

definition of their composition in more detail, because 

it will depend on the choice of further areas of research.  

To date, in the economic literature you can find a 

wide range of different approaches to determining the 

composition of crisis management tools [8, p.139; 4, p. 

122-131; 6, p. 180; 3, p. 18-19]. 

The study of these approaches allowed us to con-

clude that in order to study the key tool of crisis man-

agement should be crisis strategy. The strategic ap-

proach to crisis management is recognized as basic in 
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such authoritative sources of literature as, for example, 

the monograph of Ligonenko L.O. [5, p. 63-64]. The 

researcher notes that "Using a strategic approach makes 

it possible to determine the content of crisis manage-

ment as a process of forming a general plan to bring the 

company out of crisis, which is developed in accord-

ance with the internal capabilities of the company, the 

external environment, time and resource constraints."  

The exclusive place of crisis strategy in the total 

number of crisis management tools is also justified by 

the following provisions:  

a) crisis strategy is the most comprehensive, be-

cause it may contain elements of other tools;  

b) unlike other instruments, the use of which is of-

ten optional, is a non-negative component of the crisis 

management system as a whole;  

c) without a crisis strategy, the crisis management 

risks being disordered, unplanned, non-complex, and 

therefore insufficiently effective. 

The financial aspect of the crisis strategy is identi-

fied in the study as a priority, and therefore the main 

tool of FMCM is the crisis financial strategy.  

Based on the objectives of the study, the classifi-

cation of crisis financial strategies is primarily reduced 

to their division into two dominant areas, determined 

by the environment of origin of the crisis - micro- or 

macro-level. Strategies developed in the event of a mi-

cro-level crisis are financial strategies to counter the 

crisis, and strategies built in the presence of a macro-

level crisis are adaptive financial strategies (or financial 

adaptation strategies). That is, it is advisable to consider 

two main possible scenarios of crisis management: 1) 

the crisis can be prevented, overcome and minimize its 

consequences at the level of the business entity (crisis 

management strategy); 2) there is an external crisis of 

the economy, which cannot be overcome at the micro 

level (adaptive financial strategy).  

The strategy developed as a result of analytical as-

sessment according to FMCM methods is the main tool 

of FMCM. As mentioned above, it can be a crisis finan-

cial strategy of adaptation, which provides adaptation 

to crisis conditions in case of impossibility to overcome 

the crisis (global economic or sectoral), or crisis finan-

cial strategy to counter the crisis, designed to prevent, 

overcome and minimize the consequences of micro-

level crises by adequately adjusting the directions of 

formation and use of financial resources. A combina-

tion of these strategies is also possible in the presence 

of symptoms of both micro-level crisis and macro-level 

crisis.  

Summarizing the above, it is advisable to build a 

scheme of FMCM, which will include all the above 

components. Thus, the final composition of FMCM is 

presented in Fig. 1.  

The constructed FMCM differs from the existing 

ones by concretizing some of its elements from the 

standpoint of using the concept of adaptation in the con-

text of crisis management (table 1). 

 

Table 1  

Differences in the structural construction of FMCM from existing approaches 

FMCM (existing approaches) FMCM developed by the author 

Provision of FMCM 

Legal, normative, analytical-informa-

tional, methodical, other 

Legal, normative, analytical-informational, methodical, other 

Methods of FMCM 

Methods of diagnosis and analysis of fi-

nancial condition in the context of crisis 

management 

Methods of diagnosis and analysis of financial condition in the context 

of crisis management, assessment of adaptation potential 

Levers of FMCM 

Profit, income, taxes, interest, dividends, 

wages, etc. 

The set of available capabilities of the business entity to overcome or 

adapt to the crisis, which was identified as a result of the use of methods, 

and which are the basis for establishing a framework for the use of in-

struments of the crisis management financial mechanism (including the 

ability to change prices, cost reduction, profit, etc.).  

Tools of FMCM 

A wide range of separate disparate tools, 

which differ in the level of hierarchy, cov-

erage of information, etc., and can be de-

fined as separate adaptation measures 

The key tool is the crisis financial strategy, which is divided into an 

adaptive financial strategy (in case of a macro-level crisis) and a crisis 

response strategy (micro-level crisis), within which planned adaptation 

/ crisis measures are developed. 
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Fig. 1. Crisis management financial mechanism of a business entity (FMCM)  

 

The place of FMCM in relation to the crisis man-

agement system can be described as its provision and at 

the same time the driving force, which corresponds to 

the interpretation of the term "mechanism", and also de-

scribes the relationship between FMCM and the crisis 

Block 1: Security (input)  

Legal support: laws, resolutions of the Verkhovna Rada, decrees of the President, 

resolutions of the Government, orders and letters of ministries and departments, 

charter of a legal entity (business entity)  

Regulatory support: instructions, standards, norms, methodical instructions, other 

normative documentation  

Analytical and information support: indicators that characterize the macroeco-

nomic development of the country, individual industries and markets, infor-

mation on the financial activities of counterparties and competitors, financial 

statements of economic entities; statistics; any other information available to the 

business entity 

Methodical support 

Any other information held by the entity  

Block 2: Methods of crisis management financial mechanism  

Methods of diagnosis and analysis of the crisis 

Assessment of adaptation potential 

Block 3: Levers of the crisis man-

agement financial mechanism  

Profit, income, taxes, interest, divi-

dends, wages, etc. 

Block 5: Model of the process of functioning of the crisis manage-

ment financial mechanism of business entities (output) 

Block 4: Tools of the crisis man-

agement financial mechanism  

Crisis financial strategy (crisis re-

sponse and adaptation strategies), 

which was developed as a result of 

the use of methods and levers. 
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management system. The "details" of such a mecha-

nism are its constituent elements - methods, levers, 

tools that ensure the operation of the entire system, 

serve to achieve its goals, objectives and functions of 

the subjects of the system in relation to objects and in 

accordance with these principles. The built FMCM 

takes into account the need for adaptation in the context 

of crisis management of the BE, and contains appropri-

ate methods and levers designed for effective adapta-

tion, which differs from the studied approaches. 

In this context, it should be noted that the bound-

ary between crisis management and adaptation to crisis 

conditions of functioning as two main directions of 

FMCM is relatively thin, and therefore, it is appropriate 

to present the main differences between crisis response 

and adaptation as one of the key results of the study (ta-

ble 2). 

Table 2  

The main differences between crisis management and adaptation as the main directions of FMCM  

Characteristics  Crisis response  Adaptation 

Level of origin of the 

crisis  
Micro-level Meso- and macro-level 

Type of crisis Internal crisis in the business entity  
External crisis of the economy, sec-

toral crisis  

Terms of use  
It is possible to overcome the crisis at the mi-

cro level  

It is not possible to overcome the cri-

sis at the micro level  

Tasks of crisis man-

agement 

Preventing, preventing, overcoming and 

minimizing the effects of the crisis 

Adaptation to crisis conditions of 

functioning 

Specific functions of 

crisis management 

Crisis response functions (detection and 

analysis of crisis symptoms; counteraction to 

the crisis situation; analysis of the situation 

with the crisis; development and implemen-

tation of the crisis overcome strategy; resto-

ration of normal functioning ; prevention of 

recurrence of the crisis; search for new op-

portunities for development) 

Functions of adaptation to crisis oper-

ating conditions (assessment of adap-

tation potential; development and im-

plementation of adaptation measures) 

Methods of FMCM  
Methods of diagnosis and analysis of the cri-

sis  
Assessment of adaptation potential  

The main tool of 

FMCM  
Crisis response financial strategy  Adaptive financial strategy  

Crisis measures  

Measures to counter the crisis (measures to 

prevent or minimize the deterioration of in-

ternal characteristics)  

Adaptation measures (measures to im-

prove internal characteristics de-

signed in accordance with the require-

ments of the external environment)  

 

A significant comment to the table 2 is the expla-

nation of the allocation of three levels of crisis origin - 

micro-, meso- and macro-levels. The basis of further 

research is the mesoeconomic category - mechanical 

engineering, and its key problems are generated, as 

noted earlier, mostly at the macro level, but one of the 

basic principles of the study is to find microeconomic 

ways to enable effective operation of the BE in crisis, 

the main of which there is an adaptation (Fig. 2). In the 

further research, the categories micro- and macro-envi-

ronment will be used for the most part, and the meso-

level is a priori the “canvas” of the research, i.e. its base 

or space for the development of theoretical and meth-

odological judgments. 

Macroeconomic level

Mesoeconomic level

Microeconomic level

Key issuesAdaptation 

of the BE

 
Fig. 2. Interrelation of micro-, meso- and macroeconomic levels in the context of the basic direction of research 

 

Listed in table. 2 differences between crisis man-

agement and adaptation make a significant contribution 

to the development of the theory of crisis management 

based on the fact that most of the studied scientific ap-

proaches to crisis management do not distinguish its 

functions, tasks, measures, etc. to appropriate for mi-

cro-level crisis and to be taken in the event of a macro-
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level crisis. Thus, the crisis management process is of-

ten aimed only at the micro-level crisis, based on the 

assumption that the macro-level crisis is impossible to 

manage in any case, and therefore it makes no sense to 

develop measures to stabilize its manifestations in the 

BE, which worsens the situation due to lack of " pro-

tective "mechanisms against macroeconomic fluctua-

tions. Therefore, the division of FMCM’s focus on cri-

sis response and adaptation is necessary to increase its 

effectiveness and achieve its goals.  

It should also be noted that in the process of re-

search the main attention will be paid to the adaptation 

of the BE, which is justified by the following:  

a) in recent times, the national economy is often 

threatened by global crises and they cause the main 

problems of industry;  

b) if the methods of assessing the financial condi-

tion used to develop measures to combat the crisis can 

be common to all, then the actual measures to combat 

the crisis are completely individual for each BE de-

pending on its internal problems, capabilities and 

needs;  

c) financial methods and tools for counteracting 

the crisis are a widely covered problem in the scientific 

literature, while methods and tools for adapting to crisis 

conditions of functioning are extremely insufficiently 

studied;  

d) financial methods and instruments of adapta-

tion, although also of an individual nature, but, as 

noted, can be generalized to BE operating at the same 

time, experiencing common crises and belonging to the 

same industry and the same country.  

Regarding the last point, it should be noted that the 

generalization of adaptation measures also has its lim-

its. That is, for example, if for similar BE it is possible 

to develop general directions of adaptation strategy, it 

is more expedient to establish strategic standards for 

each BE separately.  

Thus, it was determined that the study should de-

velop an adaptive financial strategy as a key tool of the 

crisis management financial mechanism in view of its 

universality and compliance given the presence of a 

macro-level crisis. 
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Abstract 

The principle of economic equilibrium is the basis of the study of the parallel processes of formalization of 

enterprise goals and investment project, which is optimal in conditions of economic uncertainty, which are exac-

erbated during the stagnation of the economy and economic crises. 

In solving investment problems, the correct choice of various target functions, factors of influence and deci-

sion-making options are essential. Thus transformation of target function into operational, their quantitative meas-

urement is labor-consuming and difficult process. The most difficult point in the modeling process is the quantita-

tive reflection of factors of influence and calculation of investment results for cases of intangible investments, 

inclusion in the model of new technologies or markets, as well as taking into account in the model opportunities 

for access to sources of external and internal factors. impact. The model allows to adequately describe the reality, 

and it should contain both the goal, covering a set of objective functions, and priority relationships that show with 



24 International independent scientific journal №23/2021 

what relative efficiency the various objective functions are achieved, as well as alternative environmental condi-

tions and performance functions. With the development of digital computing, the focus is shifted to digital model-

ing, which can be used to maintain and update resource standards of construction processes based on analytical 

and simulation models, including the use of common software products - visual simulation system "Ithink". 

 

Keywords: modern technologies, socially responsible management, the system of asset administration, con-

struction enterprises 

 

The organization of construction is a complex, 

time-consuming multi-stage process that requires coor-

dination of all types of work and their performers both 

in time and in relation to the use of material, technical 

and other resources. Construction is two interconnected 

parallel asynchronous processes: providing resources 

and performing a sequence of works. Moreover, the 

process of work depends on the availability of re-

sources, therefore, it is subordinate. One way to opti-

mize the execution of construction works is to coordi-

nate individual works and provide resources, and the 

provision of resources must precede the execution of 

works. 

Obviously, changing circumstances on the con-

struction site may require significant adjustments to the 

implementation of the plan, but in any situation, the 

construction manager must have a clear idea what to do 

in the coming days, weeks, months. The normal course 

of construction is possible only when it is thought out 

in advance, in what sequence the work will be carried 

out, how many workers, machines, mechanisms and 

other resources will be needed for each job [1; 2]. 

In the conditions of real construction the task of 

planning of stages and operations of realization of the 

project is urgent, constantly arising, and therefore ac-

tual. Rational use of resources and time requires their 

improvement and finding the most appropriate and op-

timal methods of their use. 

The effectiveness of further improvement of con-

struction management largely depends on how well de-

veloped the base of resource standards for construction 

processes. 

The quality of resource standards for construction 

depends on: 

 first, from the extent to which the primary uni-

form, departmental and local production norms of re-

source consumption at the level of elementary pro-

cesses and operations developed by the methods of 

technical standardization meet the modern require-

ments of construction production; 

 secondly, from the extent to which there are 

methods of their transformation into consolidated pro-

duction or estimate standards and indicators of resource 

costs of different levels take into account specific pro-

duction conditions, variability of design, spatial plan-

ning, as well as technological and organizational solu-

tions; 

 thirdly, from how timely the regulatory frame-

work is updated, ie obsolete norms, standards, indica-

tors are excluded, new ones are developed, existing 

ones are listed taking into account modern methods of 

technology and construction organization [3]. 

The old regulatory framework, created for the 

functioning of the construction industry in a planned 

economy, is unsuitable for the market and not only 

slows down construction, but also increases the number 

of errors, which leads to undesirable results. The pro-

posed approach involves the organization and conduct 

of computational experiments on a simulation model to 

compare and evaluate existing standards of resource 

consumption in construction. Simulation modeling al-

lows to increase the level of automation of production 

preparation, to develop standards of resource consump-

tion for typical and individual projects. A large amount 

of work to clarify the existing standards of resource 

consumption can not be carried out without the use of 

computer simulation. 

The specificity of modeling systems is determined 

by the technology of work, a set of language tools, ser-

vice programs and modeling techniques. Simulation of 

a controlled process or controlled object is a high-level 

information technology that provides work on creating 

or modifying a simulation model, as well as the opera-

tion of the simulation model and the interpretation of 

results. Simulation modeling allows you to create mod-

els of construction processes, which simplifies the cre-

ation of a resource regulatory framework. Estimation-

level processes consist of elementary processes for 

which norm-setting factors can be calculated much 

more specifically. 

With the development of digital computing, the 

focus is shifted to digital modeling, with which you can 

implement the maintenance and updating of resource 

standards for construction processes based on analyti-

cal and simulation models. 

One of the common software products is the sys-

tem of visual simulation "Ithink" [4-6]. In such sys-

tems, the formal model is first presented in the form of 

logical diagrams showing the cause-and-effect relation-

ships, which are then transformed into a network model 

represented by the graphical means of the system 

"Ithink". This network model is then automatically 

transformed into its mathematical counterpart, a system 

of equations that is solved by numerical methods built 

into the Ithink system. The resulting solution is pre-

sented in the form of graphs and tables, which are sub-

jected to critical analysis. As a result, the model is re-

viewed (parameters of some network nodes are 

changed, new nodes are added, new ones are estab-

lished or existing connections are changed, etc.), then 

the model is analyzed again and so on until it becomes 

sufficiently relevant to the real situation. Once the 

model is built, it highlights the managed parameters 

and selects the values of these parameters at which the 

problem is either removed or ceases to be critical. The 

device of the program package allows you to generate 

streams of random events that obey the normal distri-

bution or Poisson distribution, the parameters of which 

are set by the operator. 
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The ITHINK package provides the opportunity to 

use the Monte Carlo method. The Monte Carlo method 

is indispensable for solving many problems of manage-

ment and technical and economic design. In particular, 

it allows us to assess the integral effects of many ran-

dom effects. A special group of features of the ITHINK 

package is related to the concept of the time cycle im-

plemented in it. Due to the time marking of elements or 

"particles" of flows, it is possible to trace their individ-

ual trajectory and time spent in different nodes and 

parts of the model. The output of such models is the 

optimization of the most important of the factors of pro-

duction - time. But this system is not suitable for mod-

eling construction processes due to the inconvenience 

of their image by means of this package. 

The second software product is AnyLogic - the 

only simulation tool that supports all approaches to cre-

ating simulation models: suspension-oriented (discrete-

event), system-dynamic and agent, as well as any com-

bination thereof. The uniqueness, flexibility and power 

of the modeling language provided by AnyLogic al-

lows you to take into account any aspect of the system 

to be modeled with any level of detail. AnyLogic 

graphical interface, tools and libraries allow you to 

quickly create models for a wide range of tasks, includ-

ing construction [7]. 

The structure of the regulatory framework in con-

struction, which is used in many modern information 

technologies, was created in the last century. During 

this time, updated techniques and technology of con-

struction production, types and quality of many build-

ing materials. In the conditions of transition to market 

relations, some adaptation of the old administrative sys-

tem of the normative base of construction was carried 

out in order to take into account the new requirements. 

But in many respects the concept of the average norms 

of expenses of the resources used at the decision of var-

ious problems in system of preparation of construction 

and even in operative management of building manu-

facture has remained. 

To clarify the estimated standards, as well as indi-

cators of the estimated cost of design solutions, there is 

a need to use simulation modeling of standards, which 

will determine the cost of construction at the stages of 

design and planning. The current situation in the auto-

mation of construction processes requires improving 

the efficiency of information technology, providing so-

lutions to complex multifactor problems of construc-

tion preparation and management based on a flexible 

intelligent information system of formation, mainte-

nance and updating of resource regulatory framework 

in construction, responsive to various situations. con-

struction industry. 

An important tool in the construction industry are 

standards that serve as a sound measure of future costs 

and results of production and economic activities of en-

tities. Standards in construction mean the generalized 

name of a set of estimated norms, prices and prices, 

which are combined into separate collections. Together 

with the rules and regulations that contain the necessary 

requirements, they serve to determine the estimated 

cost of construction and reconstruction of buildings and 

structures, expansion and technical re-equipment of en-

terprises of all sectors of the economy and industry. 

Simulation is a powerful tool for studying the be-

havior of real systems. Simulation methods allow you 

to gather the necessary information about the behavior 

of the system by creating a computer model. This infor-

mation is then used to design the system.  

The modeling process can be represented by the 

following stages [8-11]: 

1. Requirements analysis, design 

1.1. Statement and analysis of the problem, mod-

eling goals 

1.2. Collection and analysis of input information 

about the object 

1.3. Construction of a conceptual model 

1.4. Validation of the conceptual model 

2. Model development 

2.1. Selection of Petri nets as the main tool for 

modeling construction processes 

2.2. Creating a logical model 

2.3. Model verification 

3. Conducting an experiment 

3.1. Repeated start and run of the model when var-

ying the parameters of the model and collecting the ob-

tained data 

3.2. Preliminary analysis of the results of the 

model run 

3.3. Analysis of simulation results 

4. Formation of reporting information on the re-

sults obtained. 

The year 2014, barely starting, was marked by an 

event in the field of international standardization, im-

portant, without exaggeration, for the widest circle of 

people - new ISO 55000 standards in the field of asset 

management were released [12]: 

1) ISO 55000: 2014 “Asset management. Over-

view, principles and terminology ", 

2) ISO 55001: 2014 “Asset management. Manage-

ment systems. Requirements ", 

3) ISO 55002: 2014 “Asset management. Manage-

ment systems. Guidelines for the application of ISO 

55001 ". 

The standards were developed by technical com-

mittee ISO / TC 251 and have been under development 

since 2009. To understand how wide the range of sub-

jects for whom the new standards are intended, let's get 

acquainted with some key terms. An "asset" is defined 

as an identifiable item, thing or object that has potential 

or actual value to an organization. The scope of the 

standards includes both tangible (physical) and intangi-

ble assets. Physical assets typically include equipment, 

inventory, and real estate owned by an organization. In-

tangible assets include rights to use intangible objects, 

brands, digital assets, intellectual property rights, li-

censes, intellectual property rights, reputation or busi-

ness relationships. At the same time, the standards fo-

cus specifically on physical assets, on the fact that the 

standards are supposed to be used primarily for manag-

ing physical assets. In turn, asset management is the co-

ordinated activity of an organization to realize value 

from assets. 

Thus, the target audience of the standards includes 

almost any organization that has assets and is interested 
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in realizing the value of these assets, that is, in manag-

ing them. But beyond the asset management organiza-

tions, the needs and expectations of stakeholders are 

central to the standards. A stakeholder is an individual 

or organization that may be affected or affected, or be-

lieves that it may be affected by decisions or activities. 

In accordance with the new standards, the organization 

must take into account the needs and expectations of 

interested parties when forming the organization's 

goals, which are then translated into goals and asset 

management plans. 

Asset management in accordance with the ISO 

55000 series involves balancing costs, risks, opportuni-

ties and the required performance of assets. Consider-

ing the above, we can use the example of physical as-

sets to imagine which persons are interested in the 

widespread use of the new ISO standards. This is, 

firstly, the owners of enterprises, since the productivity 

and safety of physical assets determines the effect of 

their economic activities. Secondly, it is the manage-

ment of organizations, since its area of responsibility is 

the organization of the economical, efficient and safe 

use of assets. These are consumers, since the composi-

tion of the portfolio of assets and their technical condi-

tion determine the quality of products and services. 

This is the state that, through the certification system, 

receives a tool to influence the quality of asset manage-

ment. Finally, these are collectively all of the above 

persons, as well as all employees of organizations, as 

well as the population of nearby territories, who are in-

terested in ensuring that physical assets are safe and do 

not pollute the environment. 

However, it is natural that an increase in the vol-

ume of knowledge leads to a decrease in their availabil-

ity, an increase in the costs of their search and acquisi-

tion. At the same time, many knowledge cannot be 

transmitted in any other way than directly from teacher 

to student. In this sense, ISO 55000 series standards ful-

filled the most important function - codification of 

knowledge in the field of asset management. They sys-

tematize, summarize in a single document the develop-

ments, experience, ideas of many experts, reflect the in-

ternational agreement on how to manage assets. We are 

convinced that the release of ISO 55000 series stand-

ards will enable: 

• increase the availability of knowledge in the field 

of asset management, reduce the cost of their acquisi-

tion and distribution; 

• to give knowledge in the field of asset manage-

ment more features of the commodity, thereby facilitat-

ing transactions for their distribution, reducing the un-

certainty and asymmetry of information in such trans-

actions; 

• accelerate the process of change in the field of 

asset management in organizations. 

With the release of standards, the consumer of 

knowledge in the field of asset management has a num-

ber of opportunities that were not previously available. 

In particular, the standards provide: 

• the ability to understand the benefits, the concept 

of asset management and realize them, 

• harmonized terminology in the field of asset 

management, 

• the ability to understand the minimum require-

ments required for the effectiveness of assets and asset 

management systems, 

• guidance on the implementation of this minimum 

requirement, 

• tools for assessing asset management systems - 

both for self-assessment and for assessing external par-

ties (eg government supervisors, investors, insurers). 

At the same time, the core of the ISO 55000 series 

is the basic requirements common to all management 

systems based on ISO standards. This facilitates the in-

tegration of management systems, provides savings and 

reuse of common management tools across different 

management systems. 
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Abstract 

The article considers the peculiarities of the formation and use of human capital in rural areas. There has 

been a gradual decline in employment in agricultural enterprises due to the introduction of innovative 

technologies, which reduces the complexity of production processes and the orientation of most agricultural 

enterprises to produce less labor-intensive crop products. It is argued that the reduction in livestock production 

in agricultural enterprises has led to more than a twofold decrease in the number of employees. 

The spread of such a negative phenomenon in the agribusiness environment as involvement in certain 

technological operations without concluding an employment agreement has been proved. Measures to improve 

the quality of human capital and the efficiency of its use on the basis of increasing the level of labor productivity, 

the use of modern technologies and mechanization systems, the introduction of rationing, training and retraining 

are substantiated. 

Анотація 

У статті розглядаються особливості формування та використання людського капіталу сільських 

територій. Виявлено поступове зниження зайнятих працівників у сільськогосподарських підприємствах 

унаслідок впровадженням інноваційних технологій, що спричиняє зниження трудоємкості виробничих 

процесів та орієнтацію більшості сільськогосподарських підприємств на виробництво менш трудоміст-

кої продукції рослинництва. Аргументовано, що скорочення виробництва тваринницької продукції в сіль-

ськогосподарських підприємствах зумовило більш ніж дворазове зниження чисельності зайнятих праців-

ників.  

Доведено поширення в середовищі агробізнесу такого негативного явища як залучення для виконання 

певних технологічних операцій без укладання трудової угоди. Обґрунтовано заходи щодо підвищення яко-

сті людського капіталу та ефективності його використання на основі підвищення рівня продуктивності 

праці, застосування сучасних технологій і систем механізації, запровадження нормування, підготовки та підви-

щення кваліфікації. 

 

Keywords: human capital, rural areas, employment, wages, agricultural enterprises. 

Ключові слова: людський капітал, сільські території, зайнятість, оплата праці, сільськогосподар-

ські підприємства. 

 

Сільське населення як економічний агент терито-

рій сільського типу та необхідна умова збереження їх 

життєдіяльності найбільш чутливе до наслідків еконо-

мічних спадів. Галузева специфіка виробничого сек-

тору сільських територій носить моногалузевий харак-

тер (переважно – сільське господарство) й тому має об-

межений набір додаткових резервів у сучасних умовах. 

Реальні й потужні трансформації у зовнішньому се-

редовищі по відношенню до сільської місцевості, а 

також модернізація чинної законодавчо-норматив-

ної бази у сфері зайнятості згідно із міжнародними 

стандартами будуть мати своїм наслідком певні ло-

кальні зміни, і глибокі зрушення в секторах зайня-

тості сільського населення.  

Очевидно, що сільське населення за сферою еко-

номічної діяльності переважно використовується у 

сільськогосподарському виробництві, ефективність 

якого багато в чому залежить від насичення галузі ро-

бочою силою необхідного профілю, високого рівня 

професійної підготовки і мотивації праці. В умовах ри-

нкової економіки, коли сільськогосподарські підпри-

ємства стали самостійними економічними суб'єктами 
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господарювання в конкурентному середовищі, висува-

ються нові вимоги до професійного складу робочої 

сили, рівня їх кваліфікації, результативності праці і від-

повідальності [1].  

Важливою характеристикою людського капіталу, 

який залучено в сільськогосподарське виробництво є 

належність до певної статі. Статева ознака – це суттєва 

властивість особистості, що визначає можливості роз-

витку якісних характеристик робочої сили, пов'язаних 

не тільки з фізичними, але і з психологічними особли-

востями чоловіків і жінок [2]. Встановлено, що на сіль-

ськогосподарських підприємствах Київської області 

використовується у таких пропорціях чоловіча (61,9 %) 

і жіноча (38,1 %) робоча сила. Якщо розглядати дану 

якісну ознаку в розрізі окремих кваліфікаційних груп, 

то можна зробити висновок, що серед керівників і спе-

ціалістів переважають в основному жінки, їх питома 

вага у складає 68,2 %. В таких професіях, як економісти 

та бухгалтери задіяні в основному жінки, їх частка у 

2018 р. становила 93,1 %. Дана ситуація не сприяє пок-

ращенню демографічної ситуації: не створює умов для 

відволікання жінок із виробничого процесу на більш 

тривалий термін (догляд за дітьми). 

Наступною якісною характеристикою є вік праці-

вників. Вважається, що молоді люди швидше прийма-

ють оперативні рішення, керуючись тільки першими 

враженнями, з віком ця здатність втрачається. З роками 

працівники накопичують професійну майстерність, але 

одночасно з цим втрачають такі необхідні в ринковій 

економіці якості як мобільність і прихильність до ново-

введень. Не випадково найбільш продуктивними вва-

жаються працівники віком від 20 до 40 років. 

Приплив молодих фахівців на сільськогосподар-

ські підприємства вкрай низький, що підтверджує віко-

вий склад керівників і спеціалістів. За нашими дослі-

дженнями, у 2018 р. частка працівників у віці до 30 ро-

ків знизилася на 0,3 в.п. до рівня 2013 р., а питома вага 

керівників і фахівців передпенсійного і пенсійного віку 

збільшилася на 5,7 в.п. до того ж року. Серед фахівців 

середньої ланки питома вага працівників до 30 років в 

2018 р. склала 14,0%, що вище рівня 2013 р. на 3,2 в.п. 

(особливо серед агрономів і економістів на 8 і 6,7 в.п. 

відповідно). Окрім того, відбулося збільшення праців-

ників пенсійного віку в 2018 р. на 6,4% до рівня 2013 

року. 

Вирішення проблеми із забезпеченням сільського 

господарства робочою силою можливо тільки за раху-

нок підвищення рівня продуктивності праці, застосу-

вання сучасних технологій і систем механізації, органі-

зації виробництва, використання досягнень науки і те-

хніки. У зв'язку з цим зростає попит на працівників із 

високим рівнем професійної підготовки.  

Зазначимо, що базовим показником якості робо-

чої сили в даному випадку слугує третя якісна характе-

ристика – рівень загальноосвітньої підготовки. Частка 

керівників і фахівців з вищою і середньою спеціальною 

освітою в 2018 р. збільшилася на 6,5 і 2,3% порівняно з 

2013 роком. Очевидно, що важливість професійно-ква-

ліфікаційного чинника формування робочої сили зумо-

влена розвитком науково-технічного прогресу, який 

висуває підвищені вимоги до працівників, їх знань, 

професійної підготовки. Якісні зміни, які відбуваються 

в матеріально-технічній базі сільськогосподарських 

підприємств вимагають від працівника гнучкості, здат-

ності орієнтуватися у всій виробничій системі, швидко 

освоювати нову техніку, без особливих ускладнень пе-

реходити до управління нею. Працівник повинен бути 

готовим до швидкого оновлення своїх професійних 

знань і умінь. Висока ефективність сільськогосподар-

ського виробництва залежить не тільки від науково-те-

хнічного прогресу, але ще і від того, якою мірою дося-

гнутий рівень науки, досвіду, знань, навичок став над-

банням кожного працівника суб’єкта господарювання 

в сфері агробізнесу. 

Молоді спеціалісти не хочуть займатися тяжкою, 

монотонною і низькооплачуваною працею. Вони волі-

ють займатися інтелектуальною, порівняно легкою, 

престижною, високооплачуваною трудовою діяльні-

стю. Сільська праця для молодих фахівців стане при-

вабливою тільки тоді, коли вона буде досить високо ме-

ханізованою, електрифікованою, мотивованою і буде 

виконуватися в комфортних умовах. 

На сьогодні підготовка працівників масових про-

фесій здійснюється не тільки в професійних технічних 

училищах і ліцеях, але і безпосередньо на самому виро-

бництві. Основною причиною такої ситуації є відсут-

ність у сільськогосподарських підприємств коштів для 

оплати підвищення кваліфікації працівників основного 

виробництва. Склалася катастрофічна ситуація в сіль-

ському господарстві, яка викликана старінням праців-

ників суб’єктів підприємницької діяльності в сфері аг-

робізнесу. Знання та навички працівників основного 

виробництва, які отримали освіту в інших політичних і 

економічних умовах, не може повною мірою відпові-

дати вимогам ринкової економіки. Зміна характеру, 

спектру і сфер застосування праці вимагає від сучас-

ного працівника постійного підвищення кваліфікації та 

поглиблення професійних знань. Так, на основі держа-

вно-приватного партнерства в регіонах України відк-

ривають спеціалізовані центри по перепідготовці кад-

рів для сільськогосподарських підприємств. Так, в Ка-

теринопільському районі, в селі Мокра Калигірка 

відкрито новий регіональний навчально-практичний 

центр сільськогосподарського напряму, діяльність 

якого сприятиме розв’язанню проблем професійної 

підготовки і продуктивної зайнятості сільської молоді, 

забезпечення належної якості професійно-технічної 

освіти, підготовки висококваліфікованих робітничих 

кадрів відповідно до потреб регіонального ринку праці. 

Проте, подібні заходи не сприяють призупиненню від-

току працівників з корпоративного сектору аграрної 

економіки, про що свідчать дані рис. 1. 
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Рис.1. Динаміка зайнятих працівників в сільськогосподарських підприємствах та фізичних особах – 

підприємців, осіб 

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України 

 

Наведені дані рис.1 свідчать, що впродовж 

2010–2018 рр. спостерігається поступове зниження 

зайнятих працівників у сільськогосподарських під-

приємствах на 25 %, що викликано, насамперед, 

впровадженням інноваційних технологій, що спри-

чиняє зниження трудоємкості виробничих процесів 

та орієнтацію більшості господарств корпоратив-

ного сектору аграрної економіки на виробництво 

менш трудомісткої сільськогосподарської продук-

ції. Крім, того з метою оптимізації податкового на-

вантаження більшість суб’єктів підприємницької 

діяльності в сфері агробізнесу – юридичні особи 

практикують найм працівників на основі строкових 

трудових угод з метою проведення комплексу се-

зонних робіт. Решту часу вони знаходяться на об-

ліку в центрах зайнятості та мають статус безробіт-

ніх. Органи Державної служби статистики України 

відображають у звітності кількість зайнятих праці-

вників з урахуванням коефіцієнту повної зайнято-

сті. Незважаючи на певний суб’єктивізм інформа-

ційних масивів даних вони відображають певні не-

гативні закономірності скорочення чисельності 

зайнятих в корпоративному секторі аграрної еконо-

міки. 

Необхідно зазначити, про поширеність в сере-

довищі суб’єктів господарювання в сфері агробіз-

несу такого негативного явища як залучення для 

виконання певних технологічних операцій без ук-

ладання трудової угоди. Наразі практично кожен 5-

й українець працює неофіційно. Найчастіше – у 

сільському господарстві, оптовій та роздрібній тор-

гівлі, будівництві, транспорті та кур’єрській діяль-

ності. Очевидно, що у даному випадку працівники 

не захищені, вони є безправними у відносинах з ро-

ботодавцем.  

Дані рис. 1 свідчать, що в суб’єктах підприєм-

ницької діяльності в сфері агробізнесу – фізичних 

осіб спостерігається незначне зростання кількості 

зайнятих працівників на 1 %. Дана обставина ви-

кликана в першу чергу тим, що їхня діяльність – це 

сімейний бізнес і в нинішніх умовах вимагає їх ле-

галізації з перспективою отримання пенсійного за-

безпечення, а також відбувається посилення час-

тоти перевірок відповідними контролюючими ор-

ганами за дотриманням норм трудового 

законодавства. 

Орієнтація більшості суб’єктів господарю-

вання в сфері агробізнесу на виробництво продукції 

рослинництва спричиняє посилення концентрації 

зайнятих працівників в галузі рослинництва. Про-

довження вищезазначеного процесу у виробничо-

господарській діяльності сільськогосподарських 

підприємств спричиняє зростанню частки занятих в 

рослинництві протягом 2010–2018 рр. на 10,1 в.п. 

При цьому відбувається зниження чисельності за-

йнятих впродовж досліджуваного періоду на 12,9 

%, що викликано в першу чергу модернізацією ма-

теріально-технічної бази висококонцентрованих 

господарств корпоративного сектору аграрної еко-

номіки (табл 1). 
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Таблиця 1 

Динаміка зайнятих працівників в сільськогосподарських підприємствах за видами економічної 

діяльності 

Рік 

Всього 

У тому числі: 

рослинництво тваринництво 
змішане виробни-

цтво 

осіб 
у % до 

всього 
осіб 

у % до 

всього 
осіб 

у % до 

всього 
осіб 

у % до 

всього 

2010 723390 100 494394 68,3 163332 22,6 65664 9,1 

2011 664502 100 454110 68,3 149356 22,5 61036 9,2 

2012 666761 100 477028 71,5 127735 19,2 61998 9,3 

2013 645224 100 466326 72,3 119099 18,5 59799 9,2 

2014 654722 100 497134 75,9 106847 16,3 50741 7,8 

2015 563859 100 428321 76,0 92915 16,5 42623 7,5 

2016 577807 100 446773 77,3 85719 14,8 45315 7,9 

2017 556527 100 439414 79,0 71880 12,9 45233 8,1 

2018 549254 100 430834 78,4 72849 13,3 45571 8,3 

2018 р. в % 

до 2010 р. 
75,9  87,1 10,1 в. п. 44,6 -9,3 в.п. 69,4 -0,1 в.п. 

2018 р. в % 

до 2017 р. 
98,7  98,0 0,6 в.п. 101,3 0,4 в.п. 100,7 0,2 в.п. 

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України 

 

Скорочення виробництва тваринницької про-

дукції в сільськогосподарських підприємствах че-

рез певні економічні чинники, головним чином че-

рез збитковість спричинило більш ніж дворазове 

зниження чисельності зайнятих працівників у ви-

щезазначеній галузі сільського господарства. Необ-

хідно зазначити, що рівень трудоємкості виробни-

чих процесів тваринництва, особливо в молочному 

скотарстві значно вищий ніж галузях рослинниц-

тва. Очевидно, що важливим чинником, який впли-

нув на зниження зайнятих в галузі тваринництва є 

технічне переозброєння матеріально-технічної бази 

в суб’єктах господарювання, особливо висококон-

центрованих, які спеціалізуються на виробництві 

продукції м’ясного та яєчного птахівництва, сви-

нарства, що в кінцевому результаті призвело до 

скорочення трудоємкості виробничих процесів.  

Встановлено, що в суб’єктах господарювання, 

які за КВЕДом (Класифікація видів економічної ді-

яльності) класифікуються, як сільськогосподарські 

підприємства, які здійснюють змішане виробниц-

тво займають незначну частку в структурі зайнятих 

працівників в сільському господарстві. Дана обста-

вина викликана в першу чергу трансформаційними 

процесами в аграрному секторі економіки країни, 

що характеризується посиленням спеціалізацією 

господарств корпоративного сектору. Упродовж 

досліджуваного періоду у вищезазначеній категорії 

сільськогосподарських підприємств спостеріга-

ється зниження чисельності зайнятих працівників, 

що викликано як банкрутством суб’єктів господа-

рювання, так і зміною напрямів виробничо-госпо-

дарської діяльності.  

Вищезазначене дозволяє зробити висновок про 

те, що впровадження інновацій у технологічний 

процес виробництва сільськогосподарської продук-

ції та рівень спеціалізації сільськогосподарських 

підприємств впливає на чисельність зайнятих. Так, 

впродовж досліджуваного періоду спостерігається 

зниження зайнятих працівників на умовах повної 

зайнятості за період аналізу на 3 особи в 2018 р. і 

становить 11 осіб. 

Вважаємо, що дана обставина є свідченням 

орієнтації на виробництво продукції рослинництва 

із застосуванням сучасної сільськогосподарської 

техніки. Подібна ситуація складається і по відно-

шенню до фізичних осіб – підприємців у сфері аг-

робізнесу. Використання зайнятих працівників у кі-

лькості 1-2 особи в більшості випадків забезпечу-

ється для виконання сезонних робіт. Варто 

зазначити, що в умовах запровадження ринку зе-

мель сільськогосподарського призначення кіль-

кість їх суттєво зменшиться і в найближчій перспе-

ктиві вони не будуть виконувати роль соціального 

підприємництва на селі внаслідок призупинення 

своєї виробничо-господарської діяльності. 

Очевидно, що зменшення чисельності зайнятих у 

сільському господарстві супроводжується скороченням 

робочого часу працівників. Цю тенденцію можна прос-

тежити за показниками фактично відпрацьованих годин 

за рік в розрахунку на одного працівника. За даними ви-

біркових обстежень населення з проблем зайнятості, в 

2018 р. кожен четвертий працівник сільського господар-

ства був зайнятий менше 30 годин, а кожен десятий – 

менше 16 годин на тиждень. В середньому тривалість 

робочого тижня працівників сільського господарства 

була на 4,3 години менше порівняно із середньостатис-

тичними показниками. Зазначене скорочення робочого 

часу викликано як технологічними, так і організацій-

ними новаціями нових господарюючих суб'єктів, які 

проводять гнучку кадрову політику, що безумовно є ра-

ціональним з економічної точки зору. Між тим неповна 

зайнятість для сільського населення неминуче тягне за 

собою скорочення реальних доходів та погіршення яко-

сті життя. 

Істотна особливість використання трудових ресур-

сів у сільському господарстві полягає у нерівномірній 

зайнятості працюючих протягом року, що випливає з 

особливостей самого сільськогосподарського виробниц-
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тва і, насамперед, сезонності. Яскраво виражена сезон-

ність використання трудових ресурсів обумовлюється 

розбіжністю часу виробництва і робочого періоду [3].  

Основними шляхами нівелювання сезонності сіль-

ськогосподарського виробництва є: механізація та авто-

матизація найбільш трудомістких виробничих процесів 

та використання високопродуктивної техніки в напру-

жені періоди; поєднання в господарстві культур і сортів 

з різними строками проведення робіт, а також галузей, 

що сприяють вирівнюванню витрат праці; розвиток під-

собних виробництв і промислів; розвиток агропромис-

лової інтеграції; виявлення прихованих умінь працівни-

ків та їх використання в господарській діяльності органі-

зації. 

Зниження сезонності використання трудових ресу-

рсів – це реальний резерв підвищення ефективності не 

тільки їх використання, але і всього виробництва в ці-

лому, тобто це буде сприяти зростанню виробництва 

продукції, отримання прибутку і високому рівню зайня-

тості населення в господарській діяльності підприємс-

тва. 

Результати групування доводять, що в 2018 р. 

16 % середніх і великих сільськогосподарських під-

приємств мали зайнятих 5 осіб, при найвищому рі-

вні землезабезпеченості порівняно з іншими госпо-

дарствами корпоративного сектору аграрної еконо-

міки. Таку тенденцію можна розглядати як 

орієнтацію цієї групи сільськогосподарських підп-

риємств на виробництво продукції рослинництва 

(табл 3).  

Таблиця 3 

Групування сільськогосподарських підприємств за чисельністю зайнятих працівників в розраху-

нку на 1 господарство за 2018 р., чол. 

Групи за чи-

сельністю 

працівників, 

осіб 

Кількість 

госпо-

дарств у 

групі 

На 1 працівника 

Рівень ре-

нта-бель-

ності, % 

площа сг 

угідь на 1 

праців-

ника, га 

середньо- 

місячна 

оплата 

праці, грн 

продук-

тивність 

праці, 

тис. грн 

дохід, 

тис. 

грн 

прибуток, 

тис. грн 

до 5 1282 162 5186 702 2538 545 27,4 

6-10 1165 99 4290 498 1849 446 31,8 

11-20 1543 87 4745 435 1577 373 31,0 

21-50 2069 60 5303 342 1239 270 27,9 

51-100 1100 52 5773 295 996 190 23,6 

101-150 373 36 5941 280 861 121 16,4 

більше 150 448 30 6953 361 929 144 18,4 

В середнь-

ому по 

Україні 

7980 47 6086 346 1068 199 22,8 

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України 

Необхідно зазначити, що вищезазначені суб’єкти 

господарювання характеризуються використанням 

інноваційних технологій і свідченням цього є високий 

рівень продуктивності праці, отримання доходу та при-

бутку в розрахунку на 1 працівника. Наведені розраху-

нки табл. 3 доводять, що зі зростанням кількості зайня-

тих працівників у виробництві спостерігається зни-

ження рівня рентабельності виробництва 

сільськогосподарської продукції, що є свідчення орієн-

тації суб’єктів господарювання в сфері агробізнесу на 

виробництво продукції тваринництва, це по-перше. По-

друге, невисокий рівень оновлення матеріально-техніч-

ної бази. Підтвердженням цього є результати проведе-

ного групування, які засвідчують, що із збільшенням чи-

сельності зайнятих працівників зростає орієнтація госпо-

дарств корпоративного сектору аграрної економіки на 

виробництво трудомісткої сільськогосподарської проду-

кції. 

Отже, процес модернізації сільськогосподар-

ського виробництва призводить до скорочення кі-

лькості зайнятих в розрахунку на 1 суб’єкт госпо-

дарювання в залежності від рівня спеціалізації. Ро-

зраховано, що впродовж 2010–2018 рр. в 

сільськогосподарських підприємствах – виробни-

ках продукції рослинництва має місце скорочення 

чисельності зайнятих на 11 %, тваринництва – в 

двічі, інших видів діяльності – 2,2 рази. До основ-

них чинників слід віднести використання іннова-

ційних технологій виробництва, а також тенденцію 

до скорочення кількості сільськогосподарських 

тварин – по відношенню до господарств, які спеці-

алізуються на виробництві продукції тваринництва.  

Одним із основних показників, який активізує 

процеси зайнятості в сільськогосподарських підпри-

ємствах є рівень заробітної плати. Встановлено, що 

впродовж 2010–2018 рр. спостерігається суттєве зро-

стання величини заробітної плати в сільському госпо-

дарстві, що викликано збільшенням мінімальної заро-

бітної плати та підвищенням попиту на кваліфіковану 

робочу силу. 

Однак, її рівень суттєво нижчий ніж в цілому по 

народному господарству, що є однією із основних 

причин відтоку працівників в інші галузі. Водночас у 

якості позитивної тенденції, що спостерігається про-

тягом досліджуваного періоду, слід зазначити підви-

щення оплати праці до середнього значення по країні. 

За даними служби Державної статистики у січні-

грудні 2018 р. середньомісячна заробітна плата у 

сільському господарстві склала 7166 грн (у ро-

зрахунку на одного штатного працівника), що на 

24,4% є вищою, ніж за аналогічний період минулого 

року. 

Очевидно, що таку тенденцію слід розглядати 

як позитивну, бо середня зарплата селян нарешті 
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почала зростати динамічніше, ніж середня по кра-

їні, а розрив між заробітною платою із працівни-

ками промисловості скорочується. Проте, заробітна 

плата працівників сільськогосподарських підпри-

ємств, так і не досягла доларової її вартості у 2013 

р., яка становила в середньому 303 дол. США, а в 

2018 р. – 274 дол. США. 

Вважаємо що низький рівень оплати праці 

призводить до відтоку робочої сили з сільського го-

сподарства та витіснення її в інші галузі і особисті 

селянські господарства – 4,5. Таким чином сільсь-

когосподарські підприємства в своїй більшості за-

лишаються рентабельними до тих пір, поки у них 

працюють робітники, які отримують невисоку заро-

бітну плату. Це пояснюється тим, що зі зростанням 

величини оплати праці збільшується собівартість і, 

як наслідок, знижується рентабельність. Водночас, 

низький рівень заробітної плати слід розглядати як 

вимушену міру, що дозволяє підприємствам на пе-

вний період продовжити своє функціонування, 

оскільки втрачається її стимулююча роль, як варто-

сті робочої сили що, в кінцевому рахунку, веде до 

призупинення виробничо-господарської діяльно-

сті. 

Відкриття безвізового режиму має значний 

вплив на ринок праці в сільському господарстві, 

оскільки середні заробітні плати в цій галузі наразі 

є одними із найнижчих в Україні, і значна частка 

працівників покидає свої робочі місця з метою по-

шуку більш оплачуваного робочого місця в країнах 

ЄС. Даний процес відобразився і на внутрішньому 

ринку праці, оскільки роботодавці, щоб втримати 

на робочих місцях наявних працівників змушені пі-

днімати заробітну платню [6].  

Проте, нині спостерігається вирівнювання за-

робітної плати між Україною і країнами ЄС, зок-

рема Польщі. Як свідчать результати досліджень, в 

2018 р. рівень заробітної плати: трактористів: 

Польща – 20 тис. грн за місяць, Україна – 30–40 тис. 

грн.. за місяць у сезон збирання урожаю, 7,5–15 тис. 

у звичайний період; працівники птахофабрик: 

Польща – 17 тис. грн за місяць, Україна – 9–15 тис. 

за місяць; догляд і збір плодоовочевої продукції: 

Польща – 19 тис. грн за місяць, Україна –8 тис. грн. 

за місяць. При цьому слід враховувати, що тим, хто 

працює за кордоном, треба витрачати значні кошти 

на оренду житла і харчування, тож реальні доходи 

у них будуть або менші, ніж при аналогічній роботі 

в Україні, або такі самі. 

Слід зазначити, що за кордоном соціальні га-

рантії українським працівникам не забезпечуються, 

робота людей середнього і старшого віку оціну-

ється набагато нижче, ніж молоді. При цьому в 

Україні роботодавці віддають перевагу фахівцям із 

досвідом. Тим більше, практика розвитку агрохо-

лдингів в Україні, які використовують новітню те-

хніку і сучасні технології, доводить про реальні мо-

жливості отримання високої зарплати для тих пра-

цівників, які прагнуть до саморозвитку і 

опановують нові професії. 

Очевидно, що механізація та автоматизація ви-

робничих процесів у сільському господарстві ско-

рочує потребу підприємств у низькокваліфікованих 

робітниках, натомість підвищує потребу в спеціалі-

стах середньої та високої кваліфікації. Водночас, 

дефіцит кадрів відчувається на всіх ланках вироб-

ництва. Однак, якщо на посади, які вимагають ни-

зького рівня професіоналізму, ще можна знайти ка-

ндидатів, то за кваліфікованих спеціалістів ве-

деться боротьба серед суб’єктів господарювання. 

Зазначимо, що формування кадрового потенці-

алу для корпоративного сектору аграрної еконо-

міки здійснюється в закладах вищої аграрної 

освіти, де більша частка контингенту є вихідці з 

села. Так, в Україні на сьогодні функціонує 23 за-

клади вищої освіти 3-4 рівнів акредитації, із яких 6 

мають статус національних та 118 навчальних за-

кладів 1-2 рівнів акредитації. Дані НМЦ «Агроос-

віта» свідчать, що загальна кількість студентів у 

2018 р. перевищує 190 тис. осіб. Проте всього лише 

20% від усієї кількості студентів, які навчаються в 

українських аграрних закладах вищої освіти після 

закінчення навчання працюють за фахом.  

Основною причиною низької привабливості 

сільськогосподарського виробництва для молодих 

осіб є соціальна необлаштованість сільських насе-

лених пунктів. Адже різниця у рівні життя між міс-

том та селом є суттєвою, унаслідок нерозвиненості 

інфраструктури, недостатнього рівня соціального і 

медичного обслуговування, погіршення демографі-

чної ситуації, низької ефективностіі виробничої ді-

яльності деяких сільськогосподарських підпри-

ємств. І це лише окремі чинники, які негативно 

впливають на прийняття рішення випускників агра-

рних університетів працевлаштовуватися у сільсь-

кому господарстві [7].  

Однак існуюча дійсність у сільськогосподарсь-

кому виробництві відображає низьку якість життя 

сільських працівників. Про це свідчить частка ви-

трат на оплату праці та соціальні відрахування у 

структурі собівартості продукції знизилася із 16,8% 

у 2008 р. до 5,7% у 2018 р. З метою виявлення існу-

ючих проблем у функціонуванні системи норму-

вання і оплати праці в сільськогосподарських підп-

риємствах було проведено обстеження діяльності 

121 суб’єктів господарювання в сфері агробізнесу 

Київської області, яке показало, що в більшості із 

них відсутні посади економіста з праці, застосову-

ються застарілі та необґрунтовані норми вироб-

лення і норми обслуговування, відсутня залежність 

рівня заробітної плати від виконання встановлених 

норм праці. Все це призводить до зниження зацікав-

леності виконавців в результатах роботи, а також 

високого рівня плинності основних кадрів. 

Вважаємо, що підвищення рівня оплати сільсь-

когосподарської праці повинно бути забезпечено 

головним чином на основі підвищення заробітної 

плати за рахунок зростання продуктивності праці. 

Це, в свою чергу, може бути досягнуто шляхом ро-

зширення сфери застосування більш кваліфікованої 

праці, підвищення рівня зайнятості працюючих в 

сільському господарстві, в тому числі за рахунок 

розвитку диверсифікації виробництва та розши-

рення сфери послуг на селі, розширення масштабів 

застосування нової техніки і сучасних технологій 

[8].  
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Скорочення кількості працюючих в сільсько-

господарських підприємствах призводить до зрос-

тання показника землезабезпеченості. Встанов-

лено, що нині більшість сільськогосподарських під-

приємств орієнтуються на виробництво продукції 

рослинництва, головним чином зернових та соняш-

нику, які вимагають мінімальну кількість затрат 

живої праці, що в кінцевому результаті спонукає до 

залучення незначної кількості працівників і в біль-

шості випадків для виконання сезонних робіт.  

Сучасний рівень технічної оснащеності сільсь-

когосподарського виробництва характеризується 

позитивними тенденціями, що, в свою чергу, приз-

водить до зміни якісної структури і кількісні зайня-

тих в сільському господарстві. Основними переш-

кодами раціонального кадрового забезпечення є 

фактори, що зумовлюють небажання випускників 

працювати в сільській місцевості. Серед них слід 

виділити наступні: непривабливість сільської 

праці, низький рівень заробітної плати, недостатня 

забезпеченість житлом, нерозвиненість соціальної 

інфраструктури. Нині постає проблема впрова-

дження у виробництво науково обґрунтованих 

норм виробітку та їх врахування при визначенні оп-

лати праці, що забезпечить розвиток мотивації пра-

цівників господарств корпоративного сектору агра-

рної економіки. В нинішніх умовах трансформація 

організації заробітної плати повинна бути націлена 

на встановлення більш тісного зв’язку з кінцевими 

результатами, оскільки ефект нової системи госпо-

дарювання і оплата праці прямо залежать від їх най-

тіснішої взаємодії і від їх органічних взаємовідно-

син. 

Встановлено динамічність умов пошуку сфери 

зайнятості та використання робочої сили, її право-

вий статус й соціальна захищеність, а саме: зайня-

тість населення перемістилася у приватний сектор, 

яка поєднується із зайнятістю у неформальному се-

кторі; погіршення економічного стану сільського 

населення та розширення масштабів бідності на 

селі; обвальне зменшення зайнятості сільського на-

селення у тих сільських районах, на базі яких фор-

мувалися земельні банки агрохолдингів; згортання 

зайнятості у соціальній сфері села через зменшення 

чисельності сільського населення, закриття значної 

кількості об’єктів соціального призначення, скоро-

чення контингенту споживачів соціальних послуг 

та ін.; поширення тіньової зайнятості серед сільсь-

кого населення, як вимушеної його реакції на пра-

вову невпорядкованість трудових відносин на ри-

нку праці; поглиблення розшарування (фінансової 

та майнової нерівності) між різними прошарками 

сільських жителів, що посилюється зменшенням 

зайнятості економічно активного населення та його 

переходу у сектор неформальної зайнятості тощо. 

Виявлено позитивну тенденцію за період ана-

лізу підвищення оплати праці у сільському госпо-

дарстві, яка в 2018 р. склала 7166 грн (у розрахунку 

на одного штатного працівника), що на 24,4% є ви-

щою, ніж за аналогічний період минулого року. 

Вважаємо, що низький рівень оплати праці призво-

дить до відтоку робочої сили з сільського господар-

ства та витіснення її в інші галузі і особисті селян-

ські господарства.  

Доведено необхідність у відродженні в галузі 

сільського господарства практики нормування 

праці та встановлення оплати праці в чіткій відпо-

відності до норм трудових витрат за такими напря-

мами: адміністративний тиск і мотивування робо-

тодавців до запровадження нормування праці; по-

силення значущості колективного договору як 

форми регулювання трудових відносин між праців-

никами і роботодавцем; встановлення індивідуаль-

них норм праці для працівника; передбачення міні-

мальних гарантій працівників щодо оплати їхньої 

праці, доведення заробітної плати до рівня прожит-

кового мінімуму і вище. 
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Abstract 

In the article the author provides arguments in favour of the idea that students’ independent work is important 

not only as a supporting component of the educational process, but it is its important component, which can sig-

nificantly influence the formation of the personality of a future professional. The author considers some compo-

nents of the process of qualitatively organized students’ independent work that are useful from the point of view 

of personality psychology.  

Particular attention is paid to those useful individual psychological qualities that a professional teacher can 

form in students based on the results of a training course built on innovative technologies and students' independent 

work. 

Аннотация 

В статье автор приводит аргументы в пользу того, что самостоятельная работа студентов важна не 

только как вспомогательный компонент учебного процесса, но является его важной составляющей, спо-

собной значительно влиять на формирование личности будущего профессионала. Автор рассматривает 

некоторые полезные с точки зрения психологии личности компоненты самого процесса качественно орга-

низованной самостоятельной работы студентов.  

Особое внимание уделяется тем полезным индивидуально-психологическим качествам, которые про-

фессиональный педагог может сформировать у учащихся по результатам учебного курса, построенного на 

инновационных технологиях и самостоятельной работе студентов.  

 

Keywords: students’ independent work, quality of the educational process, motivation, game technique, emo-

tional background, psychology. 

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, качество учебного процесса, мотивация, игро-
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На данном этапе своего развития человеческое 

общество испытывает влияние многих негативных 

факторов, одним из которых является всеобщая 

пандемия, ведущая к дистанцированию и изоляции 

во всех сферах жизнедеятельности. Образователь-

ный процесс не является исключением. Напротив, 

переход на полностью дистанционное обучение су-

щественно влияет на учебный процесс. При этом на 

первый план выходят ранее второстепенные фор-

маты и режимы учебной деятельности, например, 

такие как самостоятельная работа студентов (далее 

СРС) и проектная деятельность во всем ее творче-

ском многообразии. 

Если характеризовать ее в целом и поверх-

ностно, учеба в дистанционном режиме сильно 

уступает очным форматам учебных занятий. [1; 5: 

6] Однако, по мнению автора, вынужденное ди-

станцирование, как ни странно, в некоторых слу-

чаях можно считать крайне позитивным явлением, 

так как оно выводит на поверхность вопросы и за-

дачи, которые давно уже требуют обсуждения и ре-

шения.  

В данной статье мы коснемся лишь тех аспек-

тов СРС, которые так или иначе связаны с препода-

ванием иностранных языков в неязыковом вузе. 

Это обусловлено тем, что автор будет излагать свои 

мысли в этом направлении с позиции своего про-

фессионального опыта (более тринадцати лет) пре-

подавания английского языка в неязыковом вузе. 

Но это вовсе не означает, что изложенный ниже 

возможный потенциал СРС не может быть приме-

ним практически к любым другим дисциплинам, 

допускающим такой формат работы в принципе. 

Итак, как уже говорилось ранее, мы считаем 

крайне важным результатом дистанцирования воз-

вышение роли СРС, особенно если она строится в 

симбиозе с современными форматами организации 

учебного процесса (такими как игровая методика, 

проектная деятельность и т.д.), расширяя свой и их 
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творческий потенциал и разнообразие учебного ин-

струментария педагога. 

По мнению автора, качественно выстроенная 

СРС может и должна в значительной степени спо-

собствовать улучшению качества преподавания 

иностранных языков в неязыковых вузах, где с каж-

дым годом сокращаются учебные часы, выделяе-

мые на эту дисциплину. И это при том, что возни-

кает очевидное противоречие между амбициями 

общества, предъявляющего определенные требова-

ния к выпускникам вузов, и ресурсами (в первую 

очередь временными) самих вузов. У неязыковых 

вузов просто нет возможности за отведенные им 

программой учебные часы обучить квалифициро-

ванного специалиста, владеющего как минимум од-

ним иностранным языком, причем не на базовом 

уровне, а на профессиональном. [5] И дистанцион-

ное обучение, на первый взгляд, не способствует 

решению этой проблемы, если мы будем по-преж-

нему недооценивать и скептически относиться к 

потенциалу СРС. 

Далее в статье автор планирует раскрыть ос-

новные потенциальные возможности профессио-

нально выстроенной педагогом СРС, которые не 

только смогут поддерживать качество обучения на 

приемлемом уровне, но и возвести результатив-

ность преподавания (иностранных языков, в част-

ности) на более высокую ступень. 

Главным условием и психологическим компо-

нентом полного раскрытия творческого и учебного 

потенциала СРС как самостоятельного и независи-

мого компонента образовательного процесса явля-

ется мотивация. Причем мотивация не только сту-

дентов, но и самого преподавателя. Каждый про-

фессиональный педагог, по глубокому убеждению 

автора, должен обладать базовыми навыками прак-

тической психологии. В первую очередь, конечно, 

чтобы с самой первой встречи со студентами уметь 

создать такой эмоциональный фон и придать моти-

вационный заряд, которые смогут удержать кон-

центрацию студентов на всем протяжении курса, 

как во время вебинаров, так и в процессе самостоя-

тельной подготовки к ним. Напомним, последняя 

является наиболее реалистичным способом значи-

тельного расширения рамок, выделяемого на изуче-

ние иностранного языка, учебного времени. 

Мы не будем подробнее останавливаться на са-

мом важном психологическом факторе СРС, моти-

вации, так как более подробно данный вопрос освя-

щен в другой статье автора – «The problem of moti-

vation of students within the educational process and 

possible strategies for its solution» [10, c. 63-68]. 

Итак, принимая условие, что мотивация обеих 

сторон учебного процесса состоялась и достаточно 

стабильна, перечислим другие психологические 

компоненты, способствующие, по мнению автора, 

повышению качества учебного процесса в формате 

СРС. 

1. Студенты избавляются (после первого или 

второго занятия) от большего количества стресс-

факторов. Как минимум, они не испытывают нега-

тивных эмоций по отношению к преподавателю, 

предмету, творческой рабочей атмосфере в группе 

и к возможным элементам оценивания со стороны 

педагога. [2] 

2. Избавляясь от ненужных стресс-факторов, 

студенты охотнее и качественнее концентрируются 

на учебном материале и преподавателе. 

3. Студентам легче переключаться между ин-

дивидуальным и групповым форматами работы с 

учебным материалом. 

4. Преподавателю нет необходимости «та-

щить» учебный процесс, так как он сам собой логи-

чески происходит по воле всех участников (по-

скольку с помощью преподавателя студенты учатся 

рационально распределять свое учебное время). 

5. Педагог получает возможность положи-

тельно влиять на студентов с помощью различных 

корректирующих психологических методик 

(например, помогает преодолеть «языковой ба-

рьер» или страх публичных выступлений). 

6. Опытный педагог может использовать эле-

менты коучинга. 

Далее рассмотрим (в произвольном порядке) 

позитивные и полезные психологические измене-

ния, которые, по мнению автора, профессионально 

организованная самостоятельная работа в совокуп-

ности с актуальными форматами построения учеб-

ного процесса (речь идет об упоминавшихся ранее 

проектной и игровой деятельности) способна вне-

сти в формирующуюся личность студента – буду-

щего специалиста в своей области.  

7. Выполняя задания разной степени сложно-

сти, с разными с временными ограничителями и ве-

сом (в плане оценки), студенты учатся целеполага-

нию и расстановке приоритетов, что является од-

ним из важнейших навыков в жизни каждого 

человека. 

8. Если педагог добился правильного настроя 

студентов на самостоятельную работу, они подсо-

знательно сформируют у себя любознательности и 

стремление выйти за рамки базовой программы 

курса. 

9. Понимая значимость и практическую по-

лезность выполняемых ими самостоятельно зада-

ний и осознавая важность результатов своей ра-

боты, студенты становятся более амбициозными, 

повышая свою самооценку за счет «правильной» 

оценки (и самооценки) их достижений. 

10. В современном деловом мире очень це-

нится такое качество сотрудника как автономность. 

Вкратце, это умение быстро схватывать то, что от 

сотрудника требуется, и далее выполнять работу 

качественно, не задавая повторных вопросов и не 

прося постоянно о помощи. Качественная СРС – 

именно такой тренажер, который воспитает у сту-

дентов навык автономности. 

11. Будучи подлежащей оценке, сама СРС и 

особенно ее результаты способствуют формирова-

нию здоровой конкуренции среди студентов и чув-

ство уважения (а не зависти) к их достижениям. 

12. В некоторых случаях СРС предполагает 

командную работу, например, при подготовке 

группового проекта. Если преподавателю удается 

создать из группы студентов настоящую команду, 

признающую его своим наставником и лидером, 
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подобная практика снимает множество психологи-

ческих барьеров, которые могли бы воспрепятство-

вать карьерному росту и даже просто работе в кол-

лективе будущим работникам. 

В большинстве случаев при использовании в 

учебном процессе элементов игровой деятельности 

роли между студентами распределяются по-раз-

ному, и в рамках одной игровой ситуации кто-то 

может оказаться лидером, а кто-то – подчиненным. 

Нет необходимости говорить о том, как полезен по-

добный практический (и психологический) опыт 

для будущих выпускников. Особенно ярко прочув-

ствовать реалистичность ролевой игры позволяет 

предложенная и прошедшая апробацию автором 

концепция ролевой игры. Более подробно о пре-

имуществах применения технологии глобальной 

игры изложено в статье «Концепции глобальной 

игры в обучении студентов иностранному языку» 

[4, c. 107-115].  

Позитивный эмоциональный фон, который со-

путствует всему процессу прохождения курса сту-

дентами, а также дружелюбная рабочая атмосфера 

на вебинарах,– все это призвано благоприятно вли-

ять на психику студентов, подсознательно форми-

ровать в них добрые чувства, что является крайне 

важным в современном обществе, терзаемом санк-

циями, локальными войнами и всеми видами нетер-

пимости.  

Как мы можем видеть из приведенных выше 

компонентов позитивного психологического влия-

ния профессионально организованной СРС на сту-

дентов, данный вид образовательной деятельности 

должен восприниматься преподавателями не 

только как вспомогательный компонент учебного 

процесса, но как полноценная и неотъемлемая его 

часть, способствующая формированию истинно 

профессиональной и психологически здоровой 

личности будущего специалиста.  
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Современное общество требует от нас здра-

вого рассудка, в котором присутствует рациональ-

ность, стабильность и спокойствие. Однако слабо 

сформированные навыки приобретения эмоцио-

нального равновесия, негативно сказываются на са-

мой личности и ее окружении. В последнее время 

особой актуальности приобрела эмоция страха, она 

стала оружием манипуляции, зарабатыванием де-

нег, механизмом сдерживания и торможения гар-

моничного развития как отдельной личности, так и 

общества в целом.  

Э. Гиденс описывает поздний модерн как куль-

туру риска. Это указывает на то, что жизнь людей 

стала небезопасной. Страх становится основой ми-

роощущения. Люди превращаются в жертв, кото-

рые пребывают в постоянном плену опасности, яв-

ной и вымышленной, лично пережитой и навязан-

ной окружающей средой. Данное обстоятельство 

лишает человека ответственности за ситуацию, та-

ким образом субъект жизнедеятельности преобра-

зуется в объект воздействия и манипуляции [10, c. 

3]. 

Страх во взаимоотношениях разрушает дове-

рие, социальные связи, требует дистанцирования и 

закрытости. Для полноценного функционирования 

общества необходимо восстановить чувство сво-

боды, моральной ответственности, взаимопод-

держки, что возможно в условиях приобретения 

навыков работы со страхами.  

В психологии вопрос возникновения эмоций, 

способов их проявления и контроля интересовал 

многих ученых. П. Гольбах [3] и К. Изард [5] де-

тально проанализировав особенности эмоциональ-

ной сферы человека, сформировали собственные 

теории базовых эмоций. З. Фрейд [7] изучал эмоци-

ональные проявления с позиций психических пато-

логических проявлений. Л. Баррет [1] является ав-

тором революционной теории конструирования 

эмоций, в которой в нетрадиционных способах опи-

сывается и доказывается возникновение эмоцио-

нальных переживаний. 

Традиционно считается, что эмоция страха 

возникает как биологическая реакция, рефлекс на 

определенный вид раздражителей, однако данная 

гипотеза во многих научных поисках не нашла под-

тверждения. Исследование механизмов появления 

и переживания таких аффектов открывает новые 

горизонты высвобождения негативных пережива-

ний и гармонизации личности и социума. 

Цель статьи – исследовать особенности появ-

ления, проявления и нейтрализации эмоции страха 

в психологическом, физиологическом и социаль-

ном аспектах. 

В XXI веке с его неистовым ритмом цивилиза-

ционных процессов и достижениями научно-техни-

ческого прогресса все чаще встает проблема психи-

ческой стабильности и гармоничного пребывания 

личности в социуме. Упрощение условий быта де-

лают комфортным пребывание человека в матери-

альном мире. Без внимания остаются индикаторы 

благосостояния, пребывающие в плоскости психи-

ческого, внутреннего, а в культуре все чаще куль-

тивируется эмоция страха, которая становится ос-

новой отношения к жизни. В последние годы сред-

ства массовой формации транслируют и освещают 

действия, которые пропитаны эмоциональной 

окраской страха (рост преступности, агрессивное 

поведение, загрязнение окружающей среды, эпиде-

мии, военные конфликты и т д). 

По результатам исследований, предметом ко-

торого выступил анализ данных электронных газет 
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было обнаружено, что количество упоминаний 

слов «страх», «опасно» за последнее время воз-

росло в несколько раз [9].  

Как метко отмечает Л. Свендсен: «страх есть 

заразным, стоит кому-то испугаться, беспокойство 

начинает мгновенно распространяться на других 

людей, даже если они не имеют собственного 

опыта переживания события, которое к этому при-

вело» [6].  

В последнее время, страх приобрел новые спо-

собы воздействия и начал выполнять следующие 

неспецифические функции: 

- стал источником творческого вдохновения и 

направлением развития индустрии моды (в Нью-

Йорке зимой 2005-2006 г. проходила выставка, где 

предметы защиты – бронежилеты, защитные очки и 

так далее – были представлены как произведения 

искусства и дизайна) [11]; 

- стал средством развлечений – в последнее 

время вырос спрос на художественные произведе-

ния, в которых изображаются ужасы апокалипсиса; 

- стал механизмом политических манипуля-

ций, которые удачно используются властью, когда 

деяния являются неэффективными и провальными, 

тем самым власть предостерегает население от по-

следствий возможных изменений и альтернатив-

ных способов решения ситуаций. 

Интересной является позиция Т. Гобса, кото-

рый указывал, что эмоциональное переживание 

страха выполняет двойную функцию. Оно проявля-

ется как волнение о будущем и побуждает человека 

к познавательной активности, дает ей возможность 

адаптироваться к среде. Также это чувство страха к 

невидимым вещам, на котором основывается вооб-

ражение [2, с. 167-168]. 

Поль Анри Гольбах усматривал преодоление 

проявления разнообразных страхов в знаниях. Ав-

тор был убежден, что эта эмоция делает человека 

социальным, для преодоления страха достаточно 

быть среди людей и чувствовать их присутствие и 

поддержку [3, с. 90]. 

 К. Ясперс считает, что страх побуждает чело-

века к познанию окружения, самого себя, к сохра-

нению собственной идентичности. Страх присущ 

человеку как естественный, но неотъемлемый, а 

ужас является средством преодоления ограничен-

ности человеческого существования. Страх явля-

ется положительной эмоцией, которая позволяет 

человеку задействовать рефлексию и найти свою 

сущность [8]. 

Традиционно в психологии эмоцию страха ис-

следуют в негативном аспекте проявления в пове-

дении детей и взрослых людей, характеризующу-

юся как фобия. С. Томкинс считает страх самой 

токсичной эмоцией, по его убеждению, именно он 

может лишить человека жизни, подтверждением 

этого существует бытовое выражение «умереть от 

страха» [5]. 

Переживание крайней формы выражения 

страха- ужаса - связано с чрезмерной активацией 

вегетативной нервной системы, которая отвечает за 

работу внутренних органов, организм начинает 

функционировать на пределе. Одновременно вклю-

чаются защитные механизмы и человек всячески 

старается избегать ситуаций, которые связаны с 

возникновением страха. 

Страх-это первичная и базовая эмоция, она вы-

полняет очень важную функцию для организма, по-

скольку она дает возможность ему выжить и избе-

жать опасности. Однако в обществе зачастую пер-

вичное эмоциональное переживания наделяют 

рядом негативных характеристик и указывают на 

его неприемлемость, называя трусостью.  

Именно страх является одной из защитных ре-

акций, которая обеспечивает целостность живого 

организма, она присуща живым существам, а по-

давление ее проявления негативно отражается на 

психофизиологическом состоянии организма. При-

чина страха - чувство неуверенности, потенциаль-

ной угрозы, потери ощущения безопасности.  

Страх не следует отождествлять с тревогой. 

Страх состоит из специфических и определенных 

физиологических факторов, экспрессивного пове-

дения, определенных переживаний, постоянного 

ожидания угрозы или опасности.  

В детском возрасте эмоция страха сопровож-

дается физическим дискомфортом, неблагополу-

чием физического «Я». В старшем возрасте эмоция 

страха и угрозы вызывается социальными факто-

рами (потеря социального статуса, признания, ма-

териального обеспечения и т д), иногда такое эмо-

циональное состояние возникает параллельно с 

эмоцией удовольствия и чувством азарта [5]. 

З. Фрейд, исследуя такие эмоциональные про-

явления как страх, диференциировал их следую-

щим образом: «Показатели готовности человека пе-

режить и почувствовать страх, находятся на подсо-

знательном уровне и не имеют объекта, который бы 

реально вызвал дискомфорт, о их существовании 

человек еще не знает, но интуитивно догадывается, 

что это переживание реального страха относи-

тельно какого-то объекта. Фобия – это присутствие 

патологического переживания страха, которое все-

гда связано с предметом; испуг-это сильное аффек-

тивное состояние, которое вызывается внезапно-

стью, необычайной скоростью появления, иногда 

сопровождается неопределенностью; истерия-это 

разновидность невроза, который вызывается фо-

бией» [7]. 

Причины страхов разнообразны, они могут вы-

зываться определенным объектом или его отсут-

ствием, особенно когда от этого зависит безопас-

ность и благосостояние человека. Одни опасения 

возникают естественно, спонтанно, они вызваны 

инстинктом самосохранения, другие являются ре-

зультатом навязанных социумом убеждений и 

предубеждений. В культурном контексте много 

опасностей рационализировано и сформировано в 

виде преданий (бояться молнии, остерегася агрес-

сивно настроенных людей). Для описания эмоции 

страха в быту и в литературе существует такой си-

нонимический ряд понятий: страх-тревога, ужас, 

паника, фобия, боязнь. 

Страх выполняет различные функции оценки 

(от положительной до отрицательной). Он может 
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парализовать волю и ускорить смерть человека (в 

случаях, когда человек боится болезни, неблаго-

приятных обстоятельств, стихийного бедствия и т 

д). В таком случае снижается эффективность всех 

когнитивных процессов, однако в воображении ак-

тивно дорисовываются образы опасности, человек 

становится апатичным и не в силах противостоять 

обстоятельствам. Опасения могут играть и положи-

тельную функцию, они включают мобилизацион-

ные процессы и побуждают человека к активным 

действиям. На биологическом уровне происходит 

выброс адреналина, который и вызывает такую ре-

акцию. Также включаются мнестические процессы, 

происходит детальное и долгосрочное запоминание 

всех обстоятельств испуга.  

В. Гуляихин и Н. Тельнова, изучая особенно-

сти проявления страха, определили такие его роли 

и функции: мотивационная, адаптационная, оце-

ночная, сигнально-ориентационная, организацион-

ная, мобилизационная, социализирующая, смысло-

образующая [4]. 

Многочисленные научные исследования, по-

священные изучению механизма появления и тече-

ния эмоций, указывают на разноаспектность про-

блематики. Учитывая идею относительно того, что 

на определенный стимул в организме существует 

ответная реакция, которую одинаково переживают 

живые организмы, было создано много теорий, 

например, Ч. Дарвина, У. Джеймса, К. Ланге, П. Эк-

мана и других. Данные ученые пытались найти об-

щее и однотипное в эмоциональных реакциях. На 

основе данных учений был создан ряд теорий о ба-

зовых эмоциях. Сегодня существует более 14 таких 

теорий, но отсутствует единый аффективный ком-

понент, который бы присутствовал во всех теориях 

[6]. 

Автор одной из теорий базовых эмоций К. 

Изард отмечает, что независимо от национально-

сти, культуры, возраста, пола все люди одинаково 

считывают мимическое отображение эмоции и од-

нозначно ее трактуют. В данном случае под эмоци-

ями понимаются: страх, гнев, радость, изумление, 

отвращение, печаль, интерес. По мнению автора, 

биологические базовые эмоции определенно и од-

нозначно появляются с помощью мышц лица, они 

одинаково проживаются и осознаются людьми, по-

скольку возникли в результате эволюционных про-

цессов [5]. 

Однако другие исследователи, проведя иссле-

дование с применением электромиографии лица во 

время переживания различных эмоциональных со-

стояний, уменьшили значимость теории о базовых 

эмоциях, поскольку выяснили, что у людей для вы-

ражения той или иной эмоции задействуется разная 

группа мышц. В свою очередь нейробиологи 

начали изучать головной мозг на предмет вычисле-

ния участков головного мозга, которые иннервиру-

ются при одинаковых аффективных состояниях. 

Достаточно долго считалось, что эмоция страха ло-

кализуется в миндалинах, структурах, которые раз-

мещены около гипоталамуса. Однако доказано, что 

иннервирование этого участка сопровождает и дру-

гие эмоциональные переживания. Анализируя по-

явление страха, можно наверняка утверждать, что 

такое эмоциональное состояние появляется у чело-

века, когда он получает определенный социальный 

опыт, собственно пережитый или навеянный внеш-

ним окружением. Поэтому уместным является 

предположение, что человек рождается без страха. 

Уже в процессе социализации и влияния окружения 

с определенными предостережениями и запретами 

в человеческой психике зарождается опасение, тре-

вога, страх, паника и тому подобное. 

Ученые объясняют появление страха из-за спе-

цифической формы социального обучения. Человек 

подражает поведению другого человека, если он 

пережил страх, тогда другой, зная об этом и попав 

в схожую ситуацию, будет переживать такой аф-

фект. Для объяснение таких обстоятельств Л. Бар-

рет предложила теорию конструирования эмоций. 

В соответствии с данной теорией все эмоциональ-

ные состояния создаются человеческим мозгом на 

основе социального опыта. Поэтому в зависимости 

от ситуации, социально-окружающей среды и ко-

гнитивного убеждения у каждого человека появля-

ются собственные аффекты. Они происходят мгно-

венно и автоматически. То, что раньше усвоилось 

как целостная картина, оставляет в памяти след, ко-

торый оживает (даже в условиях актуализации его 

какой-то части). По мнению Л. Баррет, именно та-

кой механизм является основой возникновения 

эмоций у человека [1]. 

Постоянно во время сознательного восприятия 

окружающего мира мозг использует прошлый 

опыт, который преобразуется в систему понятий, 

чтобы управлять поведением и приписывать значе-

ние ощущениям. Поэтому переживание эмоций - 

это процесс индивидуальный, при котором класси-

фицировать и описывать субъективные ощущения 

как единые, невозможно. Каждый человек по-сво-

ему внутренне воспринимает и переживает разно-

образные аффективные состояния. 

Теория конструирования эмоций сочетает в 

себе элементы трех разновидностей конструкти-

визма, а именно: социального, признавая важность 

культурного поля, формирующего смысловое 

наполнение системы понятий; психического (эмо-

ции являются результатом работы базовых систем 

головного мозга); нейронного (именно благодаря 

опыту формируются связи в головном мозге). Со-

гласно теории конструирования эмоций, аффектив-

ные состояния не являются врожденными, рефлек-

торными реакциями, а есть результатом формиро-

вания паттернов внутренних чувств на 

определенные ситуации в окружающей среде. Их 

контекст отображается в понятиях, которые форми-

руют предпосылки для симуляций в когнитивных 

образах. Универсальность понимания и восприятия 

эмоций происходит благодаря коллективной интен-

циональности и речи. Поскольку каждое аффектив-

ное состояние отражает содержание в понятии, ко-

торое определяет действие, последняя подробно 

прогнозируется с учетом ресурсов и потенциала ор-

ганизма. Поэтому каждый человек, переживая ту 

самую эмоцию, реагирует по-своему. У кого-то 
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страх вызывает оцепенение, а у другого, наоборот, 

происходит максимальное возбуждение, человек 

начинает действовать (бежать, защищаться и т д) [1, 

c. 53–54]. 

Все вышеизложенное указывает на то, что эмо-

ции переживаются субъективно, в них существует 

индивидуальный смысл и целесообразность. В еди-

ной социокультурной среде эмоции приобретают 

устойчивые смыслы и выступают в качестве свое-

образных кодов и сигналов в общении. Согласно 

теории конструирования страх не может возник-

нуть, если человек его никогда не переживал или 

вообще не знает об обстоятельствах, которые могут 

ему потенциально угрожать. Таким образом, факты 

опасности все меньше основываются на личном 

опыте, а являются навязанными извне информаци-

онными ведомствами. Средства массовой информа-

ции создают виртуальное пространство, в котором 

повсюду присутствуют опасности и угрозы (терро-

ристические акты, последствия глобального потеп-

ления, вредность продуктов питания, ядерная 

война, эпидемии и т д). Однако большинство людей 

доживает до старческого возраста и никогда в ре-

альности не сталкивается с опасными ситуациями. 

Только на протяжении жизни люди постоянно ис-

пытывают страх, навеянный социальным окруже-

нием. Часто страхи, которые были пережиты чело-

веком в детстве, продолжают жить на подсозна-

тельном уровне и вызывать различные проблемы на 

психическом и физиологическом уровнях. В преде-

лах психосоматических исследований выявлены 

участки организма, в которых происходят деструк-

тивные изменения через неотреагированные страхи 

и тревоги. 

Избавиться от страха невозможно, потому что 

именно эта эмоция помогает человеку выжить, со-

хранить собственные ресурсы. Однако следует 

учиться контролировать страх и преодолевать нега-

тивные последствия переживания такого аффекта. 

Эмоция страха обладает биологическими, со-

циальными и психологическими особенностями. 

На ее формирование и проявление влияют социаль-

ные нормы, культурные особенности среды и лич-

ный опыт. Окружающая среда (через метод соци-

ального заимствования) обучает людей, чего, когда 

и как надо бояться и остерегаться, что несет потен-

циальную угрозу, что необходимо делать, чтобы 

этого избежать.  

В этот процесс вовлечено много социальных 

институтов (мода, индустрия развлечений, поли-

тика), которые решают проблемы преодоления 

страха и избегания опасности. 

Когда человек находится в постоянном страхе, 

он становится объектом манипуляций, выключа-

ется его сознание, мышление, он начинает действо-

вать на уровне физиологии организма, основная за-

дача которого-выжить. 

В отличие от других живых существ человек 

обладает когнитивными способностями и способ-

ностью к отвлечению. Это одновременно имеет 

свои преимущества и недостатки. Изучение челове-

ческого страха содержится не в плоскости физиоло-

гии, а в причинах и способах его возникновения. 

Отрицательным в этом аспекте является то, что че-

ловек боится виртуального, потенциально угрожа-

ющего. Но данное обстоятельство в это же время 

указывает на механизм преодоления аффекта и ра-

ционализации ожидания опасности. 
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Анотація  

Висвітлено особливості використання різножанрових матеріалів тижневика «The Economist» у газеті 

«Chwila» у 1920–1930-ті рр. визначено проблемно-тематичні аспекти публікацій британського видання, 

які викликали журналістський інтерес редакції галицького пресодруку та були запотребовані читацькою 
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Вивчення британської преси, зокрема доклад-

ний аналіз проблемно-тематичної та жанрової спе-

цифіки її публікацій нині є однією із важливих до-

слідницьких тем українських науковців. Особливо 

варто відзначити зацікавлення етапами станов-

лення і функціонування відомих широкому загалу 

видань, їх розвитку, специфікою контенту та його 

жанровим втіленням, а також швидкою реакцією 

редакційних колективів на виклики й загрози сього-

дення. Окреслена проблематика нині представлена 

в дослідженнях, результати яких ми оглянули в 

статті «Преса Великої Британії як об’єкт вивчення 

у працях українських медіа дослідників» [1].  

Як свідчать публікації сучасної української 

преси, досвід британських журналістів у 

висвітленні складних проблем суспільно-політич-

ного, економічного, культурного та, наприклад, до-

лученого до них в минулий рік медичного спря-

мування нині є дуже запитуваним. Особливою ува-

гою, зокрема, користуються статті впливового 

британського тижневика «The Economist», який 

розпочався ще 1843 року у Лондоні й виходить до-

нині. З позицією тижневика звіряють своє бачення 

дійсності пресові видання не тільки Великої Бри-

танії, а й інших європейських країн. Значною мірою 

посилаються на погляди, твердження, висновки 

британських колег журналісти сучасних українсь-

ких пресодруків «День», «Дзеркало тижня», 

«Український тиждень», інші авторитетні газети й 

журнали.  

Метою ж цієї статті є з’ясування присутності 

тижневика «The Economist» в інформаційному про-

сторі міжвоєнних років в Східній Галичині, яка на 

той час перебувала в межах Польської держави. 

Вивчення змісту низки галицьких видань вказаного 

періоду дає змогу підтвердити, що матеріали цього 

британського видання переказували (на рівні пере-

кладу або ж з певними коментарями) багато газет і 

журналів, серед яких виокремимо суспільно-

політичні видання – українськомовні щоденники 

«Діло» і «Новий Час», польськомовні газети 

«Gazeta Lwowska» та «Chwila». Декілька цих часо-

писів виходили в світ ще з ХІХ ст., були добре 

відомі аудиторії, користувалися значним читаць-

ким попитом. У більшості матеріалів галицьких ви-

дань «The Economist» отримував характеристику як 

«поважний британський часопис», «відомий еко-

номічний тижневик», «найсерйозніше англійське 

господарське видання».  

Особливу увагу до матеріалів британського 

тижневика виказували журналісти львівського ча-

сопису «Chwila», який виходив упродовж 1919–

1939 рр. Про те, що проект був успішним фінан-

сово, свідчить чимало фактів, але відзначимо лише 

такий: від 1934 р. щоденна газета потрапляла до чи-

тачів двічі в день. Основні тематичні напрями – сус-

пільно-політичні, економічні, культурницькі – 

підтверджують універсальність змісту газети, що 

зазвичай є найбільш популярним типом пресових 

видань.  

Журналісти «Chwil-і» відбирали до вміщення 

в своєму виданні різножанрові публікації тижне-

вика, присвячені здебільшого аналізу економічного 

розвитку міжвоєнної Польщі, висвітленню еко-

номічних питань міжнародного значення, а також 

поясненню загальних суспільно-політичних про-

блем, що мали вплив на розвиток міжнародних 

відносин. 

Показовим під цим куто є редакційний огляд 

низки публікацій британського тижневика під 

назвою «Anglicy o naszej sanacji skarbu» [2], в якому 

відзначено, наприклад, що «The Economist» містив 
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багато ґрунтовних матеріалів, які докладно розкри-

вали особливості діяльності «податкової 

адміністрації» в країні. Оглядач «Chwil-і», що пояс-

нював читачам основні твердження «The 

Economist-а», відзначив глибоку обізнаність бри-

танських журналістів з проблемами Польщі зага-

лом та з економічними проблемами зокрема, з ак-

центуванням на низці прогнозів і рекомендацій в 

економічному сегменті для уряду країни. Такі ко-

ментарі, що підкреслювали високий професійний 

рівень працівників «The Economist-а», постійно су-

проводжували опубліковані матеріали тижневика.  

Більшість публікацій львівської газети, в яких 

йде мова про матеріали «The Economist-а», 

вміщувалися під рубрикою «Економічний огляд» і 

містили замітки, огляди, коментарі тижневика з 

приводу важливих міжнародних подій, внутрішніх 

процесів, пов’язаних із функціонуванням країни як 

єдиного економічного механізму. Відзначимо ха-

рактерний тля такого типу публікацій матеріал під 

назвою «The Economist» o rokowaniach polsko-

angielskich» [3]. Зокрема, ведучи мову про особли-

вості обговорення польсько-британської співпраці, 

автор відзначав опублікований коментар з приводу 

перемовин щодо позики британського уряду Поль-

ській державі, акцентуючи увагу на провадженні 

так званої «білої війни» думок і поглядів щодо про-

понованої форми підтримки з описом усіх можли-

вих факторів ризику та резонансного сприйняття.  

Не оминули увагою львівські журналісти 

статтю «The Economist-а», в якій було здійснено 

порівняльний опис економічного становища По-

льщі (зі значною перевагою) і Росії у 1920 р. Редак-

ційна практика у відборі такого тематичного типу 

публікацій є цілком зрозумілою, оскільки давала 

змогу читачам сприймати складнощі життя в країні 

в певному оптимістичному висвітленні [4].  

Низка матеріалів, в яких йшлося по економічні 

проблеми Польщі, що аналізувалися на тлі еко-

номічних світових процесів, також отримувала 

опертя публікаціями «The Economist-а». Наводячи 

позицію авторитетного лондонського часопису, 

співробітники «Chwil-і» все ж сприймали її кри-

тично, полемізуючи або ж спростовуючи певну ін-

формацію, яка стосувалася економічного сегмента 

розвитку країни. Скажімо, журналіст, який підготу-

вав до друку у львівській газеті розлогі коментарі 

одного з очільників Польського Банку щодо еко-

номічної кризи початку1930-х рр., акцентував його 

думку про те, що пропоновані експертами «The 

Economist-а» шляхи подолання кризи не були 

дієвими, а тим більше, не могли відразу викликати 

очікувані результати [5].  

Свідчення важливості для редакції викори-

стання матеріалів «The Economist-а» містить стаття 

анонімного автора «Polityka polska zdjęła 

rękawiczki: walka o spadek po Marszałku Piłsudskim. 

Organ City londyńskiej o sytuacji w Polsce» [6]. Він, 

зокрема відзначив, що лондонське видання 

опублікувало потужний аналітичний матеріал про 

внутрішні відносини в Польщі після смерті мар-

шала Пілсудського. Наголосивши на неабиякій 

важливості цього матеріалу тижневика, львівський 

автор все ж зауважив, що британська преса при-

діляла мало уваги розвитку країни та аналізу тих 

процесів, які відбувалися в нелегкі часи її станов-

лення. При цьому відзначено, що загалом тон статті 

демократичний і демонструє неприховану «сим-

патію до «селянської країни». Ця стаття закінчува-

лася думкою, що для Польщі на цьому етапі по-

трібен передовсім політичний мир для подолання 

економічних труднощів. 

Відзначимо, що журналісти «Chwil-і», пода-

ючи свої аналітичні матеріали, що стосувалися важ-

ливих аспектів суспільно-політичного та економіч-

ного життя країни, для підтвердження правильності 

своїх суджень чи доповнення новими знаннями та-

кож використовували матеріали «The Economist-а». 

Намагаючись розібратися в складнощах міжнарод-

ної політики напередодні драматичних подій 1939 

року, редакція газети опублікували статтю «Niemcy 

w przyszłej wojnie», що побачила світ саме під та-

кою назвою і в «The Economist-і». «Найважливіший 

лондонський економічний журнал», відзначав 

анонімний автор «Chwil-і», надрукував «роздуми 

про військовий потенціал Німеччини, засновані, по 

суті, на цифрах, опублікованих самим рейхом» [7]. 

Такий же прийом – підтвердження власного 

розуміння політичної міжнародної ситуації та про-

гнозування її розвитку – використано, наприклад, у 

статті Бернарда Зінгера «Między zachodem a 

wschodem». Автор вів мову про політику Третього 

рейху в Європі, висвітлюючи особливості її про-

вадження. Зокрема, йшлося про факт «передачі 

Клайпеди в німецькі руки» [8] та спричинений цим 

міжнародний резонанс. Публіцист порушив важ-

ливу на той час проблему – планування підписання 

міжнародних угод, зокрема Польщі з іншими 

країнами, що на його думку, було доволі складною 

проблемою. Опертя на авторитетну думку «The 

Economist-а» підтверджувало позицію автора 

«Chwil-і» щодо декларативності пунктів угод, 

підписання яких впливало на «традиційну політику 

рівноваги» країни.  

Загалом відзначимо, що наявність публікацій 

британського тижневика в корпусі змісту «Chwil-і» 

свідчила про його авторитет в європейському 

масмедійному середовищі загалом. Значна увага 

редакції газети до тем і проблем, а також до особ-

ливостей їх висвітлення у «The Economist-і» спри-

яла покращанню змісту видання, додаючи ваги 

львівським журналістам у їх вмінні провадити 

фахову змістову політику, впливала на розширення 

кола аудиторії. Відзначимо також, що у різні роки 

відчувалася певна тенденція щодо відбору тема-

тики публікацій «The Economist-а». Якщо на по-

чатку 1920-х рр. перевагу редакції «Chwil-і» від-

дано публікаціям британського тижневика, які роз-

кривали проблеми економічного стану Польщі, то 

на початку 1930-х рр. помітна її зацікавленість кри-

зовими процесами, осмисленням можливостей їх 

подолання, встановлення економічної рівноваги 

тощо. У другій половині 1930-х рр., що характери-

зувалися відчутним занепокоєнням соціуму сус-

пільно-політичними процесами, які відбувалися в 

Європі, відбір матеріалів до осмислення в «Chwil-
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і» провадився з вибором саме цієї тематичної скла-

дової матеріалів британського тижневика.  
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Abstract 

Construction materials are the sources of γ-radiation of natural radionuclides (NR) and ingress of radon. The 

subject of the research is radioactive properties of multicomponent concretes and calculation of human radiation 

exposure when using concretes. The gamma-spectrometric method determined the specific activities of 226Ra, 
232Th and 40K in 7 samples of concrete. According to the value of the effective specific activity Cef <370 Bq/kg, 

the concrete samples under research belong to class I of radiation hazard and can be used in construction without 

restrictions. The effective equivalent dose of radiation for people living in concrete premises for 50 years is smaller 

than the total dose of radiation of the population due to NR and conducting medical procedures 170 mSv. However, 

based on the calculated average annual tissue (pulmonary) doses of human exposure with radon for ventilated and 

unventilated premises and on the dose level because of γ-radiation of NR, the samples of concrete were found that 

cannot be recommended for the use in civil engineering. Neither sample of concrete can be used in non-ventilated 

indoors. 

 

Keywords: natural radionuclides, effective specific activity, concrete, gamma-ray radiation, radon emana-

tion. 

 

Introduction. The natural radiation background is 

largely stipulated by radionuclides: 232Th and 238U and 

their decay products, as well as 40K existing at trace lev-

els in the earth’s crust. These natural radionuclides 

(NR) are the sources of gamma radiation. Their concen-

tration in soils, sands and rocks depends on the geolog-

ical features of the regions of the world [1]. Construc-

tion materials made from various raw materials vary by 

the value of the specific activity of NR. People spend 

more than 80 % of their time indoors, therefore, they 

are exposed to the radioactive effects of construction 

materials NR for a long time. Therefore, the assessment 

of radioactivity and radiological hazards associated 

with construction materials is necessary. The radiation 

exposure indoors is essential both in terms of its mag-

nitude and the need for optimization. External exposure 

due to radionuclides of these materials is very im-

portant, but it is often neglected as far as radiation pro-

tection is concerned. The measures [2, 3] are proposed 

aimed at reducing the level of external and internal ra-

diation exposure of a person indoors: using radiation 

protection methods and their optimization, observing 

the building standards, reducing the possibility of radon 

emanation from the pores of construction materials and 

increasing public awareness.  

Analysis of literature data and problem setting. 

Portland cement is a major and weighty component 

used in the construction of buildings in many countries. 

This composite material is made of several types of raw 

materials: limestone, clay, gypsum and iron ore. Deter-

mining the activities of all raw materials, cement 

clinker and the end-product, which is Portland cement, 

is significant for human safety [4]. Iron ore materials 

provide occurrence of 232Th in cements, coal and fly ash 

– 226Ra, clays – 40K [5]. Upon receiving slag Portland 

cement with the utilization of industrial waste, the tech-

nical and chemical properties of the material obtained 

are usually studied and, very rarely, its radiological fea-

tures [6]. 

In [4, 5, 7–15], the specific activities of NR are 

determined in the samples of cements of various com-

positions by the gamma spectrometry method. The 

comparative characteristics of the radiological proper-

ties of the cements are shown in Table 1.  

The last column shows the criterion for evaluating 

construction materials – the effective specific activity 

Cef, calculated by the given average values of Ci of ra-

dionuclides according to the formula [19] 
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Таблица 1  

 Radioactivity of cements produced in different countries 

Country, material 
Ci, Bq/kg (value range) Refe- 

rence 
Cef, Bq/kg 226Ra 232Th 40K 

Pakistan,  

Islamabad/ 

Rawalpindi region 

clinker 
51.1 

(32.9‒69.3) 

23.2 

(22‒24.4) 

258.4 

(243.1‒273.7) 
[4] 

103.5 

Portland 

cement 

34.2 (22.3‒

46.1) 

29.1 (25.5‒

32.7) 

295.1 (228.2‒

362) 
97.4 

Turkey 

34.3 58.2 512 [5] 154.1 

33  16.7 239.5 [7] 75.2 

52  40 324 [8] 131.9 

45.2 

(2.1‒88.2) 

27.3 

(1.8-52.7) 

457.8 

(68.1‒847.5) 
[9] 84.8 

India. 

Aligarh region  

19 

(9‒28)  

35 

(21‒43) 

406.7 

(280‒554)  
[11] 99.4 

India, 

Tiruvannamalidistrict 

54.1 39.3 149.8 

[12] 

118.3 

28.6 23.5 180.7 74.7 

31.3 41.2 233.9 105.2 

Nigeria 
66  126 589 [13] 281.1 

43.8 21.5 71.7 [14] 78.1 

Egypt 
33 

(16‒50)  

14 

(11.6‒16.4) 

45 

(19‒71) 
[15] 55.2 

Serbia <5‒4938 <3‒63 <10‒3192 [16] ‒ 

Slovakia 
13.8 

(8.58–19.1) 

18 

 (9.78–26.3) 

645.9 

(156.5–489.4) 
[17] 92.3 

Romania 23.04–27.31 ‒ ‒ [18] ‒ 

 

1.31 0.085 ,Ra Th KC C C Cef     Bq/k

g, (1) 

where ,RaC  ,ThС  KC  are specific activities 

of 226Ra, 232Th and 40K respectively in Bq/kg; 1; 1.31; 

0.085 – coefficients equal to the ratio of dose levels in 

the infinite space, created at the same specific activities 

of 232Th and 226Ra; 40K and 226Ra respectively. The val-

ues of these coefficients depend on the energy and 

quantum efficiency of the NR radiation. 

The main contribution to the value of Cef is made 

by activity of 226Ra. According to [19], all construction 

materials given in Table 1 are of the first class of radi-

ation hazard Cef <370 Bq/kg and can be used in con-

struction without restrictions. 

A number of cement samples of various composi-

tions have been studied in [15]. It has been proved that 

the cement with additives of blast furnace slag has the 

highest level of radioactivity, while the white cement 

has the lowest. In some cement samples low 137Cs ac-

tivity is registered [15, 20]. The works on determination 

of radioactivity of the finished concrete and raw mate-

rials for its production, namely aggregates, flying ashes 

and blast furnace slags, are also of interest [18, 21, 22]. 

Construction materials are the sources of radon in-

side buildings. Radionuclides of radon and their daugh-

ter products of decay precondition the risk of exposure 

due to alpha radiation. As a result of the relatively 

higher concentration of radon in residential buildings 

and the longer time spent there, indoor radiation expo-

sure comprises 90 % of the risk of lung cancer caused 

by radon [23]. Radon is responsible for about 70–75 % 

of the radiation dose of the population of Ukraine from 

all sources of natural radiation [24]. In [18], the data on 

radon emanation from the samples of concrete without 

additives and with 10 % and 20 % of mineral additives 

are presented. The radon egress rate is slightly higher 

in the sample with 10 % of the additive, and a little 

lower in the presence of 20 % of the additive. The re-

search in [18] emphasizes the importance of the struc-

ture of pores formed during introduction of additives. 

A large number of literature data is about the radi-

oactivity of individual construction materials, much 

less attention is paid to multicomponent materials, such 

as concretes, the γ-radiation of their NR, the emanation 

of radon isotopes.  

Subject of the research is the radioactive proper-

ties of multicomponent concretes and the calculation of 

radiation dose for a human when using concretes. 7 

samples of JSC “Road Repair Construction Manage-

ment No. 33” concrete were studied. The company uses 

concrete to build roads and highways. Concrete can 

also be used in civil engineering, depending on the 

component composition.  

Objectives of the research: 

‒ experimental determination of the specific activ-

ities of NR in multicomponent concretes; 

‒ calculation of the γ-radiation dose of NR of con-

cretes and the effective equivalent dose of exposure for 

people living in modern stone premises; 

‒ calculation of the average tissue dose of a person 

stipulated by inhalation of radon isotopes, depending 

on the intensity of ventilation in the premises. 

Materials of the research, experimental part. 

Gamma-spectrometric analysis of slag was performed 

using a СЕГ-001 “АКП-С” scintillation gamma spec-

trometer, the range of measured energies, whose 

gamma radiation ranges from 50 to 3000 keV. The in-

vestigated samples were placed in a 1-liter Marinelli 

measuring vessel. The average time of measuring the 
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activity of natural radionuclides was 2 hours. The limit 

of permissible basic error in measuring activity for 

Marinelli geometry (P = 0.95) is less than 25 %. The 

Akwin software was used to process the measurement 

results. Table 2 includes experimental data on the spe-

cific activities of radionuclides Ci, obtained by the γ-

spectrometric method, as well as the results of the cal-

culation of the total specific activity Csum and Cef of the 

concretes (calculated by the formula (1)). 

 

Table 2 

The results of γ-spectrometric analysis of the samples of concretes 

№ 
Ci, Bq/kg (contribution in Сsum,%) 

Сsum, Bq/kg Сef, Bq/kg 226Ra 232Th 40K 

1 42.3 (4.1) 59.1 (5.7) 942 (90.3) 1043.4 200 

2 42.4 (5.2) 54.8 (6.8) 714 (88.0) 811.2 175 

3 46.4 (4.5) 61.2 (6.0) 920 (89.5) 1027.6 205 

4 24.9 (5.3) 46.2 (9.8) 398 (84.9) 469.1 119 

5 31.3 (37.2) 52.8 (62.8) ‒ 84.1 101 

6 22.2 (4.7) 35.7 (7.5) 416 (87.8) 473.9 104 

7 38.3 (8.4) 34.0 (7.5) 382 (84.1) 454.3 115 

 

 

Activities of 226Ra and 232Th are comparable with 

the data in Table 1, activity 40K in samples 1‒3 is a bit 

overstated. 

The total specific activity of concrete samples 

ranges from 84.1 to 1043.4 Bq/kg. The sample of con-

crete No. 1 has the highest specific activity, and sample 

No. 5 has the lowest. The main contribution to the value 

of Сsum is made by 40K activity, then – by 232Th. 

For the concrete samples, the Cef value exceeds the 

average for the CIS (93 Bq/kg [25]) and for Ukraine 

(106 Bq/kg [26]) except samples No. 5, 6. However, all 

the samples of concrete under study belong to class I of 

the radiation hazard of building materials used in con-

struction without restrictions, Cef <370 Bq/kg. These 

concretes do not pose a significant radiation hazard to 

the people. The contribution of radionuclide activities 

to the value of Cef of concrete samples No. 1‒3 becomes 

smaller in the order 40K> 232Th> 226Ra, for the remain-

ing samples the greatest contribution is determined by 

232Th activity. 

 

Calculation of radiation dose for people living 

in concrete premises. 

The effective specific activity of concrete Cconcrete 

as a multicomponent material can be calculated by the 

additivity principle, based on the effective specific ac-

tivities of its components (Cef)i: cement, sand, aggre-

gate, etc., according to the formula: 

 

C С nconcrete i i  , Bq/kg,  (2) 

where Ci is the effective specific activity of NR in 

a specific component of the concrete, Bq/kg. 

ni is the mass content of the component in the con-

crete. 

An effective equivalent dose of exposure to radia-

tion for people living in concrete premises was calcu-

lated by the following formula [25]: 

4.74D Сindoor concrete  , μSv/y. (3) 

The level of dose obtained with γ-radiation of NR 

concrete was calculated by the difference [25]: 

 305,D DNR indoor    μSv/y, (4) 

where 305 μSv/y is a dose that the people can get 

remaining the whole year on the open ground in middle 

latitudes.  

Thus, DNR  is an additional effect of γ-

radiation of NR, stipulated by living in stone buildings. 

The results of the calculation of the annual effective 

equivalent dose of human exposure and the dose be-

cause of γ-radiation of NR of the concrete samples are 

given in Table 3. 

Table 3 

The annual effective equivalent dose of human exposure and the dose of  -radiation of NR of the con-

crete samples, mSv/y 

№  1 2 3 4 5 6 7 

Dindoor  0.948 0.83 0.972 0.564 0.479 0.493 0.545 

DNR   0.643 0.525 0.667 0.259 0.1747 0.188 0.24 

D50y. 47 42 49 28 24 25 27 

 

The dose due to γ-radiation from the samples of 

concretes No. 1–3 exceeds the total annual dose due to 

the action of γ-radiation from building materials and 

emanation of radon isotopes from the walls 

(0.35 mSv/y [25]). With the exception of concrete sam-

ples 1–3, the calculated value NRD  is comparable 

with the literature data, mSv/y: 0.326–0.515 for ce-

ments [12]; 0.12–0.39 [15] and 0.21–0.31 [21] for con-
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cretes of different composition. The internal hazard in-

dex, which has a similar meaning, is calculated in [17], 

mSv/y: for Portland cement – 0.17, for slag Portland 

cement – 0.22–0.23, for pozzolan cement – 0.256. 

Thus, by the γ-radiation intensity of the material 

NR, concrete samples 1–3 give cause for concern. 

In 50 years, the dose of radiation indoors will be: 
 

D50y. = indoorD . 50 . 10‒6 Sv.  
 

The value of D50y. (Table 3) is smaller than the total 

dose of radiation exposure of people at the expense of 

NR and conducting medical procedures for 50 years 

(170 mSv [26]).  

The calculation of the average human tissue 

dose preconditioned by inhalation of radon isotopes, 

depending on the intensity of ventilation in the 

premises. The process of radon exhalation can be di-

vided into two stages: the emanation of atoms into the 

internal pores of the material and the diffusion of radon 

over the pores with the subsequent egress from the ma-

terial. With reduced air exchange and high or normal 

speed of exhalation, the radon volume activity in the 

room air can reach high values. For modern stone 

houses with reinforced concrete floors, the penetration 

of 222Rn into the room air from the soil is difficult, and 

the main source of ingress for 222Rn is its exhalation 

from building structures. The maximum possible egress 

of radon is determined by product of 226Ra concentra-

tion in the building material at the radon emanation co-

efficient using the following formula [25]: 

 
ρ ηRa

Rn

C
С max

Ρ

 
 , Bq/l,  (5) 

where RnmaxС  is the maximum possible radon 

activity in the pores of the material, Bq/l; RaC  is the 

specific activity of radium in the material, Bq/kg;  is 

material density, kg/l; P is the porosity of the material, 

%. 

Residents of the houses, where the conditions for 

radon accumulation were created, can get high individ-

ual doses of lungs exposure, reaching 1 Sv/y. The lung 

dose limit is 15 mSv/y [19]. Additional exposure due to 

emanation of building structures is 0.35 mSv/y, and due 

to radon ingress from the soil under the building – 

0.69 mSv/y. The average annual effective dose of radon 

radiation for Ukraine, taking into account the popula-

tion in the regions, is 3.2 mSv/y [26]. 

The level of radon egress from concrete was esti-

mated in accordance with the value of the effective ac-

tivity of radium СefRa (СRa.η) and the maximum concen-

tration of 222Rn in the pores of the samples of materials 

СRnmax. No excess of СefRa for building materials of class 

I radiation hazard has been detected (22.2 Bq/kg) [19, 

25]. 

CRnmax was calculated by equation (5) with regard 

to the data ρ = 2.4 kg/l; η = 0.095; P = 8 %. The CRnmax 

value determines the scale of the volumetric activity of 

radon in the indoor air. It depends on the rate of air ex-

change. The radon concentration in the room air CRn is 

usually 0.01СRnmax, which is associated with the stack 

effect and the presence of waste in building materials 

in the form of additives. 

The average annual tissue (pulmonary) dose of hu-

man exposure with radon ( Dlungs ) for non-venti-

lated (6) and ventilated (7) rooms was calculated re-

spectively by the following formulas [25] 

 135 RnD С ,lungs    Sv/y, (6) 

38 RnD С ,lungs    Sv/y, (7) 

where СRn, Bq/l. 

When calculating according to these formulas, it 

is conditionally assumed that the radon concentration 

in the inhaled air is constant; radon is in equilibrium 

with decay products. The doses are calculated on the 

assumption that about 60 % of aerosol particles carry-

ing radioactive decay products of radon isotopes are re-

tained in human lungs. Ventilation conditions of the 

premises when calculating by formula (7), are the fol-

lowing – 0.001 of room air volume changes in 1 s. 

The results of the calculation are shown in Table 

4. No samples of concrete can be used for the construc-

tion of unventilated buildings, the average equivalent 

dose (0.35 mSv/y) is exceeded for them [25]. For sam-

ples No. 1–3, 7, when they are used in conditions of 

intensive ventilation, an excess of Dlungs > 

0.35 mSv/y was also observed, therefore the materials 

studied cannot be recommended for the construction of 

residential houses. 

Conclusions: 

‒ The specific activities of NR in multicomponent 

concretes are experimentally determined. The value of 

the effective specific activity indicates that all samples 

of concrete belong to class I of radiation hazard and can 

be used in construction without restrictions, Cef 

<370 Bq/kg. It is shown that according to the data on 

the radioactivity of the samples and the mass contribu-

tion of their indi-  

Table 4.  

Annual tissue dose of human exposure in ventilated and unventilated premise 

Value  

Nsample 
СRa, Bq/kg СRnmax, Bq/l СRn , Bq/l 

Dlungs, Sv/y for-

mula (6) 

Dlungs, Sv/y 

formula (7) 

1 42.3 1.21 1.21.10-2 1.63 0.46 

2 42.4 1.21 1.21.10-2 1.63 0.46 

3 46.4 1.32 1.32.10-2 1.78 0.5 

4 24.9 0.71 7.1.10-3 0.96 0.27 

5 31.3 0.89 8.9.10-3 1.2 0.34 

6 22.2 0.63 6.3.10-3 0.85 0.24 

7 38.3 1.09 1.09.10-2 1.47 0.41 
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vidual components, the variation of the content of 

other components of concrete can be determined. 

‒ The dose of γ-radiation of NR of the samples of 

concrete 1–3 exceeds the average total annual dose due 

to the action of γ-radiation of construction materials 

and emanation of radon isotopes from the walls. Con-

crete samples 4–7 do not pose a radiological hazard in 

terms of γ-radiation intensity when used for construc-

tion of buildings; 

‒ The average tissue (pulmonary) dose of human 

exposure, stipulated by inhalation of radon isotopes 

during emanation by building materials shows that no 

concrete samples can be used for the construction of 

unventilated residential premises and concrete samples 

1‒3, 7 cannot be used in the conditions of intensive ven-

tilation. 
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