
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAGES OF FORMATION AND  

DEVELOPMENT  

OF THE ECONOMY OF INDEPENDENT  

UKRAINE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monograph  

 

 

 

 

edited by Doctor of Economic, Professor,  

Yu. Pasichnyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlag SWG imex GmbH 

Nurnberg, Germany 

2021 



Verlag SWG imex GmbH 
 

 

 

Recommended for publishing by Academy of Economic Science of Ukraine 

 

Reviewers: 

Doctor of Economics, Professor Alekseev Ihor  

Doctor of Economics, Doctor of Laws, Professor Pokataeva Olga 

Doctor of Economics Sidelnikova Larysa 

 

 

 

Science editor: Doctor of Economics, Professor Yu. Pasichnyk 

 

 

 

 

 Pasichnyk Yu., Radchenko O., Sukach O. etc. (2021). Stages of 

Formation and Development of the Economy of Independent 

Ukraine: Collective monograph [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. 

Yu. Pasichnyk ]. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 472 р. 

 
ISBN 978-3-9819288-9-9 

 

 

 

The edition is aimed at academics, financial sector professionals, teachers, 

students and other stakeholders. 

All materials are published in the edition of the authors. The authors are 

responsible for the originality, completeness and reliability of the submitted 

developments. 

 

 

Collective of authors would like to thank the Academy of 

Economic Sciences of Ukraine for their support and the 

opportunity to participate in the collective monograph. 

 

ISBN 978-3-9819288-9-9 

 

 
© 2021 Verlag SWG imex GmbH 

© 2021 Pasichnyk Yu., Radchenko O., 
Sukach O. and others. 



STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ECONOMY  

OF INDEPENDENT UKRAINE 

 

3 

РОЗДІЛ І 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ  

 

1.1 Analysis of the financial share of the national security of Ukraine 

The development of statehood since the acquisition of independence by 

Ukraine in 1991 presupposes, first of all, the formation of a stable economy. It is 

precisely because of the absence of an economic strategy and a balanced economic 

policy that the economy has experienced crisis shocks over the 30-year journey. 

Having inherited from the planned economy one of the most powerful economies, 

but without an integral concept of national security, primarily in the money and 

foreign exchange markets, financial risks covered all spheres of production and 

society and acquired a national character1. Therefore, the economic system of 

Ukraine is in many ways inferior to the leading world ones2. Actually, an active 

study of national security issues in the economic sphere3 began only after obtaining 

the status of a sovereign state. It is noted that the dynamic processes4 of 

globalization give rise to new opportunities for the domestic economy, facilitate 

access to international loans and capital, the growth of effective entrepreneurship 

through the opening of regional and global markets. But at the same time, these 

processes increase the country's vulnerability to external risks and the situation is 

getting worse5. Under such conditions, financial security is a prerequisite for 

ensuring national interests. 

National security is regulated by the Law "On National Security of Ukraine" 

dated July 21, 2018, which defines the foundations and principles of national 

security and defense, as well as the foundations of state policy in this direction. By 

order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated August 15, 2012 №569-r, the 

Concept of ensuring national security in the financial sector, including security 

issues in the budgetary sphere, in the field of public debt management, 

government-guaranteed debt and corporate sector debt, the tax sector, and real 

sector finance economy, banking, foreign exchange market and in the areas of 

 
1Shavkun V.M., Sukhatska I.A. (2013). Finansovi ryzyky v umovakh hlobalizatsii ta ekonomichna 

bezpeka derzhavy [Financial risks in the context of globalization and the economic security of the 

state]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of Khmelnytsky National 
University, 4, V 3, pp. 209-212. 
2Lekar S. (2019). Pravove rehuliuvannia ekonomichnoi bezpeky v Ukraini. [Legal regulation of 

economic security in Ukraine]. Administratyvne pravo i protses – Administrative law and 
process.12. pp.186-192. DOI https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.12.35 
3Stratehiia ekonomichnoi bezpeky Ukrainian period do 2025 roku [Strategy of economic security 

of Ukraine for the period up to 2025]. Proekt 2021-04-15 URL : http://kyiv-
heritage.com/sites/default/files/ f 
4Leontovych S., Radchenko O. The role of state financial regulation in Strengthening the National 

Security of Ukraine. Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in 
den Zeiten der Neo-Industrialisierung. Korneev V., Pasichnyk, Yu., Radchenko O., Khodzhaian A. 

und andere: Collective Мonograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2020. Р. 7. 
5Leontovych S., Radchenko O. Budgetary methods of preserving national security in the 
conditions of the global crisis. Scientific Letters of International Academic Society of Michal 

Baludansky. 2020. 1. Р. 127. 
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functioning of the stock market and non-banking financial sector. 

According to the Concept of ensuring national security in the financial sphere 

of August 15, 2012 No. 569-r, national security in the financial sphere includes 

security issues in the budgetary sphere, in the sphere of public debt management, 

government-guaranteed debt and corporate sector debt, taxation, and finance. the 

real sector of the economy, the banking sector, the foreign exchange market and in 

the areas of functioning of the stock market and the non-banking financial sector. 

The characteristic features of national security in the financial sphere are balance, 

resistance to internal and external threats, the ability to ensure the effective 

functioning of the national economy and the economic growth of the state. 

The National Security Strategy of Ukraine, according to the Presidential 

Decree of September 14, 2020 №392/2020, is aimed at creating favorable, 

including financial conditions for the development of science, stimulating 

innovation and the introduction of new technologies, in particular in the areas of 

security and defense, industry, energy, mechanical engineering, agriculture, 

construction and infrastructure, in the information and telecommunications 

spheres. 

According to the National Security Strategy by Decree of the President of 

Ukraine №287/2015, in the Decision of the National Security and Defense Council 

of Ukraine dated May 6, 2015 "On the National Security Strategy of Ukraine", the 

key condition for the new quality of economic growth is to ensure economic 

security through: demonopolization and deregulation economy, protecting 

economic competition, simplifying and optimizing the taxation system, creating a 

favorable business climate and conditions for accelerated innovative development, 

creating conditions for investors, attracting foreign investment in key sectors of the 

economy, developing the military-industrial complex, increasing the resilience of 

the national economy to negative external impacts, diversification of external 

markets, trade and financial flows, ensuring the integrity and protection of 

infrastructure; effective use of budgetary funds, international economic assistance 

and resources of international financial organizations, effective control over the 

state of public debt; stabilizing the banking system, ensuring transparency of 

monetary policy and restoring confidence in domestic financial institutions; in 

modern conditions, especially the transparency of public procurement procedures. 

According to the Law on National Security of Ukraine dated June 21, 2018 

№2469-VIII, security areas are identified that guarantee sustainable development 

of the national economy, civil society and the state to ensure the growth of the 

level and quality of life of the population. 

The strategy for the development of the sphere of innovation activity for the 

period up to 2030, according to the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine 

dated June 10, 2019, stipulates that the acceleration of economic development and 

qualitative changes in the structure of the economy can ensure, first of all, the 

development of industry and the agricultural sector. It was also pointed out that it 

is necessary to conduct an audit of developments and topics related to military 

designation in order to assess the possibility of creating products for dual or 
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civilian use. 

The law "On the Bureau of Economic Security of Ukraine" dated January 28, 

2021 №1150-IX in art. 2, clause 6, it is established that risk is a threat, which is 

identified in the budget, tax, customs, monetary or investment spheres, the 

influence of which leads to the shadowing of the economy and weakening of the 

economic security of the state. 

The aim of the study is to analyze financial national security at the level of 

individual industries. In our earlier study, the regulatory framework was analyzed 

and the institutional contours of the problem of financial regulation of national 

security were identified, on the basis of which two levels of the problem under 

consideration were identified – financial regulation that provides an estimated part 

of security (financial support) and a mechanism for regulating and preserving the 

economy with financial levers (financial security)1. This scientific intelligence is 

devoted directly to financial security as part of national security. 

The theoretical2 foundations of economic, and in its composition, financial 

security are highlighted in numerous studies. Currently, the Order of the Ministry 

of Economic Development and Trade of Ukraine "On Approval of Methodological 

Recommendations for the Calculation of the Level of Economic Security of 

Ukraine" №1277 dated October 29, 2013 is in force where financial security is 

highlighted in the composition of economic, production, demographic, energy, 

foreign economic, investment and innovation, macroeconomic, food and social. 

The calculation of integral indices in the context of these sub-indices (components 

of economic security) is carried out on the basis of an assessment of more than 130 

individual indicators based on both statistical data and data obtained through a 

survey of respondents. The main indicators of the level of economic, and in its 

composition financial security, are shown in Fig. 1. 

 
1Leontovych S., Radchenko O. Budgetary methods of preserving national security in the 
conditions of the global crisis. Scientific Letters of International Academic Society of Michal 

Baludansky. 2020. 1. Р. 127. 
2Hubskyi B.V. (2001). Ekonomichna bezpeka Ukrainy: metodolohiia vymiru, stan ta stratehiia 
zabezpechennia[Economic security of Ukraine: measurement methodology, state and security 

strategy]. Kyiv : DP «Ukrarkhbudinform»; Pasternak-Taranushenko H.A. (2002). Ekonomichna 

bezpeka derzhavy. Statyky protsesu zabezpechennia [Economic security of the state. Provision 
process statics]. za red. B. Kravchenka. Kyiv : Kondor.; Natsionalni systemy otsiniuvannia ryzykiv 

i zahroz: krashchi svitovi praktyky, novi mozhlyvosti dlia Ukrainy [National risk and threat 

assessment systems: best world practices, new opportunities for Ukraine]: analit. dop. (2020). 
[Reznikova O. O., Voitovskyi K. Ye. Lepikhov A. V.] ; za zah. red. O. O. Reznikovoi. Kyiv : 

NISD; Problemy ta perspektyvy zmitsnennia stiikosti finansovoi systemy Ukrainy [Problems and 

prospects of strengthening the stability of the financial system of Ukraine]: analit. dop. (2021). 
[Shemaieva L. H., Zhalilo Ya. A., Yurkiv N. Ya. ta in.] ; za nauk. red. Ya. A. Zhalila. Kyiv : 

NISD. 
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Figure 1 – The level of economic security of Ukraine is integral and by 

individual components in 2010-2020, % 
Source: based on data12 

 

As can be seen from Fig. 1, during 2010-2020. the state of economic security 

was assessed as unsatisfactory – 46% on average with a deterioration in almost all 

indicators to a dangerous level in 2012, 2014-2015, 2019-2020, and in 2019 the 

level of economic security of Ukraine was 43%, and the results of the first half of 

2020 – 41%. According to the analysis provided in the draft Strategy for the 

Economic Security of Ukraine for the Period up to 2025, the reasons are the 

constant deficit of the state budget and the associated significant debt burden, 

insufficient development of long-term investment lending to the economy and the 

stock market. But, the results presented in the Financial Stability Report, prepared 

by the National Bank of Ukraine3, showed that the level of financial security was 

not critical, given the coronavirus crisis. 

Table 1 shows the main challenges, threats and tasks of state policy in the 

field of financial security. 

 
1Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli. Ofitsiinyi sait [Ministry of Economic 
Development and Trade. Official website] URL : https://dostup.pravda.com.ua/ request/ 

48539/response/116625/attach/2/ SCAN% 20180362.PDF. 

2 Stratehiia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy na period do 2025 roku [Strategy of economic 
security of Ukraine for the period up to 2025]. Proekt 2021-04-15 URL : http://kyiv-

heritage.com/sites/default/files/ f 
3Zvit pro finansovu stabilnist Natsionalnoho banku Ukrainy vid 18 hrudnia 2020 roku № 747-rsh 
[Report on the financial stability of the National Bank of Ukraine dated December 18, 2020 No. 

747-rsh]. URL : https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2020-H2.pdf?v=4 
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Table 1 – Main challenges and threats and objectives of state policy in the 

field of financial security 
Main challenges and threats Public policy challenge 

low level of budget discipline, low 

institutional ability of budget funds 
managers to develop plans for more than 1 

year, limited links between budget 

planning and priority areas of state 
development 

implementation by the main administrators of state 

budget funds of measures to improve the efficiency of 
planning their activities in accordance with the priority 

directions of state development, taking into account 

budget indicators for the medium term, increasing 
budget discipline 

a significant volume of the state budget 

deficit, exceeds 3% of the forecasted 

nominal volume of GDP of Ukraine 
determined by the Budget Code 

reforming the insurance market for promoting the 

widespread introduction of insurance; 

development of the field of public procurement in 
accordance with the standards of the EU Directive 

insufficient level of financial inclusion gradual reduction of the state budget deficit and 

strengthening of interaction with IFIs 

unresolved issues of assets and financial 
liabilities in the temporarily occupied 

territories 

stimulating the banking sector to direct credit funds to 
the development of the real sector of the economy, 

SMEs 

loss of budget revenues as a result of 
common schemes of tax evasion and base 

erosion 

creating conditions for increasing the attraction of 
long-term funding and, accordingly, expanding long-

term and investment lending 

inconsistency of legal regulation of tax 
relations 

reducing the level of non-performing loans and 
increasing the stability of the banking system 

insufficient development of long-term 

lending 

activation of the development of the national stock 

market 

a significant part of non-performing loans 
in the loan portfolio of banks 

reducing investor risks, ensuring the protection of 
rights in the stock market 

low level of stock market liquidity, 

protection of investor rights, along with a 

low ability of the regulator to counteract 
market abuse 

ensuring a reduction in the cost of borrowed funds for 

the needs of the state (through the optimal 

coordination of monetary and debt policies) 

the outdated pension system is imperfect ensuring the functioning of the three-tier pension 

system 

Source: based on data1 

 

To structure the tasks of state policy, it is necessary to focus on the main 

types of threats to the national security of Ukraine in the context of hybrid 

aggression, each of which should be assigned a number of importance and a 

passport, as it is developed in foreign countries2. 

According to the SMIDA3 macroeconomic survey for the Ukrainian 

economy, after the rapid collapse in the 2nd quarter of 2020 caused by the 

 
1Stratehiia ekonomichnoi bezpeky Ukrainyna period do 2025 roku [Strategy of economic security 

of Ukraine for the period up to 2025]. Proekt 2021-04-15 URL : http://kyiv-

heritage.com/sites/default/files/ f 
2Proekt «Pasport bezpeky Ukrainy: natsionalnyi ta rehionalnyi vymiry» [Project "Safetydatasheet 

of Ukraine: national and regional dimensions"] URL : 

https://intsecurity.org/Pasport_bezpeky_Ukrainy.pdf 
3Makroekonomichnyi ohliad (17 hrudnia 2020 roku) [Macroeconomic Review (December 17, 

2020)] URL : https://smida.gov.ua/news/publications/makroekonomicnijoglad17grudna2020roku 
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quarantine, the economy quickly recovered in the next quarter, exceeding 

forecasts. However, further growth slowed down with the second wave of the 

coronavirus pandemic, although recovery growth of + 5.6% is expected in 2021, 

and the Ukrainian economy is well prepared for the crisis as a result of a structure 

with a high share of agricultural products and IT services and strengthening of 

macro-financial stability after the crisis of 2014-15. 

An analysis of the national production and financial accounts is shown in Fig. 

2 and fig. 3. According to the data, we observe an increase in production and real 

forecasts of stable dynamics, while the financial account demonstrates an 

ambiguous change in wealth and its very volatile dynamics. At the same time, the 

indicators of net incurrence of financial liabilities and net acquisition of financial 

obligations reached synchronization in 2019. 

 
Figure 2 – Production account (in actual prices) for 2012-2019, UAH mln 

Source: Compiled according to the State Statistics Service of Ukraine1 

 

It can be assumed that the differences in the trends of the components of the 

financial account show the difference in the growth of production, product and the 

reaction of finance, which, it turns out, are not always tied to the growth of the 

former. 

 
1Sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Site of the State Statistics Service of Ukraine] 

URL : https://ukrstat.org/ 
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Figure 3 – Financial account (in actual prices) of changes in wealth 2012-

2019, UAH mln 
Source: Compiled according to the State Statistics Service of Ukraine1 

 

Balance of financial resources of enterprises of the national economy for 

2013-2019 (Fig. 4) demonstrates an annual moderate increase, and some decline in 

2017, against a rapid jump in 2016, caused by the growth in the value of current 

assets, primarily of large enterprises. In the context of economic forms, the largest 

increase in resource consumption for activities is demonstrated by medium-sized 

enterprises, the correlation coefficient is 0.98, while in large enterprises – 0.87, and 

small ones – 0.84. The forecast for annual growth in a three-year period is quite 

high – 93%, and amounts to billion UAH 1,025 annually. 

As indicated in the Concept 2025, a significant threat in the sphere of finance 

of the real sector of the economy may be a mismatch between assets and liabilities 

of enterprises, the presence of obsolete fixed assets and technologies. A potential 

threat could be the implementation of speculative transactions with land plots, the 

bankruptcy of agricultural producers as a result of the introduction of agricultural 

land into the market turnover. To prevent possible financial difficulties in the real 

sector of the economy, state policy should be aimed at introducing a system for 

continuous monitoring of these indicators. 

 

 
1Sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Site of the State Statistics Service of Ukraine] 

URL : https://ukrstat.org/ 
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Figure 4 – Balance of financial resources of enterprises of the national 

economy for 2013-2019, At the end of the year; million UAH 
Source: Compiled according to the State Statistics Service of Ukraine1 

 

In theory, each sector of the economy, the region should have adapted tools 

and mechanisms of financial security. On the example of budgetary security, this is 

manifested in terms of expenditures on the industry (Table 2). Methodological 

support of this process requires development, and in the table we analyzed the 

agrarian and defense spheres. 

Table 2 – Dynamics of functional expenditures of the State budget for the 

agricultural sector and defense of Ukraine in 2014-2020, billion UAH 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

State budget expenditures 
on agriculture 

5135 4143 4075 10532 13054 13020 13496 

Share in budget 

expenditures,% 
1,19 0,71 0,59 1,25 1,32 1,21 1,04 

Share of cg in economic 
expenditures,% 

14,92 11,15 12,97 22,39 20,52 18,00 7,98 

State defense budget 

expenditures 
27363 52005 59350 74346 97024 106627 120374 

Defense share in budget 
expenditures,% 

6,34 8,91 8,59 8,82 9,81 9,91 9,28 

Source: calculated according to the data of the State Treasury of Ukraine2 

 

 
1Sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Site of the State Statistics Service of Ukraine] 

URL : https://ukrstat.org/ 
2Sait Derzhavnoho kaznacheistva Ukrainy [Site of the State Treasury of Ukraine] URL : 

https://www.treasury.gov.ua/ua 
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According to the National Security Strategy (2020) and the Concept for the 

Development of the Security and Defense Sector (2016), the implementation of 

this Strategy requires allocating at least 5% of GDP annually to financing the 

security and defense sector, in particular to defense spending – at least 3% of GDP 

annually, and to ensure the development of the military-industrial complex – 0.5%. 

The Ministry of Defense of Ukraine1 for 2021 provides UAH 117.5 billion, or 

almost 9%. Of this amount, 116.2 billion UAH will be received by the defense 

department. For 2 months of 2021, UAH 12.5 billion was allocated from the 

budget for defense, or 7.62% of the total state budget expenditures according to the 

functional classification. 

The Concept for the Development of the Security and Defense Sector (2016) 

defines a system of views on the development of security and defense capabilities 

of Ukraine in the medium term, formed on the basis of an assessment of the 

security of the environment and the financial and economic capabilities of the 

state, carried out as part of a comprehensive review of the security and defense 

sector of Ukraine. The security of challenges, according to the Concept, includes 

the crisis phenomena in the national economy, the ineffectiveness of anti-crisis 

measures leading to the depletion of the financial resources of the state, limit its 

ability to financially support the implementation of the state policy of national 

security. 

The directions for the development of the security and defense sector (clause 

4 of the Concept) are provided for. application of a program-oriented approach to 

determining the amount of financial and material and technical resources required 

for the effective functioning of the security and defense sector; creation of a system 

for ensuring state financial support for defense order projects for the entire period 

of their implementation; development of military-technical cooperation with 

partner states. 

The modern policy of state financial support for the agricultural sector of 

Ukraine has features of protectionism, which manifests itself as measures of state 

regulation for the sake of competition, facilitating the inflow of investments, 

saving material costs, protecting jobs, in order to maintain stable conditions for 

development. The foundations of state policy in budgetary, credit, pricing, 

regulatory and other spheres of public administration are defined in Art. 1 of the 

Law on State Support, as measures to stimulate the production of agricultural 

products and the development of the agricultural market, as well as to ensure the 

food security of the population. In the State Budget for 2017, with an 

accompanying package of normative acts (the Law of Ukraine On Amendments to 

the Budget Code of Ukraine (Vedomosti of the Verkhovna Rada, 2017, No. 2, 

Article 26), a norm was introduced that the annual amount of State budget funds to 

support agricultural producers is not less than 1 % of output in agriculture, which 

 
1Yaki napriamky finansuvannia v oboronnomu biudzheti – 2021 u prioryteti [What areas of 

financing in the defense budget – 2021 are in the priority] URL : 
https://armyinform.com.ua/2020/12/yaki-napryamky-finansuvannya-v-oboronnomu-byudzheti-

2021-u-prioryteti/ 
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at that time amounted to UAH 5.5 billion of budgetary funds. Later, this norm was 

withdrawn, and the agricultural support budget is formed based on financial 

capabilities. 

In 2021, the agricultural sector has billion UAH 17,542 expenditures, which 

is 1.32% in functional expenditures of the state budget and 18.2% in expenditures 

on the economy. This is higher than the level of 2020, since in addition to UAH 4.5 

billion to finance programs, an additional billion UAH 6.780 will be allocated (at 

the expense of other ministries) for the restoration of the relevant ministry. A 

number of new programs and directions are envisaged in terms of supporting small 

businesses, certain types of products – animal husbandry, organic, potato growing. 

The directions of the government's activities for these sectors in accordance 

with the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated June 12, 2020 No. 

471 "On approval of the Program of Activities of the Cabinet of Ministers of 

Ukraine" (clauses 5.6-5.8), is given in tal. 3. 

Table 3 – Directions of the Government's activity to ensure food and military 

security 
Reforming the defense industry Food security of the country 

Reform of the system for identifying needs and 
procurement 

 Implementation of an effective system of 

financing research and development work 
Support for enterprises of the military-

industrial complex and the space industry  

Reform of enterprises of the defense-industrial 
complex, SC "Ukroboronprom" 

Development and implementation of the 

concept of import substitution Deepening of 
interstate cooperation in the field 

Reforming the system of state export control 

over military and dual-use goods 
Expected results: 

supply of a certain number of the latest 

weapons systems 
providing the defense forces with effective 

systems ordering, procurement, technical 
equipment increase in the number of 

enterprises of the military-industrial complex, 

receive a net profit 

ensuring the development and adoption of 

automated command and control systems for 

troops and weapons, unmanned platforms 
(systems) of land, sea and air, the development  

Promoting the development of farming 
Creation of conditions for youth 

Attracting investment in the agricultural sector 

Building export potential by prioritizing direct 
support 

Providing credit resources 

Development of new export- and domestic-
oriented industries, types of energy 

Reducing the cost of insurance  

Creation of an agricultural register 
Optimization of the privatization procedure for 

state lands 

Completion of the reform of the field of safety 
and quality of products 

Land reform • 

Expected results: 
an increase in the number of farms, by financing 

an increase in the provision of loans 
increase in investment 

the ability of the agro-industrial complex to 

provide the population with food 

security of the domestic market 

increase in the number of profitable state-owned 

enterprises 
improvement of the corporate governance system 

at state enterprises 

transparent privatization 
land market introduction 

Source: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated June 12, 2020 No. 471 "On 

Approval of the Program of Activities of the Cabinet of Ministers of Ukraine" 

 

New challenges from 2020, primarily the exacerbation of the economic crisis 



STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ECONOMY  

OF INDEPENDENT UKRAINE 

 

13 

due to the pandemic, climatic cataclysms, the rapid stratification of society in 

terms of living standards and incomes, military operations in the east, the 

introduction of a land market, disruption of the established international political 

and financial balances and changes in demand for the structure and domestic 

export products pose new requirements for government support. However, new 

challenges give rise to new opportunities, therefore, for example, the Ukrainian 

Institute for the Future sets the goal of Agrostrategy-20301: how Ukraine will 

become a world supermarket of food products and an organic hub in 10 years, 

which is quite justified given the state of socio-economic indicators. 

Thus, the legislative requirements for the nationally important security 

sectors – defense and the agricultural sector – have been met, despite the most 

difficult problems of financing and increasing threat factors for both sectors. 

In general, according to the results of the study, it was revealed that the level 

of economic security of Ukraine is integral and for individual components in 2010-

2020. On average, it was 46%, within the lower norm, but in 2020 it dropped to 

41%, which is quite critical. This situation requires a revision of the structure of 

expenditures of the branches of national security and the preservation and 

strengthening of the most effective in their structure. 

The main challenges, threats and tasks of state policy in the field of financial 

security are systematized. The challenges primarily include the deficit and 

ineffective budget allocation, loss of income due to ill-considered fiscal policy, and 

insufficient credit resources for the economy. Directions of state policy should 

develop as effective planning of budget funds, stimulation of bank lending, 

especially for small businesses, reducing the cost of money for the economy, and 

the like. 

The analysis of the national production accounts and the financial accounts, 

according to which we observe the growth of production and real forecasts of its 

constant dynamics, while the financial account demonstrates an ambiguous change 

in wealth since 2014 and the failure to achieve the state of financial equilibrium in 

the post-crisis period. Balance of financial resources of enterprises of the national 

economy for 2013-2019 shows moderate annual growth, better dynamics in 

medium-sized farms. As of the end of 2019, the volume of resources of the 

economy reached billion UAH 1149,497, and the forecast for annual growth in the 

three-year period is quite high – 93%, and amounts to billion UAH 1,025. 

Thus, the role of financial in strengthening the national security of Ukraine is 

a rather diverse and not fully explored problem. The financial component for non-

moldable sectors of the economy requires an in-depth assessment, determination of 

volumes and appropriate systemic reflection in a single strategy, with correlation 

and interconnections with other components of national security. In modern multi-

 
1 Ahrostratehiia-2030: yak Ukraini za 10 rokiv statysvitovym supermarketom kharchovoi 

produktsii ta orhanichnymk habom [Agrostrategy-2030: how Ukraine in 10 years to become a 

global food supermarket and organic hub]. URL : 
https://strategy.uifuture.org/ukraina%E2%80%93sv%D1%96toviy-supermarket-

ekolog%D1%96chnix-produkt%D1%96v.html 
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vector impacts and challenges, the process of forming a financial security 

mechanism should be a common task for the government, public organizations, 

science, practice, the population and investors – all interested stakeholders. 

 

 

 

1.2 Європейський вектор розвитку фіскальної політики 

природоохоронного спрямування  

Європейське суспільство завжди характеризувалося прогресивними 

поглядами щодо реалізації інноваційних проектів фіскального спрямування. 

Природоохоронна фіскальна політика покликана виконувати стратегічно 

важливі комплексні завдання, одним з яких є створення безпечного для 

життя навколишнього природного середовища. Позитивна динаміка росту 

фіскальної ефективності екологічного оподаткування є одним з 

найактуальніших питань формування дохідної частини бюджетів держав. 

Аналіз системи екологічного оподаткування за показником фіскальності 

повинен проводитись з урахуванням її направленості на зменшення 

забруднення підприємствами екосистем, мінімізації застосування 

забруднюючих речовин в національній економіці, при цьому має нівелювати 

фактор адміністрування екологічного оподаткування. Через це надважливого 

значення набуває необхідність реалізації комплексних програм щодо 

процедури застосування механізму екологічного оподаткування з 

врахуванням його фіскальних наслідків.  

Фіскальна політика природоохоронного спрямування почала 

впроваджуватись в Європі починаючи з кінця ХХ століття і передбачала 

досягнення подвійного ефекту – екологічного та економічного. Сучасні 

виклики перед глобальною економікою змушують уряди європейських країн 

шукати нові підходи до вирішення еколого-економічних проблем, звертаючи 

посилену увагу на критеріальний механізм впровадження екологічного 

оподаткування. Вітчизняна модель ринкової економіки та принципи 

формування державного бюджету зобов’язують Україну встановлювати тісні 

взаємовідносини з країнами Європейського союзу для виваженої 

міжнародної економічної інтеграції. Європейський вектор інтеграції нашої 

держави дасть можливість використовувати фіскальні моделі розвинених 

країн ринкової економіки в наших реаліях та переймати їх досвід 

впровадження екологічної фіскальної політики. Ефективність державної 

політики значною мірою залежить від рівня надання певних суспільних благ, 

на який безпосередній вплив має реалізація фіскального потенціалу податків 

і рівень наповненості бюджету. Ключове місце у вирішенні даного завдання 

займає платник податків, який робить перерахування обов’язкових платежів 

до бюджету. Рівень відповідальності платників податків формує загальну 

концепцію дотримання податкової дисципліни. На сучасному етапі 

економічного розвитку держава потребує значних фінансових ресурсів, 

частину з яких можна спрямувати на вирішення низки природоохоронних 
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проблем, але при цьому першочергово необхідно орієнтуватись на крупних 

платників податків. Важливим бюджетоформуючим аспектом має стати 

модернізація Державної фіскальної служби України та застосування 

важливих європейських стандартів по взаємодії держави з платниками 

податків. Екологічні податки повинні регулювати рівень забруднення 

навколишнього середовища, збільшуючи витрати виробників продукції та 

споживання. В деяких галузях економіки виробничники самі стають 

зацікавленими у стимулюванні екологічного оподаткування. 

В країнах ЄС найбільш поширеними є екологічні податки на викопні 

паливно-енергетичні ресурси та енергетичні податки, хоча структура 

екологічного оподаткування є досить розгалуженою та не завершеною 

(табл. 1). 

Таблиця 1 – Компонентна класифікація екологічних податків країн 

Європейського союзу 
№ 

п/п 
Види податків Компоненти екологічного податку 

1. Енергопродукти для 

транспортних потреб 

Дизельне паливо. свинцевий бензин, неочищений бензин, 

мазут, керосин, природний газ 

2. Стаціонарні 
енергетичні продукти 

Вугілля, природний газ, біопаливо, мазут, виробництво та 
споживання електроенергії, виробництво тепла та 

теплопостачання 

3. Парникові гази Вуглець в складі палива, викиди різних парникових газів 

4. Транспортні податки Використання автошляхів, реєстрація та продаж автомобілів, 
міський збір та плата за затори, інші транспортні засоби, 

авіарейси та авіаквитки, страхування автомобілів 

5. Податки на 
забруднення повітря 

Викиди в атмосферне повітря SOx, NOx, CO2 та інших 
забруднюючих та озоноруйнуючих речовин  

6. Скиди у водні об’єкти Стоки речовин, що підлягають окисленню, збір на очищення 

стічних вод, непрямі забруднювачі (пестициди, гербіциди, 

добрива) 

7. Поводження з 

відходами 

Збір та утилізація, продукція широкого вжитку (акумулятори, 

шини, упаковки, мастильні матеріали) 

8. Шумове забруднення Взліт та посадка літальних апаратів, рух автотранспорту з 

двигунами внутрішнього згоряння 

9. Податки ресурсні Привласнення у природи біологічних ресурсів, вирубка лісів, 

видобуток мінеральних ресурсів 

Джерело: складено автором 1  

 

В структурі екологічного оподаткування саме енергетичні податки 

складають найбільшу частину екологічних податкових надходжень і 

формують понад 5% всіх податків та соціальних зборів країн Європейського 

союзу. Використання електроенергії в обов’язковій формі має підлягати 

оподаткуванню і залежить від сектора економіки. За найменшими 

процентними ставками повинна оподатковуватись енергія, що 

використовується в технологіях виробництва електроенергії. Екологічне 

 
1 Green policies in the EU. A review, ec-iils joint discussion paper series, No. 14. 57 р. URL: 

http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7246&langId=en 
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оподаткування електроенергії повинно стати одним з основних стимуляторів 

перетворення традиційної енергетики на альтернативну. 

Енергетичні податки функціонують практично в усіх країнах 

Європейського союзу, але найбільшу частину в структурі екологічних 

податків вони складають в Данії (58%) та Німеччині (51%).  

В тих країнах ЄС, в яких розвивається атомна енергетика введені 

податки на “ядерну” електроенергію, що має сприяти реалізації програм по 

утилізації відпрацьованого ядерного палива. Велике практичне значення має 

впровадження в багатьох державах різних податкових пільг. Так, в 

Великобританії не підлягає оподаткуванню використання електроенергії 

домогосподарствами, натомість в багатьох країнах застосовуються занижені 

податкові ставки для домогосподарств з незначним рівнем доходів. Зниження 

податкових ставок можливе для тих підприємств, які застосовують 

екологічно чисті та безпечні технології або впроваджують природоохоронні 

програми. Варто відмітити, що різні типи електростанцій можуть торгувати 

квотами на викиди, що може суттєво знизити рівень податків на 

електроенергію, в порівнянні з податками на моторне масло. Багато 

європейських держав на межі ХХ-ХХІ століття стали застосовувати податки 

та збір на нафту і нафтопродукти.  

Деякі європейські промислові групи значну частину своїх екологічних 

податків сплачують в вигляді частки ціни за електроенергію, яка ними ж 

використовується. Величина викидів регулюється за допомогою системи 

торгівлі квотами. За певних умов певне підприємство може використати 

податкові пільги, якщо його діяльність з впровадження «екологічно чистих» 

технологій або процесів є ефективною. 

Рівень екологізації технологій підприємствами може впливати на 

величину податкових пільг для них. Бельгійський уряд практикує 

компенсацію 80% податкових витрат для тих підприємств, які є учасниками 

новітніх програм та застосовують технології енергозбереження згідно 

стандарту ISO 50001. Можуть претендувати на податкові пільги та прийнятні 

кредити фірми та компанії, які розробляють інноваційні технології в Італії, де 

фактично компанія може замортизувати до 270% відсотків вартості такого 

активу замість 100%. Крім цього фірми та компанії за їхній внесок у розробку 

нових енергозберігаючих технологій можуть претендувати на податковий 

кредит або так звані Patent Boxes. 

Законодавча система ЄС дозволяє використовувати знижену ставку 

ПДВ при оподаткуванні електроенергії, природного газу, чи 

централізованого теплопостачання (Директива Ради 2006/112/ЄС). 

Починаючи з середини 2013 року знижені ставки ПДВ при постачанні 

природного газу та електроенергії застосовували Франція, Ірландія, Італія, 

Мальта та Великобританія. Також пільгову ставку оподаткування мазуту та 

твердого палива застосовували Великобританія, Ірландія та Португалія. 

Формування пільгового податкового режиму негативно впливає на рівень 

ефективності та справедливості оподаткування, адже може призвести до 
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прихованого субсидіювання через скорочення бази оподаткування та 

зменшення варіативної частини податкового поля. При оподаткуванні 

енергоносіїв Німеччина, Фінляндія та Швеція використовують цільові 

податки. Вони мають адресну основу і стягуються переважно за єдиними 

ставками з багатьох видів енергоносіїв та направляються на фінансування 

фонду накопичення національних запасів нафтопродуктів. В Україні 

проведено прогнозну оцінку ймовірного споживання різних видів паливно-

енергетичних ресурсів на найближчі 15 років, що дасть можливість 

визначити стратегію розвитку енергетичного оподаткування відносно 

традиційних та альтернативних джерел енергії (табл. 2). 

Таблиця 2 – Прогнозна динаміка споживання різних видів паливно-

енергетичних ресурсів в Україні на період 2020-2035 рр. 
Споживання, млн. т 2020 2025 2030 2035 

Природна теплота 0,78 1,42 1,86 2,40 

Вітрова енергія 0,21 0,32 0.43 0,54 

Сонячна енергія 0,37 0.56 0,70 0,84 

Енергія відходів і біомаси 6.38 8,91 11,85 13,10 

Вугілля (кам’яне та буре) 37,69 38,82 38,42 35,28 

Нафта та нафтопродукти 13,97 14,86 15,74 16,48 

Природний газ 37,33 33,57 33,20 34,17 

ВВП, млрд. дол. США 430,67 508,33 624,83 721,20 

Джерело: складено автором 1  

 

Виходячи з даних табл. 2 можна зробити висновок про те, що нашій 

державі необхідно дотримуватись більш жорсткого впровадження 

енергетичного оподаткування, адже на коротко та довгострокову 

перспективу суттєвих змін у співвідношенні споживання природної енергії, а 

також природного газу, нафти та вугілля не очікується. 

Енергетична система Європи використовує цілісний комплексний 

підхід, який орієнтується на екологічні податкові програми і концепцію 

сталого розвитку країн та територій.  

Транспортний податок складає майже чверть від загальних податкових 

надходжень екологічного спрямування і суттєву частку від загального рівня 

податків та соціальних внесків. Щоб сформувати загальну уяву про значення 

транспортних податків для європейських країн, достатнього проаналізувати 

показники екологічного оподаткування транспорту у Великобританії, яка 

знаходиться на стадії реінтеграції з ЄС (табл. 3).  

Дані з табл. 3 доводять, що саме транспортні податки в європейському 

економічному просторі мають системоформуючий фіскальний 

природоохоронний характер. Зараз в Великобританії оподаткування 

легкового автотранспорту стає більш ефективним через врахування аспекту 

реального рівня забруднення атмосфери вуглекислим газом. Тому 

вдосконалюються технології визначення рівня викидів СО2 автомобілями з 

 
2 Нікітішин А. О. Податкова політика в умовах економічних перетворень : монографія. 

Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 480 с. 
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різним об’ємом двигунів, контролюється якість паливно-мастильних 

матеріалів і використовується критеріальний механізм щодо встановлення 

податкової ставки для електромобілів та автомобілів-гібридів. В цілому для 

визначення бази оподаткування враховують і інші фактори: обсяг циліндрів 

двигуна внутрішнього згорання, вік автомобіля, повна маса, 

вантажопідйомність, кількість осей транспортного засобу, встановлення 

екологічних силових установок, дистанція, що транспорт може проїхати на 1 

л палива, кількість кінських сил, номінальна потужність двигуна. На даний 

час тільки показник об’єму викидів СО2 в атмосферу повністю відповідає 

вимогам науково-технічного прогресу та екологічним директивам 

Європейського союзу і тому й використовується багатьма країнами як 

індикатор для розрахування бази оподаткування. Низка держав 

встановлюють жорстку політику з утилізації транспортного засобу, зданого в 

експлуатацію після 1992 року.  

Таблиця 3 – Поточні екологічні податки у Великобританії, пов’язані з 

транспортом, £ (фунти стерлінгів)  
Податок Ключові моменти Оцінка Дохід 

Службовий 
автомобіль та 

податки на пальне 

Вигода у натуральній формі з податку на 
прибуток 

0-35 % від 
ціни за 

прейскурантом 

2,1 млрд. £  
(2009-2010) 

Обов’язковий акциз 

на транспортний 
засіб 

Щорічний податок з приватних 
транспортних засобів. 

Різні тарифи на перший рік для нових 

автомобілів 

0-450 £  
 

(1030 £ на рік) 

5,8 млрд. £  

Мито на паливо 

Порівнюється з бензином та дизелем з 

1994 року. 

71% реального зростання 1993-1999 рр. 

Немає поточного зниження кількості 
біопалива 

57,95 р./літр 26,9 млрд. £  

Повітряний 

пасажирообіговий 

Вміст пасажирського податку. 

Залежно від пункту призначення та 
класу польоту 

13-184 £  2,7 млрд. £ 

 

Платіж за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів є 

відносно новим видом екологічного податку, який започатковано в Європі з 1 

вересня 2013 року. Він має забезпечити фінансування системи утилізації 

завдяки збільшенню кількості платників та розширення бази впровадження 

екологічного податку за рахунок його стягнення за утилізацію знятих з 

експлуатації транспортних засобів. Утилізація транспортних засобів є 

обов’язковою процедурою, що включає взаємний грошовий обмін. В 

українських реаліях держава отримує платіж від платника екологічного 

податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, який 

вираховується згідно Податкового кодексу України та залежить від об’єму 

двигуна легкового автомобіля або від ваги вантажного автомобіля, після чого 

платник такого податку має право отримати від держави деяку матеріальну 

компенсацію. Очікувалось, що така процедура викупу автотранспорту мала б 

запрацювати ще з початку 2014 року, а величина компенсації на придбання 
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нового автомобіля вітчизняного походження повинна була становити близько 

12-14000 грн. 

Сучасна модель податкового регулювання в екологічній фіскальній 

політиці спонукала до суттєвих змін щодо контролю викидів вуглекислого 

газу, який відносять до кліматозмінюючих антропогенних парникових газів. 

Промисловість та технологізація процесів матеріального виробництва є 

основною складовою утворення CO2 в атмосферному повітрі в найбільших 

об’ємах. 

Податок на викиди двоокису вуглецю вводився з метою контролю за 

станом забруднення CO2 біосфери. Піонерами реалізації програм по 

зменшенню шкідливої дії вуглекислого газу на навколишнє природне 

середовище були скандинавські країни: Швеція, Фінляндія та Норвегія. 

Пізніше такий податок ввели Великобританія, Канада, Нідерланди, Данія, 

Швейцарія, Ірландія. До початку 1994 року підлягало оподаткуванню лише 

паливо, при згорянні якого виділявся лише двоокис вуглецю, пізніше 

податкова база цього податку була розширена. Екологічна податкова 

реформа запрацювала лише в 1997 році після заключення відповідного 

договору між суб’єктами господарювання та державними інституціями. В 

основі цього договору була домовленість, згідно якої працедавці обмежували 

ріст заробітної платні взамін на зменшення державою податку на працю в 

1998-1999 роках відповідно на 0,25% та 0,5 % від ВВП. Результатом такої 

екологічної податкової реформи в 1998-1999 роках в Фінляндії став дефіцит 

бюджету в межах близько 1,5 та 2,5 млрд фінляндських марок відповідно. 

Цю проблему бюджетного дефіциту мали вирішувати через збільшення 

обсягів промислового виробництва, формування великої кількості нових 

робочих місць та системного залучення іноземних інвестицій завдяки 

інноваційній проектній діяльності. Рівень ефективності впливу екологічних 

податків на величину викидів вуглекислого газу значною мірою залежить від 

прозорості і сформованості податкової системи та національних економічних 

пріоритетів, при цьому їх результативність набула вагомих результатів в 

країнах з сильним менталітетом та передовими поглядами суспільства 

(табл. 4). 

Таблиця 4 – Рівень викидів CO2 в залежності від впливу екологічного 

оподаткування в кінці ХІХ на початку ХХ ст. 

Джерело: складено автором 1  

 
1 How effective are green taxes? Briefing Paper Two. 2009. April. 8 p. 

Вплив на рівень викидів CO2 Податок Країна 

Низькі ставки оподаткування можуть мати обмежений 

вплив на викиди. 

Викиди CO2 на 3,5% менші від показника в разі 
відсутності податку.  

Енергетичний  Нідерланди 

Викиди CO2 без податку були б на 20% більші, ніж 

при оподаткуванні. 

Вуглецевий та 

енергетичний 
Швеція 

Викиди CO2 на 7% нижчі від показника, ніж при 
відсутності податку. 

Податок на вуглець Фінляндія 
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В сучасній Європі відбувається процес консолідації екологічних 

податків через їх кількісне скорочення та зменшення кількості 

забруднюючих речовин і матеріалів, що ними оподатковуються. 

В країнах ЄС податки на екологічно шкідливу продукцію сплачують 

виробники продукції, яку важко та дорого утилізувати, що є важливим 

механізмом фінансування проектів з переробки та утилізації відходів. За 

рахунок податкового регулювання в екологічному оподаткуванні в 

Великобританії кількість активних відходів, що вивозяться на сміттєзвалища, 

зменшились на 14% між 1996 та 2007 рр., а загальна кількість відходів, що 

захороняються зменшилась на 25%. (табл. 5). 

Таблиця 5 – Вплив податків на відходи та викиди забруднюючих 

речовин за період 1996-2007 рр. 
Вплив Податок Країна 

Кількість відходів, які вивозять на 

сміттєзвалища скоротилась на 14% за даний 

період, а загальна кількість віходів, що 
захороняються зменшилась на 25%. 

Податки на захоронення 

відходів 

Сполучене 

Королівство 

Великобританії і 
Північної Ірландії 

Зменшення загальної кількості відходів на 

13-15% у порівнянні з класичною бізнес 

моделлю. 

Податки на відходи Фінляндія 

Виробництво і споживання виросли на 7%, 

а утворення відходов скоротилось на 0,5%. 
Податки на відходи Швеція 

Джерело: складено автором 1  

 

Розроблений певний алгоритм розрахунку екологічного податку за 

викиди забруднюючих речовин, згідно якого основою такого оподаткування 

можуть бути обсяги та види забруднюючих речовин, що скидаються напряму 

у водні об’єкти; обсяги та види розміщених відходів, до яких не відносяться 

відходи вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях 

суб’єктів господарювання; обсяги та види забруднюючих речовин, що 

викидаються в атмосферу стаціонарними джерелами. В Україні згідно ст. 250 

Податкового кодексу регламентовано, що платники екологічного податку за 

викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 

забруднення мають скласти податкову декларацію та подати її протягом 

40 календарних днів відраховуючи від останнього дня звітного кварталу. При 

цьому екологічні податки мають бути спрямовані на забруднювачів, або на 

забруднюючі речовини. 

Ставка екологічного податку має відповідати рівню нанесеного 

екологічного збитку. Податок за викиди забруднюючих речовин повинен 

бути досить надійним, а розмір його ставки має бути передбачуваним для 

мотивації до поведінки, що призведе до захисту навколишнього середовища. 

Сфера екологічного податку повинна бути такою ж широкою, як і масштаб 

самої шкоди, а фінансовий ринок стане більш дисциплінованим, що може 

 
1 Environmentally related tax revenue [Electronic resource]. – Access mode : https://stats.oecd.org/ 

Index.aspx?DataSetCode=ENV_ENVPOLICY 
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повернути довіру міжнародних інституцій та іноземних інвесторів в тому 

числі і в ті галузі економіки, які є досить потужними виробниками 

забруднюючих речовин та їх поширювачами в довкілля.  

Низка організацій, в т.ч. Європейська комісія та ОЕСР вимагають від 

урядів країн перекласти податковий тягар із праці на забруднювачів. 

Екологічні податки можуть стримувати дії, що шкодять здоров’ю людей та 

навколишньому середовищу, натомість вони можуть дозволити податкове 

навантаження на інші сфери суттєво скоротити, зокрема на робочу силу. В 

свій час уряди багатьох країн досягли вагомих результатів в контексті 

розширення екологічного оподаткування, що призвело до значного 

соціально-економічного результату. Так, в 1992 році уряд Швеції ввів 

податок на азот, що призвело до зменшення викидів NOX майже на 40% та 

дало можливість частково врегулювати проблематику формування кислотних 

опадів13. Спочатку така податкова ставка невпинно зростала, але цей дохід 

використовувався для відшкодування податків підприємствам, які мали 

незначні обсяги викидів, що, потенційно впливало на рівень їх економічної 

ефективності та конкурентоспроможності. У Фінляндії ще в далекому 

1950 році уряд запровадив схему повернення депозитів за упаковку напоїв, а 

з врахуванням суми депозиту в межах близько 0,4 євро за контейнер, 

коефіцієнт повернення упаковки для одноразового застосування міг досягати 

рівня 85-90% вже у 2015 році.  

Промисловий вилов лосося в Ірландії призвів до стрімкого зменшення 

його кількості в їх морській економічній зоні, що спонукало уряд ввести 

подвійний тариф для діючих ліцензій на комерційний вилов лосося у 

2007 році. При цьому стабільний дохід використовувався для фінансування 

програм щодо збереження та відновлення середовища існування риби та 

інших природоохоронних проектів.  

Деякі країни започаткували системи оплати за побутові відходи за 

принципом, що плата за відходи має бути пропорційною кількості 

невідпрацьованих відходів, що призвело до певного економічного ефекту, 

але кардинальних змін таке податкове нововведення не викликало. 

Цей механізм започаткував безкоштовний роздільний збір тих відходів, 

які підлягають вторинній переробці, що мало відображення у значному 

зниження кількості відходів, що мали підлягати кінцевій утилізації. Таких 

прикладів ефективності податкової політики можна привести багато, 

натомість від незначних помилок ніхто не застрахований, особливо 

враховуючи ймовірні ризики фінансового, екологічного чи пандемічного 

характеру. Як приклад, додатковий авіаційний збір в Нідерландах викликав 

суттєве підвищення тарифів на пасажироперевезення, що зменшило попит на 

послуги авіаційного транспорту. Такий податок діяв близько року, після чого 

був урядом країни скасований та визнаний недоцільним. 

В період 2012-2016 рр. в ЄС екологічні податки забезпечували стабільні 

 
1 How effective are green taxes? Briefing Paper Two. 2009. April. 8 p. 
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надходження в загальній системі податків та соціальних внесків. Лідируючі 

позиції залежно від величини надходжень від екологічних налогов в 2016 р. 

утримували Болгарія – 9,57%, Данія – 8,43%, Фінляндія – 7,03% при 

загальному показнику Європейського союзу – 6,11%. (табл. 6). 

Таблиця 6 – Значення та місце екологічних податків в системі 

надходжень від соціальних внесків і податків в деяких країнах ЄС за період 

2012-2016 рр., % 
Країна 2012 2013 2014 2015 2016 

ЄС (загальний) 6,16 6,14 6,15 6,13 6,11 

Болгарія 10,00 9,90 9,61 10,00 9,57 

Данія 8,46 8,76 8,02 8,42 8,43 

Німеччина 5,38 5,17 5,02 4,79 4,60 

Франція 4,22 4,28 4,26 4,53 4,69 

Фінляндія 6,95 6,69 6,60 6,62 7,03 

Швеція 5,57 5,43 5,11 5,07 4,99 

Великобританія 7,06 7,14 7,18 7,11 6,94 

Норвегія 5,68 5,90 6,03 6,15 6,23 

Джерело: складено автором 1  

 

Збільшення показників за даний період було типовим для Норвегії з 

5,68 до 6,23%, а падіння цих показників – для Швеції з 5,57 до 4,99%, 

Німеччини з 5,38 до 4,60% та Болгарії з 10,00 до 9,57% відповідно. 

Підтвердженням значення екологічних податків та їх позитивної 

динаміки в країнах-членах ЄС є рис.1, який демонструє величину дохідної 

частина від оподаткування за основними видами екологічного податку в 

2013-2018 рр. в млн. євро. 

До 2018 року спостерігався постійний ріст надходжень від екологічних 

податків, особливо від податку за забруднення та транспортного податку, але 

з початку 2020 року світова пандемія коронавірусу внесла “корективи” не 

лише в роботу національних податкових служб, але й у функціонування 

всього фінансово-економічного ринку світу. Враховуючи необхідність 

додаткового фінансування програм боротьби з COVID-19, в Європі можуть 

переглянути всю стратегію розвитку фіскальної політики природоохоронного 

спрямування. Екологічні податки можуть стати важливим інструментом та 

регулятором всіх сфер людського життя – перспективних економічних, 

освітніх та медичних реформ.  

Екологічне оподаткування ресурсів виконує важливу функцію в 

загальній структурі надходжень від податків і соціальних внесків в країнах 

ЄС, на що вказують проаналізовані показники в період 2008-2015 рр. Міцні 

позиції в частині надходжень від екологічних податків в процентному 

співвідношенні займали в ЄС Хорватія – 1,84%, Словенія – 0,23%, Естонія – 

0,14%, які до високорозвинених країн не відносяться, при загальному 

показнику по Європейському союзу – 6,15%. Стабільним було зростання 

 
1 Eurostat. Environmental tax revenues [Electronic resource]. – Access mode : 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 
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показників у Хорватії з 1,65 до 1,84% і Словенії з 0,17 до 0,23%, а зниження 

показників – для Естонії з 0,22 до 0,14%, Франції з 0,04 до 0,03% за 

відповідний період часу1. 

 
Рисунок 1 – Дохідна частина від оподаткування за основними видами 

екологічного податку у державах ЄС за 2013-2018 рр. в млн. євро 
Джерело: складено автором 2 

 

В ЄС прийнято адмініструвати екологічні податки на озоноруйнуючі 

речовини, пестициди, одноразовий посуд, поліетиленові пакети, гіпералерген 

азбест, світлодіодні та люмінесцентні лампи, фарби з розчинниками та інші 

категорії товарів. Багатовекторність екологічного оподаткування зможе 

зменьшити податковий тиск на прямі податки, не впливаючи на загальні 

економічні показники, а надходження від екологічних податків спрямувати 

на фінансове забезпечення програм по вирішенню екологічних проблем. 

Необхідно створювати інноваційні шляхи та моделі формування сучасної 

парадигми пошуку підвищення природоохоронної та податкової 

ефективності від використання екологічних податків та зборів, які покликані 

стимулювати екотехнологізацію сучасного промислового виробництва.  

Існують певні відмінності в європейській та вітчизняній класифікації 

екологічних податків, адже застосовується різний критеріальний підхід щодо 

формування моделей екологічного оподаткування. Співставлення різновидів 

екологічних податків дасть можливість застосувати європейський досвід 

регулювання податкової політики екологічного спрямування (рис. 2). 

 
1 Поліщук В. Регулювання механізмів екологізації економіки за допомогою реалізації 

екологічного оподаткування. Економічний часопис Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. 2018. №1(13). С.111–118. 
2 Environmental taxation and EU environmental policies. European Environment Agency. 2016. 

87 p.  
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Рисунок 2 – Спрощена порівняльна схема видів екологічних податків 

України та ЄС 
Джерело: складено автором 1  

 

Сучасний рівень податкового регулювання в Україні свідчить про те, 

що у нас фактично не вирішуються проблеми екологічного характеру через 

низку причин, серед яких є відсутність базових норм регулювання в 

Податковому кодексі України. Урядова реформа по раціоналізації 

енергетичних субсидій може стати ключовим фактором зменьшення 

енергоємності ВВП. До скорочення обсягів енергетичного забруднення 

навколишнього природного середовища може спонукати більш масштабне 

використання нетрадиційних джерел енергії замість традиційних 

енергетичних ресурсів, враховуючи таку особливість, що частка перших в 

країні залишається на рівні 2,6%, коли в ЄС вона складає майже 10%. 

Енергозберігаючі технології необхідно впроваджувати з метою скорочення 

такої різниці, для чого потрібно використовувати ефективні бюджетні 

механізми для здешевлення банківських кредитів та вводити податкові пільги 

для стимулювання технологій по енергозбереженню. Ціннісно-орієнтаційні 

підходи в екологічному оподаткуванні можуть змінити відношення 

виробників та споживачів електроенергії та інших ресурсів. 

З 2015 року в нашій державі відбулись зміни в законодавстві стосовно 

екологічного податку, зокрема «збір і плата за спеціальне використання 

природних ресурсів» замінено на «рентну плату та плату за використання 

інших природних ресурсів», так само «рентна плата, збір на паливно-

енергетичні ресурси» замінено на «рентну плату за транспортування, збір на 

паливно–енергетичні ресурси». В Україні вагому частину національного 

бюджету формують непрямі податки на відміну від країн ЄС, де прямі 

податки є домінуючими та ефективнішими для економіки країн та значно 

стимулюють промислове виробництво. Зараз в Україні застосовується 

екологічний податок, який замінив збір за забруднення навколишнього 

природного середовища після прийняття Податкового кодексу.  

За десять місяців 2020 року держбюджет України отримав від 

промисловості понад 3,5 млрд гривень, певна частина яких пішла на 

 
1 Taxing Energy Use [Electronic resource]. – Access mode : 

http://www.compareyourcountry.org/taxing-energy?cr=oecd&lg=en 
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фінансування природоохоронних проектів, але розчинення екологічних 

податків у загальних фінансових потоках веде до фінансування екологічної 

модернізації за залишковим принципом. Існує хибна думка платників 

податків, які вважають можливим подальше забруднення після сплати 

податку, а платити за екологічну модернізацію не обов’язково. Наша держава 

має запустити програму системного скорочення викидів в довкілля, але 

зовсім не володіє необхідними економічними важелями впливу на 

промислових забруднювачів природи. 

Україна в рамках співпраці з ЄС має дотримуватись норм щодо протидії 

кліматичним змінам згідно чинних зобов’язань програми Europen Green Deal. 

В Європейському союзі мають намір прискорити впровадження 

оподаткування експортованої в ЄС продукції із вмістом вуглецю в рамках 

Cross Border Adjustment Mechanism, що змусить Україну за кілька років 

запровадити процес декарбонізації виробництва1. Якщо експортні поставки з 

України в ЄС будуть підпадати під вуглецевий податок, то це суттєво 

скоротить обсяги валютних надходжень в бюджет країни, що призведе до 

погіршення ефективності соціальної політики. Реально показник 

вуглемісткості вітчизняних товарів в кілька разів вищий, ніж європейських. 

Україна має осучаснити вуглецевий податок, створивши при цьому 

вуглецевий фонд, що зможе допомогти “озелененню” енергетики.  

Згідно статистичних досліджень обсягів викидів СО2 зараз складає 

близько 120 млн тонн і для зменшення цих викидів необхідний чіткий 

механізм впровадження нормування викидів для основних видів 

антропогенних забруднювачів. У Європі вартість викидів СО2 близько 

25 євро за тонну, тоді як в нас цей показник у три рази нижчий. На 

найближчу перспективу в Україні пропонують індексацію екологічного 

податку та рентної плати за використання радіочастот та спеціальне 

використання лісових ресурсів майже на 12%, планується збільшити ставку 

екологічного податку за викиди двоокису вуглецю в три рази, а за скиди 

забруднюючих речовин у воду податкову ставку підвищити у два рази, 

починаючи з 01.01.2021 року2. 

Коли фіскальний вектор європейських держав спрямований на 

оподаткування енергоносіїв, українське законодавство протягом багатьох 

років з доволі суперечливим успіхом намагається контролювати рівень 

забруднення, результатом чого є низька ефективність справляння 

екологічного податку. Ще в 2018 році в дохідній частині бюджету країни 

планувались надходження від екологічного податку в межах 3 млрд грн, що є 

катастрофічно низьким показником у порівнянні з європейськими країнами3. 

 
1Taxation, Innovation and the Environment. URL: www.oecd.org/env/taxes/innovation.  
2Environmentally related tax revenue. URL: 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ENV_ENVPOLICY 
3 Никитишин А.А., Полищук В.Н. Европейский опыт развития системы экологического 
налогообложения. Економіка та суспільство. 2018. №19. URL: 

http://http://www.economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/167.pdf 
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Угода про асоціацію між Україною та ЄС включає принципову 

державну підтримку на “зелену” модернізацію виробництва в межах 40%, але 

важливо враховувати економічний баланс і створити реальні умови для 

перебудови вітчизняного промислового сектору економіки.  

Як показує світовий досвід, переорієнтир з оподаткування доходів на 

оподаткування негативного впливу на довкілля є важливою умовою для 

ефективності фіскальної політики природоохоронного спрямування. Україна 

зобов’язана забезпечити комплексне реформування екологічного податку, 

враховуючи передовий досвід країн європейських держав, але й не забувати 

про національні особливості функціонування економіки та специфіку 

податкового регулювання та адміністрування.  

 

 

 

1.3 Tax stimulate as a tool to intensify banking investment in Ukraine  

In the conditions of economic threats and challenges for the national 

economy, it is important to implement a strategy to create a favorable environment 

for doing business and intensify investment processes in the real sector of the 

economy.  

The World Bank forecasts the growth of the Ukrainian economy at the level 

3.6 %1 у 2021 р. provided that economic reforms are supported to stimulate 

investment, which will contribute to economic growth and investment growth in 

the long run.  

This requires qualitative reform of many areas: antitrust law, protection of 

property rights, the judiciary, financial institutions, etc. It is also necessary to 

improve the state tax policy in order to create tax-free tax conditions that will not 

hinder the integration of economic entities with the global economy. At this stage, 

it is necessary to apply and effectively use the tools of tax policy of the state2.  

Micro-level tax policy aims to fill the revenue side of the state treasury to 

cover budget expenditures, while tax regulation includes a set of state measures 

aimed at full and timely formation and use of budgets at all levels. However, the 

bank's tax policy at the micro level is to reduce banking risks in the field of 

taxation in order to ensure its financial stability, and tax regulation of banks covers 

the actions of banking institutions to make operational decisions related to changes 

in business conditions and regulatory framework.  

An important element of state regulation of banks is tax regulation, which is 

twofold: on the one hand, the tax mechanism for regulating the activities of banks 

aims to increase tax revenues to the state budget, and on the other – to boost 

investment, stimulate investment lending, which will ensure the financial stability 

 
1 World Economic Outlook, April 2020: Chapter 1. URL: 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020. 
2 Improving the tax system of Ukraine in the context of challenges and threats caused by the 
spread of COVID-19 / author's team, according to the general. ed. O. Dragan, C. Brekhova, 

O. Nagorichnaya. Irpen: Research Institute of Fiscal Policy, 2020. 96 p. 
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of banks and the development of the national economy. That is why it is important 

the task of tax policy in the field of banking is not only to stimulate effective 

banking, but also to prevent abuse of tax evasion1.  

During the pre-crisis period, the banking sector developed more intensively 

compared to other sectors of the national economy, in connection with which, 

banks were among the largest taxpayers in the state, which provided significant tax 

revenues to the budgets of various levels2. In the tax system, an important place is 

given to banks, both tax agents – intermediaries between the state and taxpayers in 

terms of payment and administration of taxes and fees by business entities, and 

taxpayers – according to the law, they perform the function of taxpayers. Defining 

the important role of banks in the economic system, it should be noted that they are 

the main creditors-investors of the real sector of the economy, which in turn 

increases the number of taxpayers and the creation of additional material goods 

and thus increase the profitability of the budget system3. 

Tax regulation of the banking system directly affects the development not 

only of the monetary system but also of the national economy as a whole. 

Constraining or stimulating tax policy of the state undoubtedly affects the activities 

of banks that respond to changes in methods and tools of tax regulation of banking, 

which can both stimulate and provoke the minimization of tax liabilities of banks 

by concealing financial results or tax evasion. While meeting the needs of the state, 

the optimal tax policy aims not to disrupt the reproductive processes that are taking 

place in the banking sector, including investment.  

О. Dziuba interpreted the tax regulation of banking as a purposeful 

comprehensive process of using the means and tools to influence state tax policy 

on banking in order to stimulate or deter the provision of banking services to 

obtain positive socio-economic results4. The current system of taxation of banking 

activities directly affects the final financial result through the impact of income tax, 

which leads to a decrease in net income of banking institutions. Taxes of clients of 

banking institutions, which indirectly bear the costs of banks due to the increase in 

fees for received banking services, are subject to indirect taxation.  

Stimulation of investment activity of the banking sphere of Ukraine is 

regulated by the legal framework, in particular: the Constitution of Ukraine, the 

laws of Ukraine "On investment activity", "On the regime of foreign investment", 

"On stimulating investment activity in priority sectors of the economy in order to 

create new jobs", the Tax Code of Ukraine, the Customs Code of Ukraine, the 

 
1 Medynska TV, Ruschyshyn NM, Nikonenko UM Tax regulation of investment activity of 

Ukrainian banks Business Inform. 2020. № 11. URL: https://www.business-inform.net/annotated-
catalogue/2020_11. 
2 TOP-100 taxpayers. URL: https://biz.censor.net/resonance /3150397/top100 platnikiv podatkiv. 
3 Senishch PM. Tax incentives for the development of banking in ensuring economic growth. 
Institute of Accounting, Control and Analysis in the context of globalization: International 

scientific journal. 2016. Vip. 4. pp. 117-127.. 
4 Dzyuba OV. Tax regulation of banking activity in Ukraine and definition of its priority functions. 
Economic Bulletin of Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University. G. Frying pans 

(Finance, money circulation, credit). 2011. №17 / 1. pp. 203-209. 
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Budget Code of Ukraine and other regulations governing relations in this area.  

Scientists B. Pshyk and O. Pechenko note that stimulating investment activity 

of commercial banks "should begin with the creation of stable conditions for 

economic development, which provides a stable regulatory framework and tax 

regime, maintaining the financial stability of investment projects, and also the 

development of a clear mechanism for reducing the risk of bank investment"1. 

Stimulation of investment activity of banking institutions can be considered a 

condition of the state to ensure the effectiveness of the banking sector and 

structural adjustment of the domestic economy as a whole.  

Depending on the mechanism of influence, goals and types of investment are 

grouped tax stimulate in Fig. 1.  
Tools for tax stimulate for investment  

activities of banks are differentiated depending on: 

1) mechanism of influence: 

➢ direct 

➢ indirect  

2) defined goals: 

➢ stimulating regional investments 

➢ stimulating investment in certain sectors of the economy 

➢ stimulating investments related to the development of various activities that contribute to 
increasing employment, improving training, etc. 

➢ stimulating investments in securities of newly created enterprises 

➢ stimulating investment in securities of enterprises that implement the latest technologies 

3) types of investments: 

➢ focused on stimulating capital investments 

➢ aimed at the development and use of new technologies 

➢ focused on the formation and use of own sources of investment financing 
➢ focused on stimulating investment lending 

➢ focused on the growth of sales of banking products 

Figure 1 – Tools for tax stimulate for investment activities of banks  

 

Tax instruments to stimulate investment activity of banks depending on the 

mechanism of influence can be divided into: direct (exemption from taxation of 

part of bank funds aimed at financing capital investments) and indirect 

(capitalization of bank funds with subsequent write-off through depreciation or 

transfer of losses of the current year for a certain period in the future). 

Depending on the goals, the following areas of tax instruments can be 

identified:  

1) stimulation of regional investments (use of various tax instruments for 

investments in a certain region, which will allow financial equalization of regional 

development (reduced income tax rates, tax holidays, tax benefits for investment 

(reinvestment) of capital, accelerated depreciation));  

2) stimulation of financial investments in certain sectors of the economy 

 
1 Pshyk BI, Pechenko OO. Actual problems of development of banking investment activity in 
Ukraine. Collection of scientific works of the University of Banking of the NBU. URL: 

http://fkd.khibs.edu.ua/archive_2%2817%292014_ukr.html. 
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(used mainly to support production and intensify the activities of certain industries, 

priority for economic development, direct tax deductions are used, accelerated 

depreciation of capital investments, reduced tax rate, tax holidays, carry forward 

losses;  

3) stimulating investments related to the development of banks, which 

contribute to increasing employment, improving training, and others.(include direct 

tax deductions of labor-related expenses, tax credit for expenses related to 

professional training and retraining, advanced training of personnel involved in the 

bank's investment activities);  

4) investment stimulate in securities of newly created enterprises (preferential 

tax regime is provided to investors when creating new enterprises or in relation to 

investments in securities of such enterprises, as the latter have a special need for 

funds due to lack of profits in the initial stages of their activities); 

5) stimulating investment in securities of enterprises that implement the latest 

technologies (benefits provided for restructuring or reorganization of enterprises, 

for example, extension of the established period during which losses can be carried 

forward, the possibility of applying special accelerated depreciation rates for 

innovative equipment and machinery n obtained during restructuring 

(reorganization), etc.).  

Tax instruments, depending on the type of investment can be classified as 

follows: 

1) focused on stimulating capital investments (accelerated depreciation, tax 

benefits when investing or reinvesting capital);  

2) aimed at the development and use of new technologies (tax credit for 

R&D, tax rebates for increased expenditures on basic research programs, direct 

deductions for R&D costs from the tax base, accelerated depreciation of high-tech 

equipment, reduction of taxable income and amount of payments)1; 

3) focused on the formation and use of own sources of investment financing 

(reduction of the established tax rate of income tax, tax holidays, transfer of losses 

to the future)  

4) focused on stimulating investment lending to reduce the tax burden to 

increase investment activity banks due to the growth of profitability from 

investment lending);  

5) focused on the growth of sales of new banking products (preferential tax 

regime for investment in the direction of diversification of banking products). 

Given the impact of tax instruments to stimulate investment activity, the bank 

forms an investment policy, which should include:  

− priority areas of investment taking into account the expected income and risk 

and on this basis the selection of relevant investment projects;  

− total amount of long-term investments in investments in securities,  

−  the maximum amount of investment credit per borrower;  

 
1 Medynska TV. Tax stimulation of investment activity in Ukraine: author's ref. dis. for science. 

degree of Cand. econ. Science: special. 08.00.08 "Money, finance and credit". Lviv, 2010. 22 p. 
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−  mechanism for realization (implementation) of investments, including the 

possibility of pooling funds and participation in financial-industrial groups,  

−  ways to control the implementation of investments and sanctions against 

them. 

In the process of implementing the investment policy, the bank's investment 

portfolio is formed, diversified according to the degree of profitability and risk, so 

it is important to consider the dynamics of investments, composition and structure 

of the investment portfolio of Ukrainian banks in recent years.  

The dynamics of investments and their share in the total assets of banks of 

Ukraine for 2016-2020 are given in table 1.  

Table 1 – Dynamics of investments and their share in the assets of Ukrainian 

banks for 2016-2020 

Indexes 

At the beginning of the year Deviation  

(+, -) 

2020/2016р. 
2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р. 

Investments, UAH million 285823 393798 326179 395341 606898 321075 

Assets of Ukrainian banks, 

UAH million 
1258643 1876037 1934709 1982628 2210647 952004 

Growth rate of investment 

investments, % 
55,76 37,78 -17,0 21,20 53,51 -2,25 

Share of investments in 

assets of Ukrainian banks, % 
22,71 20,99 16,86 19,94 27,45 4,74 

Source: constructed by the authors according to the data 1 

 

According to table 1 we observe an increase in the assets of Ukrainian banks 

in 2016-2020 by UAH 952,004 million or 1.76 times and at the beginning of 2021 

they amounted to UAH 2,210,647 million. The amount of banks' investments also 

increased by UAH 321,075 million, or 2.12 times, ie from UAH 285,823 million 

on 01.01.2017 up to UAH 606,898 million as of January 1, 2020. During 2016-

2017, the amount of bank investments increased 1.4 times, but during 2018 it 

decreased by UAH 67,619 million and at the end of 2020 exceeded the volume of 

the end of 2017.  

During the period under review, the share of investments in the assets of 

Ukrainian banks increased by 4.74% and at the beginning of 2021 amounted to 

27.45%. This indicator was more than 20% at the beginning of 2017 (22.71%) and 

at the beginning of 2018 (20.99%). The annual growth of the share of investments 

in the assets of Ukrainian banks indicates an increase in the interest of banks in 

placing funds in investment objects. 

Banks of Ukraine achieved the highest growth rates of investments at the 

beginning of 2017, 55.76% compared to the beginning of 2016 and at the 

beginning of 2021 – 53.51% compared to the beginning of 2020. 

The dynamics of the investment portfolio of Ukrainian banks for 2016-2020 

are given in table 2.  

Table data 2 indicate that during the analyzed period in the banks of Ukraine 

 
1 Official site of the National Bank of Ukraine URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index. 
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there was an increase in the amount of the investment portfolio due to an increase 

in investments in securities by UAH 327,989 million. or 2.2 times, ie from UAH 

265,877 million on 01.01.2017 to UAH 593,866 million. As of January 1, 2021, 

this is due to the fact that domestic banks have focused on increasing the liquidity 

of investments, namely in financial instruments that can be sold at favorable prices 

at any time.  

Table 2 – Dynamics of the composition of the investment portfolio of banks 

of Ukraine for 2016-2020 (UAH million) 

Indexes 

At the beginning of the year Deviation  

(+, -) 

2020/2016р. 
2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р. 

Investment portfolio of 

Ukrainian banks, including: 
285823 393798 326179 395341 606898 321075 

1. Investments in securities 265877 376653 309137 378719 593866 327989 

2. Investments in associates 

and subsidiaries 
887 827 457 425 300 -587 

3. Investment property 19059 16318 16585 16197 12731 -6328 

Source: constructed by the authors according to the data 1 

 

Banks' investments in associates and subsidiaries in 2016-2020 tended to 

decrease from UAH 887 million on 01.01.2017 up to UAH 300 million on 

01.01.2021, ie 0.3 times or UAH 587 million. Similarly, investments in investment 

real estate decreased by 0.7 times, ie by UAH 6,328 million and at the beginning of 

2021 they amounted to UAH 12,731 million.  

Graphically, the dynamics of the structure of the investment portfolio of 

Ukrainian banks for 2016-2020 is shown in Fig. 2.  
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Figure 2 – Dynamics of the structure of the investment portfolio of 

Ukrainian banks for 2016-2020  
Source: compiled by the authors according to the data1 

 
1 Official site of the National Bank of Ukraine URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index. 



STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ECONOMY  

OF INDEPENDENT UKRAINE 

 

32 

In fig. 2 we observe that during the study period the largest share in the 

investment portfolio of Ukrainian banks is occupied by investments in securities, 

namely more than 93%. As of January 1, 2018 and January 1, 2020, their share was 

over 95%, and as of January 1, 2021 – 97%. The share of investment real estate in 

the investment portfolio of Ukrainian banks for 2016-2020 decreased from 6.67% 

on 01.01.2017 to 2.10% on 01.01.2021, ie by 4.57%. 

Along with this, we observe that the share of investments in associates and 

subsidiaries in the total investment of Ukrainian banks was less than 1% and over 

the past five years decreased by 0.26% and at the beginning of 2021 was 0.05%.  

The dynamics of the securities portfolio of Ukrainian banks for 2016-2020 

are given in table 3.  

Table 3 – Dynamics of the securities portfolio of Ukrainian banks for 2016-

2020 (UAH million) 

Indexes 
At the beginning of the year Deviation (+, -) 

2020/2016р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р. 

Portfolio of securities of 

Ukrainian banks, including: 
265877 376653 309137 378719 593866 327989 

Securities in the bank's 
portfolio for sale 

234617 - - -  -234617 

Securities in the bank's 

portfolio to maturity 
31260 - - -  -31260 

Securities that are carried at 
fair value through other 

comprehensive income 

- 275342 234069 207105 307894 307894 

Securities that are carried at 

amortized cost 
- 101311 75067 171614 285972 285972 

Source: constructed by the authors according to the data 1 

 

The portfolio of securities of Ukrainian banks during 2016 consisted of 

securities in the bank's portfolio for sale and securities in the bank's portfolio to 

maturity (table 3). At the beginning of 2017, investments: in securities in the 

bank's portfolio for sale amounted to UAH 234,617 million, and securities in the 

bank's portfolio to maturity – UAH 31,260 million.  

For the period from the beginning of 2018 by the beginning of 2021, the 

composition of the securities portfolio of Ukrainian banks has changed. It 

consisted of securities carried at fair value through other comprehensive income 

and securities carried at amortized cost. As of January 1, 2021, the amount of 

investments in securities that are carried at fair value through other comprehensive 

income amounted to UAH 307,894 million, which is UAH 32,552 million more 

than on January 1, 2018. However, investments in securities carried at amortized 

cost increased by UAH 184,661 million and at the beginning of 2021 amounted to 

UAH 285,972 million. 

Graphically, the dynamics of the structure of the securities portfolio of banks 

of Ukraine for 2016-2020 is shown in Fig. 3.  

 
1 Official site of the National Bank of Ukraine URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index. 
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Figure – 3 Dynamics of the structure of the securities portfolio of banks of 

Ukraine for 2016-2020 
Source: constructed by the authors according to the data 1 

 

The largest share in the structure of the securities portfolio of Ukrainian 

banks in 2016 was liquid securities in the bank's portfolio for sale (over 88.24%), 

and securities in the bank's portfolio to maturity amounted to over 11%. 

Considering the structure of the banks' securities portfolio, it can be noted that the 

largest share of investments in securities that are measured at fair value through 

other comprehensive income was during 2017-2018, namely over 73%. During the 

following 2019-2020, this figure gradually decreased and at the beginning of 2021 

was 51.85%. The share of banks' investments in securities that are accounted for at 

amortized cost as of January 1, 2018 was 26.90%, but by the beginning of 2021 it 

increased to 48.15%, ie by 21.25%. The structure of the securities portfolio of 

Ukrainian banks as of January 1, 2021 was formed almost in half from the two 

above-mentioned types of securities. 

Considering the investment deposits of banks by type, it can be argued that 

“sufficient in volume and properly balanced resource base of banks is an important 

prerequisite for their profitability. Strengthening the resource base helps increase 

the capacity of banks in the field of investment"2. 

Tax policy is an important tool for regulating the investment activities of 

banks. If the state seeks to attract banks to investment activities, it must take care 

to maintain a satisfactory level of profitability of banks. That is why the use of the 

tax rate on income from investment activities, in general, does not encourage banks 

 
1 Official site of the National Bank of Ukraine URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index. 
2 Ruschyshyn NM. Financial resources of banks and features of their formation in modern 
conditions. Collection of scientific works of the State Economic and Technological University of 

Transport. Vip. 30. 2014. pp. 263-279. 
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to prefer investment1. Therefore, it is important to introduce benefits for the 

taxation of income from investment operations of banks.  

Considering the problems of domestic investment of banks, we note that 

stimulate in this direction should begin with the creation of appropriate conditions 

for economic development in general, creating conditions to maintain financial 

stability of investment projects, creating a favorable stable regulatory framework 

and effective taxation in the field of bank investment. 

The dynamics of investments and their share in the assets of Ukrainian banks 

over the past five years is analyzed, respectively the annual growth of the share of 

investments in the assets of Ukrainian banks indicates an increase in banks’ 

interest in investing in investment objects. 

Assessing the change in the composition and structure of the investment 

portfolio of Ukrainian banks in 2016-2020, it was found that domestic banks 

focused on increasing the liquidity of investments, namely in financial instruments 

that can be sold at favorable prices at any time. 

Examining the dynamics of the composition and structure of the securities 

portfolio of domestic banks in recent years, it was determined that the largest share 

in the structure of the securities portfolio of Ukrainian banks in 2016 were liquid 

securities in the bank's portfolio for sale (over 88.24%), and securities in the bank's 

portfolios matured over 11%. Considering the structure of the bank's securities 

portfolio during 2018-2020, it was noted that the largest share was the share of 

investments in securities that are measured at fair value through other 

comprehensive income, namely more than 73%. 

Considering the investment deposits of banks by type, it can be argued that a 

sufficient amount and properly balanced resource base of banks is an important 

prerequisite for their profitability.  

We propose to carry out tax regulation of investment activity of Ukrainian 

banks with the help of tax incentive instruments, which we group depending on the 

mechanism of influence, goals and types of investments. 

In order to provide tax stimulate for Ukrainian banks to invest in investment, 

the introduction of:  

1) tax and provisioning benefits depending on the composition of the 

securities portfolio and thus encourage commercial banks to engage in long-term 

investments in the country's economy2; 

2) reduction of income tax rates on loans to banking institutions, which are 

aimed at intensifying innovation and investment projects and increase innovation 

potential;  

3) exemption of banks from paying income tax on investment loans, which 

are directed in accordance with government programs to finance the development 

 
1 Derevko O. Ways to increase the level of capitalization of the banking sector. Banking. 2016. 

№ 6. pp. 76–83. 
2 Ignatchenko NM. Global preconditions of intensification of investment activity of commercial 
banks of Ukraine. Collection of scientific works "International Relations". Economic Sciences 

Series URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/2649. 
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of priority sectors of the economy;  

4) introduction of special tax regimes to intensify investment activities of 

banks at the regional level;  

5) tax holidays to pay income tax, which is directed to the capitalization of 

the bank and revive the investment activity of the bank.  

 

 

 

1.4 Трансформація бюджетної системи України 

Переважна частина державних фінансових ресурсів зосереджується в 

бюджетах різних рівнів, які формують бюджетну систему країни. У країнах з 

розвиненою ринковою системою нині сформувалися досить ефективні моделі 

функціонування бюджетної системи. Трансформаційні процеси, які сьогодні 

відбуваються в Україні, накладають відбиток в тому числі і на формування 

бюджетної системи. Із проголошенням незалежності та утворенням України 

як суверенної держави почала послідовно проводитися робота з 

реформування та вдосконалення фінансової системи держави, реформування 

засад та принципів побудови бюджетної системи.  

Починаючи з 1992 року Закон України «Про Державний бюджет» 

приймається щорічно. Відповідно Верховна Рада України затверджувала 

державний бюджет, а для бюджетів областей, АРК, м. Києва та Севастополя 

затверджувалися нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і 

зборів, розрахованих на підставі контрольних цифр по доходах та видатках. 

Важливим кроком на шляху до зміцнення самостійності місцевих бюджетів 

стало прийняття 20 травня 1993 р. Декрету Кабінету Міністрів України «Про 

місцеві податки та збори», яким місцевій владі надавалося право 

встановлювати 17 видів місцевих податків і зборів, зокрема: збір за парковку 

автомобілів; ринковий збір; збір за видачу ордера на квартиру; збір з 

власників собак; курортний збір; податок з реклами. Положення даного 

Декрету були чинні до прийняття в 2010 р. Податкового кодексу. 

В 1993 р. Верховна Рада України визначила, що нормативами 

соціальних гарантій, які повинні затверджуватися державою, є: рівень 

прожиткового мінімуму, мінімальні розміри заробітної плати і пенсій, 

розміри соціальної допомоги. 

У 1995 р. був прийнятий Закон України «Про бюджетну систему 

України» № 253/95-ВР від 29 червня 1995 року. Даним нормативним 

документом було закріплено основні засади організації державних фінансів в 

країні, визначено поняття бюджету. В даному Законі було дано визначення 

бюджетної системи як такої, що складається з Державного бюджету України, 

республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих 

бюджетів. Охарактеризовано ланки зведеного бюджету, бюджетний устрій та 

його принципи. У ньому також було визначено послідовність бюджетного 

процесу, перелік доходів і витрат державного та місцевих бюджетів. 

У 1995 році був прийнятий Закон України «Про бюджетну систему України». 
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Законом було передбачено триланкову побудову бюджетної системи, яка 

включала державний бюджет України, республіканський бюджет АРК та 

місцеві бюджети. Цим законом було закріплено принцип включення 

місцевих бюджетів нижчого рівня до місцевих бюджетів вищого рівня. 

Починаючи з 1995 р., Верховна Рада України, Верховна Рада АРК, 

місцеві ради стали затверджувати основні напрями бюджетної політики 

(бюджетною резолюцією), відповідно до яких складався проект бюджету; 

заборонялася передача бюджетних коштів з одного бюджету до іншого. 

На законодавчому рівні термін «бюджетна система України» знайшов 

своє закріплення в Конституції України 1996 р.1 Так, в ст. 95. зазначено, що 

бюджетна система України будується на засадах справедливого і 

неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і 

територіальними громадами; вказано на необхідність регулярності звітів про 

виконання бюджетів. Із прийняттям Конституції систему місцевих фінансів 

було виокремлено в окрему ланку, за якою органи місцевого самоврядування 

було вилучено зі складу органів державної влади. Так, в ст. 142 Конституції 

зазначено, що матеріальною і фінансовою основою місцевого 

самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші 

кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності. 

Статті 95–98 Конституції України присвячені регулюванню бюджетних 

відносин, зокрема засадам побудови бюджетної системи на засадах 

справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між 

громадянами і територіальними громадами; бюджетному процесу та 

контролю за виконанням бюджет (контроль від імені Верховної Ради України 

за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх 

використанням здійснює Рахункова палата). 

Важливим у розбудові бюджетної системи України стало прийняття у 

1997 р. Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”2, яким було 

започатковано нові підходи до визначення місцевих фінансів в цілому, і 

місцевих бюджетів зокрема. В ст. 16 Закону зазначено, що матеріальною і 

фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, 

доходи місцевих бюджетів, земля, природні ресурси, що є у комунальній 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст, а також об'єкти їхньої 

спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад. В 

ст.61 зазначеного закону визначені основні підходи щодо місцевих бюджетів. 

Зокрема, зазначено, що органи місцевого самоврядування самостійно 

складають прогнози розробляють, затверджують і виконують відповідні 

місцеві бюджети. Зроблено акцент на тому, що місцеві бюджети є 

 
1 Конституція України: Закон від 28.06.1996р. № 254к/96 – ВР: [Електронний ресурс] – 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 
2 Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997р. №280/97: 
[Електронний ресурс] – URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-

%D0%B2%D1%80#Text 
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самостійними, тобто не включаються до Державного бюджету. Визначено 

повноваження органів місцевого самоврядування в галузі бюджету (ст.28). 

Важливим є те, що в Законі зазначено, що місцеві бюджети мають бути 

достатніми для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування 

наданих їм законом повноважень(ст.66). Місцеве самоврядування цим 

законом визначається як гарантоване державою право та реальна здатність 

територіальної громади самостійно або за відповідальності органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого 

значення в межах діючого законодавства. Законом “Про місцеве 

самоврядування в Україні” було конкретизовано поняття самостійності 

місцевих бюджетів. Зокрема у ст.61 визначено, що самостійність місцевих 

бюджетів гарантується власними та закріпленими за ними на стабільній 

основі законом загальнодержавними доходами, а також правом самостійно 

визначати напрями використання коштів місцевих бюджетів відповідно до 

законодавства.  

У період 1998-1999 роки було зроблено певні кроки щодо 

вдосконалення розпорядження бюджетними коштами. Так, в процесі 

формування проекту держбюджету на 1998 рік було розроблено та 

запроваджено єдині форми подання бюджетних запитів для головних 

розпорядників бюджетних коштів. У 1998 році було запроваджено касове 

виконання державного бюджету, місцевих бюджетів і позабюджетних фондів 

через установи Національного банку України та уповноважені банки. У 1999 

році було розмежовано у бюджетах усіх рівнів поточні видатки та видатки 

розвитку; впроваджено систему фінансового вирівнювання місцевих 

бюджетів. Задля уникнення утворення заборгованості розпорядникам 

бюджетних коштів було надане право брати зобов’язання на здійснення 

видатків лише в межах бюджетних призначень, затверджених Законом 

України про Державний бюджет України. З 1999 р. почала впроваджуватися 

система функціонування єдиного рахунку Державного казначейства України 

з обліку коштів державного бюджету, що сприяло підвищенню прозорості 

процесу виконання бюджету. Починаючи з 2002 р., було припинено 

проведення взаємозаліків і вексельних розрахунків із бюджетом. Було 

запроваджено перерахування дотацій із державного бюджету обласним 

бюджетам на підставі встановленого переліку доходів загального фонду 

державного бюджету, за рахунок яких здійснювалося перерахування дотацій 

шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від зазначених 

доходів. 

За період 1992-2000 рр. Бюджетна система поступово вдосконалювалася 

і змінювалася, але недосконалість законодавства щорічно вимагала внесення 

змін і запровадження нових правил організації бюджетного процесу; Законом 

про Державний бюджет України щорічно змінювалися засади та умови 

формування державного і місцевих бюджетів, порядок їх взаємодії, розподіл 

повноважень і закріплення джерел доходів.  

Важливим етапом розбудови бюджетної системи нашої країни стало 
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прийняття в 2001 році Бюджетного кодексу1. Кодексом започатковано 

реформу бюджетного процесу, проголошено дворівневу структуру 

Бюджетної системи України, яка складається із державного та місцевих 

бюджетів. Також здійснено розмежування видатків на виконання 

повноважень та закріплено на довготривалій основі джерела надходжень за 

державним та місцевими бюджетами. Із прийняттям кодексу місцеві 

бюджети набувають нового змісту і самостійності, стають стабільними і 

передбачуваними, а їх роль і значення зростають. В Бюджетному кодексі 

передбачені доходи і видатки, які закріплюються за місцевими бюджетами, 

складові місцевих бюджетів. Детально описаний механізм бюджетного 

процесу на місцевому рівні, конкретизовані повноваження його учасників, 

охарактеризовані окремі його стадії. Урегульовані питання, що виникають у 

разі несвоєчасного затвердження відповідного місцевого бюджету. 

З метою впорядкування доходів та видатків бюджетів усіх рівнів, 

забезпечення міжнародного порівняння бюджетних даних з 1997 року було 

запроваджено бюджетну класифікацію відповідно до Постанови Верховної 

Ради України «Про структуру бюджетної класифікації України» від 

12.07.1996 р. № 327/96-ВР2. В подальшому зв’язку з переходом на 

міжнародні стандарти статистики державних фінансів та прийняттям 

Бюджетного кодексу України було запроваджено нову бюджетну 

класифікацію, відповідно до Наказу Міністерства фінансів України «Про 

бюджетну класифікацію та її запровадження» від 27 грудня 2001 р. №604. 

Зазначеним Наказом також було затверджено тимчасову класифікацію 

видатків та кредитування місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до 

нової функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету), яка 

використовується до впровадження програмно-цільового методу при 

складанні та виконанні місцевих бюджетів. В 2010 році в зв’язку з 

прийняттям Податкового кодексу та нової редакції Бюджетного кодексу було 

затверджено бюджетну класифікацію в новій редакції відповідно до Наказу 

Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 р. №113.Проте з часом 

визначені норми бюджетного законодавства потребували реформування. 

Нагальною була модернізації бюджетної системи. 

Важливим кроком у бюджетній реформі стало ухвалення парламентом у 

2010 р. нової редакції Бюджетного кодексу України. У оновленому 

Бюджетному кодексі розширено бюджетні інструменти економічної політики 

та підтримки ефективності використання бюджетних коштів, було внесено 

значні зміни до принципів побудови бюджетної системи, значно доповнено і 

 
1 Бюджетний кодекс України: Закон від 21 .06. 2001 року N 2542-III//[Електронний ресурс] – 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2542-14#Text 
2 Про структуру бюджетної класифікації України: Постанова Верховної ради України 

N 327/96-ВР від 12 липня 1996 року// Електронний ресурс]. – URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/327/96-%D0%B2%D1%80#Text 
3 Про бюджетну класифікацію: Наказ Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 р. 

№11// Електронний ресурс]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11#Text 
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викладено в новій редакції принципи субсидіарності, ефективності 

бюджетної системи, принципи публічності і прозорості. У новій редакції 

Бюджетного кодексу удосконалено елементи програмно-цільового методу 

бюджетування для бюджетів усіх рівнів. Так, обґрунтовано основні складові 

програмно-цільового методу бюджетування (бюджетної програми та її 

результативних показників, паспорту бюджетної програми); визначено 

відповідальних виконавців, унормовано застосування програмно-цільового 

методу бюджетування на рівні місцевих бюджетів.  

Бюджетним кодексом України1 від 08.07.2010 року було передбачено 

розширення джерел доходів місцевих бюджетів, розширено перелік джерел 

формування бюджету розвитку місцевих бюджетів. Бюджетний кодекс 

України встановлює загальні засади функціонування бюджетної системи 

України, зокрема: визначає перелік суб'єктів, що можуть бути головними 

розпорядниками, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів 

(статті 2, 22 Бюджетного кодексу України); дає визначення понять 

бюджетних призначень, бюджетних асигнувань, бюджетної програми, 

місцевого та державних бюджетів (статті 2, 5, 63 Бюджетного кодексу 

України); встановлює вимоги щодо формування та використання коштів 

місцевих бюджетів (статті 63-80 Бюджетного кодексу України). 

З метою необхідності удосконалення системи управління державними 

та місцевими фінансами, ефективності використання бюджетних коштів в 

Україні було запроваджено програмно-цільове бюджетування. Впровадження 

програмно-цільового бюджетування розпочалося з Концепції застосування 

програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схваленої 

розпорядженням № 538-р. Концепцією було визначено мету та основні 

принципи застосування ПЦМ у бюджетному процесі. Метою запровадження 

ПЦМ є встановлення безпосереднього зв’язку між виділенням бюджетних 

коштів та результатами їх використання. Першочергово формування 

державного бюджету у програмно-цільовому форматі здійснюється 

починаючи з 2002 року. Перехід до застосування ПЦМ у бюджетному 

процесі на рівні державного бюджету передбачав: розроблення програмної 

класифікації видатків державного бюджету із зазначенням бюджетних 

програм та відповідальних виконавців бюджетних програм у розрізі 

відповідних головних розпорядників бюджетних коштів; запровадження 

окремих елементів середньострокового планування бюджету, перехід до 

поглибленого середньострокового бюджетного планування, насамперед 

розроблення процедури прогнозування видатків на конкретні бюджетні 

програми; визначення та прогнозування середньострокових цілей, 

визначення пріоритетів діяльності головного розпорядника бюджетних 

коштів; удосконалення форм бюджетних запитів головних розпорядників 

бюджетних коштів; запровадження складання паспортів бюджетних програм; 

В зазначений період починається застосування ПЦМ при формуванні та 

 
1 Бюджетний кодекс України :Закон України вiд 08.07.2010 № 2456-VI //[Електронний 

ресурс]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text 
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виконанні місцевих бюджетів. Концепцією реформування місцевих 

бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

23.05.2007 р. № 308-р.1 передбачалось запровадження ПЦМ планування та 

виконання місцевих бюджетів поетапно протягом 2009-2014 років. На 

виконання Концепції Міністерством фінансів України було видано наказ № 

805, яким було визначено Основні підходи до запровадження програмно-

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. Протягом 

2009-2010 років було проведено підготовчий етап із запровадження ПЦМ у 

43 місцевих бюджетах у пілотних регіонах (Житомирська, Львівська, 

Луганська області та АР Крим). У 2011-2013 роках поетапно 

запроваджувалися елементи ПЦМ в усіх місцевих бюджетах пілотних 

регіонів обласні бюджети, бюджети міст республіканського АР Крим та 

обласного значення. 

Стратегією розвитку системи управління державними фінансами, 

схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. 

№ 774-р2, Планом заходів Стратегії було передбачено здійснення протягом 

2013-2017 років нормативно-правового та методологічного забезпечення 

складання і виконання місцевих бюджетів на основі ПЦМ. Завдання, 

визначені у Стратегії, відповідали положенням нової редакції БКУ (з 

урахуванням комплексних змін, внесених у 2010 та 2014 роках у рамках 

реалізації бюджетної реформи).  

До 2017 року місцеві бюджети складалися та виконувалися паралельно 

як за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів, так і за програмною класифікацією. Відповідно до п. 18 

Прикінцевих та перехідних положень БКУ місцеві бюджети, які мають 

взаємовідносини з державним бюджетом застосовують ПЦМ у бюджетному 

процесі починаючи із складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік. 

Відповідно до ст. 2 БКУ програмно-цільовий метод у бюджетному процесі – 

це метод управління бюджетними коштами для досягнення конкретних 

результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності 

використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу. 

У 2014 р. було розпочато підготовку законодавчої бази процесів 

децентралізації влади в Україні та, протягом 2014-2020 рр., прийнято ряд 

законодавчих ініціатив у цьому напрямку. Зокрема, ухвалено Концепцію 

реформування місцевого самоврядування та територіальної влади в Україні, 

прийнято зміни до Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу 

України.  

Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

 
1 Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів: розпорядження КМУ від 
23.05.2007 р. № 308-р//[Електронний ресурс]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/308-

2007-%D1%80#Text 
2 Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами: Розпорядження КМУ 
від 01.08.2013 р. № 774-р//[Електронний ресурс]. – URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/774-2013-%D1%80#Text 
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щодо реформи міжбюджетних відносин" від 28.12.2014 р. № 79-VIII1, 

починаючи з 2015 р. було запроваджено наступні новації: 

- змінено процедуру затвердження місцевих бюджетів: місцеві 

бюджети затверджуються до 25 грудня року, що передує плановому, 

незалежно від того, чи прийнято закон про Державний бюджет України. 

- змінено види місцевих податків і зборів; 

- розширено джерела надходжень до місцевих бюджетів України: 

введено нові податки (акцизний податок з реалізації підакцизних товарів, 

транспортний податок). 

- затверджено нові види міжбюджетних трансфертів: базова дотація; 

субвенції: освітня; медична; на виконання інвестиційних проектів; реверсна 

дотація; додаткова дотація. 

- змінено підхід до вирівнювання податкоспроможності місцевих 

бюджетів: горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих 

бюджетів здійснюється по податках – ПДФО, податок на прибуток 

приватних підприємств; 

- скасовано кошики доходів та видатків місцевих бюджетів, натомість 

передбачено формування єдиного кошика доходів загального фонду місцевих 

бюджетів; 

- змінено напрям відносин між державним бюджетом та бюджетами 

базового рівня: бюджети об’єднаних територіальних громад переведено на 

прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом; 

- затверджено новий перелік доходів та видатків місцевих бюджетів; 

- розширено право місцевих органів влади здійснювати місцеві 

зовнішні запозичення та диверсифіковано напрями розміщення коштів 

місцевих бюджетів (окрім казначейського рахунку, кошти можуть бути 

розміщені на депозитах в установах банків в частині бюджету розвитку). 

Вищенаведене свідчить, що підвищено самостійність місцевих 

бюджетів, адже органам місцевого самоврядування надано можливість 

затверджувати свої бюджети незалежно від того, чи прийнято закон про 

Державний бюджет України на відповідний рік. Розширено джерела 

надходжень до місцевих бюджетів України; змінено структуру місцевих 

податків і зборів(вперше введено податок на майно, що включає в себе 

наступні складові: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки; транспортний податок та плату за землю; по податку на нерухоме 

майно розширено базу оподаткування). Розширено право місцевих органів 

влади здійснювати місцеві зовнішні запозичення. Затверджено нові види 

міжбюджетних трансфертів, визначено механізм розрахунку обсягу 

субвенцій (освітньої, медичної субвенцій, субвенції на підготовку робітничих 

кадрів) – на підставі державних соціальних стандартів і нормативів, які 

встановлюються законом та іншими нормативно-правовими актами (стаття 

 
1 Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи 
міжбюджетних відносин" від 28.12.2014 р. № 79-VIII//[Електронний ресурс]. – URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-19#Text 
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96). Змінено підхід до вирівнювання податкоспроможності місцевих 

бюджетів; переведено на прямі міжбюджетні відносини з державним 

бюджетом бюджети об‘єднаних територіальних громад. Передбачено нову 

систему горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій з 

одночасним стимулюванням до нарощування дохідної бази взамін системи 

збалансування (статті 98, 99 Бюджетного кодексу). Спрощено процедури 

надання місцевих гарантій та здійснення місцевих запозичень від 

міжнародних фінансових організацій шляхом запровадження принципу 

“мовчазної згоди” при погоджені таких операцій з Міністерством фінансів 

(стаття 74). Вперше в Бюджетний кодекс було введено таке поняття як 

«бюджети об’єднаних територіальних громад», що створюються згідно із 

законом та перспективним планом формування територій громад. 

Законом № 2646-VIII від 6 грудня 2018 року «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового 

бюджетного планування»1, в Україні передбачено застосування 

середньострокового бюджетного планування. 

Зміни до Бюджетного кодексу передбачають низку новацій у частині 

середньострокового планування на державному рівні: запровадження 

Бюджетної декларації на середньостроковий період; оновлення бюджетного 

календаря; розширення бюджетних правил; узгодження стратегічного та 

бюджетного планування. 

На рівні місцевих бюджетів як інструмент середньострокового 

бюджетного планування запроваджено трирічні місцеві фінансові плани. 

Окрім положень, які щорічно визначалися в Основних напрямах бюджетної 

політики (це обсяги державного та гарантованого боргу, основні завдання 

податкової політики), Бюджетна декларація буде також містити: сукупний 

обсяг видатків та надання кредитів як максимально можливий обсяг 

бюджетних коштів, який можна отримати за певних економічних умов; цілі 

головних розпорядників та показники результату їх діяльності; оцінку 

фіскальних ризиків. Бюджетна декларація визначатиме оптимальний 

розподіл між галузями доступного у середньостроковій перспективі 

бюджетного ресурсу. Передбачено схвалення Бюджетної декларації 

Кабінетом Міністрів не пізніше 1 червня. Для забезпечення комплексного 

бачення розвитку економіки та бюджетної сфери передбачається, що 

Бюджетна декларація і макроекономічний прогноз схвалюватимуться 

Кабінетом Міністрів одночасно. 

З 2017 року на виконання заходів Стратегії реформування системи 

управління державними фінансами на 2017-2020 роки, що схвалена 

розпорядженням КМУ від 8 лютого 2017 р. № 142-р середньострокове 

бюджетне планування застосовували у пілотному режимі, а прогноз на два 

наступних за плановим бюджетні періоди формувався відповідно до статті 21 

 
1 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження 
середньострокового бюджетного планування: Закон України № 2646-VIII від 6 грудня 2018 

року //[Електронний ресурс]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2646-19#Text 
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Бюджетного кодексу та розглядався разом з проектом бюджету на плановий 

рік. 

6 грудня 2018 року Верховна Рада ухвалила Закон № 2646-VIII "Про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження 

середньострокового бюджетного планування", яким запроваджено трирічне 

бюджетне планування. Замість однорічних Основних напрямів бюджетної 

політики запроваджено середньострокову Бюджетну декларацію як документ 

стратегічного планування, який визначає бюджетну політику на наступні три 

роки. Середньострокове бюджетне планування було запроваджено як на рівні 

державного бюджету, так і на рівні місцевих бюджетів, яке мало відбутися з 

2020 року. Проте, відповідно до змін, передбачених Законом України «Про 

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2020 рік»1 запровадження середньострокового бюджетного планування 

тимчасово відтерміновано до 1 січня 2021 року 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного 

планування» від 6 грудня 2018 року № 2646-VIII основні новації наступні: 

- необхідність узгодження стратегічного і бюджетного планування; 

- запровадження нової бюджетної декларації, яка фактично стає 

головним документом бюджетного процесу; 

- новий бюджетний календар; 

- розширення бюджетних правил. 

Відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного та соціального розвитку України» від 

23 березня 2000 року № 1602 визначено, що система прогнозних та 

програмних документів економічного та соціального розвитку складається з 

прогнозів економічного та соціального розвитку на середньостроковий 

період, програм економічного та соціального розвитку на короткостроковий 

період. Бюджетні документи формуються на основі програмних документів, 

сформованих на довгостроковий та середньостроковий період. У разі зміни 

поточних напрямків програмні документи потребують систематичного 

уточнення. 

На місцевому рівні інструментом середньострокового бюджетного 

планування виступатимуть трирічні місцеві фінансові плани. Стратегії 

розвитку та місцеві програми мають бути спрямовані на розв’язання 

комплексу соціальних, економічних, екологічних проблем, враховувати 

проблемні ситуації на конкретній території з урахуванням інтересів всіх 

верств населення громади.  

Законом України від 17.09.2020 р. № 907-IX2 внесено зміни до 

 
1 Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» : 

Закон України від 13 квітня 2020 року № 553-IX//[Електронний ресурс]. – URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/553-20#Text 
2 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України: Закон України від 17.09.2020 р. № 

907-IX//[Електронний ресурс]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/907-20#Text 
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Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. Норми 

бюджетного законодавства приведено у відповідність до дійсних обставин у 

зв’язку із адміністративно-територіальною реформою, ліквідацією старих та 

утворення нових районів, і таким чином створено належну ресурсну базу для 

здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на новій 

територіальній основі. Запроваджено єдиний уніфікований підхід до 

визначення складу доходів та видатків бюджетів місцевого самоврядування. 

Незалежно від статусу населеного пункту, склад доходів з 01.01.2021 р. 

відповідатиме тим, які на сьогодні закріплені за районними бюджетами. 

Відповідні зміни внесено до ст. 64, ст. 84, ст. 89 БКУ. склад доходів районних 

бюджетів істотно змінився, і його врегульовано новою ст. 641 БКУ. Крім 

того, районні бюджети виключено із механізму горизонтального 

вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів. 

Відповідно до Закону України від 17.09.2020 р. № 907-IX – 

розмежовано склад доходів окремо для усіх сільських, селищних, міських 

бюджетів (стаття 64 Кодексу, виключено статтю 69 Кодексу) та районних 

бюджетів (стаття 64-1 Кодексу);  

– відкориговано положення щодо надходжень спеціального фонду 

(стаття 691 Кодексу) та бюджету розвитку (стаття 71 Кодексу) місцевих 

бюджетів;  

– передбачено, що видатки районних бюджетів здійснюватимуться 

відповідно до статті 91 Кодексу (зі статті 89 Кодексу видатки районних 

бюджетів виключено); виключено районні бюджети з горизонтального 

вирівнювання;  

– встановлено, що контроль за відповідністю бюджетному 

законодавству документів, які використовуються у бюджетному процесі, 

здійснюється обласними державними адміністраціями щодо бюджетів 

місцевого самоврядування та районних бюджетів (статті 115, 122 Кодексу).  

– передбачено, що зведення бюджетів здійснюється на рівні області та 

включає показники обласного бюджету, районних бюджетів, бюджетів 

місцевого самоврядування. Разом з тим зведення бюджетів на рівні району не 

здійснюватиметься (статті 6, 76 Кодексу);  

- уточнено термінологію, зокрема виключено норми щодо бюджетів 

об’єднаних територіальних громад. 

Відповідно до Бюджетного кодексу «бюджетна система України – 

сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з 

урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-

територіальних устроїв і врегульована нормами права»(ст.2.5 Кодексу).  

Глава 2. Бюджетного кодексу розглядає в цілому бюджетну систему 

України та її принципи. Відповідно до ст.5 Бюджетного кодексу в редакції 

Закону № 1081-IX від 15.12.2020 р. Бюджетна система України складається з: 

1) державного бюджету; 

2) місцевих бюджетів: бюджету Автономної Республіки Крим; обласних 

бюджетів; районних бюджетів; бюджетів місцевого самоврядування. До 
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бюджетів місцевого самоврядування відносять бюджети сільських, 

селищних, міських територіальних громад, а також бюджети районів у містах 

(у разі утворення районних у місті рад). 

До принципів бюджетної системи належать наступні (ст. Бюджетного 

кодексу): єдності бюджетної системи України; збалансованості; 

самостійності; повноти; обґрунтованості; ефективності та результативності; 

субсидіарності; цільового використання бюджетних коштів; справедливості і 

неупередженості; публічності та прозорості. 

Наведемо статистичні дані щодо державного та місцевих бюджетів в 

Україні. Щодо розпорядників бюджетних коштів. За звітними даними 

Державного казначейства1 мережа розпорядників та одержувачів коштів 

державного бюджету у 2020 році сформована 99 головними розпорядниками 

коштів державного бюджету. Мережа розпорядників і одержувачів коштів 

місцевих бюджетів у 2020 році сформована 13062 головними 

розпорядниками коштів місцевих бюджетів за 49 відомствами. 

У 2020 році до державного бюджету (загального та спеціального фондів 

разом) надійшло 1 076,0 млрд грн доходів, що на 77,7 млрд. грн більше в 

порівнянні з 2019 р. У структурі доходів Державного бюджету України у 

2020 році ПДВ із ввезених на територію України товарів становить 

274,1 млрд грн або 25,5 % від загального обсягу надходжень; ПДВ із 

вироблених в Україні товарів (враховуючи бюджетне відшкодування) – 

126,5 млрд грн або 11,7 %; акцизний податок із вироблених в Україні та 

ввезених в Україну товарів – 138,3 млрд грн або 12,9 %; податок та збір на 

доходи фізичних осіб – 117,3 млрд грн або 10,9 %; податок на прибуток 

підприємств – 108,7 млрд грн або 10,1 %.  

Видатків державного бюджету у 2020 році проведено у сумі 1 288 млрд 

грн., що більше в порівняні з 2019 р. на 212,9 млрд грн або на 19,8 %. У 

структурі видатків у 2020 році найбільші частки припадали на: соціальний 

захист та соціальне забезпечення (25%, або 322,5 млрд грн); економічну 

діяльність (13,1%, або 168,9 млрд грн ), міжбюджетні трансферти (12,4%, або 

160,2 млрд. грн), громадський порядок, безпеку і судову владу (12,2%, або 

157,7 млрд грн.; охорона здоров'я (9,7 %, або 124,9 млрд грн); оборона (9,4 % 

або 120,4 млрд грн); загальнодержавні функції (9,3 % або 119,7 млрд грн). 

До місцевих бюджетів у 2020 році з урахуванням сум міжбюджетних 

трансфертів із державного бюджету надійшло 471,5 млрд грн., порівняно з 

2019 роком фактичні надходження зменшилися на 89,0 млрд грн, або на 

15,9%. Надходження до місцевих бюджетів без урахування сум 

міжбюджетних трансфертів склали 311,3 млрд грн. Порівняно з 2019 роком 

фактичні надходження зросли на 11,1 млрд грн, або на 3,7 %. 

У структурі доходів місцевих бюджетів найбільшу питому вагу в 

2020 р. становили: 

- податок та збір на доходи фізичних осіб – 37,7% (177,8 млрд грн);  

 
1Державна казначейська служба України. Офіційний сайт URL : 

https://www.treasury.gov.ua/ua/dlya-gromadskosti/publichna-informaciya/publichni-zviti  
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-офіційні трансферти – 34,0% (160,2 млрд грн);  

- єдиний податок з фізичних осіб – 5,9% (27,6 млрд грн); 

- орендна плата з юридичних осіб – 3,5% (16,4 млрд грн); 

Видатки місцевих бюджетів, у тому числі за рахунок трансфертів із 

державного бюджету, за 2020 рік склали 478,1 млрд грн. У структурі видатків 

місцевих бюджетів у 2020 році найбільші частки припадають на: оплату 

праці і нарахування на заробітну плату (206,7 млрд грн, або 43,2 %); 

капітальні видатки (98,6 млрд грн, або 20,6%); використання товарів і послуг 

(80,9 млрд грн, або 16,9%); поточні трансферти (79,7 млрд грн, або 16,7%). 

Міжбюджетні трансферти у 2020 році отримували 1 453 місцеві 

бюджети, з них: 24 обласних бюджети; бюджет м. Києва; 448 районних 

бюджетів; 108 бюджетів міст обласного значення; 872 бюджети об’єднаних 

територіальних громад. У 2020 році з державного бюджету місцевим 

бюджетам надано трансфертів (базову дотацію, додаткові дотації, субвенції) 

у загальній сумі 161,0 млрд грн,  

В 2020 році в рамках реалізації основного етапу децентралізації влади 

та реформи місцевого самоврядування завершився процес формування 

адміністративно-територіального устрою базового та субрегіонального рівня. 

На виконання Закону України від 16.04.2020 № 562-IX «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних 

центрів територіальних громад» прийняті розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 12 червня 2020 року, якими затверджено території 

територіальних громад усіх областей. Постановою Верховної Ради України 

від 17.07.2020 № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів» забезпечено 

укрупнення районів та зменшено їх кількість до 136. Видатки на здійснення 

виконавчої влади у регіонах сформовано з урахуванням нової системи 

адміністративно-територіального устрою. 

Відповідно до пункту 6 Прикінцевих та перехідних положень 

Бюджетного кодексу України формування взаємовідносин між державним 

бюджетом та місцевими бюджетами на 2021 рік передбачалось здійснювати з 

урахуванням змін в адміністративно-територіальному устрої України в 

частині укрупнення адміністративно-територіальних одиниць. 

Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів 

на 2021 рік здійснено щодо: 24 обласних бюджетів та 1 438 бюджетів 

територіальних громад. Тобто, формування бюджетів, починаючи з 

2021 року, здійснюється на новій основі, з урахуванням змін в 

адміністративно-територіальному устрої країни. 

Вищенаведене свідчить, що за часів незалежності, відбулись значні 

трансформації бюджетної системи України, суттєвих змін зазнали підходи до 

управління фінансовими ресурсами на державному та місцевому рівнях. 
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1.5 Methodical approach to assessing the quality of enterprises capital 

structure 

The analysis of scientific publications shows the great interest of scientists to 

the problem of capital regulation and to determine the optimal structure of 

corporate capital. The problems of forming the capital structure of an enterprise 

were studied by both foreign and leading domestic scientists. The emergence of the 

theory of the formation of the capital structure is associated with the works of 

M. Miller and F. Modigliani, for the first time they drew attention to the borrowed 

capital and the possibility of its influence on the expected profitability of the 

company. The theory of the formation of the capital structure acquired further 

development in the works of A. Blank, R. Brailey, J. Brigham, R. Vernon, 

M. Gordon, D. Leibson, G. Markowitz, R. Merton, M. Miller, F. Modigliani, 

J. Sachs, J. Then, E. Helfert, D. Hemiton, J. Van Horn. 

The problems of optimizing the capital structure and its impact on the 

financial condition of the enterprise are the subject of active research by scientists. 

Theories of the capital structure began to appear in literature in the middle of the 

twentieth century, but, in the opinion of R. Braille and S. Meyers, “there is still no 

universally recognized theory of capital structure”1. As a result, there are many 

approaches to its definition, but they can be divided into two groups: static ones 

that determine the optimal capital structure by maximizing the current valuation of 

assets, and dynamic ones that allow the deviation from the target capital structure 

at a particular point in time. Analysis of existing directions of studying the theories 

on capital structure made it possible to generalize them in table 1. 

In their writings, economists focus on the optimal ratio between equity and 

debt capital, which ensures an effective proportionality between profitability and 

financial stability of the company. At the same time, many aspects of the problem 

of optimizing the capital structure remain insufficiently studied. An analytical 

assessment of scientific sources and world publications on the topic of capital 

structure allows us to conclude that there are many areas that require further 

research. Insufficiently developed is a qualitative assessment of the efficiency of 

the capital structure in terms of the impact on the financial well-being of 

enterprises, taking into account the intellectual component of capital.  

The proposed methodological approach to assessing the quality of the capital 

structure of enterprises is based on the matrix method for assessing the financial 

position of A. Nedosekin2. Yu. Zaichenko3, I. Zhuravlyova4, A. Kofman5, 

 
1 Brealey R. Principles of corporate finance /R. Brealey, S. Myers, F. Allen. New York: McGraw-

Hill Irwin, 2014. 1024 p. 
2 Недосекин А.О. Применение нечетких множеств в бизнесе, экономике и финансах. URL : 

http://fsscef.narod.ru/2004/FSSCEF_N.pdf 
3 Зайченко Ю.П. Нечеткие модели и методы в интеллектуальных системах. Киев: 
«Издательский дом «Слово», 2008. 344 с. 
4 Журавльова І.В. Застосування теорії нечітких множин до задач управління 

інтелектуальним споживчим капіталом. Наукові праці Донецького національного технічного 
університету. Серія: Економічна, випуск 33-2. 2008. С. 126-131. 
5 Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств. Москва: Радио и связь, 1982. 432 с.  
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A. Leonenkov1, A. Rothstein A.2 were engaged in application of fuzzy logic in 

economic researches. The implementation of the justification for the quality of the 

capital structure will be considered on the basis of options for using fuzzy 

descriptions for each stage of the methodological approach. 

Table 1 – Theories of the enterprises’ capital structure 
Type of theory Theory Author Optimality criterion 

Static Traditional 

theory 

Gordon М.  the state, when weighted capital value is 

minimal and aggregate company value is 

maximal 

Theory of 

indifference  

Modiglini F.,  

Miller M., 

Hamada R. 

The mechanism of market value formation 

correlates with capital structure. 

Trade-off 

theory 

Miller М., 

DeAngelo H.,  

Masiulis R.,  
Corner D. 

Optimal capital structure is determined by 

the point of the compromise of an 

enterprise, when weighted capital value is 
minimal.  

Dynamic The signaling 

theory 

Ross S., Myers S., 

Maijluf N. Miller М., 

Rock К., Welch I. 

Possible options for optimizing the 

structure are determined in accordance 

with the behavior of managers. 

Asymmetry 

information 

theories 

Bellalah М.,  

Bouy C 

An enterprise determines the priority of 

the criteria of capital structure 

optimization independently, considering 
target capital structure 

Agency costs 

theory 

Eisenhardt K., 

Jensen M. 

The increase of the specific weight of 

borrowed capital causes the increase of 

weighted capital value, which leads to the 

decrease of the market value of an 

enterprise. 

The theory of 
corporate 

control 

Harris М.,  
Raviv А., Schultz R. 

Capital structure may be used by its 
management in order to block hostile 

takeovers. 

Behavioral 

theories: 
- The theory of 

hierarchy  

- The theory of 
the adjustment 

to the market  

- Dynamic 
trade-off theory 

Myers S., Maijluf N.,  

Donaldson G. 
Merton H.,  

Baker M., Wurgler J. 

Migel A.,  
Pindado H.,  

Flannery M.,  

Rengan K. 

Minimization of the costs and risks of 

financing 
The usage of the possibilities of the 

current market situation and keeping 

balance between justice and market price 
The maximization of the speed of capital 

structure adjustment to its optimality 

 

Determination of the quality of the capital structure of the enterprise was 

carried out using the theory of fuzzy sets. Assessment of the capital structure of an 

enterprise based on a fuzzy model allows you to build a matrix scheme for 

aggregating individual financial indicators of the structure into a complex quality 

 
1 Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH. СПб.: БХВ-

Петербург, 2005. 736 с. 
2 Ротштейн А.П. Интеллектуальные технологии идентификации: нечеткая логика, 

генетические алгоритмы, нейронные сети. Винница: Універсум-Вінниця, 1999. 320 с. 
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indicator, and the assessment takes into account the expert's uncertainty in the 

classification of the indicator level. This approach makes it possible to formalize 

the blurred vision in the best way, and to transform qualitative assessments into 

quantitative assessments. 

The methodological approach to constructing a qualitative assessment of the 

capital structure of an enterprise includes six stages: 

First stage. Linguistic variables and fuzzy subsets. 

To determine the assessment of the capital structure of an enterprise using the 

example of АТ “TURBOATOM”, we introduce the following linguistic variables 

and subsets of the enterprise states. 

Linguistic variable E "Capital structure" has five meanings: 

E1 – fuzzy subset of the “extremely low quality” state; 

E2 – fuzzy subset of the “low quality” state; 

E3 – fuzzy subset of the “average quality” state; 

E4 – fuzzy subset of the “relative quality” state; 

E5 – fuzzy subset of the "high quality" state; 

The linguistic variable G "Financial condition" corresponding to variable E 

also has 5 values: 

G1 – fuzzy subset of "marginal trouble"; 

G2 – fuzzy subset of “trouble”; 

G3 – fuzzy subset of "average trouble"; 

G4 – fuzzy subset of "relative well-being"; 

G5 – fuzzy subset of "marginal well-being"; 

The carrier multiplier G – exponent of bankruptcy risk g – takes values from 

zero to one by definition. 

For an arbitrary separate financial indicator Xi, let us set the linguistic 

variable Bi "Level of the Xi indicator" on a sequential term-set of values below: 

Bi1 – a subset of “very low level of the Xi indicator”; 

Вi2 – subset “low level of Xi indicator”; 

Вi3 – subset "average level of the Xi indicator"; 

Вi4 – subset “high level of the Xi indicator”; 

Bi5 is a subset of "very high level of Xi". 

For the purposes of a compact description of the trapezoidal membership 

function μ1 (x), it is good to describe with trapezoidal numbers of the form: 

β(а1, а2, а3, а4),      (1) 

where a1 and a4 are the abscissas of the lower base of the trapezoid; 

a2 and a3 are the abscissas of the upper base of the trapezoid, which specifies 

μ (x) in the region with nonzero carrier x corresponding to fuzzy sawdust. 

Second phase. Identification of financial indicators of the capital structure. 

We construct a set of individual indicators X = {Xi} in the amount of N, 

which, according to experts and analysts, on the one hand, affect the assessment of 

the financial condition of the company and, on the other hand, assess the various 

aspects of the quality of the company's capital structure (to avoid duplication of 

indicators in terms of their significance for analysis. 
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X1 – the share of intangible assets in the value of capital; X2 – current assets 

to equity ratio; X3 is the weighted average capital cost; X4 – equity ratio; X5 equity 

ratio of current assets; X6 is the return on equity. 

Stage three. Determination of the significance of indicators. 

Let us compare each indicator Xi with the level of its significance for the 

analysis ri. To assess this level, it is necessary to arrange all indicators in 

decreasing order of importance so that the rule is fulfilled: 

 r1 ≥ r2 ≥ rN       (2) 

In order to rank the system of indicators in order of their significance, the 

significance of the i-th indicator ri should be determined according to the Fishburne 

rule: 

rі =        (3) 

Fishburne's rule reflects the fact that almost nothing is known about the level 

of significance of the indicator except (2), then estimate (3) corresponds to the 

maximum entropy of the available uncertainty information about the research 

object, that is, it allows making the best evaluative decisions in the worst 

information environment. 

According to Fishburne's rule, we obtain a set of financial indicators in 

descending order of their importance. The list of financial indicators characterizing 

the state of JSC “TURBOATOM” for the period from 2017 to 2019 are entered in 

table. 2 in descending order of their importance. 

Table 2 – A set of indicators characterizing the financial condition JSC 

“TURBOATOM” in descending order of their importance 
Indicator 

Identifier Name 

Х6 The return on equity 

Х5 Equity ratio of current assets 

Х4 Equity ratio 

Х3 The Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™)  

Х2 Current assets to equity ratio 

Х1 The share of intangible assets in the capital structure 

 

Stage four. Classification of values of indicators. 

Let us construct a classifier of the current value g of the risk degree index as 

a criterion for dividing this set into fuzzy subsets (table 3). This classifier is a 

standard five-level classifier. The nodal points in this classifier are the numbers 

gj = {0.9, 0.7, 0.5, 0.3, 0.1}, inverted with respect to the standard location {0.1, 

0.3, 0.5, 0.7, 0.91}, in the classifier for complex assessment of the state of the 

enterprise. 

We will form a set of classifiers of the current value x of the indicator X as a 

criterion for dividing the complete set of their values into fuzzy subsets of the type 

B. Classification of individual financial indicators are listed in table. 4. Moreover, 

in the cells of the table there are trapezoidal numbers characterizing the 

corresponding membership functions. 

A graphic representation of classifiers for the Equity ratio (X4) and the equity 

https://www.researchgate.net/publication/269883375_Value_Added_Intellectual_Coefficient_VAIC_as_a_Tool_of_Performance_Measurement


STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ECONOMY  

OF INDEPENDENT UKRAINE 

 

51 

ratio of current assets (X5) is shown in Fig. 1, in the Fuzzy Logic Toolbox window 

(Note, in Fig. 1-2 OH – low, H – low, C – medium, B – high, OB – very high level 

of the indicator). 

Table 3 – Classification of the degree of financial well-being 
Range of values g Indicator level classifier Estimated confidence (membership function) 

 G5 1 

 
G5  
G4  

 G4 1 

 
G4  
G3  

 G3 1 

 
G3  
G2  

 G2 1 

 
G2  
G1  

 G1 1 

 

Table 4 – Classification of a set of specified financial indicators 
Indicator 

ID 

T-numbers for the values of the linguistic variable "Indicator level" 

«extremely low» «low» «average» «relative» «high» 

Х1 (0,0,0.1,0.2) (0.1,0.2,0.25,0.3) (0.25,0.3,0.45,0.5) (0.45,0.5,0.6,0.7) (0.6,0.7,1,1) 

Х2 (-1,-1,-0.005,0) 
(-0.005,0, 

0.09,0.11) 

(0.9,0.11, 

0.3,0.35) 

(0.3,0.35, 

0.45,0.5) 
(0.45,0.5,1,1) 

Х3 (0,0,0.5,0.6) (0.5,0.6,0.7,0.8) (0.7,0.8,0.9,1) (0.9,1,1.3,1.5) (1.3,1.5,,) 

Х4 (0,0,0.02,0.03) 
(0.02,0.03,0.08, 

0.1) 
(0.08,0.1,0.3,0.35) (0.3,0.35,0.5,0.6) (0.5,0.6, ,) 

Х5 (0,0,0.12,0.14) 
(0.12,0.14,0.18, 

0.2) 
(0.18,0.2,0.3,0.4) (0.3,0.4,0.5,0.8) (0.5,0.8,,) 

Х6 (-,-,0,0) (0,0,0.006,0.01) 
(0.006,0.01,0.06, 

0.1) 

(0.06,0.1,0.225, 

0.4) 
(0.225,0.4,,) 

 

 
Figure 1 – Membership Function autonomy ratio (X4) 
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Figure 2 – Membership Function equity ratio of current assets (X5) 

(Note, ДН – very low, Н – low, С – medium, B – high, ДВ – Very high level of the indicator.) 

 

 
Figure 3 – The base of fuzzy rules in the Fuzzy Logic Toolbox 

 

Classification of the level of values of private indicators for assessing the 

level of the financial condition of an enterprise based on the data in table 2 is 

presented in table 5. 
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Figure 4 – Visualization of fuzzy inference in Fuzzy Logic Toolbox (for JSC 

"TURBOATOM" in 2018) 
 

Table 5 – Classification of the level of values of partial indicators of the 

quality of the capital structure of the enterprise (fragment) 
Range of values Indicator level classification Assessed confidence level 

The share of intangible assets in the capital structure (Х1) 

02,00,0 4  X  «extremely low» 1 

03,002,0 4  X  «extremely low» )03,0(10 41 Õ−=  
08,003,0 4  X  «low» 1 

1,008,0 4  X  «low» )1,0(10 41 Õ−=  
3,01,0 4  X  «average» 1 

35,03,0 4  X  «average» )035,0(10 41 Õ−=  
5,035,0 4  X  «relative» 1 

6,05,0 4  X  «relative» )6,0(10 41 Õ−=  
 46,0 X  

«high» 1 

Equity ratio (Х4) 

1,00,0 1  X  «extremely low» 1 

2,01,0 1  X  «extremely low» )2,0(10 11 Õ−=  
25,02,0 1  X  «low» 1 

3,025,0 1  X  «low» )25,0(10 11 Õ−=  
45,03,0 1  X  «average» 1 

5,045,0 1  X  «average» )5,0(10 11 Õ−=  
6,05,0 1  X  «relative» 1 

7,06,0 1  X  «relative» )7,0(10 11 Õ−=  
 17,0 X  

«high» 1 

Equity ratio of current assets (Х5) 

005,00,1 2 −− X  «extremely low» 1 

0,0005,0 2 − X  «extremely low» )0,0(10 21 Õ−=  
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Range of values Indicator level classification Assessed confidence level 

009,00,0 2  X  «low» 1 

11,0009,0 2  X  «low» )11,0(10 21 Õ−=  
3,011,0 2  X  «average» 1 

35,03,0 2  X  «average» )35,0(10 21 Õ−=  
45,035,0 2  X  «relative» 1 

5,045,0 2  X  «relative» )6,0(10 21 Õ−=  
15,0 2  X  

«high» 1 

The return on equity (Х6) 

0,06 − X
 

«extremely low» 1 

006,00,0 6  X
 

«low» 1 

60,006 0,01X   low» )01,0(10 61 Õ−=  
06,001,0 6  X  «average» 1 

1,006,0 6  X
 

«average» )1,0(10 62 Õ−=  

225,01,0 6  X
 

«relative» 1 

4,0225,0 6  X
 

«relative» )225,0(10 63 Õ−=
 

 64,0 X
 

«high» 1 

 

Fifth stage. Assessment of the level of the indicator. Recognition of the 

indicator level taking into account a set of classifiers. 

We will assess the current level of indicators based on a comparison of the 

data in table 2 data in table 5, the results obtained are reflected in table 6. 

Table 6 – Assessment of the current level of indicators of 

AT "TURBOATOM" for 2017-2019 
Indicator ID Range of values Indicator level classification Assessed confidence level 

2017 р. 

Х6 0,01 < Х6 ≤ 0,06 «average» 1 

Х5 0,0 ≤ Х5 ≤ 0,55 «extremely low» 1 

Х4 0,3 ≤ Х4 ≤ 0,35 «average» 0,3 

Х3 1,0 ≤ Х3 ≤ 1,3 «relative» 1 

Х2 0,5 ≤ Х2 ≤ 1,0 «high» 1 

Х1 0,70 ≤ Х1 ≤ 1,00 «high» 1 

2018 р. 

Х6 0,1 < Х6 ≤ 0,225 «relative» 1 

Х5 0,0 ≤ Х5 ≤ 0,55 «extremely low» 1 

Х4 0,1 ≤ Х4 ≤ 0,3 «average» 1 

Х2 0,5 < Х2 < 1,0 «high» 1 

Х3 0,7 ≤ Х3 ≤ 0,8 «low» 0,9 

Х1 0,70 ≤ Х1 ≤ 1,00 «high» 1 

2019 р. 

Х6 0,1 < Х6 ≤ 0,225 «relative» 1 

Х5 0,0 ≤ Х5 ≤ 0,55 «extremely low» 1 

Х4 0,1 ≤ Х4 ≤ 0,3 «average» 1 

Х2 0,5 ≤ Х2 ≤ 1,0 «high» 1 

Х3 0,7 ≤ Х3 ≤ 0,8 «low» 0,1 

Х1 0,70 ≤ Х1 ≤ 1,00 «high» 1 

Let's carry out the recognition of the current values of X according to the 

criteria in Table 4 and the results in Table 2. The result of recognizing the level of 

indicators is Table 7. 
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Table 7 – Membership level of carriers of fuzzy subsets 

Indicator 
The results of the classification of subsets 

Ві1 Ві2 Ві3 Ві4 Ві5 

2017 р. 

Х6 0 0 1 0 0 

Х5 1 0 0 0 0 

Х4 0 0 0,3 0 0 

Х2 0 0 0 0 1 

Х3 0 0 0 1 0 

Х1 0 0 0 0 1 

2018 р. 

Х6 0 0 0 1 0 

Х5 1 0 0 0 0 

Х4 0 0 1 0 0 

1 2 3 4 5 6 

Х2 0 0 0 0 1 

Х3 0 0,9 0 0 0 

Х1 0 0 0 0 1 

2019 р. 

Х6 0 0 0 0 1 

Х5 1 0 0 0 0 

Х4 0 0 1 0 0 

Х2 0 0 0 0 1 

Х3 0 0,1 0 0 0 

Х1 0 0 0 0 1 
 

Sixth stage. Assessment of the quality of the capital structure of the 

enterprise. 

For each indicator X1, ..., XN, it is known how its change affects the change in 

G. In the functional record: 

r(G)=δIr(Xі);      (4) 

   (5) 

 (6) 

Receiving a set of membership functions λі1-5 (table 7) for each indicator Xi, 

calculate the system T-numbers for each function, i.e. V values calculated by the 

formula: 

   (7) 

where δi has the form (4) and pik is constructed using the Fishburne scale (3). 

Note that all values of δі are equal to unity, since the growth of each partial 

indicator of the bankruptcy risk assessment contributes to the improvement of the 

state of the enterprise. 

To assess the significance of indicators (P), we use the Fishburne scale: 

 
By the formula (7) calculate the value of V and is listed in Table 8. 
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Table 8 – Value V for АТ "TURBOATOM" 

Period, y 
The value of Y by membership functions 

1 2 3 4 5 

2017 0,238 0,000 0,343 0,095 0,191 

2018 0,238 0,086 0,190 0,286 0,191 

2019 0,238 0,001 0,190 0,000 0,477 
 

Consequently, the value of a complex indicator for assessing the well-being 

of the financial condition of an enterprise can be calculated using the following 

formula: 

      (8) 

де ßk – a set of provisions for the Financial Condition variable. 

Having a set of positions for the variable "Financial Condition" – 

β1(b1,b2,b3,b4), β2(b1,b2,b3,b4), β3(b1,b2,b3,b4), β4(b1,b2,b3,b4), β5(b1,b2,b3,b4), – we 

define the corresponding coefficients of V as (b2+b3)/2, respectively: 

at the marginal degree of financial distress (β1 (0.0; 0.0; 0.15; 0.25)), the 

coefficient at V1 is: 0.075; 

with a high degree of financial distress (β2 (0.15; 0.25; 0.35; 0.45)), the 

coefficient at V2 is 0.3; 

with an average degree of financial well-being (β3 (0.35; 0.45; 0.55; 0.65)), 

the coefficient at V3 is: 0.5; 

with a relative degree of financial well-being (β4 (0.55; 0.65; 0.75; 0.85)), the 

coefficient at V4 is 0.7; 

with a high degree of financial well-being (β5 (0.75; 0.85; 1.0; 1.0)), the 

coefficient at V5 is: 0.925. 

Let's calculate the value of the indicator "Financial well-being" according to 

the formula: 

   (9) 

.G2017 = 0,433; G2018 = 0,516; G2019 = 0,554;  
According to Table 9 and obtained G values determine the quality of capital 

structure of АТ "TURBOATOM". 

Table 9 – The rules for recognizing the quality of the enterprises capital 

structure  
Range of values Indicator level classification Assessed confidence level 

0 ≤ G ≤ 0,15 «extremely low quality» 1 

0,15 < G< 0,25 
«extremely low quality» μ1=10*(0,25-G) 

«low quality» 1-μ1=µ2 

0,25 ≤ G ≤ 0,35 «low quality» 1 

0,35 < G < 0,45 
«low quality» μ2=10*(0,45-G) 

«average quality» 1-μ2=μ3 

0,45 ≤ G ≤ 0,55 «average quality» 1 

0,55< G < 0,65 
«average quality» µ3=10*(0,65-G) 

«relative quality» 1-μ3=μ4 

0,65 ≤ G ≤ 0,75 «relative quality» 1 

0,75 < G < 0,85 
«relative quality» μ4=10*(0,85-G) 

«high quality» 1-μ4=μ5 

0,85 ≤ G ≤ 1,0 «high quality» 1 
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Recognition results will be entered in table. 10. 

Table 10 – Recognizing the quality of the capital structure of 

АТ "TURBOATOM" 
Period, year Range of values Indicator level classification Assessed confidence level 

2017 0,35 < G < 0,45 
«low quality» 0,2 

«average quality» 0,8 

2018 0,45 ≤ G ≤ 0,55 «average quality» 1 

2019 0,45 ≤ G ≤ 0,55 «average quality» 1 

 

So we can conclude that in 2017 the company had a 20% “low quality” 

capital structure with confidence and 80% with an “average quality” capital 

structure. In 2018 and 2019, the capital structure was determined to be 100% of 

“average quality”. 

The results obtained indicate that the company has a balanced capital 

structure management policy, which led to insignificant jumps in all indicators for 

the analyzed period (growth in 2018, slight decline in 2019). The quality of the 

capital structure can be defined as mediocre, which indicates the unencumbered 

reserves of the financial management of the enterprise. To bring the company to a 

growth trend, it is necessary to develop strategic measures for the formation of its 

own financial resources, which will allow the company to stabilize its financial 

position and put it on the path of financial growth. 

 

 

 

1.6 Вплив цифрових технологій на формування ланцюгів доданої 

вартості у сучасній економіці 

В сучасній економічній системі глобальні ланцюги доданої вартості 

(ГЛДВ) є вагомим чинником, який забезпечує якісне функціонування 

виробництва та міжнародної торгівлі як розвинутих країн, так і країн зі 

зростаючою економікою. Зростання важливості даних процесів пояснюється 

тим, що у сучасному світі масштаби економіки країни та 

зовнішньоекономічної діяльності вимірюються не тільки експортно-

імпортними відносинами, але й створенням певного обсягу доданої вартості. 

Ланцюги доданої вартості (ЛДВ) – є своєрідною бізнес-моделлю, яка описує 

весь цикл створення товару чи послуги, всі ті етапи діяльності, на шляху до 

створення продукції. Особливістю є те, що такий ланцюг функціонує не 

тільки в межах певної корпорації, але й у складі глобального ланцюга, тобто 

у межах сотень корпорацій в системі міжнародних економічних відносин. 

В зв’язку з тим, що одним з визначальних факторів, що впливає на 

формування тенденцій розвитку світової економіки є її цифровізація, 

особливої актуальності набувають питання дослідження впливу цифрових 

технологій на формування глобальних ланцюгів доданої вартості. Так, 

швидкі зміни у темпах та напрямках впровадження цифрових технологій 

ведуть до скорочення життєвого циклу продукту, перетворюють інновації та 

технології на ключове джерело конкурентної сили сучасних компаній. У 
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результаті, компанії вдаються до різних дій, тактик та стратегій щоб досягти 

високоготехнологічного рівня як процесу виробництва, так і самого 

продукту, і, тим самим,підтримувати власну конкурентоспроможність. У 

результаті, зміни відбуваються протягом всього циклу створення продукту та 

формування доданої вартості, причому не лише у процесах виробництва та 

маркетингу, але в технологічних досягненнях, дослідженнях та розробках. 

Особливості розвитку мереж та глобальних ланцюгів доданої вартості 

досліджували відомі науковці. Зокрема, Бусарєва Т.Г.1 та Зюзь Д.В.2, 

досліджували функціонування мережевої економіки та яким чином вона 

може вплинути та змінити розвиток економіки в цілому, сутність та чинники 

розвитку економічної системи. Вплив глобальних ланцюгів доданої вартості 

на українську економіку, розвиток мережевої економіки у контексті 

глобалізаційних процесів були досліджені у працях Богдана Ю.Д.3 та 

Самойленко Л.Б.4Дослідження Черкас Н.І.5 присвячені дослідженню 

концепції глобальних мереж та ланцюгів створення вартості. У дослідженнях 

іноземних науковців таких як: Л. Джонс, М. Деміркая, Е. Бетхман6 висвітлено 

поняття та підходи аналізу глобального ланцюга доданої вартості – 

розглянуто моделі ланцюга цінностей.  

У роботіЛ. Петер Роко, М. Опосунжу7 було досліджено ланцюг вартості 

та продуктивність в компаніях та підприємствах середнього масштабу, проте 

не у всіх галузях; автори Д. Кумар та П.Райєв8 розглянули ланцюги 

створення вартості як концептуальну основу; Мартін Діетз9 дослідив 

розвиток бізнесу та ланцюгів створення вартості, ключові параметри 

управління ланцюгом створення вартості. 

Водночас, при достатній кількості досліджень проведених різними 

науковцями, немає чіткого пояснення чи дійсно є змога у країн з різним 

 
1Бусарєва Т.Г. Мережева економіка як нова форма розвитку економіки. Світове 

господарство і міжнародні економічні відносини. Бізнес-навігатор. 2018. № 4. С. 9-13. 
2Зюзь Д.В. Сутність та чинники розвитку економічної системи. Державне будівництво. 
2016. № 2. С. 1-12. 
3 Самойленко А.О.,Богдан Ю.Д. Розвиток мережевої економіки у контексті глобалізаційних 

процесів. Економічні наука. Економіка та держава. 2019. № 10. C. 93-97. 
4Самойленко Л.Б. Вплив глобальних ланцюгів доданої вартості на українську індустрію 

інформаційних технологій. Ефективна економіка. 2016. № 3. С. 1-5. 
5 Черкас Н.І. Концепції глобальних мереж та ланцюгів створення. Вісник Київського 
національного торговельно-економічного університету. Держава та економіка. 2018. № 3. 

С. 60-70. 
6Lin Jones, Meryem Demirkaya, and Erika Bethmann Global Value Chain Analysis: Concepts and 
Approaches. Journal of International Commerce and Economics. 2019. Р. 1-29. 
7Lumi Peter Roko, Michael Isaac Opusunju Value Chain and Performance in Agro Allied Small 

and Medium Scale Enterprise in Sokoto State, Nigeria. International Journal of Business and 
Social Research.2016.Volume 06. Issue 09. Р. 8-19. 
8Dilip Kumar Rajeev P.V. Value Chain: a conceptual framework. International Journal of 

engineering and management sciences. 2016. Vol.7 (1). P. 74-77. 
9Martin Dietz, Senior Advisor Business Development and Value ChainsValue Chain Governance 

that Benefits the Poor. Helvetas, Swiss Intercooperation. P. 1-15. 
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економічним становищем отримувати однакові можливості та переваги від 

участі у глобальних ланцюгах доданої вартості. Особливо важливо, на 

сьогодні, з’ясувати чи мають цифрові технології позитивний вплив на 

ланцюги доданої вартості; особливості економічного розвитку країн світу в 

процесі переходу до мережевого типу економіки, можливості України після 

залучення до глобальних ланцюгів доданої вартості під впливом 

цифровізації. 

Глобальні ланцюги доданої вартості за останні 30 років прискорили 

економічне зростання та значно зменшили нерівності у економічному 

розвитку країн світу. Продуктивність та доходи країн зі зростаючою 

економікою зросли, після того, як вони приєдналися до ГЛДВ. А на відміну 

від стандартної торгівлі, ГЛДВ, як правило, передбачають довгострокові 

відносини компаній, що базуються на використанні сучасних інструментів 

економічної взаємодії. Це робить ГЛДВ потужним двигуном для зростання, 

адже вони представляють собою засіб передачі технологій. 

Мережевий тип економіки значною мірою впливає на економічне 

зростання країн адже, вона має цілу низку особливостей. Так, мережевий тип 

економічної системи є відкритішим у порівнянні з іншими економічними 

системами; також постійний пошук нових можливостей, розвиток інновацій, 

новітніх технологій; мережевий тип економіки, безпосередньо впливає на 

розвиток ГЛДВ на відміну від інших типів економічних систем, адже 

безпосередньо впливає на процеси розробки та створення доданої вартості 

продуктів та послуг;що найважливіше, управління здійснюється через 

інформаційно-комунікаційні технології1 

Для координації виробничих блоків в ході економічного циклу потрібно 

передбачити, щоб всі елементи задіяні у процесі виробництва такі як: 

транспорт, телекомунікації та різні послуги виробників, бізнес послуги, 

фінансові послуги працювали злагоджено. На сьогодні, за рахунок цифрових 

технологій можна забезпечити довгострокову взаємодію між елементами 

виробничого процесу, що сприяє фрагментації та призводить до збільшення 

перерозподілу виробничих стадій через кордони. Варто відзначити, що у 

багатьох випадках послуги є кінцевою стадією глобальних ланцюгів доданої 

вартості. Адже компанії, що надають послуги, мають змогу безперешкодно 

постачати свої ресурси на міжнародному рівні. Наприклад, фінансові 

постачальники послуг передали свої аутсорсингові та офшорні послуги з 

управління інформаційними та аналітичними завданнями. 

Зростання глобальних ланцюгів доданої вартості та їх цифровізація 

також приносить користь розвинутим економікам, які, як правило, 

концентруються на видах діяльності з високою доданою вартістю, таких як 

передові технології, фінансові послуги, складні виробничі компоненти, 

маркетинг та обслуговування. В той же час, країни, що розвиваються, 

отримують найбільше користі від можливостей які отримують завдяки 

 
1 Самойленко А.О.,Богдан Ю.Д. Розвиток мережевої економіки у контексті глобалізаційних 

процесів. Економічні наука. Економіка та держава. 2019. № 10.C. 93-97. 
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залученню до ГЛДВ (адже вони отримують нові технології, інновації). Хоча 

ГЛДВ генерують загальний ріст за рахунок імпорту навичок та технологій, а 

також збільшення зайнятості, максимальні результати є також і в 

слаборозвинутих країнах. Це пов’язано з тим, що вони переходять від 

процесів із нижчою доданою вартістю до процесів із більшою доданою 

вартістю. Крім того, більше інвестицій в технології в таких економіках та 

збільшення баз знань дозволяють їм покращити власні позиції в ході участі у 

ГЛДВ.  

Такі країни, як США, Великобританія, Франція та Німеччина, 

отримують на 50 % більше експорту від секторів послуг, в тому числі і 

технологічних та інформаційних. Так як валова додана вартість є тим 

показником, який певним чином демонструє рівень економічного розвитку 

країни, варто відзначити, що країни, які стають ефективними на етапі 

виробництва, можуть генерувати більшу загальну вартість та стати більш 

конкурентоспроможним, ніж на стадії простого постачання, в якій вони менш 

конкурентоспроможні. Зрештою, важливим індикатором є загальна вартість, 

яку може генерувати економічна діяльність у ланцюгу створення вартості.  

В сучасних умовах глобального економічного розвитку очікується, що 

цифрова трансформація виробництва буде формувати різні виклики для 

виробничих систем, тобто для країн, що спеціалізуються на трудомісткій 

діяльності, де модернізація економіки досі була забезпечена прямими 

іноземними інвестиціями, завдяки досягнення більшого рівня економічної 

ефективності. Більше того, цифровізація виробництва може призвести до 

зміни географічної організації виробництва, наприклад, підштовхуючи 

власника ланцюга доданої вартості до переміщення виробництва назад у 

країну походження або ближче до кінцевих ринків. Наслідки можуть бути 

руйнівними для індустріальних економік, де виробництво доданої вартості 

значно залежить від розміщення виробництва, як ключового двигуна 

економічного зростання та модернізації. 

Цифрова трансформація відкриває нові можливості для носіїв прямих 

іноземних інвестицій, що фінансують індустріальні економіки, збільшити 

наукоємність власних інвестицій та загальну частку технологій у світовій 

вартості. В результаті залежності від практики офшорингу існуючі виробничі 

підрозділи провідних компаній будуть модернізовані за допомогою 

передових технологій. Це дозволить досягти спеціалізації на більш 

високотехнологічних видах економічної діяльності1. 

Структура модернізації сучасних ланцюгів доданої вартості, зумовленої 

цифровою трансформацією, є певним віддзеркаленням глибоких змін у 

інтенсифікації сучасного виробництва. Особливо важливим є те, що моделі 

модернізації відрізняються між учасниками ланцюжка створення вартості, 

що є однією з причин виникнення я глобальних нерівностей у цифровому 

розвитку між країнами. Очікується, що інтеграція цифрових технологій, 

 
1Andrea Szalavetz Digitalisation, automation and upgrading in global value chains – factory 

economy actors versus lead companies. Hungarian academy of sciences. 2019. P. 1-25. 



STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ECONOMY  

OF INDEPENDENT UKRAINE 

 

61 

таких як Інтернет, хмарні технології, адитивні технології (виробництво 3-Д 

об’єктів), штучний інтелект, аналіз великих даних та технології віртуалізації 

(створення штучного об’єкта чи середовища) у виробничих операціях, разом 

із цифровим переосмисленням бізнесу глибоко трансформують глобальну 

діяльність із додавання вартості та призводять до різких змін у показниках 

ефективності технологій. В цілому, цифрові рішення у виробництві 

покращують досконалість продукції та виробництва, підвищують 

продуктивність праці, сприяють оптимізації ресурсів, а також дозволяють 

досягти прийняття рішень на високо-обґрунтованому рівні (обґрунтоване 

даними) прийняття рішень. 

Особливим наслідком впливу цифрових технологій на формування 

ГЛДВ є модернізація виробничого процесу на всіх його стадіях. 

Модернізація визначається як спеціалізація на додаткових операціях з 

додаванням вартості в рамках всього циклу ГЛДВ, на відміну від розширення 

обсягу та інтенсивності знань лише на окремих етапах, що відбувалось 

раніше. Модернізація може стосуватися (кращих) продуктів, (вдосконалених, 

більш ефективних) процесів, функцій вищої кваліфікації та / або переходу до 

(нових та технологічно більш досконалих) секторів або ланцюгів створення 

вартості. Все це напряму пов’язано з рівнем фінансування науково-дослідних 

та дослідно-конструкторських розробок у країнах світу. Адже, це напряму 

стимулює функціональне оновлення всіх етапів виробництва та постачання 

продуктів (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Циклічні інвестиції в НДДКР (%), середньосвітові 

показники 
Джерело: побудовано автором за даними1 

 

Цифрові технології підтримують не лише зусилля з модернізації 

продуктів провідних компаній, а й низку інших основних видів діяльності 

провідних компаній, таких як управління ланцюгами поставок та 

координація ланцюжка створення вартості, НДДКР та управління знаннями, 

залучення додаткових клієнтів та розвиток нового ринку. 

Для окремих компаній участь у глобальних ланцюгах доданої вартості 

дає можливість отримати доступ до інформації, відкриття нових ринків та 

 
1WIPO: веб сайт. URL: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/ 

GII_2020_KeyFind_English_web.pdf 
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створення можливостей для навчання та отримання нових навичок. Цифрова 

трансформація ГЛДВ позитивно впливає на продуктивність, оскільки деякі 

частини виробництва передислоковуються з метою підвищення ефективності 

їх діяльності1. 

Для країн зі зростаючою економікою, що прагнуть ефективно влитися в 

глобальні ланцюги доданої вартості, можуть виникнути ряд труднощів, 

пов’язаних з просуванням вгору по ланцюгу створення вартості в ході 

переорієнтації до діяльності з вищою доданою вартістю, з огляду на 

відсутність ряду конкурентних переваг, що притаманні розвинутим країнам. 

Але виграш від участі у ГЛДВ країна, незалежно від рівня економічного 

розвитку, може бути на будь-якій стадії ланцюга створення вартості. Так як 

ланцюги поставок задіяні в переробці матеріалів, сировини, інформації в 

продукти та послуги, а також представляють собою послідовність процесів та 

інформації, варто відзначити найуспішніші компанії світу за показниками 

охоплення повного циклу виробництва та постачання продукції (табл. 1). 

Таблиця 1 – Топ-15 компаній у глобальних ланцюгах поставок, 2019 р. 
№ з/п Назва компанії № з/п Назва компанії № з/п Назва компанії 

1 Colgate-Palmolive 6 Intel 11 Schneider Electric 

2 Inditex 7 HP Inc. 12 Diageo 

3 Nestle 8 Johnson & Johnson 13 Alibaba 

4 PepsiCo 9 Starbucks 14 Walmart 

5 Cisco system 10 Nike 15 Loreal 

Джерело: побудовано автором  
 

Варто відзначити, що основна увага повинна бути зосереджена на 

загальній вартості, яку формують компанії, а не на частці доданої вартості, 

що формується всередині країни. Наприклад, у В’єтнамі частка внутрішньої 

доданої вартості в експорті впала з 64 % до 53 % у період між 2005 і 

2016 роками, але в той же час загальний обсяг експортованої внутрішньої 

доданої вартості зріс практично в чотири рази, що зумовило економічних 

виграш країни в ході участі в ГЛДВ. 

Серед країн світу слід виокремити 25 глобальних експортерів за 

внутрішньою часткою торгівлі з доданою вартістю, а саме (табл. 2): США, 

Китай, Німеччина, Японія, Франція, Великобританія, Нідерланди, Корея, 

Італія, Сінгапур, Канада, Росія, Іспанія, Бельгія, Індія, Швейцарія, Мексика, 

Саудівська Аравія, Австралія, Бразилія, Малайзія, Тайланд, Швеція. 

Країни можуть брати участь у глобальних ланцюгах доданої вартості, 

здійснюючи зворотні або прямі зв’язки. Зворотні зв’язки створюються, коли 

одна країна використовує вихідні дані іншої країни для внутрішнього 

виробництва. Крім того, компанії в одній країні можуть отримувати ресурси 

із іншої країни, як за допомогою прямого, так і непрямого імпорту, тобто 

вхідні матеріали постачаються або місцевими філіями ТНК, або місцевими 

 
1Anna Ignatenko, Faezeh Raei, Borislava Mircheva Globalvalue Chains: Whatare the benefits and 

why do countries participate. IMF Working Paper. International monetary fund 2019. Р. 1-30. 
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компаніями, які імпортують вхідні матеріали з інших країн. Можливість 

отримувати іноземні ресурси буде вигідна для компанії, якщо ресурси, 

необхідні для виробництва, або недоступні на місцевому рівні, або доступні, 

але є дефіцитними в деяких аспектах (наприклад, за кількістю, якістю та 

ціною). 

Таблиця 2 – Додана вартість малих та середніх підприємств Європи 

(2014-2018) за факторними витратами 
Країна Валюта 2014 2016 2018 

Австрія Євро, млн. 20230,3 21893,8 20479,6 

Бельгія Євро млн. 20281,8 21191,7 19321,5 

Чехія Чеська крона, млн. 374770,0 399955,0 436853,0 

Данія Данська крона млн. 87110,8 101507,0 100596,0 

Естонія Євро млн. 1825,5 2027,3 2403,1 

Фінляндія Євро млн. 10301,7 10857,4 11384,2 

Франція Євро млн. 85888,5 88066,9 70200,1 

Німеччина Євро млн. 169840,0 180101,0 170998,0 

Литва Євро млн. 1371,4 1473,7 1611,2 

Швейцарія Швейцарський франк млн. 50402,0 47881,6 54080,2 

Італія Євро млн. 136012,0 146955,0 149646,0 

Латвія Євро млн. 1957,8 2199,9 2603,0 

Польща Польські злоті млн. 103670,0 113609,0 132309,0 

Великобританія Фунти стерлінги млн. 68209,2 71589,4 - 

Джерело: побудовано автором за даними1 

 

Таким чином, глобальні ланцюги доданої вартості дають можливість 

організувати територіальну розосередженість виробництва у єдину цілісну 

систему для подальшого виробництва продукції. Головною метою участі у 

глобальних ланцюгах доданої вартості є досягнення системної ефективності 

на всіх стадіях виробничого циклу. 

Інвестиції у найсучасніші технології виробництва додали гетерогенності 

(неоднорідності) виробничим системам компаній. Ці виробничі системи 

характеризувались співіснуванням технологіям різних рівнів. Різні рішення в 

галузі інформаційних технологій (ІТ) контролювали окремі підсистеми та 

функціональну діяльність. Отже, інвестиції в цифрову трансформацію мали 

на меті досягти гармонізації різнорідних систем ІТ-технологій та 

взаємозв’язку ІТ-програм, що підтримують різні напрямки операційної 

діяльності. Цифровий взаємозв’язок основної (виробничої) та допоміжної 

діяльності стає особливо актуальним, наприклад виробництво за допомогою 

технічного обслуговування та програмування або планування виробництва з 

управлінням запасів та логістики. Роботизація або автоматизація є набагато 

менш важливими з точки зору загальної якості та ефективності виробництва, 

ніж взаємозв’язок основної та допоміжної діяльності2. 

Цифрові технології підтримують не лише зусилля з модернізації 

 
1OECDStat: веб сайт. URL: https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=67059 
2Andrea Szalavetz Digitalisation, automation and upgrading in global value chains – factory 

economy actors versus lead companies. Hungarian academy of sciences. 2019. P. 1-25. 
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продуктів провідних компаній, а й низку інших основних видів діяльності 

провідних компаній, таких як управління ланцюгами поставок та 

координація ланцюжка створення вартості, НДДКР та управління знаннями, 

залучення клієнтів та розвиток нового ринку. Оцифровка цієї діяльності дає 

змогу суттєво підвищити ефективність, отже, ці розробки можна називати 

модернізацією процесів (основних процесів провідних компаній). Європа 

досягла експлуатаційних запасів у 580 000 одиниць у 2019 році – плюс 7 % 

(рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Установки промислових роботів, 2019 р. (найбільші ринки), 

тис. одиниць 

Джерело: побудовано автором за даними1 

 

Основним користувачем залишається Німеччина з операційним запасом 

близько 221500 одиниць. Продажі роботів показують диференційовану 

картину для найбільших ринків Євросоюзу: у Німеччині було встановлено 

близько 20 500 роботів. Це нижче рекордного 2018 року (мінус 23 %), але на 

тому ж рівні, що і 2014-2016. Зросли продажі у Франції (+ 15 %), Італії 

(+ 13 %); роботизація у Великобританії залишається на низькому рівні – нові 

установки сповільнились на 16 %. Найбільш автоматизованою країною 

Європи є Німеччина, яка займає 3 місце за даними показниками. Річний обсяг 

поставок та експлуатаційних запасів промислових роботів у 2016 році 

становив 36 % та 41 % відповідно від загального обсягу продажів роботів у 

Європі2. У період з 2018 по 2020 рр. річна пропозиція в Німеччині 

продовжувала зростати щонайменше на 5 відсотків в середньому на рік через 

збільшення попиту на роботів у загальній промисловості та в автомобільній 

промисловості.Регіоналізація (коли в єдиному просторі існує сукупність 

конкуруючих сфер діяльності) глобальних ланцюгів доданої вартості може 

бути корисною для кількох країн (особливо для країн з низьким доходом – 

країни Африки, Південної Азії, адже їх економічний потенціал є приблизно 

 
1 OECDStat: веб сайт. URL: https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=67059 
2IFR International Federation of robotics: веб сайт. URL: https://ifr.org/ifr-press-
releases/news/record-2.7-million-robots-work-in-factories-around-the-globe#:~:text= 

IFR%20Press%20Releases,units%20shipped%20globally%20in%202019. 
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однаковим, близькі умови інфраструктури, що дозволяють таким країнам 

швидше інтегруватися в глобальні ланцюги доданої вартості)1. Основні види 

діяльності можуть бути пов’язані наскрізно за допомогою цифрових 

технологій, щоб пришвидшити перехід від продажу до виробництва. Саме 

тому, країни все більше прагнуть до формування та утримання конкурентних 

переваг у сфері цифрових технологій. Станом на 2019 р. Сполучені Штати 

Америки визнані найбільш конкурентоспроможною цифрою країною у світі, 

найближчі позиції закріпилися за країнами Північної Європи (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Рейтинг цифрової конкурентоспроможності на рівні країн 

Північної Європи, 2019 р. 
Джерело: побудовано автором за даними2 

 

Варто відзначити, що завдяки використанню цифрових технологій, 

сучасні компанії можуть інтенсифікувати власну виробничу діяльність за 

допомогою онлайн-активностей або за допомогою дистанційного керування 

та контролю виробництва на віддалених підрозділах. Такі компанії, як 

правило менше втрачають у періоди спаду, чи зокрема, пандемії. Звичайно, 

цифрова інфраструктура країни суттєво впливає на рівень, на якому компанії 

можуть вийти на ринок за рахунок інструментів діджиталізації. Так, компанії 

в країнах, що розвиваються, які мають слабшу цифрову інфраструктуру, 

мають менше можливостей для інтенсифікації власної ділової активності в 

он-лайн форматі, а отже, зазнають більших втрат, ніж їхні компанії 

конкуренти в багатших країнах. Четверта промислова революція та 

технічний прогрес в автоматизації та оцифруванні зробили економічно 

доцільним повторне планування деякої виробничої діяльності у промислово 

розвинених країнах3.  

 
1Digital value chains: веб сайт. URL: http://storm81.com/strategy/digital-value-

chain#:~:text=Digital%20transformation%20improves%20customer%20experience%20and%20bu

siness%20operations.&text=The%20Value%20Chain%20separates%20business,of%20a%20prod
uct%20or%20service 
2Countryleveldigital: веб сайт. URL: https://www.statista.com/statistics/1042743/worldwide-

digital-competitiveness-rankings-by-country/ 
3Xiolan Fu Digital transformation of global value chains and sustainable post-pandemic recovery. 

Transnational corporations. 2020.Vol. 27. P. 157-167. 
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Таким чином, варто відзначити, що ГЛДВ в останні роки набули 

великого значення, допомагаючи країнам з різним рівнем економічного 

розвитку, а особливо країнам, що розвиваються, швидше інтегруватися в 

світову торгівлю і підвищити продуктивність праці. Хоча, як показала 

практика, країни з більш високим рівнем технологічного розвитку виграли 

від цього більше, ніж інші. Тобто, можна прогнозувати, що в найближчій 

перспективі буде відбуватися трансформація в глобальних ланцюжках 

доданої вартості, яка буде пов'язана з фрагментацією і географічною 

міграцією окремих елементів, технологічними особливостями ланцюжків і 

привабливістю територій для їх диверсифікації, пошуком більш стійких 

постачальників (Індустрія 4.0), переходом до платформних рішень, 

підвищенням контролю надланцюжком, в тому числі і за рахунок 

інструментарію цифрових технологій.  

 

 

 

1.7 Суспільні трансформації банківського сектора України: 

фінансово-маркетинговий підхід 

Чергова світова криза, яка викликана короновірусною пандемією 

сформувала нові вимоги до учасників фінансового ринку щодо організації та 

ведення бізнесу, тим самим змінивши правила конкурентної боротьби. Не 

оминула криза й банківський сектор, посиливши конкуренцію на 

вітчизняному ринку банківських послуг, при цьому відбулося зниження 

процентної маржі між ресурсами, що залучаються та розміщуються. 

Ситуація, яка наразі спостерігається на фінансовому ринку, потребує 

переосмислення та вдосконалення існуючої практики роботи банківського 

сектора, розробки сучасного інструментарію стимулювання продажів 

банківських продуктів та надання послуг. Наразі, вагомого значення 

набувають і питання дослідження конкурентного середовища, з метою 

виявлення конкурентів та їхнього лідера, оцінки затребуваності певних видів 

банківських послуг та визначення пріоритетного сегмента ринку. На основі 

даних досліджень, фінансово-кредитні установи формують власну політику 

щодо набору інструментів, які будуть спрямовані на забезпечення стабільної 

діяльність у перспективі та дозволяти знизити рівень ризику установи1. 

Банківський сектор України, так само як і більшості країн світу, є 

найбільш динамічною складовою національної економіки. Саме фінансово–

кредитні установи першими реагують на зміни зовнішнього середовища. За 

період незалежності України, система державного регулювання банківського 

сектора мала, як низку позитивних, так і негативних факторів. Адже, не 

 
1 Сукач О.М., Сиволап Ю.Ю. (2020) Маркетингові інструменти в системі управління 

банком. Економіка та суспільство: електронне фахове видання. Одеса. № 22. [Електронний 
ресурс] URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/ article/view/101/96 DOI: 

https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-44 
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завжди втручання державного регулятора призводить до позитивних 

результатів для банків, зокрема, комерційних. 

Розглянемо основні аспекти банківської системи України. Так, 

відповідно до більшості визначень науковців та норм чинного законодавства 

у банківській сфері, «банківська система України – це складова економічної 

системи держави, що поєднує: Національний банк України; інші банки 

(резиденти та нерезиденти, зареєстровані у встановленому законодавством 

порядку на території України); небанківські фінансові установи, виключною 

діяльністю яких є прийняття вкладів, розміщення кредитів або ведення 

рахунків клієнтів; Фонд гарантування вкладів фізичних осіб; банківську 

інфраструктуру, а також зв’язки та взаємини між ними1. 

Наразі, банківська система України – це один із найрозвинутіших 

елементів господарського механізму, оскільки її реформування було 

розпочате раніше за інші сектори економіки, що визначалося ключовою 

роллю банків при вирішенні завдань переходу до ринку1. 

Законодавче забезпечення функціонування банківської системи України 

було розпочато прийняттям Закону Української РСР «Про банки та 

банківську діяльність» (1991 р.).  

Наразі в Україні сформована дворівнева банківська система, яка 

представлена Національним банком України2 та комерційними банками3. 

Відродження та розвиток національної банківської системи, умовно, 

можна згрупувати у такі етапи: 

1988-1990 рр. – формування прототипу системи українських 

комерційних банків у складі банківської системи СРСР. 

1991 р. - І півріччя 1992 р. – перереєстрація українських комерційних 

банків та початок формування банківської системи України як незалежної 

держави. 

II півріччя 1992 р.-1993 р. – розвиток банківської системи України на 

етапі становлення економічного і політичного суверенітету. 

1994-1996 рр. – розвиток банківської системи на першому етапі 

реалізації курсу економічних реформ монетарними методами. 

1997-1998 рр. – розвиток банківської системи в умовах поглиблення 

фінансово-економічної кризи, поступового переходу до поєднання 

монетарних методів управління економікою з заходами щодо її структурного 

реформування. 

 
1 Гетманцев Д.О., Шукліна Н.Г. (2007). Банківське право України. К. : Центр учбової 

літератури, С. 25.  
2 Про Національний банк України: Закон України, від 20 травня 1999 року. № 679-XIV (у 
редакції від 14.04.2021, підстава - 1349-IX) [Електронний ресурс] URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text 
3 Про банки і банківську діяльність: Закон України, від 7 грудня 2000 року. № 2121-III (у 
редакції від 14.04.2021, підстава - 1349-IX) [Електронний ресурс] URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#top 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://shron.chtyvo.org.ua/Hetmantsev_Danylo/Bankivske_pravo_Ukrainy.pdf
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1999-2008 рр. – розвиток банківської системи в умовах реструктуризації 

економіки, падіння прибутковості банківських операцій, збільшення та 

консолідації капіталу банків. 

У банківській системі до 2008 року спостерігалися позитивні тенденції, 

зокрема: реєстрація іноземних банків та їхніх представництв, зміна 

акціонерів внаслідок продажу та перепродажу банків, а також реєстрація 

нових банків1. 

2008-2014 рр. – відносна стабілізація банківського сектора України. 

Після виходу з кризи система функціонувала в умовах стабільної 

ліквідності. 

2014-2018 рр. – подолання наслідків падіння макроекономічних 

показників та знецінення національної валюти. 

Політична та військова нестабільність 2014 року негативно вплинула на 

банківську систему: стався значний відтік клієнтських коштів, якість 

клієнтського портфелю впала. Ліквідність та платоспроможність системи 

перебувають під тиском. Кількість неплатоспроможних банків істотно зросла 

в час, коли криза платіжного балансу трансформувалась у банківську та 

боргову кризу1.  

2018-2020 рр. – відносна стабілізація банківського сектора. 

2020 р. і до тепер – подолання наслідків пандемії в умовах чергової 

світової фінансової кризи. 

Поряд із законодавчо визначеною структурою банківської системи, як 

зазначалось раніше, виокремлюють такі основні елементи банківської 

системи України: 

Національний банк України – центральний банк України, особливий 

центральний орган державного управління. Відповідно до Конституції 

України основною функцією Національного банку є забезпечення 

стабільності грошової одиниці України2. Національний банк, у межах своїх 

повноважень, сприяє стабільності банківської системи, визначає та здійснює 

грошово-кредитну політику, монопольно здійснює емісію гривні та 

організовує готівковий грошовий обіг, виступає кредитором останньої 

інстанції для банків і організує систему рефінансування та ін.3. 

 
1 Банківська система України [Електронний ресурс] URL: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%
81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D

0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 
2 Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року 
(у редакції від 01.01.2020, підстава - 27-IX) [Електронний ресурс] URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#top 
3 Про Національний банк України: Закон України, від 20 травня 1999 року. № 679-XIV (у 
редакції від 14.04.2021, підстава - 1349-IX) [Електронний ресурс] URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_(%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/27-20
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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб – установа, що виконує 

спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення 

неплатоспроможних банків з ринку1.  

Банки, банківські групи, банківські холдингові компанії, банківські спілки 

та асоціації2. Банки в Україні створюються у формі публічного акціонерного 

товариства або кооперативного банку. 

Банківська група – група юридичних осіб, які мають спільного 

контролера, що складається: 

з материнського банку та його українських та іноземних дочірніх та/або 

асоційованих компаній, які є фінансовими установами; 

з двох або більше фінансових установ та в якій банківська діяльність є 

переважною. 

Банківська холдингова компанія – фінансова холдингова компанія, в 

якій переважною діяльністю фінансових установ, що є її дочірніми та 

асоційованими компаніями, є банківська діяльність. 

Асоціація (спілка) банків є договірним об'єднанням банків, створена з 

метою захисту та представлення інтересів своїх членів3. 

Небанківські установи, які наділені правом надавати окремі види 

банківських послуг. 

НБУ ліцензує (окрім, власне, банківської діяльності) валютні операції, 

видає ліцензії небанківським фінансовим установам, які мають намір стати 

учасниками платіжних систем, на переказ коштів без відкриття рахунків, 

сертифікує фахівців з тимчасової адміністрації і реорганізації банків, 

фахівців з ліквідації банків4.  

Трансформація економічної системи, що відбувається у суспільстві, не 

оминула й банківський сектор. Намагаючись максимально відповідати 

європейським стандартам та підтримувати власну банківську систему, уряд 

країни постійно проводить підтримуючу політику у грошово-кредитній 

сфері, яка спрямована на підтримку банків України. 

Так, у лютому 2018 року Уряд України затвердив Засади стратегічного 

реформування державного банківського сектору (стратегічні принципи). 

Відповідно до цих принципів, основною метою реформи банків державного 

сектору (АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк» та 

 
1 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб [Електронний ресурс] URL: 

https://www.fg.gov.ua/ 
2 Про банки і банківську діяльність: Закон України, від 7 грудня 2000 року. № 2121-III (у 
редакції від 14.04.2021, підстава - 1349-IX) [Електронний ресурс] URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#top 
3 Банківська система України [Електронний ресурс] URL: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%
81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D

0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 
4 Про Національний банк України: Закон України, від 20 травня 1999 року. № 679-XIV (у 
редакції від 14.04.2021, підстава - 1349-IX) [Електронний ресурс] URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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АБ «УКРГАЗБАНК»), у період 2018-2020 рр., було створення та підтримка 

надійної та конкурентоспроможної банківської системи, значна частина якої 

мала стати приватною у середньостроковій перспективі1. Основною метою 

такого регулювання було наступне: 

фінансові результати діяльності банків державного сектору будуть 

спрямовані на забезпечення їхньої стабільності та довгострокову 

максимізацію цінності;  

зменшення частки та концентрації держави в банківській системі. 

Відповідно до Стратегії монетарної політики Національного банку 

України, затвердженої в 2018 році, та Основних засад грошово-кредитної 

політики на 2020 рік на середньострокову перспективу2 було спрогнозовано 

рівень інфляції на рівні 5% із допустимим діапазоном відхилень ± 1 в. п. Не 

зважаючи на пандемію та високу невизначеність макроекономічних умов, 

рівень інфляції на кінець 2020 року досягув центральної точки цільового 

діапазону 5%±1 в.п., що стало результатом послідовної, прозорої та 

виваженої монетарної політики, спрямованої на забезпечення належного 

балансу між реакцією на інфляційні ризики та підтримкою відновлення 

економіки в умовах коронакризи3.  

Низька інфляція та швидка стабілізація ситуації на фінансових ринках 

дозволили підтримати економіку України без заподіяння шкоди пріоритетній 

цілі з досягнення та підтримки цінової стабільності. Що відбулось у наслідок 

пом’якшення монетарної політики, що сприяло здешевленню фінансування 

для бізнесу, населення та уряду. Позитивною тенденцію стало зниження 

облікової ставки більш ніж удвічі: з 13,5% на початку року до 6% у червні 

2020 року.  

За підсумками 2020 року реальний ВВП скоротився на 4%. Це значно 

менше, ніж очікувалося на початку коронакризи (6%), а також порівняно з 

темпами падіння під час попередніх криз у 2009 році (15,1% р/р) та в 2014-

2015 роках (6,8% р/р та 9,9% р/р відповідно)4. 

Відтак, основними результатами реалізації Стратегії Національного 

банку України стали5: 

У межах цілі «Низька та стабільна інфляція» вдалося поглибити 

трансмісійний механізм монетарної політики, встановити облікову ставку на 

рівні, що дозволяє привести очікувану інфляцію до цільових значень на 

 
1 Засади стратегічного реформування державного банківського сектору (стратегічні 

принципи) Київ, серпень 2020 р. [Електронний ресурс] URL: 
https://mof.gov.ua/storage/files/20200814%20SOB%20Strategy.pdf 
2 https://bank.gov.ua/ – Офіційний сайт Національного банку України. 
3 Річний звіт НБУ за 2020 рік. [Електронний ресурс] URL: 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/annual_report_2020.pdf?v=4 
4 Державна служба статистики України – офіційний сайт [Електронний ресурс] URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 
5 Стратегія Національного банку України на 2018-2020 роки: звітуємо про виконання 
https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-natsionalnogo-banku-ukrayini-na-2018--2020-roki-

zvituyemo-pro-vikonannya 
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горизонті політики. Одночасно з дотриманням режиму гнучкого обмінного 

курсу та недопущенням фіскального домінування основними досягненнями 

центробанку стала ефективніша комунікація з економічними агентами для 

стабілізації інфляційних очікувань та стале накопичення міжнародних 

резервів. Під кінець 2020 року інфляція знизилася до 5% із 13,7% на початок 

2018 року, а міжнародні резерви зросли до восьмирічного максимуму – до 

29 млрд дол. США.  

У межах цілі «Стабільна, прозора та ефективна банківська система» 

відбувся перехід до ризик-орієнтованого банківського нагляду, посилився 

контроль за операціями банків із пов’язаними особами, підвищилася якість 

розкриття фінансової та пруденційної звітності, запроваджено пруденційні 

вимоги до банків згідно з нормами законодавства ЄС та рекомендаціями 

Базельського комітету. На кінець 2020 року суттєво знизилася частка NPL у 

банківській системі – до 41% із 53% на початок 2018 року. Обсяги депозитів 

зростали упродовж 2018-2020 рр., а якість кредитного портфеля 

покращувалася, зокрема у контексті контролю обсягів потенційно нових 

NPL. Водночас на реалізацію цієї цілі вплинуло скорочення економічної 

активності внаслідок розгортання пандемії коронавірусу.  

У межах цілі «Відновлення кредитування» відбулось зниження вартість 

кредитів у банківському секторі, посилено захист прав споживачів та 

кредиторів, започатковано роботу Кредитного реєстру. В частині покращення 

доступності, достовірності, прозорості інформації для прийняття кредитних 

рішень індекс відкритості державних реєстрів для банків та кількість банків, 

що приєдналися до Системи BankID НБУ, перевищили прогнозні значення. 

Також запрацював новий ринковий інструмент – процентні свопи.  

У межах цілі «Ефективне регулювання фінансового сектору» відбулося 

успішне передавання функції з нагляду за небанківським фінансовим ринком 

від Нацкомфінпослуг до Національного банку. Завдяки розробці нового 

законодавства та появі дієвіших інструментів регулювання небанківського 

фінансового сектору стає ефективнішим.  

У межах цілі «Вільний рух капіталу» було розроблено Закон України 

«Про валюту і валютні операції»1, який набув чинності у 2019 році, 

продовжувалася масштабна валютна лібералізація, яка не створювала загроз 

фінансовій стабільності: розвивалася інфраструктура фінансового ринку 

України, збільшилися ліміти на валютні операції для фізичних осіб, 

спростився доступ іноземних інвесторів на український ринок капіталу, 

розширено співпрацю з міжнародними депозитаріями, розроблено концепцію 

запуску вторинного ринку ОВДП. 

У межах цілі «Фінансова інклюзія» активно розвивалася платіжна 

інфраструктура. Пандемія та введення карантинних заходів в Україні 

пришвидшили перехід громадян до цифрових сервісів та безготівкових 

 
1 Про валюту і валютні операції: Закон України, від 21 червня 2018 року № 2473-VIII ( у 
редакції від 15.05.2021, підстава - 1396-IX). [Електронний ресурс] URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#top 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1396-20
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операцій. Кількість та обсяги безготівкових платежів із використанням 

платіжних карток зростали три роки поспіль.  

Так, частка безготівкових розрахунків в Україні з використанням 

платіжних карток збільшилась із 39,3% на початку 2018 року до 55,8% на 

кінець 2020 року. Система електронних платежів НБУ запрацювала в майже 

цілодобовому режимі (23/7), банки успішно перейшли на міжнародний номер 

банківського рахунку IBAN.  

У межах цілі «Сучасний, відкритий, незалежний та ефективний 

Національний банк» регулятор вибудував прозору комунікацію з 

суспільством та ринкам. Навесні 2019 року Національний банк уперше в 

історії України отримав престижну міжнародну нагороду Central Banking 

Awards за значні досягнення в прозорості та розбудові діалогу зі 

стейкхолдерами. 2020 року центробанк приєднався до Мережі сталого 

банкінгу (Sustainable Banking Network, SBN) та зобов’язався працювати над 

створенням стійкої фінансової системи для сталого розвитку економіки, 

розширенням «зелених» інвестицій у економіку, підтримувати фінансові 

продукти, які мають позитивний вплив на клімат, а також обмінюватися 

досвідом із країнами-членами цього об’єднання.  

Виконання значного переліку завдань, передбачених Стратегією, 

сприяло створенню міцного фундаменту для подальшого розвитку 

фінансової екосистеми України1. 

Проте не зважаючи на оптимістичне звітування щодо реалізації 

основних принципів та завдань Стратегії Національного банку України на 

2018-2020 роки, варто відзначити, що нестабільність національної економіки 

та наслідки фінансових криз, негативно відобразились на діяльності 

фінансових установ, кількість яких за останні п'ять років скоротилась майже 

вдвічі.  

Так, якщо 2015 р. на ринку банківських послуг функціонувало 

117 фінустанов, наразі діє 73 банки (33 з іноземним капіталом)2. У 2020 році 

два банки були визнані неплатоспроможними у зв'язку з невиконанням 

нормативів капіталу.  

Частка державних банків у чистих активах за 2020 рік скоротилася на 

користь приватних на 2,7 в. п. - до 52,6%.  

Нестабільність банківського сектора та скорочення кількості 

українських банків мали негативний вплив на фінансовий стан промислових, 

сільськогосподарських, торгівельних підприємств та установ. Так, у 

2020 році банки активно списували з балансів непрацюючі кредити, 

найбільше – державні банки в ІV кварталі. У результаті частка непрацюючих 

 
1 Стратегія Національного банку України на 2018-2020 роки: звітуємо про виконання. 

[Електронний ресурс] URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-natsionalnogo-banku-
ukrayini-na-2018--2020-roki-zvituyemo-pro-vikonannya 
2 https://bank.gov.ua/ – Офіційний сайт Національного банку України.  
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кредитів по системі загалом знизилася з 48,4% наприкінці 2019 року, до 

41,0% – на кінець 2020 р.1 
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Рисунок 1 – Кількість установ банківського сектора України, од. 

Джерело: побудовано автором за даними Національного банку України2 

 

Рівень рентабельності активів банківського сектора, за даними НБУ, 

станом на 12.2020 року, становив 2,87%, а капіталу – 23,1%. У порівняні з 

2016-2018 рр., це доволі високі показники. Проте, станом на 01.2020 року ці 

показники були значно вищі (4,26 та 33,45% відповідно)2. Скорочення 

зазначених показників є результатом падіння рівня світової економіки. 

Проте, поруч із впливом світової пандемії, на діяльність фінустанов вплинула 

й внутрішня ситуація, нестабільність національної одиниці, зменшення 

кількості суб'єктів господарювання (які були змушені були закритись через 

карантинні обмеження), недовіра клієнтів, значна конкуренція тощо. Відтак, 

у сучасних реаліях для більшості банків актуальним постає питання 

впровадження сучасних технологій управління, розробки та просування 

нових продуктів, зацікавлення клієнтів.  

Однак, достатня ліквідність банків дала змогу зберегти довіру 

вкладників та продовжити цикл зниження ставок за депозитами без відпливу 

коштів. Зниження ставок за кредитами та державні програми підтримки 

бізнесу дали змогу пожвавити кредитування, насамперед у гривні, після 

певного сповільнення на початку року (табл. 1).  

 

 

 
1 Огляд банківського сектору [Електронний ресурс] URL: 
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sector_Review_2021-02.pdf?v=4 
2 https://bank.gov.ua/ – Офіційний сайт Національного банку України. 
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Таблиця 1 – Сумарні активи українських комерційних банків з 2008 по 

2021 рр., млн. грн. 

 
Активи 

(усього) 

Надані 

кредити 

Кредити суб'єктам 

господарювання 

Кредити 

фізичним 

особам 

Резерви за 

активними 

операціями 

банків 

на 1.01.2012 1054280 825320 580907 174650 157907 

на 1.01.2013 1127192 815327 609202 161775 141319 

на 1.01.2014 1278095 911402 698777 167773 131252 

на 1.01.2015 1316852 1006358 802582 179040 204931 

на 1.01.2016 1254385 1009768 830632 175711 321303 

на 1.01.2017 1256299 1005923 847092 157385 484383 

на 1.01.2018 1336358 1042798 870302 170938 516985 

на 1.01.2019 1360764 1118618 919054 196634 555871 

на 1.01.2020 1494460 1033539 822020 206761 492069 

на 1.01.2021 1822814 963664 752503 199556 375459 

Джерело: побудовано автором за даними Національного банку України1 

 

За 2020 рік чисті активи банків зросли на 22,4% – до 1823 млрд грн2 

насамперед через приріст державних цінних паперів. Найсуттєвіше зростання 

відбулося за вкладеннями банків в ОВДП - на 60,4%, що забезпечило дві 

третини номінального приросту чистих активів за рік. 

Сукупно за 2020 рік чисті гривневі кредити суб’єктам господарювання 

збільшилися на 4,3%. Найбільш динамічно кредитували бізнес банки з 

іноземним та приватним капіталом – понад 15% р/р. Чисті валютні кредити 

зменшилися на 11,1% р/р у доларовому еквіваленті. Роздрібне кредитування 

в 2020 році різко загальмувалося. Чистий гривневий кредитний портфель 

фізичних осіб за даний період зріс на 5,5% проти 30% приросту в 2019 році3. 

У 2020 році всупереч кризі гривневі депозити населення стрімко зростали – 

на 26,5% р/р. Значно дешевші валютні вклади зросли на 0,6% р/р у 

доларовому еквіваленті.  

У другому кварталі 2020 року тривав приріст депозитів населення і 

бізнесу в банках. Зокрема, гривневі кошти бізнесу на рахунках в банках 

зросли на 9% за квартал (+ 24,6%). Гривневі вклади населення зросли на 

10,9% (+ 24,1%) за другий квартал, переважно за рахунок вкладів до 

запитання. Такий приріст позитивно контрастує з кризами минулих років, 

коли вкладники активно забирали кошти з банків (табл. 2, 3). 

 

 

 

 

 
1 https://bank.gov.ua/ – Офіційний сайт Національного банку України. 
2 Огляд банківського сектора [Електронний ресурс] URL: 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sector_Review_2021-02.pdf?v=4 
3 Річний звіт НБУ за 2020 рік. [Електронний ресурс] URL: 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/annual_report_2020.pdf?v=4 
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Таблиця 2 – ТОП-10 рейтинг найбільших банків: депозити фізичних 

осіб (11М2020)1 
№ Банк Депозити фізосіб, тис. грн. 

1 ПриватБанк 213 750 443 

2 Ощадбанк 124 058 822 

3 АЛЬФА-БАНК 42 717 319 

4 Райффайзен Банк Аваль 32 130 181 

5 УКРГАЗБАНК 30 218 296 

6 Укресімбанк 28 109 446 

7 ПУМБ 25 995 207 

8 УКРСІББАНК 24 245 992 

9 УНІВЕРСАЛ БАНК 19 526 656 

10 ОТП БАНК 18 247 870 

 

Таблиця 3 – ТОП-10 рейтинг найбільших банків: депозити юридичних 

осіб (11М2020)1 

№ Банк Депозити юросіб, тис. грн. 

1 УКРГАЗБАНК 108 312 973 

2 ПриватБанк 70 446 043 

3 Укресимбанк 60 992 565 

4 Ощадбанк 58 566 989 

5 Райффайзен Банк Аваль 53 097 387 

6 УКРСІББАНК 33 928 460 

7 ПУМБ 32 238 857 

8 КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК 31 319 822 

9 ОТП БАНК 25 790 847 

10 СІТІБАНК 25 581 535 

 

Приріст депозитів корпоративного сектора збільшився на 22,8% (або 

93,2 млрд грн), до 501,5 млрд гривень. Депозити корпоративного сектора 

виросли як в національній валюті (на 18,6%, або 50,5 млрд грн), так і в 

іноземній (на 31,3%, або 42,7 млрд грн). 

Світова практика свідчить, що заощадження приватного сектору є 

важливим джерелом фінансування не тільки економіки, а й дефіциту 

державного бюджету. В період криз національного виробництва вони 

становлять вагомий чинник економічного зростання. 

Але не зважаючи на певні позитивні тенденції, прибуток банківського 

сектору за 2020 рік був майже на третину меншим, ніж у 2019 році, і 

становив 41,3 млрд грн 1(табл. 4). 

Майже 90% прибутку сектору сформували п'ять банків, зокрема понад 

половину – Приватбанк. Кількість збиткових банків за рік не зросла й 

становила вісім установ. Половина з топ-20 банків мали рентабельність 

капіталу понад 15%. 

 
1 https://bank.gov.ua/ – Офіційний сайт Національного банку України. 
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Таблиця 4 – Фінансові результати діяльності банківського сектора 

України у 2017–2020 рр, млрд грн  
Стаття 2017 2018 2019 Q1.20 Q2.20 Q3.20 Q4.20 

Чисті процентні доходи 53,0 73,0 78,9 20,9 20,1 21,1 22,4 

Чисті комісійні доходи 27,5 37,8 44,0 10,8 9,7 11,8 14,2 

Відрахування в резерви 49,2 23,8 10,7 4,7 13,1 3,0 9,0 

Чистий прибуток/збиток -26,5 22,3 58,4 16,1 7,7 13,8 3,7 

Джерело: побудовано автором за даними Національного банку України1 

 

Як наслідок, за 2020 рік банки отримали на 8,2% більше операційного 

доходу, ніж за попередній рік, а операційні витрати зросли на 14,2% р/р. 

Відтак чистий операційний прибуток збільшився лише на 1,8% р/р, а 

операційна ефективність погіршилась: CIR сектору становив 53,6% проти 

50,8% в 2019 році. У совю чергу, темпи зростання чистого процентного та 

комісійного доходів були найнижчими за останні чотири роки.  

Водночас збереження прибутковості дало змогу банкам утримувати 

капітал на значно вищому рівні, ніж мінімально необхідний. Середнє 

значення достатності регулятивного капіталу на кінець 2020 року становило 

22,0%, основного – 15,7%. Статутний капітал банків збільшився на 2,0% і 

становив 480,4 млрд грн наприкінці року, регулятивний капітал зріс на 

21,1%2.  

З метою пожвавлення кредитування та підтримки економічного 

відновлення, в 2020 році реалізовувалась стимулююча монетарна політика та 

заходи спрямовані на надання банкам більшої гнучкості в управлінні 

власною ліквідністю (зокрема, було адаптовано операційний дизайн 

монетарної політики, оптимізовано розрахунок обов'язкових резервів, 

розширено перелік прийнятної застави тощо)1.  

Керівництвом НБУ було запроваджено нові інструменти – 

довгострокове рефінансування, процентні та валютні свопи. Зокрема, в 

IV кварталі оголошено про проведення аукціонів своп процентної ставки для 

розвитку довгострокового кредитування. З одному боку, ці інструменти 

покликані підтримувати ліквідність банків, з іншого – сприяти зниженню 

відсоткових ставок в економіці1. 

Серед позитивних результатів регулювання у банківському секторі, 

доцільно виокремити нарощення у 2020 році гривневого кредитування, 

зокрема, іпотечного кредитування. У 2020 році іпотека зросла на 11,5%. 

Проте таке зростання відбувалося за низької бази, адже обсяг іпотеки до ВВП 

України вкрай низький та становив близько 0,7%.  

За результатами виконання основних показників Стратегії 

Національного банку України на 2018-2020 роки, Національний банк 

України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, 

 
1 https://bank.gov.ua/ – Офіційний сайт Національного банку України. 
2 Річний звіт НБУ за 2020 рік. [Електронний ресурс] URL: 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/annual_report_2020.pdf?v=4 
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та 

Міністерство фінансів України 16 січня 2020 року підписали та почали 

втілювати Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року1 

основною метою даної Стратегії є – забезпечення подальшого реформування 

та розвиток фінансового сектора України відповідно до провідної 

міжнародної практики, імплементації заходів, передбачених Угодою про 

асоціацію між Україною та ЄС та іншими міжнародними зобов’язаннями 

України. Стратегія стала продовженням Комплексної програми розвитку 

фінансового сектора України до 2020 року, яка визначала пріоритетні 

реформи регуляторів упродовж попередніх п’яти років1. 

Стратегія передбачає розвиток фінансового сектору за п’ятьма 

основними напрямами:  

зміцнення фінансової стабільності;  

сприяння макроекономічному розвитку та зростанню економіки;  

розвиток фінансових ринків;  

розширення фінансової інклюзії;  

впровадження інновацій у фінансовому секторі2. 

Відповідно до зазначеної Стратегії Національний банк розробив нову 

інституційну Стратегію до 2025 року, сфокусовану на активізації 

економічного зростання та цифровізації2. 

Реалізація Стратегії здійснюватиметься за трьома стратегічними 

напрямами розвитку, які деталізуються у 12 стратегічних цілях2: 

Перший напрям. Сприяння відновленню та розвитку економіки: 

Підтримання макростабільності. 

Відновлення кредитування економіки. 

Розвиток ринку фінансових послуг. 

Розвиток інфраструктури ринків капіталу. 

Другий напрям. Цифрові фінанси як драйвер для цифровізації 

економіки: 

Розвиток безготівкової економіки. 

Підвищення рівня фінансової інклюзії. 

Розвиток інновацій фінансового сектора. 

Кіберзахист фінансового сектора. 

Третій напрям. Інституційний розвиток та операційна досконалість 

Національного банку: 

Підвищення операційної ефективності. 

Партнерство та комунікація зі стейкхолдерами Національного банку. 

Цифрова трансформація Національного банку. 

 
1 Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року (оновлена у березні 

2021 року) [Електронний ресурс] URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-rozvitku-

finansovogo-sektoru-ukrayini-do-2025-roku-7686 
2 НБУ – офіційний сайт [Електронний ресурс] URL: 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/annual_report_2020.pdf?v=4 
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Національний банк – найкращий роботодавець. 

Реалізація основних принципів Стратегії НБУ до 205 року, ґрунтується 

на викликах та потребах суспільства, що сформувались під впливом 

карантинних обмежень у період коронакризи. 

Так, як на вітчизняному, так і західному ринках, відмічено значне 

зростання попиту на платіжні картки та безготівкові розрахунки. 

Відтак, упродовж 2020 року обсяг операцій з використанням платіжних 

карток перманентно зростав. Кількість операції з використанням платіжних 

карток, емітованих українськими банками, досягла 5997,1 млн шт. (це на 

18,6% більше, ніж у 2019 році), а їхня загальна сума – 3957,3 млрд грн (на 

10,6% більше, ніж у 2019 році). Більшість цих операцій здійснювалася у 

власній мережі українських банків-емітентів (58,1% від кількості та 77,2% від 

суми всіх операцій з платіжними картками). У мережі інших банків-

резидентів здійснено 38,5% від кількості та 19,6% від суми операцій з 

платіжними картками1.  

Половина кількості безготівкових операцій з використанням платіжних 

карток (49,8%) здійснювалася в торговельній мережі, їхня сума становила 

26,9% від усіх безготівкових операцій. Водночас більше половини цих 

операцій (56,8% кількості, 57,0% суми) – операції з використанням 

безконтактної технології оплати та NFC-Технології2.  

Отже, за результатами функціонування банківського сектора в Україні в 

умовах пандемії сформовано новітні вимоги до ведення бізнесу, 

обслуговування клієнтів та забезпечення ліквідності. 

Як зазначалось раніше, у результаті чергової економічної кризи, 

2020 року знову відбулось скорочення кількості кредитних установ. Однією з 

проблем, з якою вони зіткнулись стала низька конкурентоспроможність та 

неможливість швидкого адаптування до вимог клієнтів. А саме, слабка 

мобільність та обмеженість банківських послуг. 

У сучасних умовах ринок банківських продуктів складається з великої 

кількості учасників, тому простежується тенденція жорсткості конкурентної 

боротьби серед комерційних банків, що загострює боротьбу за клієнта, за 

допомогою використання нових продуктів, а також формування оптимальних 

шляхів їхнього надання. 

Поряд із боротьбою за клієнтів, що впливають на стан банківського 

сектора, доречно виокремити й значне державне регулювання діяльності 

банків, що обмежує їхню мобільність та спроможність адаптуватися до вимог 

ринку, адже значна кількість банківських послуг регулюється не лише на 

рівні фінустанови, а й державою.  

 
1 Річний звіт НБУ за 2020 рік. [Електронний ресурс] URL: 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/annual_report_2020.pdf?v=4 
2 Основні тренди карткового ринку у 2020 році: безконтактні платежі та розрахунки в 
Інтернеті https://bank.gov.ua/ua/news/all/osnovni-trendi-kartkovogo-rinku-u-2020-rotsi-

bezkontaktni-plateji-ta-rozrahunki-v-interneti 
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Оновою банківської діяльності, відповідно до норм чинного 

законодавства, є реалізація банківських продуктів і послуг за такими 

напрямами:  

обслуговування корпоративних клієнтів;  

робота з фізичними особами (роздрібний бізнес);  

інвестиційна діяльність - операції на фінансових ринках1. 

Відтак, банківські установи формують власний портфель продуктів 

виходячи зі споживчого попиту на банківські послуги. Перелік послуг, їхня 

специфіка, переваги та інші характеристики визначає банк (в межах вимог 

щодо ведення банківського бізнесу). Інформація про продукти розміщується 

на сайтах банків. Проте, варто зазначити, що за результатами перевірок було 

встановлено значне приховування повної інформації від клієнтів у 

загальному доступі.  

З метою запобігання приховуванню інформації, Національний банк 

ухвалив нові вимоги до розкриття банками інформації про споживчі кредити 

та депозити в рекламі, які набули чинності з 1 вересня 2020 року2. Відповідно 

до даних вимог встановлюються нові канони розкриття інформації про 

фінансові послуги на вебсайтах банків.  

Відповідно до нових вимог реклама повинна містити основні умови 

отримання кредиту чи розміщення депозиту. Для кредиту має бути зазначено 

реальну річну процентну ставку, максимальну суму кредиту та його термін. 

Для депозиту – процентну ставку, термін вкладу, валюту та мінімальну суму. 

Також реклама фінансових послуг не повинна ускладнювати візуальне 

сприйняття інформації2. 

На власних вебсайтах банки повинні розкрити повну, достовірну та 

актуальну інформацію про послуги, їхню повну вартість для споживача, 

умови отримання та ризики. Для кредиту потрібно розкрити, зокрема, повну 

річну процентну ставку, загальні витрати споживача (включаючи не лише 

проценти, але й комісії банку, а також платежі за супутніми та додатковими 

послугами за їх наявності), періодичність виплати тіла кредиту, процентів та 

комісій, а також штрафи та пеню у випадку прострочення платежів. Для 

депозиту потрібно вказати процентну річну ставку, термін вкладу, умови 

дострокового зняття, платежі за додаткові та супутні послуги банку тощо. 

Усі примітки та уточнення повинні зазначатися однаковим за розміром і 

кольором шрифтом, що й умови надання послуги. 

 
1 Про банки і банківську діяльність: Закон України, від 7 грудня 2000 року. № 2121-III (у 

редакції від 14.04.2021, підстава - 1349-IX) [Електронний ресурс] URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#top 
2 Про затвердження Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо 

банківських та інших фінансових послуг: Постанова Правління Національного банку 
України 28.11.2019. № 141. (у редакції від 02.09.2020, підстава - v0062500-20). 

[Електронний ресурс] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0141500-19#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0062500-20
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Також на вебсайтах мають працювати калькулятори для розрахунку 

витрат за користування споживчим кредитом чи доходів від розміщення 

коштів на депозит. 

Дотримання банками вимог до розкриття інформації в рекламі та на 

вебсайтах контролює профільний підрозділ Національного банку – 

Управління захисту прав споживачів фінансових послуг1. 

Нові вимоги формують й зміни у маркетинговій діяльності банку. 

Ураховуючи, що в умовах кризи споживачі банківських послуг більше 

заощаджують та зміняють свої переваги, що, у результаті, змінює структуру 

попиту, покупці більш дорогих сегментів переходять у середні, а середніх у 

більш дешевші. Відтак, вагомого значення набуває своєчасне отримання 

інформації про пріоритетні вподобання клієнтів, що потребує вчасного 

відслідковування змін та впровадження відповідних заходів щодо управління 

портфелем банківських продуктів. Проте, важливо не лише зрозуміти, як 

змінився попит, але й використовувати нові способи утримання клієнтів, які 

будуть ефективними під час кризи й здатні зробити клієнта більше лояльним 

до кредитної установи. 

Отже, наразі, важливим напрямком розвитку банківських послуг є 

розробка та продаж унікальних продуктів, які зацікавлять клієнтів. Також 

доцільно розширювати пропозиції за вже існуючими продуктами, які будуть 

відмінними від конкурентів.  

Ураховуючи окреслені тенденції розвитку банківської системи України 

та її функціонування в умовах пандемії, на перше місце, поряд із утриманням 

ліквідності, виходить проблема впровадження ефективних маркетингових 

інструментів ведення бізнесу. 

Банківський маркетинг, як інструмент управління та підвищення 

конкурентоспроможності комерційних банків, активно використовується в 

західних країнах та спрямований на раціональне розв’язання проблем 

організації й технології управління кредитними установами. 

Банківський маркетинг, як економічне явище, з’явився відносно 

нещодавно, як відповідь на еволюційні процеси які відбуваються у 

суспільстві. Банківський сектор, по суті, став останньою галуззю, яка 

адаптувала ідеї маркетингу в своє середовище.  

Проте, такий процес відбувся не лише з вини самих банків, а саме через 

значне державне регулювання. Повноцінно основні засади маркетингу 

імплементувались у діяльність банків у 50-х роках минулого століття. 

Першими установами, які впровадили маркетинг стали банки США, надалі 

Західної Європи та Японії. Впровадження маркетингових технологій 

розпочалось із створення маркетингових відділів в установах банків та 

 
1 Про затвердження змін до Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів 

щодо банківських та інших фінансових послуг: Постанова Правління Національного банку 
України від 14 травня 2020 року №62 [Електронний ресурс] URL: 

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14052020_62 
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впровадження маркетингових ідеї при плануванні перспективної діяльності 

банку. 

У середині 1970-х років відбулось значне поширення поняття 

банківського маркетингу1. Так, Ф.Котлер зазначає, що «банківський 

маркетинг це – система управління банком, що припускає облік і вивчення 

процесів, які відбуваються на ринку капіталу, як у цілому, так і в окремих 

його секторах: банківській сфері, кредитній системі, ринку цінних паперів»2. 

Ураховуючи специфіку ринку банківських послуг, А. Нікітін та 

Л. Романенко наголошують, що банківський маркетинг «… є особливою 

галуззю маркетингу послуги, яка створює, формує та розвиває свій товар»3. 

На думку Л. Балабанова та С. Фроста, основними факторами розвитку 

банківського маркетингу є: лібералізація та універсалізація банківської 

діяльності; розвиток конкуренції між банками та небанківськими кредитними 

установами; зміни в банківській технології, особливо в обслуговуванні 

приватних клієнтів тощо4. 

Як, організаційно-управлінську стратегія пошуку засобів задоволення 

потреб клієнтури банку та, власне, банку за допомогою створення системи 

управління грошима, відсотками, кредитами з урахуванням особливостей 

маркетингового оточення та наявної кон’юнктури ринку позичкового 

капіталу, трактує «банківський маркетинг» І. Лютий5. 

А. Ніколаєнко зазначає, що «банківський маркетинг це – частина 

системи банківського управління, спрямована на задоволення запитів 

клієнтів та отримання прибутку шляхом реалізації на ринку банківських 

продуктів за допомогою управління активами й пасивами, доходами й 

витратами, ліквідністю балансу банку, рівнем ризику його операцій6 

О. Дубовик, С. Бойко, М. Вознюк, Г. Гірченковид визначають 

«банківський маркетинг», як вид людської діяльності, спрямований на 

виявлення потреб клієнтів банку, з метою їх задоволення завдяки 

банківським продуктам7 

На думку В. Tкачук та А. Тимків, ураховуючи наведені трактування, 

авторами не враховано такі вагомі складові банківського маркетингу, як 

 
1 Рамаэанов С.В. (2002). Маркетинг в Банковской сфере. Лесной вестник. №4. 
2 Котлер Ф. (2010). Основы маркетинга / Пер. с англ. М.: Прогресс.736 с. 
3 Нікітін А.В. (2014). Маркетинг у банку: Навчальний метод: посібник для самостійного 

навчання. К.: КНЕУ. 170 с. Романенко Л.Ф. (2007). Банківський маркетинг: курс лекцій. К.: 

Університет «Україна». 170 с. 
4 Балабанова Л.В. (2012) Маркетинг: підручник [вид. 3-е, перероблене та доповнене]. 

Донецьк : ДонНУЕТ. Т.1. 348 с. Frost Steven M. (2013). Desk book of banking Analyst: the 

money, the risks and the professional techniques. Dnipropetrovsk. 672 p.  
5 Лютий І.О., Солодка О.О. (2009). Банківський маркетинг : підручник. К. 776 с. 
6 Ніколаєнко А. (2001). Особливості маркетингової діяльності банку. Банківська справа. 

№ 1.  
7 Дубовик О.В., Бойко С.М., Вознюк М.А., Гіренко Т.Д. (2007). Маркетинг у банку : 

навчальний посібник / [2-е вид]. Київ : Алерта.  
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розробка та реалізація банківських продуктів та система стимулювання 

збуту1.  

В умовах кризи та підвищеної конкуренції, що підсилюється, швидким 

насиченням ринку певними банківськими послугами, конкуренти активно 

запозичать один в одного маркетингові інструменти просування банківських 

продуктів на ринку. Відтак постає питання дослідження сучасних 

маркетингових інструментів просування банківських продуктів та розробки 

нових підходів, що дозволять кредитним установам бути мобільними та 

швидко адаптовуватись до настроїв та потреб клієнтів. 

Наразі на ринку існують певні маркетингові концепцій: класичний 

«маркетинговий микс» (або «4Р»), що поєднує – price (ціна), product 

(продукт), place (розподіл), promotion (просування)2. У банківському секторі 

маркетинговий підхід «4Р» доповнюють додатковим інструментарієм – «7Р», 

який у 1981 році запропонували американські економісти М.Бітнер та 

Б. Бумс. Разом із традиційними складовими – товар, ціна, розподіл та 

просування додаються: process – всі процеси, механізми, види діяльності, 

необхідні для надання послуги, people – люди, які забезпечують надання 

послуг, включаючи персонал та клієнтів, physical evidence – оточення, де 

надається банківська послуга3. Ця концепція спочатку створювалася для 

маркетингу послуг, проте зараз все більша кількість дослідників намагаються 

застосовувати її і до «товарного» маркетингу.  

Маркетинг, у банківському секторі, за основу управління бере 

банківську послугу, яка спрямовується на ринок та забезпечує пізнаваність 

певної банківської установи, тобто стає її брендом. 

Відтак, маркетинг у даній галузі є досить специфічною сферою 

діяльності. Як і будь-яка інша послуга, банківська послуга відрізняється 

невідчутністю, мінливістю якості й залежністю якості від особистості й 

професіоналізму особи, що безпосередньо створює та реалізовує послугу. 

Однак існують й особливості банківських продуктів, такі як використання 

грошей у різних формах, договірний характер надання послуг, значна 

тривалість послуги в часі. 

Як показують результати дослідження вітчизняного та зарубіжного 

ринку банківських послуг, найбільш сприйнятливими серед споживачів 

банківських продуктів є ті, які не лише забезпечують отриманню додаткового 

прибутку, але й сприяють максимальному задоволенню потреб клієнта.  

Формування певної стратегії просування нового або вдосконаленого 

продукту на ринку має враховувати вимоги клієнта, зокрема: скорочення 

 
1 Tкачук В.О., Тимків А.О. (2017). Банківський маркетинг: сутність, особливості, еволюція. 

Економіка і суспільство. Вип. № 13.  
2 Комплекс маркетинга. [Електронний ресурс] URL: http://bsrfc.com.ua/marketingovaya-

smes/kompleks-marketinga 
3 Booms, B.H. and Bitner, M.J. (1981), Marketing strategies and organization structures for 
service firms, in Donnelly, J.H. and George, W.R. (Eds), Marketing of Services, American 

Marketing Association, Chicago, IL, pp. 47-51. 
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часу на обслуговування, мінімізація додаткової інформації та документації, 

можливість дистанційного обслуговування, мінімізація витрат тощо. 

Наразі перевагою відносин банку та клієнтів є безготівкові розрахунки 

та використання різноманітних платіжних карток, а також активний перехід 

українців на безконтактні платежі та розрахунки в Інтернеті. 

Загальна кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з 

використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за 

2020 рік становила 5997,1 млн шт., а їх сума – 3957,3 млрд грн. Порівняно з 

2019 роком кількість зазначених операцій зросла на 18,6%, а сума – на 

10,6%1. 

Водночас безготівкові операції з використанням платіжних карток 

стають все більш популярними серед українців. Так, за кількістю операцій 

2020 року переважали безготівкові – майже 87% операцій з платіжними 

картками. Сума безготівкових операцій становила 55,8% від усіх операцій із 

картками (за підсумками 2019 року – 50,3%). Для порівняння, 2015 року ці 

показники були значно нижчими – 70% та 35% відповідно. 

Загалом, у 2020 році проти 2019 року кількість безготівкових операцій 

із використанням платіжних карток збільшилася на 25% та становила 

5211,2 млн шт., а сума – на майже 23% та досягла 2208,7 млрд грн. Як 

наслідок, кількість операцій отримання готівки у 2020 році знизилася на 

11,7%, а сума – на 1,7%2. 

Водночас у 2020 році українці змінювали свої платіжні звички. Про це 

свідчить динаміка середніх сум безготівкових операцій із платіжними 

картками. Наприклад, середня сума операції переказу з картки на картку за 

рік зменшилася на 10,3%, до 1444 грн; середня сума операції в платіжних 

терміналах (pos-терміналах) – на 5%, до 229 грн. Тобто, власники платіжних 

карток охочіше та частіше використовують їх для невеликих покупок в 

магазинах чи операцій із переказу коштів. 

Також середня сума операції в мережі Інтернет зросла до 338 грн. Це 

свідчить, що українці все активніше здійснюють онлайн-платежі, зокрема й 

на більші суми1. 

Сума операцій в мережі Інтернет зростала у 2020 році найбільшими 

темпами, відбулося зростання на 31% порівняно із 2019 роком. Загалом 

кожна третя безготівкова операція з платіжною карткою у 2020 році 

здійснювалася в мережі Інтернет (36,5%). Це майже 642 млрд гривень за 

2020 рік. 

Половина всіх безготівкових операцій із використанням платіжних 

карток (49,8%) здійснювалась в платіжних терміналах. Їх сума становила 

чверть від усіх безготівкових операцій (26,9%). Якщо в 2019 році це було 

 
1 Річний звіт НБУ за 2020 рік. [Електронний ресурс] URL: 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/annual_report_2020.pdf?v=4 
2 НБУ – офіційний сайт [Електронний ресурс] URL: 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/annual_report_2020.pdf?v=4 



STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ECONOMY  

OF INDEPENDENT UKRAINE 

 

84 

513 млрд гривень, то у 2020 році – 595 млрд гривень (+ 16% порівняно із 

2019 роком). 

У 2020 році найбільшу частку за сумою безготівкових операцій із 

використанням платіжних карток (як і в минулому та позаминулому роках) 

становили перекази з картки на картку (42,8%), хоча за кількістю операцій їх 

частка – всього 12,6%. За рік сума переказів з картки на картку зросла майже 

на чверть (24%), до 945 млрд гривень. Проте, це втричі менше, ніж було у 

минулому році (у 2019 році відбулось зростання на 64% у порівнянні із 

2018 роком). 

Половина операцій у pos-терміналах – безконтактні. За 2020 рік 

загальна кількість платіжних карток в Україні зросла на 8% та становила 

73,4 млн шт. Із них 55,1% (40,4 млн шт.) використовувалися в грудні 

2020 року для здійснення видаткових операцій1. 

Упродовж усього 2020 року активно використовувалися безконтактні 

картки, а також смартфони й інші NFC-пристрої для здійснення 

безконтактних платежів. Їх популярність зумовлена високим рівнем безпеки, 

швидкістю та зручністю таких операцій. 2020 року кількість безконтактних 

карток, які використовували для здійснення операцій, зросла більш ніж на 

половину – до 13,2 млн карток. 57% операцій за сумою та за кількістю 

здійснювалися в торговельних платіжних терміналах безконтактно. 

Водночас майже кожна п’ята операція в торговельних мережах 

відбувалася за допомогою смартфонів та інших гаджетів. У такий спосіб у 

2020 році було витрачено майже 109 млрд гривень. 

Незважаючи на карантинні обмеження, за минулий рік платіжна 

інфраструктура суттєво розширилася. Кількість суб’єктів господарювання, 

які приймають платіжні картки, за рік зросла більше ніж на третину (на 

36,1%) – до 326,9 тисяч. Мережа торговельних pos-терміналів в Україні за рік 

зросла на понад 12% – до 375 тис. Водночас майже 87% торговельних 

платіжних терміналів забезпечують можливість здійснення безконтактної 

оплати. Загалом, за останні п’ять років кількість торговельних платіжних 

терміналів збільшилася майже вдвічі – зі 199,8 до 375,0 тисяч. 

Кількість платіжних терміналів (контактних та безконтактних) у 

розрахунку на 1 млн постійного населення України станом на 01 січня 

2021 року становила 9,4 тис. шт. (рік тому – 8,4 тис. шт. на 1 млн населення)2. 

Регіональний розподіл термінальної мережі на території України 

залишається нерівномірним. Найбільша кількість платіжних терміналів на 

одного жителя спостерігається у місті Києві, Київській, Дніпропетровській, 

Одеській та Харківській областях. Найменша – у Закарпатській, 

 
1 Основні тренди карткового ринку у 2020 році: безконтактні платежі та розрахунки в 

Інтернеті https://bank.gov.ua/ua/news/all/osnovni-trendi-kartkovogo-rinku-u-2020-rotsi-

bezkontaktni-plateji-ta-rozrahunki-v-interneti 
2 Річний звіт НБУ за 2020 рік. [Електронний ресурс] URL: 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/annual_report_2020.pdf?v=4 
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Чернівецькій, Тернопільській областях, а також у Луганській та Донецькій 

областях1. 

Отже, ураховуючи потреби клієнтів, банкам а, зокрема їхнім 

маркетинговим відділам доцільно й у подальшому зосереджувати свою увагу 

саме на безготівкових розрахунках та запровадженні різних інструментів 

безконтактних розрахунків, що потребує формування сучасного 

маркетингового інструментарію. 

Маркетинговий інструментарій (marketing mix) є важливою складовою 

системи банківського маркетингу. Найбільшою його складовою є:  

дослідження ринку; 

розробка й реалізація конкурентної стратегії. 

Забезпечення кожної із вказаних складових містить набір певних 

інструментів:  

отримання інформації → формування стратегії просування банківського 

продукту на ринок 

аналіз ринку → розробка товарної політики (формування портфеля 

банківських послуг) 

спостереження за ринком → розробка цінової політики на основі цін 

конкурентів та продуктів-еталонів 

прогнозування ринку → планування політики збуту банківських 

продуктів 

комунікаційна політика. 

Отже, дослідження банківського ринку є передумовою для успішного 

застосування маркетингового інструментарію на основі отриманої 

інформації – статистичні дані, дані клієнтів, інформація з засобів масової 

інформації тощо. Вагомого значення в отриманій інформації набуває процес 

сегментації клієнтів (рис. 2). 

Відповідно до рисунку 2, процес сегментації клієнтів розпочинається з 

виокремлення юридичних та фізичних осіб. Далі кожна група оцінюється за 

рівнем прибутковості. На наступному етапі визначаються потреби клієнтів у 

банківських продуктах та зміни їхніх настроїв та вподобань. Заключним 

етапом є розробка стратегії роботи з конкретним клієнтом. 

Дослідження ринку, як інструмент банківського маркетингу, передбачає 

використання різноманітних моделей за допомогою яких здійснюється оцінка 

ринкової ситуації, тобто попит та наявну пропозицію на певний банківський 

продукт. Основними видами аналізу є: 

PEST-аналіз2 – дозволяє оцінити макро-обставини, що поєднують 

політико-правові, економічні, соціально-демографічні фактори, а також 

рівень технологічного розвитку, як самого клієнта, так і ринка загалом. 

 
1 Основні тренди карткового ринку у 2020 році: безконтактні платежі та розрахунки в 

Інтернеті https://bank.gov.ua/ua/news/all/osnovni-trendi-kartkovogo-rinku-u-2020-rotsi-

bezkontaktni-plateji-ta-rozrahunki-v-interneti 
2 PEST-аналіз [Електронний ресурс] URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/PEST-

%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7 
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Результати PEST-аналізу дозволяють оцінити зовнішню економічну 

ситуацію, що складається у банківській сфері; 

SWOT-аналіз і TOWS-аналіз Вайхриха Х. дозволяє визначити зовнішнє 

та внутрішнє середовище банку, визначити сильні та слабкі сторони 

діяльності банка; 

QUEST-аналіз – метод оперативного сканування зовнішнього 

середовища та інші. 

Зазвичай аналіз маркетингових можливостей і внутрішнього 

середовища банка здійснюється з використанням методик SNW-Аналізу, 

SWOT-аналізу, які дозволяють виявляти кон'юнктурні зміни та ринкові 

тенденції, сформувати уявлення про зміні в асортименті, якості й обсягу 

пропонованих банківських продуктів.  

Сегментація клієнтів банку (скорингова модель)1.

Фізичні особи Юридичні особи

Оцінка рівня прибутковості кожного сегменту2.

Мобільність та лояльність клієнтів3.

прибуткові збиткові нейтральні

Розробка стратегії просування банківського продукту4.

 
Рисунок 2 – Етапи сегментації клієнтів банку 

Джерело: авторська розробка 

 

Цінова політика банку передбачає формування цін на банківські 

продукти та їхню зміну відповідно до зміни ринкової ситуації. Політика 

збуту формує шляхи доведення товару до потенційного покупця.  

Комунікаційна політика, у свою чергу, сприяє встановленню зв’язків 

між банком та потенційними клієнтами1. Саме маркетингові комунікації, на 

думку Дж. Бодрийярі, відображають та підсилюють почуття індивідуальності 

при придбанні якісних продуктів і послуг2, а нові моделі покупок, нові ринки, 

 
1 Гофенберг, В.А. (2004). Дефиниции понятий «маркетинг», «банковский маркетинг», а 

также их дериватов в отечественной и зарубежной литературе. [Електронний ресурс] URL: 
http://www.bankir.ru 
2 Baudrillard J. (1996). The System of Objects. London: Verso.  
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зовнішня й внутрішня конкуренція, нові послуги здатні розвиватись лише на 

основі взаємодії з клієнтами, уважає Ф. Тібо1. 

Аналіз ефективності маркетингових заходів передбачає здійснення 

оцінки результативності маркетингових заходів, оцінки ефективності каналів 

комунікацій, аналіз причин відмов від послуг банку, оцінку якості 

обслуговування, оцінку кількості нових клієнтів, залучених за допомогою 

певного маркетингового заходу тощо. Оцінка здійснюється за допомогою 

традиційних методів, статистичних методів аналізу2. 

Основою маркетингової діяльності в банку є використання певної 

концепції, спрямованої на реалізацію мети та завдання діяльності банку. 

Наразі, у вітчизняній та світовій практиці, використовується низка 

концепцій маркетингу, адаптованих до банківського бізнесу. Серед основних 

концепції управління банківським маркетингом доцільно виокремити3 

(рис.3): 

Сучасні концепції маркетингу в банку

виробнича продуктова торгова

традиційна
соціально-

орієнтована 
 

Рисунок 3 – Концепції управління банківським маркетингом  
Джерело: побудовано автором 

 

– виробнича концепція – орієнтується на продукти, які поширені й 

доступні масовому клієнтові банку. Відповідно до цієї концепції управління 

маркетингом орієнтовано на збільшення продажів традиційних продуктів 

банку, а також збільшення клієнтської бази, що допомагає в збільшенні 

рентабельності банківської діяльності й скороченні умовно-постійних витрат. 

Недосконалістю даної концепції полягає в ігнорування нових потреб своїх 

клієнтів, що в результаті призводить до скорочення клієнтської бази; 

– продуктова концепція зосереджена на високій якості пропонованих 

продуктів, характеристики яких на порядок вище аналогів, надаваних 

конкурентами. Як правило, дана концепція користується попитом у 

кредитних компаній, які пропонують унікальні й індивідуальні продукти 

обмеженому колу клієнтів; 

– торгова концепція – реалізація банком наявних в асортименті 

продуктів, без розширення їхнього переліку; 

 
1 Thibaut F. (2003). Creation et design ou I’innovation dans l’univers du luxe. Luxe... metiers et 

management atypiques. D. Alleres. Economica.  
2 Гофенберг, В.А. (2004). Дефиниции понятий «маркетинг», «банковский маркетинг», а 

также их дериватов в отечественной и зарубежной литературе. [Електронний ресурс] URL: 

http://www.bankir.ru 
3 Николаева Т. П. (2009). Банковский маркетинг: учебно-методический комплекс. Москва : 

Изд. центр ЕАОИ. 224 с. 
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– традиційна маркетингова концепція – розробка банківських продуктів 

відповідно до визначених потреб клієнтів. Результатом реалізації даної 

концепції є задоволення потреби клієнтів у банківських продуктах, а також 

одержання банком прибутку. Складність використання концепції полягає в 

недостатньому розумінні споживачами банківської діяльності: у багатьох 

випадках клієнти не до кінця розуміють, які продукти вони хотіли б 

одержати, і що в цілому можуть очікувати від банківського бізнесу; 

– соціально-орієнтована маркетингова концепція – ґрунтується на 

клієнтських, загальнолюдських відносинах, а не комерційному інтересі 

банків. Саме зосередження уваги на клієнті й визначає значне поширення 

даної концепції в умовах ринкової економіки. 

Поряд із наявними концепціями, розробленими стратегіями та 

маркетинговим інструментарієм, у сучасних умовах актуальним постає 

питання швидкої адаптації до ринкових змін. 

В умовах цифрової трансформації економіки виникає потреба й 

необхідність адаптування цифрових технологій у банківський сектор. 

Цифрова трансформація, наразі, є головною умовою ефективної діяльності 

банків щодо надання сучасних та якісних банківських послуг. Відтак 

відбувається формування нової бізнес-модель, змінюються традиційні 

підходи у роботі з клієнтами, і, як наслідок такої трансформації, 

підвищується якість та швидкість обслуговування клієнтів тощо.  

Наразі, в Україні Національний банк та Міністерство цифрової 

трансформації спільно працюють над цифровізацією вітчизняної банківської 

системи України. Основними результатами такої співпраці стали доступні 

онлайн-послуги світового рівня, які відкривають нові можливості, як для 

банків, так і для їхніх клієнтів. Проте даний процес знаходиться лише на 

початковій стадії.  

Цифрова трансформація Національного банку, є одним із принципів 

реалізації Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року1. 

Найважливішими напрямами цифрової трансформації банківського сектора 

України мають стати: 

створення цифрового банку (перший цифровий банк було відкрито у 

США); 

розширення електронних платіжних систем; 

удосконалення підходів миттєваго онлайн-кредитування. 

Інфраструктура цифрового банку має бути оптимізованою для цифрової 

взаємодії у реальному часі, внутрішня внутрішня структура, у совю чергу, 

передбачає високу швидкість зміни цифрових технологій. Світові лідери 

спровадження цифрового банк інку, зокрема Designinga Sustainable Digital 

Bank IBM виокремлюють чотири напрямки розвитку цифрового банкінгу2. 

 
1 Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року (оновлена у березні 

2021 року) [Електронний ресурс] URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-rozvitku-
finansovogo-sektoru-ukrayini-do-2025-roku-7686 
2 Designing a sustainable digital bank – https://www.ibm.com/downloads/cas/XGJGOJWA 
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Перший – Модель А - цифровий банківський бренд. Класичні банки, які 

використовують велику кількість legacy-систем, бізнес-процесів та прагнуть 

стати ближче до нового типу споживачів, які орієнтуються на цифрові 

бренди, що відповідають новим вимогам ринку. Ці банки презентують нові 

бренди, пропонуючи унікальні продукти, адаптовані до потреб більше 

молодого покоління. Розробка нових бренів, зазвичай, ґрунтується на вже 

сформованій банківській інфраструктурі.  

Другий – Модель B – банк із цифровими каналами. Відмінність банків 

цієї моделі від Моделі А полягає в орієнтації структури на вдосконалення 

вже наявного користувальницького досвіду. Як правило, такі банки 

використовують back-office чи банківську ліцензію діючих банків та 

перепродають їхні продукти за допомогою більше зручного 

користувальницького інтерфейса.  

Третій – Модель C - цифрова філія банку. Дана модель поєднує в собі 

два підходи: цифровий користувальницький досвід і нові бізнеси-процеси. 

Банки цієї групи фактично мають більше гнучкий і модульний back-end, 

використовують кращий досвід роботи з клієнтами.  

Четвертий – Модель D – повністю цифровий банк. Банки цієї групи 

розробляють всі свої продукти на основі цифрових технологій. До них 

відносяться банки без відділень, а взаємодія з клієнтами відбувається за 

допомогою цифрових каналів.  

В Україні, провадження передових цифрових технологій у банківській 

сфері містить низку проблемних аспектів, зокрема: 

нестача кваліфікованого персоналу, враховуючи що такий підхід є 

новим для України;  

інформаційна безпека – значна загроза хакерських атак, адже вітчизняна 

політика кіберзахисту даних також є відносно новою сферою ведення 

бізнесу;  

зовнішня швидкість створення нових платіжних інструментів 

випереджає можливості пристосування до неї банківського середовища тощо.  

З метою подолання визначених проблем необхідно, перш за все, 

розробити відповідне «цифрове» законодавство та сприяти підготовці 

кваліфікованих кадрів у цій галузі. 

Розвиток інформаційних технологій відкриває широкі перспективи для 

розробки й впровадження нових банківських продуктів і послуг. Сьогодні 

системи онлайн-банкинга й мобільного банкинга вже міцно ввійшли в 

повсякденне життя фінансово грамотного й соціального активного 

населення, проте більшість населення є консерваторами та звикли до 

традиційних послуг та роботи з банком. 

Наша країна, наразі, лише освоює нові банківські технології. Зокрема: 

дистанційне банківське обслуговування, автоматизацію касових операцій, 

нові електронні засоби платежу, тощо.  

Сучасні Інтернет-технології у банківській сфері, сприяють підвищенню 

швидкості і якості обслуговування, дозволяють зробити банківські продукти 
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більше доступними. Позитивним моментом застосування сучасних 

технологій є збільшення масштабу надання послуг із зменшенням їхньої 

вартості, адже відбувається значне скорочення операційних витрат, що, у 

свою чергу, сприяє збільшенню прибутку банку. 

Впровадження нових банківських Інтернет-технології сприяє 

розширенню географії банківської діяльності, завдяки спрощенню 

пропонування банківських продуктів у віддалених регіонах із слабо 

розвиненою банківською інфраструктурою.  

Для банків, впровадження сучасних технологій дозволяє не лише 

розширити коло клієнтів, але й скоротити кількість відділень та 

представництв, адже основну масу продуктів можна реалізовувати завдяки 

Інтернет-продажам. Що, у свою чергу, сприяє скороченню витрат на 

утримання мережі відділень. Також дані технології дозволяють охопити 

сегмент клієнтів тих регіонів, де відсутні відділення та представництва, а їхнє 

відкриття є нерентабельним. 

Проте варто пам'ятати, що ефективність впровадження інформаційних 

технологій неможлива без забезпечення достатньої платіжної інфраструктури 

та централізації розрахункових послуг на основі єдиної нормативної бази. 

Сучасні тенденції банківського маркетингу пов'язані з розширенням 

використання в кредитному процесі робототехники, чат-ботів, CRM-систем 

взаємодії з клієнтами. Відбувається заміщення звичних банківських операцій 

сервісними послугами, заснованими на застосуванні штучного інтелекту, і 

їхнє переміщення у віртуальний простір. Зокрема: 

хмарний майнинг;  

майнинг криптовалют;  

блокчейн-сервіс (використання розпділеного реєстру записів); 

випуск власних криптовалют; 

створення цифрових активів тощо1.  

Багато компаній, наразі, експериментують із маркетинговими альянсами 

для створення товарів і послуг з доданою вартістю. Така взаємодія 

відбувається через складові, які відомі широкому колу споживачів.  

Серед сучасних інструментів ведення банківського бізнесу, ефективно 

впроваджується «кобрендинг».  

Кобрендинг, як маркетингова стратегія, заснований на альянсі брендів. 

Існують різні трактування поняття «кобрендинг». А. Бешарат визначає 

кобрендинг як довгостроковий вид співробітництва між двома або більше 

брендами, кінцевою метою якого є випуск нового унікального продукту або 

послуги, при цьому популярність брендів являє собою додану цінність. На 

думку Т. Блэккета й Б. Боуда, кобрендинг являє собою спільний проект, 

створений з метою просування інтересів двох або більше сторін відповідно 

 
1 НБУ – офіційний сайт [Електронний ресурс] URL: 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/annual_report_2020.pdf?v=4 
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до сформованого стратегічного маркетингового плану, що містить у собі 

спільне використання каналів збуту, спільну рекламу й програми лояльності1.  

Не зважаючи на різні підходи щодо трактування даної дефініції, значна 

кількість існуючих підходів є уніфікованою. Кобрендинг – це розміщення в 

рекламному полі, як мінімум, двох брендів, які об'єднані загальною метою – 

підсилити вплив на аудиторію. Сучасні банківські продукти являють собою 

симбіоз банківської карти й інших продуктів, а кобрендинг представляється в 

якості бонусної програми, що дозволяє одержати додаткові переваги в 

конкретному банку. 

Це можуть бути програми, що надають бонуси для польотів за кордон, 

надання додаткових знижок у магазинах, фитнес-клубах, парках розваг. 

Подібні програми передбачають можливість, як одержання додаткових 

бонусів, так, наприклад, і покупок у кредит.  

Варто відзначити, що введення програм кобрендинга не завжди 

запускається для залучення нової цільової аудиторії. Інколи, метою даної 

процедури є – підвищення маржинальності бізнесу й відсіювання 

неплатоспроможної або сумнівної клієнтури банка.  

Поруч із переліченими інструментами, на вітчизняному ринку 

набирають оберти механізми омніканального обслуговування клієнтів. 

Змістом даного механізму є надання послуг клієнтам, які поєднують різні 

канали обслуговування: сайти, мобільні додатки, групи в соціальних 

мережах, електронні купони, і флеш-продажі тощо. 

Відтак, враховуючи плинність клієнтів, зміни їхніх вимог та ризиковість 

ведення бізнесу, для банків стає актуальним питання розробки маркетингової 

стратегії, основними завданнями якої є:  

- забезпечення рентабельності роботи банку в циклічних умовах 

діяльності грошового ринку;  

- підтримання ліквідності банку з метою дотримання інтересів 

кредиторів і вкладників, забезпечення іміджу банку;  

- створення умов щодо максимального задоволенню настроїв клієнтів за 

обсягами, структурою та якістю банківських продуктів 

На основі визначених (базових) завдань маркетингова стратегія, що 

формується банком має сприяти забезпеченню певних фінансових 

нормативів:  

- кількість клієнтів;  

- обсяг депозитів;  

- обсяг кредитних вкладень;  

- обсяг інвестицій;  

- розмір операцій і послуг;  

- показники доходів і видатків банку;  

- дані про швидкість обороту капіталу;   

 
1 Акишева, Т.О. (2017). Кобрендинг как маркетинговая стратегия альянса: опыт 
эмпирического исследования эффективности. Вестник Гуманитарного университета. № 1 

(16). С. 20-24. 
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- обсяг витрат на здійснення операцій;  

- строки обробки документів;  

- ступінь задоволення інтересів клієнтів;  

- розвиток професійної підготовки працівників банку1. 

Основними інструментами формування стратегії банківського 

маркетингу є сегментація, позиціювання, диференціація й аналіз конкурентів.  

Як зазначалось раніше, метою сегментації є визначення кола 

споживачів, на яких направленна діяльність банку, метою диференціації є 

доведення до споживачів ідеє спрямованої на задоволення значного кола 

потреб клієнтів.  

Доцільно враховувати, що і сегментація, і диференціація мають 

короткостроковий характер, адже банки-конкуренти досліджуючи ринок 

також створюють свої продукти з аналогічними споживчими властивостями, 

тому стратегія потребує постійного корегування.  

Наступним етапом формування стратегії є обрання адекватної моделі 

діяльності банку відповідно до обраних сегментів за допомогою різних 

методів (матриця Ансоффа; матриця БКГ; модель Портеру). 

Кожна стратегія розроблена банком має враховувати й існуючі стратегії 

взаємодії з конкурентами: 

- стратегія лідерства в зниженні витрат;  

- стратегія диференціації;  

- стратегія фокусування (концентрації).  
 

Стратегії взаємодії з конкурентами

лідерства в 

зниженні витрат
диференціації концентрації

пасивна 

комунікаційна 

стратегія

Комунікативні інструменти

активна 

комунікаційна 

стратегія

інтерактивна 

комунікаційна 

стратегія
 

Рисунок 4 – Стратегії банківського маркетингу за ознаками 
Джерело: побудовано автором 

 

Залежно від ефекту й інтенсивності використання комунікативних 

інструментів розрізняють наступні стратегії:  

- пасивну комунікаційну стратегію, спрямовану насамперед на 

доведення інформації до споживача, без спрямованості на створення 

передумов взаємодії клієнта з банком;  

 
1 http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/ 
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- активну комунікаційну стратегію, що розрахована насамперед на 

створення передумов взаємодії клієнтів з банком, тобто крім 

інформативності її основним завданням є спонукання до роботи з даним 

банком та користування його послугами;  

- інтерактивну стратегію спрямовану на співробітництво банку і його 

клієнтів, тобто крім всіх цілей перерахованих вище стратегія зосереджується 

на зворотньому зв'язку з клієнтом, коли споживачі вступають у діалог з 

банком, а той у свою чергу веде відповідні дії з боку банку.  

Відповідно, основними прикладними завданнями маркетингової 

стратегії банку є:  

стійке поліпшення іміджу банку серед існуючих і потенційних клієнтів;  

збільшення частки постійних клієнтів і поліпшення структури 

клієнтських груп, які обслуговуються;  

підвищення ефективності управління процесом реалізації послуг, 

насамперед у бізнес-підрозділах банку;  

поліпшення точності маркетингових прогнозів і рекомендацій, шляхом 

використання нових методів ринкових досліджень;  

удосконалення технологій просування банківських послуг на ринок;  

забезпечення постійного відновлення асортименту банківських 

продуктів;  

розробка нових підходів щодо пошуку й освоєння ринкових ніш;  

удосконалювання методів конкурентної боротьби з їхньою 

диференціацією за категоріями конкурентів1. 

Отже, стратегія банківського маркетингу, на сучасному етапі, 

зорієнтована не стільки на роробку нового продукту, цікавого для самого 

банку, скільки на задоволення мінливих потреб клієнтів. 

Сучасна практика надання банківських послуг налічує понд 150 

різноманітних банківських продуктів, що стало результатаом прагнення 

утримати новиз та залчити нових клієнтів.  

Ураховуючи стрімкий розвиток суспільства, для банків актуальним 

постає питання задоволенняновх вомог клієнтів та бути ближчим до них. 

Здійснені дослідження, у банківській сфері, дозволили визначити, що 

однією із проблем, з якою стикаються банки є відсутність комунікації 

працівника банку з клієнтом, або недостатня поінформованість споживача 

банківських продуктів. 

Відтак, в обов’язки маркетингового відділу банку мають входити не 

лише питання розробки інноваційних продуктів, але й розробки стратегії 

доведення їх до потенційних клієнтів. Зокрема, необхідно: 

- здійснювати пошук нових клієнтів; 

- встановлювати контакт та налагоджувати контакт із потенційним 

клієнтом;  

 
1 http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/ 
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- досліджувати та своєчасно визначати потребу клієнта у певному 

банківському продукті;  

- використовувати сучасні маркетингові технології при реалізації 

банківських продуктів;  

- забезпечувати консультативний та  інформаційний супровід клієнта 

тощо. 

Також необхідно регулярно доопрацьовувати інструктивні матеріали 

щодо робрти працівників банку із наявними та потенційними клієнтами. 

Зокрема, такі інструкції повинні містити інформацію за такими напрямами: 

- допомога клієнтові;  

- продаж банківського продукту;  

- пропозиція продукту «дня», у випадку, якщо жоден із запропонованих 

раніше продуктів не підійшов клієнтові1.  

Отже, сучасна банківська система України, як більшості країн світу, 

перебуває у трансформаційному стані, який викликаний новими віяннями 

суспільства в умовах коронакризи. А відтак, вимагає від усих учасників 

ринку, швидкого адаптування до нових умов ведення бізнесу та задоволення 

попиту клієнтів. У цих умовах, вагомого значення набуває подальше 

впровадження елементів маркетингу в управління банком.  

Сьогодні, банківський маркетинг необхідний для підвищення 

конкурентоспроможності банку, залучення потенційних клієнтів і 

стимулюванні збуту банківських продуктів, впровадження сучасних 

технологій. 

Застосування передового досвіду в сфері банківського маркетингу дає 

банкам такі переваги: 

- формування і підтримання лояльності клієнтів; 

- можливість докладного вивчення потреб і поведінки клієнтів; 

- залучення нових клієнтів в разі успішної співпраці з наявними 

клієнтами; 

- створення власної інформаційної середовища для взаємодії з 

клієнтами; 

- підвищення якості послуг; 

- зміна ролі банківського персоналу1. 

Реалізація лпновних принципів банківського маркетингу вимагає 

формування певного інструментарію, що дозволить максимально 

задовольнити попити клієнтів, втриматись на ринку та забезпечити 

ліквідність кредитної установи. 

Банківські маркетингові інструменти це, переважно, засоби реалізації 

маркетингової стратегії банку та досягнення відповідних цілей його 

розвитку. Застосування маркетингових інструментів підвищення 

ефективності банківських послуг дозволяє оптимізувати банківські процеси, 

забезпечити якісне обслуговування клієнтів, знизити витрати на здійснення 

 
1 http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/ 
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звичайних операцій, підвищити лояльність і ступінь задоволення клієнтів, 

залучати нових споживачів банківських продуктів.  

Отже, у сучасних умовах банківські установи повинні дотримуватися 

таких принципів ефективної діяльності: підвищена гнучкості й швидкість 

реагування на зміни в зовнішнім середовищі; концентрація зусиль на 

пріоритетних напрямках і продуктах; підвищення вимог до якості й 

результативності окремих працівників у рамках реалізації концепції 

внутрішнього маркетингу банку. 
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РОЗДІЛ ІІ 

РОЗВИТОК АПК ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

2.1 Консультативна рада при Міністерстві аграрної політики та 

продовольства України 

Агропродовольчий сектор економіки є важливою складовою суспільної, 

зокрема економічної системи України, продукуючи значну частку валового 

внутрішнього продукту. Також доволі вагомими є обсяги експортних 

поставок, які мають вагомий потенціал та перманентно зростають. 

У теперішніх реаліях цей сектор економіки є структурою, яка динамічно 

розвивається і відіграє важливу роль у розвитку всього суспільства. 

Зазначимо, що потенційні можливості цього сектору використовуються не в 

повному обсязі по причині накопичення низки вагомих проблем, які суттєво 

заважають його розвиткові, зокрема особливою проблемою є відсутність 

комунікативних контактів між профільним міністерством та відповідними 

громадськими організаціями, які представляють інтереси виробників та 

переробників сільськогосподарської продукції. 

Саме відсутність оптимальних варіантів співробітництва не сприяє 

пошуку як стратегічних так і поточних векторів розвитку всього 

агропромислового комплексу, зокрема окремих галузей. Зважаючи на такий 

стан цього важливого для всієї економіки сектору, для вирішення найбільш 

важливих поточних та майбутніх проблем, пропонується створення 

Консультативної ради при профільному міністерстві із відповідним 

обґрунтуванням. 

Зважаючи на особливе значення агропродовольчого сектора у 

суспільному розвитку України, подамо його характеристику із оцінкою 

теперішнього стану та зіставленням із окремими країнами ЄС.  

Тепер цей сектор є динамічно зростаючою структурою, яка має вагомі 

резерви, які не використовуються належним чином. Так, у 2016 р. валова 

додана вартість сільського, лісового та рибного господарства (без готових 

промислових харчових продуктів) склала 279,7 млрд грн або 11,7 % ВВП 

України; у 2017 р. – 303,9 млрд грн або 10,2 %; у 2018 р. – 361,1 млрд грн або 

10,1 % 1.У 2019 р. відповідно – 437,2 млрд грн або 11,0 %2.Також доволі 

динамічно зростають обсяги експорту (табл. 1). 

Оцінюючи специфіку експортних поставок, зазначимо такі виявлені 

тенденції: 

динамічне зростання загального обсягу протягом останніх років, 

зокрема і продовольчих товарів, проте в основному, продукції рослинного 

походження, що, загалом, є позитивом; 

як негативну тенденцію обумовимо спадну динаміку окремих 

 
1 Статистичний щорічник України за 2019 рік. Державна служба статистики України. За 

редакцією І. В. Вернера. Київ. ДП «Держаналітінформ», 2020. с.190, с.194.  
2 Аналіз динаміки структури ВВП України. 2019 р. Capital Times.URL: https://www.capital-

times.com/ua-ua/analysis-of-ukraines-gdp-dynamics. (дата звернення: 05.04.2021). 
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експортних позицій, зокрема обсяги готових харчових продуктів з 2014 по 

2016 рр. і лише із 2017 р. спостерігається поступове відновлення втрачених 

позицій;  

відсоток жирів, олій та готових харчових продуктів у загальних обсягах 

експортних продовольчих товарах перманентно коливається протягом 2013-

2019 рр.; 

також в доповнення до цих даних подамо інформацію Державної 

фіскальної служби України за 2018 і 2019 рр. щодо динаміки імпорту 

окремих овочів і фруктів (у тис тонн): картопля –5,7 і 201,7 відповідно; 

помідори – 55,4 і 62,7; морква, редька, столові буряки – 8,3 і 8,9; капуста – 

9,9 і 11,3; виноград – 39,6 і 53,6; цибуля – 18,9 і 83,41. Не покращилась 

ситуація і в 2020 р. і ці негативні тенденції продовжувались. Так, імпорт (у 

тис тонн) склав: помідор – 86,7; цибулі –37,6; моркви – 1,6; огірків – 20,6; 

інших овочів – 22,6; картоплі –301,6 2. 

Таблиця 1 - Товарна структура експорту України 

Назва товару 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Усього експорту, млн дол США 62306 53902 38127 36362 43264 47335 50060 

Із нього: продовольчі товари 17430 16669 14510 15281 17866 18710 22244 

в т. ч. живі тварини та продукти 

переробки 
1083 1015 823 775 1108 1210 1277 

продукція рослинного походження 8849 8736 7921 8094 9316 9986 12914 

жири та олії 3997 3822 3300 3962 4605 4496 4732 

готові харчові продукти 3501 3096 2466 2450 2837 3018 3221 

% жирів, олій та готових харчових 

продуктів у продовольчих товарах  
43,0 41,5 39,7 42,0 41,7 40,2 35,7 

Дані подано без тимчасово окупованих територій та АРК 

Джерело: побудовано автором за3. 

 

Отже, оцінюючи цю динаміку, зауважимо, що спостерігається 

несприятлива тенденція щодо імпорту значної кількості 

сільськогосподарських продуктів, які до цього часу вирощувались в Україні і 

можуть вирощуватись. 

Беручи до уваги наявність негативних тенденцій, з’ясуємо більш 

досконало основні проблеми агропродовольчого сектору економіки. 

Розвиток цього сектору економіки перманентно супроводжується 

поточними та стратегічними проблемами, які суттєво заважають його 

динамічності. Подамо погляди учених щодо окремих зазначених проблем.  

 
1Сумарний обсяг імпорту та експорту у розрізі товарних позицій за кодами УКТЗЕД. 

Державна фіскальна служба України. Офіційний портал. URL: http://sfs.gov.ua/ms/f11. (дата 

звернення 05.04.2020). 
2Статистичний експорт та імпорт товарів. Державна фіскальна служба України. 2020. URL: 

https://customs.gov.ua/statistika-ta-reiestr(дата звернення: 19.03.2021). 
3Товарна структура зовнішньої торгівлі. Державна служба статистики України. URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua/ operativ/operativ 2019/zd/tsztt/tsztt_ u/tsztt1219_u.htm. (дата 

звернення 05.04.2020). 
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С. Халатур узагальнила окремі із них: «Внутрішня політична 

нестабільність; низький інвестиційний рейтинг України; застаріла 

матеріально-технічна база сільського господарства; нестача кваліфікованих 

робітників; низька врожайність культур; виснаження ґрунтів; недостатня 

державна підтримка»1. 

Доповнює цю ситуацію щодо проблем окремих галузей сільського 

господарства В. Данкевич: «За останні 10 років ми втратили 0,1% вмісту 

гумусу – це шалена цифра, бо відновити ці 0,1% можна лише за сто років 

раціонального й ефективного використання земель. Вихід один – 

дотримуватися сівозмін. На жаль, використання ґрунтів у нас ніхто не 

контролює. Останні обстеження їх родючості здійснювалися ще за «Союзу». 

Наразі ситуація у багатьох регіонах досить критична. У зв’язку з 

традиційною для останніх років посухою в східних регіонах України значно 

зменшується вирощування овочевих, зокрема картоплі, буряку, огірків, 

капусти, що впливає на продовольче забезпечення населення. Для 

українських ґрунтів настає дуже небезпечна ситуація. В умовах посухи 

проблема їх деградації може набути ознак екологічної катастрофи. Зауважу, 

що у світі площа зрошуваних земель щороку збільшується на 1%, а в Україні 

за два десятиліття вона зменшилася на 70%! Нині у світі зрошується близько 

270-300 млн га. Поливні землі забезпечують 40% світового виробництва 

продовольства, займаючи лише 18% площі сільгоспугідь! В Україні площа 

наявних зрошуваних земель, за даними Державного агентства водних 

ресурсів, – близько 2,17 млн га, з яких власне зрошується лише чверть – 

505 тис. га. Чому в Україні не розвивається система зрошення? Розширення 

зрошуваних площ обійдеться сільгоспвиробнику приблизно 2,6 тис.дол на 

гектар. За оцінками ФАО 70 % сільськогосподарських угідь України за кілька 

років будуть потребувати додаткового поливу. Це на 30 % більше, ніж зараз. 

Передбачають, що посуха знизить врожаї зернових на 40-60%»2. 

Зважаючи на висловлені погляди що до наявних проблем, з 

врахуванням інших поглядів учених та практичних фахівців громадських 

організацій, аналітичних агенцій, експертів та теперішньої прагматики, 

найбільш вагомими проблемами політичного, юридичного, організаційного, 

фінансового, ментального змісту є: 

відсутність єдиної позиції серед депутатських фракцій ВРУ щодо 

питань стратегічного бачення розвитку агропродовольчого сектору 

економіки, зокрема по земельним відносинам; 

незавершеність комплексу поточних та стратегічних нормативно-

 
1 Халатур С. М. Механізм адаптації агропромислового комплексу України в умовах 

глобальної продовольчої проблеми. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-
економічного університету. 2015. № 1. С. 114-116. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vddau_2015_1_27. (дата звернення 27.03.2020). 
2Данкевич В. Стремительные изменения климата: к чему готовиться фермерам. 
Экономическая правда. 20 февраля 2020 г. URL: 

https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2020/02/20/657253. (дата обращения: 25.05.2020). 
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правових актів, які б регламентували розвиток цього сектору; 

невдалі експерименти із визначенням форм, методів, механізмів 

управління агропродовольчим сектором економіки; 

незначні обсяги державного фінансування та неефективні схеми 

надання фінансових ресурсів агропродовольчому сектору економіки, зокрема 

окремим товаровиробникам; 

втрата контролю та відсутність сформованих превентивних державних 

механізмів за основними імпортними поставками харчових продуктів, що 

призвело до їх зростання, зокрема з3,7 млрд дол США у 2015 р. до 6,2 млрд 

дол США у 2019 р., проте, більшість із імпортованих продуктів може 

вироблятись в Україні, що зумовлює фінансові та трудові втрати1. 

незначний рівень діалогу та врахування пропозицій серед комітетів 

Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики а також з 

питань фінансів, податкової та митної політики, профільного міністерства, 

галузевих громадських організацій, наукових установ щодо вирішення 

стратегічних та поточних питань розвитку агропродовольчого сектору а 

також його галузей. 

Отже, виявлено як позитивні, так і негативні тренди у функціонуванні 

агропродовольчого сектору. Для зіставлення статичного рівня цього сектору 

з іншими країнами подамо порівняльні характеристики в окремих зарубіжних 

країнах та Україні. 

Для узагальнюючої характеристики агропродовольчого сектора 

України, порівняємо його основні критерії із аналогічними в окремих країнах 

ЄС, із відповідним зіставленням Франції, як однієї із потужних аграрних 

країн та Польщі, як нашого найближчого географічного сусіда (табл. 2). 

Уточнимо, що механічне зіставлення цих критеріїв не зовсім коректне, 

тому що в Україні станом на кінець 2018 р в загальну площу офіційно 

включалися території анексованого Криму та частини територій Донецької та 

Луганської областей, проте економічні показники цих територій не 

враховуються. Водночас, при розрахунку ВВП, особливо у Франції, 

необхідно враховувати наявність не зіставленого рівня цін на окрему 

продукцію агропромислового сектору, які за фізичними вимірами окремих 

аналогічних продуктів можуть у фінансовому бути більшими до 2-3 раз, але 

для загальної оцінки можливо зробити узагальнюючий висновок щодо 

більшої інтенсивності та ефективності за значно вагомішої державної 

фінансової підтримки агропромислового сектору економіки в Польщі та 

Франції. 

Отже, зіставлення цих даних засвідчує суттєве відставання вітчизняного 

агросектору від Польщі та Франції. 

 

 
1Зовнішньоторговельний обіг продукції АПК / І. М. Демчак, О. О. Митченок, 

Г. В. Трофімова та ін. Київ,: НДІ «Украгропромпродуктивність». 2020. 50 с. URL: 
http://www.uapp.kiev.ua/files/mon-zto/2019/zed_desember_2019.pdf. (дата звернення: 

18.03.2021). 
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Таблиця 2 – Критерії сільськогосподарського виробництва у 2019 р. 

Показники Польща Франція 

Україна 

Всього 
% до 

Польщі 

% до 

Франції 

Територія, тис кв км 312,7 551,5 603,5 193 109,4 

Населення, млн осіб 38,4 66,5 41,9 109,1 63,0 

ВВП номінальний, млрд. євро 532,3 2425,7 137,3 25,8 5,7 

ВВП сільського господарства, млрд. євро 16,0 70,9 15,1 94,4 21,3 

Частка ВВП сільського господарства (із 

супутніми) у ВВП країни 
3,0 2,9 11,0 - - 

Площа сільськогосподарських угідь, млн га 18,7 30,3 42,2 225,7 139,2 

Розораність території, % 36,5 33,3 53,9 - - 

Експорт сільськогосподарської продукції, 

млрд. євро 
31,4 63,5 19,9 63,4, 31,3 

Державна підтримка агровиробників, млрд 
євро 

4,39 7,9 0,2 4,6 2,5 

Джерело:1,2,3,4,5 

 

Використовуючи подану інформацію, є можливість обґрунтувати 

створення Консультативної ради. Зауважимо, що розробка цих засад має 

базуватись, передусім, на науковому доробку вітчизняних та зарубіжних 

учених щодо цієї проблематики, враховувати вітчизняні реалії, зокрема 

національну ментальність, а також чинні та проєктні юридичні акти 

поточного та стратегічного значення та врахувати такі особливості:  

специфіку епохи Постмодерну із її політичними, соціальними, 

психологічними тощо характеристиками; 

політичні, економічні, соціальні зобов’язання України перед 

відповідними зовнішніми партнерами;  

незавершеність процесів щодо земельної, адміністративної, 

територіальної, бюджетної реформ; 

незначна технічна, технологічна, фінансова захищеність агровиробників 

від форс-мажорних обставин, зокрема зміни клімату, карантинних заходів 

щодо коронавірусу, імпортних поставок тощо; 

наявність окремих корупційних, бюрократичних, непрофесійних дій, які 

 
1Валовий внутрішній продукт за 2019 рр. Державна служба статистики України.URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/. (дата звернення: 15.03.2021). 
2Стан фінансування АПК у 2019 рр. Інформаційно-аналітичний портал АПК України. URL: 

https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/finansova-politika/ finansuvannya-z-derzhavnogo-

byudzhetu/stan-finansuvannya-apk-u-2017-2019roci. (дата звернення: 02.04.2021) 
3Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. URL: https://www.gov.pl/web/rolnictwo. (дата 

звернення: 09.03.2021). 
4Rolnictwo i gospodarkażywnościowa w Polsce. Ministerstwo Rolnictwai Rozwoju Wsi. 
Pracazbiorowapodredakcją Instytutu Ekonomiki Rolnictwai Gospodarki Żywnościowej. Warszawa 

2019. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/Rolnictwo_ PL_2019%20(2).pdf. (дата звернення: 

02.04.2021). 
5Ministèredel 'Agriculture et del' Alimentation. URL: 

https://www.facebook.com/Agriculture.Gouv/. (дата звернення: 05.02.2021). 
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супроводжують процеси у агропромисловому секторі та суттєво заважають 

його розвитку. 

Щодо нормативно-правової бази, то в Україні протягом періоду 

Незалежності сформувались суспільні відносини щодо діалогу між 

громадськістю на владними структурами, але вони активізувались лише на 

початку другого десятиліття XXI ст. У цьому контексті зазначимо, що 

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1378 було 

затверджено «Типове положення про громадську раду при центральному, 

місцевому органі виконавчої влади»1.На рівні центральних органів 

виконавчої влади, зокрема міністерств, у нормативно-правовому полі 

постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики» було регламентовано форми співпраці між міністерствами та 

громадськістю. Цією ж Постановою додатково також було затверджено інші 

документи, зокрема «Порядок проведення консультацій з громадськістю з 

питань формування та реалізації державної політики» та «Типове положення 

про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі 

виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, 

Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та 

Севастополі державній адміністрації»2.  

Відповідно, формувались такі громадські ради при профільному 

міністерстві. Зміну назв галузевого міністерства з 1991 р по теперішній час 

подано у таблиці (табл. 3). 

Таблиця 3 – Назви вітчизняного галузевого міністерства 
Період Назва 

24 серпня 1991-8 грудня 1992 Міністерство сільського господарства  

грудень 1992-23 квітня 1998 Міністерство сільського господарства і продовольства  

24 квітня 1998 -10 січня 2000 Міністерство агропромислової політики 

11 січня 2000-9 грудня 2010 Міністерство аграрної політики 

10 грудня 2010-29 серпня 2019 Міністерство аграрної політики та продовольства 

30 серпня 2019-28 лютого 2021 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства  

з 1 березня 2021 Міністерство аграрної політики та продовольства  

Джерело3. 

 

Зауважимо, що у всі періоди функціонування профільних аграрних 

міністерств часів Незалежної України затверджувались відповідні 

Положення та персональні склади таких громадських рад, куди включались 

 
1Типове положення про громадську раду при центральному, місцевому органі виконавчої 

влади. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1378. 

URL:https://www.kmu.gov.ua/npas/10242020(дата звернення 05.04.2020). 
2Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/996-2010-%D0%BF#Text. (дата звернення 05.04.2020). 
3Список міністрів аграрної політики України. Вікіпедія. URL: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/(дата звернення: 05.02.2021). 
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провідні фахівці із числа агровиробників, аналітичних агенцій, науковців. Як 

приклад, подамо один із таких юридичних актів: «Про затвердження 

положення про громадську раду при Міністерстві аграрної політики 

України», Наказ Міністерства аграрної політики України від 21.12.2004 

№ 4721.У процесі реорганізації профільного аграрного міністерства та 

передачі його функцій до Міністерства економічного розвитку, торгівлі і 

сільського господарства, відповідно, склад громадської ради у складі 35 осіб 

було затверджено наказом від 15.08.2019№ 14042. 

Оцінюючи вагомість впливу цих громадських рад на діяльність 

профільного міністерства, зазначимо, що цей рівень був незначним по таким 

причинам: 

виключно рекомендаційний характер взаємовідносин; 

вибіркова представленість учасників агропромислового сектору; 

відсутність реальних, офіційно юридично закріплених важелів впливу 

на прийняття відповідних рішень міністерства, зокрема законодавчих актів; 

відстороненість громадських організацій при формуванні кадрового 

складу структури міністерства та підвідомчих міністерству структур; 

незабезпеченість належним бюджетним фінансуванням функціонування 

такої ради. 

Наслідком такої реальної співпраці було наявність вагомих проблем у 

агропромисловому секторі, що зумовлювало неефективне використання 

ресурсів цього сектору. Отже, можна зробити узагальнюючий висновок про 

об’єктивну необхідність суттєвої зміни взаємовідносин між 

новосформованим профільним міністерством та відповідними громадськими 

організаціями, для чого з’ясуємо інші форми вітчизняної та зарубіжної 

співпраці.  

Паралельно із формуванням громадських рад започатковувалась 

практика створення наглядових рад при відповідних державних структурах із 

значно більшими повноваженнями та включенням до складу зарубіжних 

представників.  

Так, були створені Наглядові ради при акціонерному товаристві 

«Українська залізниця» із персональним складом чисельністю 7 осіб, із них 

5 – іноземні громадяни, а також при Міністерстві юстиції у 2019 р. У 2019 р. 

Президент України дав завдання Уряду вжити заходів стосовно 

запровадження та забезпечення відповідності стандартам корпоративного 

управління, затверджених Організацією економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСР), системи управління на найбільших десяти державних 

компаніях. Повноваження цих рад є значно більшими, ніж у громадських 

 
1Про затвердження положення про громадську раду при Міністерстві аграрної політики 
України. Наказ Міністерства аграрної політики України від 21.12.2004 № 472. URL: 

https://zakon.rada. gov.ua/rada/show/v0472555-04#Text. (дата звернення: 06.02.2021). 
2 Про затвердження положення про громадську раду при Міністерстві аграрної політики 
України. Наказ Міністерства аграрної політики України від 21.12.2004 № 472. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0472555-04#Text. (дата звернення: 06.02.2021). 
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радах 1. 

Оцінюючи ефективність роботи наглядових рад у державних 

управлінських структурах, зазначимо певні позитивні та негативні аспекти, 

але для більш виваженої оцінки необхідний певний час. 

З’ясуємо зарубіжний досвід співпраці державних структур та 

громадськості.  

Польща. При Міністерстві сільського господарства і розвитку села 

створено 17 регіональних консультаційних центрів, які проводять поточну 

роботу згідно функцій зазначеного міністерства2, а також міністерство 

активно співпрацює із різноманітними консультаційними органами, яких на 

19 січня 2021 р. налічувалась 21 структура3.  

Німеччина.При Федеральному міністерстві сільського господарства, 

регіонів і туризму функціонують 4 служби консультантів, які мають вагомий 

професійний вплив на роботу міністерства4.  

Італія. Окремо від Міністерства сільського господарства, продовольчої 

і лісової політики створено незалежний, але професійний орган для оцінки 

роботи зазначеного міністерства із терміном повноважень 3 роки5. 

Іспанія. Згідно низки законів Міністерство сільськогогосподарства, 

риболовства і продовольства зобов’язано оприлюднювати свої програми та 

враховувати пропозиції відповідних учасників ринку. Окрім цього напряму, 

міністерство формує щорічні програми співпраці із профільними 

об’єднаннями товаровиробників6.  

Аналізуючи форми, методи, механізми, схеми співпраці профільного 

міністерства із відповідними структурами агропромислового сектору в 

зарубіжних країнах, зазначимо, що з врахуванням специфіки кожної країни 

вони є різними, але характерною ознакою є ефективність такої співпраці, що 

дає змогу спільно вирішувати поточні та перспективні проблеми. 

 
1Створення наглядових рад у великих державних компаніях – вимога законодавства 

України та світова практика. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/stvorennya-naglyadovih-rad-
u-velikih-derzhavnih-kompaniyah-vimoga-zakonodavstva-ukrayini-ta-svitova-praktika. (дата 

звернення: 08.02.2021). 
2Doradztworolnicze. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. URL: 
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/doradztwo-rolnicze. (дата звернення: 05.04.2021). 
3Wykazorganów opiniodawczo-doradczych Ministrarolnictwa i rozwojuwsi. Stannadzień 

19 stycznia 2021 r. file:///C:/Users/User/Downloads/wykaz_organ%C3%B3w_opiniodawczo-
doradczych_stycze%C5%84_2021.pdf 
4Kabinett der Frau Bundes ministerin. Das Bundes ministerium für Landwirtschaft, Regionen und 

Tourismus.URL: https://www.bmlrt.gv.at/ministerium/kabinett-bundesministerin.html. (дата 
звернення: 05.02.2021). 
5Organismo independente di valutazionedella performance. Ministero del lepolitiche 

agricolealimentari e forestali. URL: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8.(дата 

звернення: 05.02.2021). 
6Participacion publica. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Participacion publica. 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

URL:https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/default.aspx. (дата звернення: 05.02.2021).  
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Порівнюючи ці напрями співпраці із практикою, яка існувала в Україні, 

зазначимо, що в Україні необхідно суттєво коригувати підходи до такої 

співпраці в контексті підвищення її ефективності. 

Зважаючи на проаналізований вітчизняний та зарубіжний досвід є 

можливість здійснити обґрунтування структури, повноважень та ресурсного 

забезпечення Консультативної ради.  

Оскільки основою при прийнятті важливих рішень щодо структури 

організації є принципи, здійснимо їх обгрунтування. Доповнюючи 

методологічне забезпечення зазначеної ради, пропонуються такі принципи: 

наукове, включаючи аналітичне обгрунтування функціонування ради; 

врахування позитивного вітчизняного та сприйнятливого зарубіжного 

досвіду; 

врахування наявних юридичних актів щодо співпраці України та інших 

міжнародних організацій; 

оптимізація структури; 

можливість оперативного коригування складу пропонованої 

Консультативної ради; 

можливість перманентних контактів профільного міністерства, його 

структур із представниками відповідних громадських організацій; 

наявність дієвих важелів впливу профільних громадських організацій на 

функціонування міністерства а також розвиток агропромислового сектору; 

достатнє матеріальне, інформаційне, фінансове, юридичне забезпечення 

за рахунок відповідних бюджетних коштів;  

автономність у здійсненні власної діяльності, зокрема формуванні 

персонального складу. 

Учасники агропродовольчого сектору створюють або користуються 

наявними громадськими та іншими організаціями для делегування 

представників до ради. Організації із незначною кількістю учасників 

зазначеного сектору або із незначними обсягами продукції входять до складу 

відповідних об’єднань. Для узгодження механізму вибору представників 

створюється загальноукраїнська Координаційна рада. Вибрані представники 

повинні відповідати вимогам щодо роботи у державних структурах. 

Про формуванні структури необхідно максимально врахувати весь 

спектр функціонування агропродовольчого сектору, зокрема галузевий, 

юридичний, фінансовий, міжнародний, науковий, аналітичний. За 

чисельністю це має бути оптимальна структура, мобільного спрямування. З 

врахуванням такого підходу пропонується така структура (рис. 1). 

Перелік повноважень формується для повного виконання функцій, а 

саме: 

участь у формуванні кадрового складу міністерства, його відокремлених 

та регіональних підрозділів; 

участь у засіданнях, робочих нарадах тощо, які проводить міністерство, 

його підрозділи;  

внесення пропозицій міністерству щодо стратегій, планів, програм 



STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ECONOMY  

OF INDEPENDENT UKRAINE 

 

105 

розвитку, бюджетного фінансування як всього агропромислового сектору так 

і окремих галузей та виробництв; 

участь у формуванні оптимальних варіантів земельних відносин із 

міністерством та профільними комітетами депутатів ВРУ; 

узагальнення запитів, пропозицій, від окремих товаровиробників, їх 

груп, галузей, місцевих органів влади щодо механізмів, моделей, схем 

поточного функціонування та напрямів розвитку складових частин 

агропромислового сектору; 

узгодження питань щодо податкового, митного регулювання 

функціонування галузей та окремих виробництв агропромислового сектору; 

оцінка нормативних актів міністерства; 

координація дій із міністерством щодо експортно-імпортної діяльності 

галузей агропромислового сектору;  

спільна участь із міністерством у взаєминах із зарубіжними 

організаціями, зокрема іншими міністерствами та FAO. 

 
Рисунок 1 – Структура Консультативної ради 

Джерело: авторська розробка 

 

Кадрове забезпечення. Формується із постійних представників та 

експертів, які залучаються для тимчасового виконання робіт. Орієнтовний 

склад постійних представників – 35 осіб. Представники, які делеговані 

Координаційною радою громадських організацій можуть виконувати 
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обов’язки на постійній основі або за сумісництвом. 

Фінансове забезпечення. Здійснюється із 2-х джерел – бюджетних та 

структур агропромислового сектору. 

Розмір оплати щодо конкретної особи встановлюється 

Консультативною радою в залежності від характеру та обсягу роботи.  

Бюджетне фінансування має бути визначено та оформлено згідно 

окремої бюджетної програми у Головного розпорядника бюджетних коштів 

(новостворюваного профільного міністерства). 

Організація функціонування. Після формування Координаційною радою 

списку учасників Консультативної ради, на засіданні Консультативної ради 

уточнюються їх обов’язки, заступники визначаються із керівниками 

експертних груп. Експерти запрошуються на тимчасовій основі для 

особливого виконання робіт. Голова Консультативної ради формує штат 

помічників, уточнюються рівні заробітної плати та затверджується кошторис 

витрат. Консультативної рада визначає порядок роботи. 

Юридичне забезпечення. Консультативної рада при формуванні та у 

своїй діяльності керується відповідними нормативно-правовими актами, 

зокрема: 

I. Конституцією, в т.ч. такими статтями. 

Стаття 3. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за 

свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 

головним обов'язком держави. 

Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є 

народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади 

та органи місцевого самоврядування. 

Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на 

вільне вираження своїх поглядів і переконань. 

Стаття 36. Громадяни України мають право на свободу об'єднання у 

політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав 

і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та 

інших інтересів. 

Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні 

державними справами, вільно обирати і бути обраними до органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування1. 

II. Закон «Про Кабінет Міністрів України». 

Стаття 2. Основні завдання Кабінету Міністрів України: вжиття заходів 

щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина, створення 

сприятливих умов для вільного і всебічного розвитку особистості. 

Стаття 3. Принципи діяльності Кабінету Міністрів України. Діяльність 

Кабінету Міністрів України ґрунтується на принципах верховенства права, 

 
1Конституція України. Документ 254к/96-ВР, чинний, поточна редакція – Редакція від 
01.01.2020, підстава – 27-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80#Text. (дата звернення: 05.02.2021). 
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законності, поділу державної влади, безперервності, колегіальності, 

солідарної відповідальності. 

Стаття 20. Основні повноваження Кабінету Міністрів України: 

забезпечує проведення державної аграрної політики та продовольчу безпеку 

держави. 

Стаття 40. Відносини Кабінету Міністрів України з громадськими 

об’єднаннями. 

1. Кабінет Міністрів України безпосередньо або через органи 

виконавчої влади забезпечує реалізацію передбачених законом прав 

громадських об’єднань. 

2. Кабінет Міністрів України розглядає пропозиції громадських 

об’єднань з питань, що належать до його компетенції. 

Стаття 49. Акти Кабінету Міністрів України. 

1. Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції і 

законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради 

України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, видає 

обов’язкові для виконання акти – постанови і розпорядження. 

3. Акти Кабінету Міністрів України з організаційних та інших поточних 

питань видаються у формі розпоряджень Кабінету Міністрів України1. 

III. Постанови та Розпорядження КМУ щодо формування Громадських 

та Наглядових рад. Окремі положення цих нормативно-правових актів 

можливо використати при розробці відповідного акту щодо Консультативної 

ради Міністерства аграрної політики та продовольства України. 

IV. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. 

№ 1119 «Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики 

та продовольства України». Тепер ця Постанова є чинною і в ній закладено 

окремі положення щодо форм cпівпраці із громадськими організаціями, 

зокрема: 

п. 60) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з 

діяльністю Магрополітики, підприємств, установ і організацій, що належать 

до сфери його управління; 

п. 61) забезпечує проведення соціального діалогу на галузевому рівні; 

п. 62/2) залучення громадян до участі в управлінні державними 

справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського суспільства; 

Мінагрополітики для виконання покладених на нього завдань має 

право: 

скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові 

конференції, семінари з питань, що належать до компетенції 

Мінагрополітики. 

Мінагрополітики під час виконання покладених на нього завдань 

взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, 

 
1Про Кабінет Міністрів України. Закон України. Документ 794-VII, чинний, поточна 
редакція – Редакція від 01.01.2021, підстава – 1052-IX. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text. (дата звернення: 05.02.2021). 
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тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними 

органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого 

самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, 

профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами 

іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, 

установами і організаціями; 

утворює комісії, робочі та експертні групи1. 

Беручи до уваги, що в зазначеному положенні передбачені форми 

співпраці із громадськими організаціями, необхідно внести відповідні зміни 

та доповнення щодо Консультативної ради, зокрема у такому контексті: 

Консультативна рада є окремим структурним підрозділом міністерства 

із відповідним бюджетним фінансуванням: 

передбачити можливість формування та затвердження Положення про 

Консультативну раду та формування персонального складу Консультативної 

ради Міністром за поданням Координаційної ради громадських організацій 

агропромислового сектору; 

передбачити повноваження Консультативної ради згідно пропонованих. 

Підсумовуючи результати виконаного дослідження, зробимо такі 

узагальнення та сформуємо відповідні пропозиції: 

функціонування та розвиток агропромислового сектору економіки є 

важливим завданням загальнодержавного значення, тому до його вирішення 

повинні залучатись всі зацікавлені верстви суспільства, зокрема 

агровиробники, фахівці профільних агенцій, науковці, зокрема центральних 

та регіональних структур Національної академії аграрних наук України; 

суспільний вибір Україною європейського вектору розвитку передбачає 

відповідні підходи щодо участі громадських інституцій в управлінні 

державою, зокрема в центральних виконавчих органах. Також подібні 

положення визначені Конституцією України; 

методологічною базою формування та функціонування пропонованої 

Консультативної ради є: сучасні теоретичні конструкції, які обґрунтовують 

сучасну роль громадських організацій в управлінні державою, зокрема теорія 

громадських інституцій, запропонована Л. Гордієнко2; вітчизняні 

нормативно-правові акти щодо діяльності громадських та наглядових рад; 

наявний вітчизняний та зарубіжний досвід співпраці центральних 

виконавчих органів із громадськістю; запропонована наукова розробка; 

виявлена неефективність функціонування громадських ради при 

попередніх профільних міністерствах, а також при повноваженнях нині 

 
1Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства 

України. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1119. {Із 
змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 482 від 22.07.2016; № 650 від 22.09.2016; 

№ 1051 від 28.12.2016; № 639 від 23.08.2017; № 1157 від 27.12.2018}. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1119-2015-%D0%BF#Text. (дата звернення: 09.02.2021). 
2Гордієнко Л. А. Фінансові теорії громадських інституцій. Формування ринкових відносин в 

Україні. 2016. № 1. С. 18–24.  
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існуючого Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства, що 

об’єктивно зумовлює створення іншої структури з більш розлогими 

повноваженнями; 

при формуванні юридичних актів щодо Консультативноїради серед 

профільних депутатських комітетів ВРУ, посадовців КМУ, структур 

агропромислового сектору необхідно врахувати ментальні риси соціуму, 

проявити належну громадянську позицію, політичну волю, наполегливість зі 

сторони профільних громадських організацій, толерантність у вирішенні 

питань; 

у пропонованій науковій розробці висвітлено лише основні підходи до 

створення представницького органу при створюваному профільному 

міністерстві, узгодження позицій всіх сторін має реалізовуватись взаємними 

консультаціями за умов досягнення компромісів із узгодженням із 

відповідними нормативно-правовими актами. 
 
 

 

2.2 Вплив агропродовольчої спеціалізації України на сталість 

світового продовольчого ринку 

На початку незалежності ринкові перетворення в економіці привернули 

увагу до визначення ролі та місця сільського господарства в економічному 

розвитку країни, а саме, як сільське господарство може сприяти загальному 

економічному зростанню країни. Активізація макроекономічного зростання, 

насамперед, потребує стабільних джерел валютних надходжень, що 

поставило питання про можливості використання експортного потенціалу 

аграрного сектора. На початковому етапі одним із чинників активізації 

аграрного сектора як експортера стала висока забезпеченість якісними 

сільськогосподарським угіддями, відносно низька наукоємність та 

капіталоємність, що дозволило наростити виробництво без значних 

капіталовкладень, оскільки по суті основним активом виступала земля.  

Активний вихід України на міжнародні ринки сприяв зростанню 

експортних доходів підприємств, які стали суттєвим джерелом накопичення 

капіталу, що спрямовувався на розвиток сільськогосподарського 

виробництва. Це дозволило створити умови для нарощування виробництва, 

інтенсифікувати відтворювальні процеси у аграрних підприємствах, 

підвищити рівень зайнятості на селі, завантажити засоби виробництва. 

Агровиробники почали впровадження нових технологій, а міжнародна 

конкуренція сприяла вдосконаленню виробництва та підвищенню якості 

продукції. 

Водночас відбувалося поглиблення спеціалізації. Найбільш швидке 

зростання показали максимально затребувані на світових ринках зернові та 

олійні культури (табл. 1). Згідно теорії абсолютних переваг А. Сміта кожна 

країна відрізняється своїм кліматом, територією, ресурсами та технологією 

виробництва, тому повинна спеціалізуватися на виробництві того товару, 

який дає найбільшу вигоду у розмірі витрат на її виробництво порівняно з 
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іншими країнами. Це призводить до відмови від виробництва нерентабельних 

товарів та нарощування обсягів виробництва прибуткової продукції 1. Саме 

такий підхід і став причиною формування в вітчизняному агросекторі 

фактично моноспеціалізації.  

Агровиробники за останнє десятиріччя збільшили частку зернових 

культур у структурі виробництва з 13 до 35,2%, а технічних (переважно 

соняшник) – з 7,2 до 28,6%. Таким чином наразі ці дві групи культур майже 

на 64% формують всю валову продукцію вітчизняного сільського 

господарства. Такі зміни в структурі призвели до значного скорочення 

виробництва тваринницької продукції. За цей період її частка зменшилася 

більше ніж удвічі і, відповідно, зменшилося виробництво кормових культур 

(до 1,3%). 

Таблиця 1 – Динаміка структури виробництва сільськогосподарської 

продукції в Україні, % 
 1990 1995 2000 2010 2015 2019 

Продукція сільського господарства 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

продукція рослинництва, 

у тому числі: 
45,6 52,1 55,9 70,5 75,9 79,1 

культури зернові та зернобобові  14,6 14,1 13,0 27,1 32,4 35,2 

культури технічні  8,2 8,5 7,2 21,0 25,0 28,6 

картопля, культури овочеві та 

баштанні продовольчі  
11,4 17,6 26,7 14,5 13,0 11,4 

культури плодові та ягідні, 

виноград 
4,3 4,0 4,6 1,5 1,4 2,1 

культури кормові  6,2 5,4 3,3 4,2 3,0 1,3 

продукція тваринництва, 

у тому числі: 
54,4 47,9 44,1 29,5 24,1 20,9 

сільськогосподарські тварини 
(вирощування) 

32,0 23,8 21,7 13,8 11,8 10,9 

молоко 17,2 19,0 17,1 10,7 7,9 6,3 

яйця 3,3 3,0 3,4 4,2 3,3 2,8 

Джерело: розраховано за даними Держстату України. 

 

Вітчизняний агросектор наразі відіграє суттєву роль на світових 

продовольчих ринках. Так, зниження обсягів виробництва зернових у нашій 

країні неминуче позначається й на світовій кон’юнктурі і, відповідно, 

впливає на стан глобальної продовольчої безпеки. Ще більшою мірою це 

стосується ринку соняшникової олії, де Україна займає провідні позиції 2. 

Однак, сформована структура виробництва сільськогосподарської 

продукції створює певні загрози як продовольчій так і екологічній безпеці. 

Зменшення виробництва тваринницької продукції може посилити 

імпортозалежність країни, а домінування двох основних груп культур 

 
1Смит А. Исследования о природе и причинах багатства народов. М., 1935. Т. 2. 543 с. 
2Ковальчук С.Я. Участь аграрних підприємств у міжнародній спеціалізації крізь призму 
глобалізаційних процесів. Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 15. 2017. 

С. 20-25. 
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призводить до виснаження грунтів та поступового зниження урожайності. 

Все це свідчить про необхідність формування у довгостроковій перспективі 

диверсифікованого раціонального сільського господарства. 

Отже, в умовах розвитку світових інтеграційних процесів, при 

зближенні місцевих, регіональних, національних та міжнародних ринків в 

умовах зростаючої конкуренції в країні має діяти механізм забезпечення 

збалансованості та сталості внутрішнього ринку. Інтеграція аграрних ринків 

потребує забезпечення: 

– стабільності забезпечення населення продовольством за доступними 

цінами; 

– сталого розвитку сільськогосподарського виробництва, залучення 

інвестицій, впровадження інноваційних технологій; 

– збалансованості внутрішніх ринків аграрної сировини та 

продовольства; 

– підвищення конкурентоспроможності агропродовольчої продукції на 

внутрішньому та зовнішньому ринках 

– нарощування експортного потенціалу та оптимізацію імпорту, 

освоєння нових ринків збуту, тощо. 

Для характеристики збалансованості та сталості внутрішнього 

продовольчого ринку з урахуванням світових тенденцій необхідно 

враховувати фактори, які визначають сталість світового продовольчого 

ринку. Це фактори попиту та пропозиції. 

Серед факторів попиту, що наразі характеризують світовий 

продовольчий ринок є: 

– зростання попиту на сировину та продовольство, обумовлене 

зростанням чисельності населення та середньодушових доходів. Населення є 

ключовим фактором, що визначає загальне споживання їжі, де дохід, відносні 

ціни, інші демографічні фактори, споживчі переваги та спосіб життя 

визначають структуру продовольчого кошика. Внаслідок очікуваного 11-

процентного зростання глобальної чисельності населення (збільшення на 

842 мільйони людей у період між 2017-19 і 2029 роками), а також помітного 

приросту доходу на душу населення у всіх регіонах, очікується, що загальне 

споживання продовольчих товарів до 2029 р. зросте на 15%. Азіатсько-

Тихоокеанський регіон, як найбільш густонаселений у світі, продовжуватиме 

відігравати найважливішу роль у формуванні світового попиту на 

продовольство протягом найближчого десятиріччя, оскільки, за прогнозами, 

у 2029 році він становитиме 53% світового населення (тобто 4,5 мільярда 

людей)1. 

– підвищення добробуту та доходів населення (за оцінкою ФАО 

очікується на рівні 3,5% в рік) відбуватиметься насамперед за рахунок країн з 

низьким або середнім рівнем розвитку економіки (Індія, Китай). 

– зростання попиту на продукцію тваринного походження та цукор в 

 
1OECD/FAO (2020), OECD-FAO Agricultural Outlook 2020-2029, FAO, Rome/OECD 

Publishing, Paris, URL: https://doi.org/10.1787/1112c23b-en.  
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країнах, що розвиваються. Зокрема, очікується, що в багатьох країнах з 

рівнем доходу вище середнього збережеться перевага споживання білка 

тваринного походження, і все збільшення споживання білку буде забезпечено 

білком тваринного походження. Прогнозоване зростання доходів дозволить 

до 2029 р. збільшити споживання м'яса на душу населення на 4%, а риби – на 

12%. Стосовно споживання продовольства в країнах з низьким рівнем доходу 

прогнозується, що в найближче десятиліття майже половина додаткових 

калорій, як і раніше буде припадати на зернові та коренеплоди чи бульби. 

Другим за значимістю джерелом додаткового споживання калорій будуть 

продукти цукру, на які припадатиме 26% від загального зростання 

калорійності. Зростання споживання продукції тваринництва та інших 

продуктів з високою харчовою цінністю в цих країнах залишиться 

обмеженим, в зв'язку з обмеженістю доходів. 

– споживачам розвинутих країн буде притаманний пріоритет 

екологічної безпеки та якості продовольства. У країнах з високим рівнем 

доходу тривале зростання доходів і зміна споживчих переваг приведуть до 

подальшої заміни основних продуктів харчування, підсолоджувачів і жирів 

продуктами з більш високою харчовою цінністю, перш за все продуктами з 

високим вмістом мікронутрієнтів, такими як фрукти, овочі, насіння і горіхи, 

і, в меншій мірі, продукцією тваринництва. Оскільки багато фруктів, горіхи 

та овочі країнам з високим рівнем доходу доводиться імпортувати, це 

відкриває ринкові можливості для країн, які мають потенціал для експорту 

відповідних товарів. Слід зазначити, що практично досягнений рівень 

насичення споживання м'ясних і молочних продуктів стримуватиме 

подальше зростання попиту на продукцію тваринництва, при цьому 

зростаюча стурбованість населення цих країн питаннями здоров'я і 

навколишнього середовища збільшуватиме споживання білка з 

альтернативних джерел. Зокрема, за даними ФАО у 2018 р. рівень 

споживання м’яса на одну особу в США становив 123,2 кг, в Франції та 

Німеччині – 79 кг, в Україні – 49,3 кг при нормі споживання 80 кг, а молока 

та молочних продуктів, відповідно, 223,7, 185, 171,0 та 143,6 кг. Що свідчить 

про майже насичений стан ринку споживання цих продуктів у розвинутих 

країнах у порівнянні, наприклад, з Україною. 

– вплив пандемії COVID-19 на світовий ринок продовольства. Зокрема, 

очікується, що серйозні втрати доходів, спричинені пандемією COVID-19, 

перервуть зростання споживання продовольства в найближчі роки. 

Прогнозується, що найбільш сильно постраждає споживання рослинного 

масла і продуктів тваринництва в країнах з низьким рівнем доходу. Менші 

зрушення спостерігатимуться у споживанні основних продуктів харчування, 

оскільки воно в значно меншій мірі реагує на коливання доходів. За 

оцінками, пандемія призведе до зниження якості харчування, але не до 

скорочення загального споживання продовольства1. 

 
1OECD/FAO (2020), OECD-FAOA gricultural Outlook 2020-2029, FAO, Rome/OECD 

Publishing, Paris, URL: https://doi.org/10.1787/1112c23b-en.  
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– збільшення на світових ринках попиту на сільськогосподарську 

продукцію як кормову базу, що стане результатом нинішнього зміни моделей 

харчування в бік збільшення частки продуктів тваринного походження. 

Сукупне використання енергії кормів і білка до 2029 р. виросте приблизно на 

13%. Цей ріст буде обумовлений триваючим розширенням тваринництва і 

аквакультури в країнах з низьким і середнім рівнем доходу. 

Середньострокові прогнози також припускають подальшу інтенсифікацію 

тваринництва і рибництва для прискорення отримання товарної продукції і, 

відповідно, більш високих прибутків від вкладень в основний капітал. 

Незважаючи на триваючі інновації в секторі тваринництва, очікується, що 

частка енергії корму, конвертована в харчову продукцію, в світовому 

масштабі збережеться на рівні, що не перевищує 23%. 

Серед факторів пропозиції, що наразі впливають на світовий ринок 

продовольства слід виділити наступні: 

– низькі темпи приросту виробництва продовольства і 

сільськогосподарської сировини, які не дозволятимуть забезпечити більш 

активно зростаючий попит. В останні роки середньорічний темп зростання 

світового виробництва продукції сільського господарства складав 2,2%, в 

розвинутих країнах – 0,2, в країнах, що розвиваються – 3,4. В розвинутих 

країнах відсутні резерви для нарощування виробничого потенціалу 

сільського господарства без нанесення шкоди навколишньому середовищу. 

Згідно з прогнозами, світове сільськогосподарське виробництво буде рости 

більш повільними темпами, ніж в попередньому десятиріччі, і до 2029 р. 

виросте на 13%. Очікується, що на країни з низьким і середнім рівнем 

доходу, які мають значні земельні та трудові ресурси, припаде близько 50% 

загальносвітового зростання виробництва. Такому зростанню, особливо 

зростанню виробництва зернових, також будуть сприяти національні 

ініціативи щодо самозабезпечення продовольством. Зростання світового 

виробництва сільськогосподарських культур протягом наступних десяти 

років буде на 80% зумовлено зростанням урожайності в результаті більш 

інтенсивного використання виробничих ресурсів, інвестування у виробничі 

технології і вдосконалення агротехнічних методів. Ще 18% припадатиме на 

подальшу інтенсифікацію землекористування за рахунок збору декількох 

урожаїв в рік, а на розширення орних земель, за прогнозами, – лише 2%. 

Відносна значущість підвищення продуктивності і розширення орних земель 

буде відрізнятися в залежності від регіону і сільськогосподарської культури, 

відображаючи відмінності в доступності і вартості земельних та інших 

ресурсів. 

– вплив пандемії COVID-19 на поточне структурне перетворення 

сільськогосподарського виробництва. Очікується, що в середньостроковій 

перспективі він буде незначним. Зокрема спостерігалася стагнація переходу 

від виробництва основних культур до виробництва кормових культур і 

тваринництва в 2020 р., особливо в країнах із середнім рівнем доходу і 

найменш розвинених країнах, але із подоланням цієї кризи ситуація повинна 
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покращитися. 

– обсяги перехідних запасів зерна, які є визначальним фактором 

сталості світової продовольчої системи (табл. 2).  

Таблиця 2 − Тенденції розвитку світового ринку зерна, млн т 

Показник 2014 2015 2018 
Темп зміни 

2018 до 2014, % 

Виробництво 2813,3 2842,4 2918,3 103,7 

Експорт  483,7 495,3 545,7 112,8 

Зміна запасів 155,2 91,8 51,0 32,9 

Загальне споживання 2628,8 2722,1 2837,6 107,9 

Продовольство 1240,6 1256,1 1296,6 104,5 

Споживання зерна на душу населення в світі, кг 

на рік 
174,2 174,4 174,1 99,9 

у т.ч. у країнах з низьким доходом та 

дефіцитом продовольства, кг на рік 
182,2 179,9 180,0 98,8 

Відношення зміни запасів до споживання, % 5,9 3,4 1,8 30,5 

Індекс цін ФАО (2014-2016=100), % 115,0 98,0 95,9 83,4 

Індекс цін ФАО на зерно (2014-2016=100), % 115,8 91,0 100,6 86,9 

Джерело: складено за даними ФАО. 

 

За досліджуваний період відбувалося зменшення перехідних запасів по 

відношенню до загального споживання, що має значний дестабілізуючий 

вплив на світові продовольчі ринки. Світове виробництво зерна за період 

2014-2018 рр. зросло на 3,7% і досягло 2918 млн т, при цьому значно 

зменшувався показник зміни запасів, що характеризує запаси зерна, які 

забезпечують можливість регулювання збалансованості продовольчого 

ринку. У цій ситуації ціни на продовольство знижувалися, хоча таке 

зниження було меншим для зернових культур. 

– у найближчому десятиріччі зростання світового тваринництва складе 

близько 13% завдяки низьким цінам на корми і стабільними цінами на 

вироблену продукцію, які стимулюють інвестиції в додаткові виробничі 

потужності і підвищення ефективності, наприклад, в поліпшення 

генетичного потенціалу поголів'я і більш ефективний санітарно-

епідеміологічний нагляд. Також очікується підвищення продуктивності 

виробничих об'єктів за рахунок вдосконалення методів відгодівлі, що 

дозволяють домогтися збільшення забійної ваги і скорочення термінів 

отримання товарної продукції. Крім триваючої інтенсифікації виробництво 

продовжить значно розширюватися за рахунок збільшення поголів'я. Ступінь 

і відносна значимість інтенсивного і екстенсивного зростання будуть 

відрізнятися в залежності від типу тваринницької продукції, забезпеченості 

ресурсами і рівня розвитку і політики країн. 

– світовий ринок продукції тваринництва буде визначатися світовим 

зростанням виробництва молочної продукції переважно за рахунок 

азіатських країн, яке складе 22%. Зростання виробництва м'яса 

забезпечуватиметься за рахунок країн з ринковою економікою та країн з 

низьким рівнем доходу і становитиме близько 11%. При цьому виробництво 
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птиці збільшиться майже на 20 млн тонн, що становить майже половину 

прогнозованого збільшення загального обсягу виробництва м'яса. 

– значний вплив на розвиток тваринництва у найближче десятиріччя 

буде мати курс на низьковуглецеву економіку. Очікувані прогнози розвитку 

виробництва свідчать, що обсяги прямих викидів парникових газів до 2029 р. 

виростуть на 6%, що вказує на необхідність поступового зниження 

вуглецеємності сільськогосподарського виробництва. Основна частина цього 

зростання припадатиме на регіони з ринковою економікою і регіони з 

низьким рівнем доходу в зв'язку з більш високими темпами зростання 

виробництва в економічних системах, більш інтенсивно продукуючих 

викиди. На частку виробництва продукції тваринництва буде припадати 80% 

світового зростання викидів парникових газів. 

Фактори кон’юнктури ринку також мають значний вплив на стан 

світового продовольчого ринку: 

– зростання цін на продовольство та сировину у довгостроковій 

перспективі. Збереження попиту на сільськогосподарські товари 

задовольнятиметься за рахунок підвищення ефективності виробництва, що 

дозволить утримувати реальні сільськогосподарські ціни приблизно 

незмінними, за умови, що відновлення економіки після пандемії COVID-19 

почнеться у найближчий після 2021 р. період і в наступні роки ніяких 

обмежень економічної діяльності не виникне. Не зважаючи на глобальний 

економічний спад індекс продовольчих цін ФАО в 2020 р. дещо зріс. 

Зростання почалося у жовтні і наразі зберігає цю тенденцію. Виходячи з 

припущення про прискорене відновлення економіки після викликаної 

пандемією COVID-19 кризи прогнозується, що ціни будуть рости до 2026 р. і 

потім залишаться незмінними. У реальному вираженні, згідно з прогнозами, 

протягом передбачуваного періоду відновлення після пандемії COVID-19 

індекс продовольчих цін ФАО зросте до попередніх пандемії рівнів і 

відновить знижувальну тенденцію починаючи з 2026 року. Хоча очікується, 

що рівні цін на сільськогосподарські товари будуть нижче пікових рівнів 

2008 та 2011 рр., вони будуть перевищувати рівень цін початку 2000-х років, 

як в номінальному, так і в реальному вираженні. 

Характеризуючи очікування щодо динаміки цін на окремі види 

продукції, слід зазначити, що в найближчій перспективі відбуватиметься 

зростання світового попиту зернових, особливо на продовольчі потреби, 

поряд з триваючим скороченням запасів кукурудзи і рису, що спричинятиме 

підвищувальний тиск на ціни. Ціни на олійне насіння залишаться переважно 

на нинішньому рівні, оскільки зростання продуктивності буде встигати за 

зростаючим попитом, номінальні ціни на цукор виростуть, але в реальному 

вираженні залишаться приблизно на одному рівні, враховуючи сповільнення 

зростання попиту в регіонах, де споживання на душу населення вже є 

високим. 

Враховуючи всі ці фактори, можна зазначити, що на формування 

аграрного ринку України будуть впливати наступні зовнішні особливості: 
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пріоритет у формуванні світових ресурсів зберігається за країнами, які 

орієнтовані на експорт; 

концепція конкурентоспроможності змінюється у сторону посилення 

факторів розвитку сільської місцевості як середи проживання, яка визначає 

якість життя та споживання; 

збільшення ємності світового ринку відбувається при погіршенні умов 

формування ресурсів та нестабільній динаміці виробництва; 

посилюється орієнтація на інноваційний розвиток виробництва, 

багатофункціональність та екологічність сільського господарства. 

Україна вже протягом тривалого періоду є важливим учасником 

світового ринку зерна та соняшникової олії та впливає на сталість світового 

ринку ряду видів сільськогосподарської продукції1. Значні обсяги 

виробництва цих видів продукції дозволяють країні нарощувати експортний 

потенціал (табл. 3). 

Таблиця 3 – Світові виробники основних видів продукції рослинництва, 

млн т 
Показник  2018/2019 2019/2020 2020/2021 (очік) Структура, % 

Пшениця  

Світ 731,0 763,9 776,5 100,0 

Європейський Союз  136,6 154,3 135,6 17,5 

Китай 131,4 133,6 134,3 17,3 

Індія 99,9 103,6 107,9 13,9 

Російська Федерація 71,7 73,6 85,4 11,0 

Сполучені Штати Америки 51,3 52,6 49,7 6,4 

Канада 32,4 32,7 35,2 4,5 

Україна 25,1 29,2 25,5 3,3 

Кукурудза на зерно  

Світ  1124,1 1116,5 1137,1 100,0 

Сполучені Штати Америки 364,3 346,0 360,3 31,7 

Китай 257,2 260,8 260,7 22,9 

Бразилія 101,0 102,0 109,0 9,6 

Європейський Союз  64,4 66,8 64,0 5,6 

Аргентина  51,0 51,0 47,0 4,1 

Україна 35,8 35,9 29,5 2,6 

Соняшник на насіння 

Світ  50,3 54,7 49,6 100,0 

Україна 15,0 16,5 14,0 28,2 

Російська Федерація 12,7 15,3 13,3 26,8 

Європейський Союз 9,5 9,4 8,9 17,9 

Китай 2,5 3,3 3,3 6,7 

Аргентина 3,8 3,2 2,9 5,8 

Туреччина  1,8 1,8 1,6 3,2 

Джерело: складено за даними Foreign Agricultural Service USDA.  

 

За деякими видами продукції Україна займає відносно не значну частку 

 
1Global Market Analysis. Foreign Agricultural Service/USDA. April 2021. URL: 

http://www.ntis.gov/products/specialty/usda/fas_a-g.asp 
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у світовому виробництві, однак потреба менших обсягів для внутрішнього 

споживання дозволяє сформувати значні обсяги продукції для експорту.  

Україна, як суб’єкт світового аграрного ринку, має низку конкурентних 

переваг, серед яких слід зазначити такі, як високий рівень самозабезпечення 

основними видами продовольства та сільськогосподарської сировини, 

стабільне зростання сільськогосподарського виробництва в довгостроковому 

періоді, залучення інвестицій в аграрний сектор, що дозволило підвищити 

інноваційність розвитку виробництва, поступове нарощування обсягів 

експорту продовольства та сільськогосподарської сировини та його 

диверсифікація, наявність тенденції до зростання частки продукції із 

доданою вартістю. 

Поряд з цим існують потенційні загрози продовольчій безпеці, які 

потрібно враховувати при формуванні аграрної зовнішньоторговельної 

політики. Серед таких загроз слід виділити нестабільний рівень 

внутрішнього виробництва продукції рослинництва у південних регіонах, 

спричинений посухами через зміну клімату, низьким рівнем забезпечення 

зрошення сільськогосподарських угідь і, як наслідок, недотримання 

технологій, погіршення якості ґрунтів. Також слід зазначити низький рівень 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції на зовнішньому ринку. 

Поступово виробники вирішують цю проблему, однак для значної частини 

виробників продукції тваринництва та переробників зовнішні ринки 

залишаються закритими через невідповідність продукції необхідним 

стандартам.  

До загроз слід віднести збереження високої частки витрат на 

продовольство у сукупних витратах домашніх господарств. Вже багато років 

вона складає понад половину всіх сукупних витрат. Так, у І півріччі 2020 р. 

частка сукупних витрат на продовольчі товари становила 51,4%, при цьому 

для домогосподарств міської місцевості – 48,6%, а сільської місцевості – 

57,4%, що свідчить про значну питому вагу малозабезпечених 

домогосподарств у сільській місцевості. При цьому зростання темпу 

реальних грошових доходів населення для підвищення економічної 

доступності продовольства є недостатнім. У 2020 р. зростання реального 

наявного доходу становило лише 102,6% до попереднього періоду. 

Реалізація науково-технологічного та природно-кліматичного 

потенціалу агропродовольчого сектора країни забезпечить довгостроковий 

сталий розвиток національного аграрного виробництва, орієнтованого на 

ефективну, конкурентну та зростаючу участь країни в глобальній торгівлі 

продовольством. Для цього необхідно зростання частки виробництва 

продукції з високою доданою вартістю, на яку менше виплавають коливання 

цін; створення торгово-збутових каналів руху продукції, що не тільки формує 

стабільний збут, а й покращує переговорні позиції у взаємовідносинах з 

торгівельними мережами; диверсифікація переробних потужностей, що 

дозволить перенаправляти сировину на переробку на продукцію тривалого 

зберігання та реалізовувати її в сприятливий ціновий період; ефективна 
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взаємодія суб’єктів технологічного ланцюга для контролю технологічних 

процесів, інвестиційного проектування, спеціалізації та масштабування 

діяльності сировинної ланки під вимоги ринку; диверсифікація і 

нарощування експорту в розрізі країн та продуктів; ефективна кооперація та 

інвестування. 

 

 

 

2.3 Аналіз факторів сталого розвитку аграрної сфери 

Глобальною метою сталого розвитку є гармонізація економічного, 

соціального та екологічного розвитку людства, створення екологічно 

збалансованої й соціально-орієнтованої економіки, що забезпечить загальний 

добробут. Сталий розвиток визначають з позицій економічного зростання, 

яке забезпечує найважливіші безпечні для здоров’я людини напрями 

життєдіяльності суспільства без виснаження, деградації та забруднення 

навколишнього середовища. Основною ціллю сталого розвитку є 

забезпечення населення Землі продовольством, тому найбільш актуальною й 

розробленою на галузевому рівні є проблема сталого розвитку для 

агропромислового комплексу. Сталий розвиток аграрної сфери можливий за 

умови гармонізації еколого-соціально-економічних факторів на засадах 

системності, збалансованості та соціальної справедливості1,2. Механізм 

сталого розвитку доцільно розглядати через взаємопов’язані структурні 

складові: економічну, екологічну, соціальну та інституціонально-правову. 

Сталий розвиток аграрного сектора не тільки гарантує продовольчу безпеку, 

що є однією зі складових загальноекономічної безпеки держави, а й 

забезпечує економічне зростання, розвиток сільської місцевості, стимулює 

прогрес інших галузей економіки. Аграрний сектор України демонструє 

позитивну динаміку, що зумовлена вагомим природним та людським 

потенціалом аграрної сфери, а також сприятливими кліматичними умовами.  

Сільськогосподарська продукція України займає вагому частку в 

структурі створення валової доданої вартості3, що дає підстави стверджувати 

про перспективи нарощування обсягу експортованої сільськогосподарської 

продукції за умови оптимального поєднання факторів виробництва4. Перехід 

на засади концепції сталого розвитку, нової парадигми розвитку суспільства, 

актуалізує питання ефективної взаємодії виробничих факторів в процесі 

створення в економіці продукту. Стале економічне зростання базується на 

 
1 Васильєва О. О. Форсайт як інструмент забезпечення сталого розвитку. Інфраструктура 

ринку. 2019. №38. C. 74-81. 
2 Васильєва О. О. Економічний потенціал стійкого розвитку аграрного сектора України. 
European Journal of Economics and Management. 2019. № 3. С. 14-21. 
3 Васильєва О. О. Стан продуктивності праці у сільському господарстві України. Економічні 

інновації. 2013. Випуск 54. С. 26-33. 
4 Vasylieva O. Factors of Labor Productivity Growth in Agriculture of the Agrarian Region. Baltic 

Journal of Economic Studies. 2017. 3(4). P. 1-6. doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-4-1-6 
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залученні факторів, що залежать від економічної діяльності людини, мають 

ендогенну природу, отже їх взаємодія в межах ендогенної теорії може бути 

описана з використанням апарату виробничої функції. 

Виробничий потенціал аграрного виробництва може бути визначений з 

точки зору гібридного підходу, що включає ресурсний (як сукупність 

виробничих ресурсів) та результативний (як створення певного обсягу 

матеріальних благ) підходи: можливість виробництва певного обсягу 

матеріальних цінностей в результаті використання обмежених 

взаємопов’язаних ресурсів1. 

Для аналізу важелів економічного зростання аграрної сфери в умовах 

сталого розвитку, на наш погляд, найбільш вдалою для застосування є 

факторна неокласична модель зростання Роберта Солоу зі стійкою 

траєкторією збалансованого зростання, згідно якої саме ефективне 

використання ресурсів та технологічний розвиток є імперативами 

економічного прогресу2. Для прогнозування в макроекономіці застосовують 

апарат виробничих функцій, що описують складні виробничі процеси. 

Виробнича функція являє собою комплексну модель економічної динаміки, 

що характеризує економіко-математичну залежність випуску (кількість 

продукції) від використовуваних факторів виробництва (ресурси, технології). 

Класичне рівняння виробничої функції для сільськогосподарського 

виробництва включає фактори економічного зростання: виробничі фонди K 

(площа сільгоспугідь або кількість основних та виробничих фондів у 

вартісному вигляді), сукупні витрати живої праці L (кількість зайнятих 

працівників у сільському господарстві або витрати робочого часу) та інші 

чинники, що враховують технічний прогрес N: 

Y=f(K,L,N)       (1) 

В такому вигляді виробнича функція характеризує лише кількісний 

вплив одного або кількох факторів на обсяг продукції, а зростання обсягів 

виробництва за рахунок розширеного використання всіх видів ресурсів 

(екстенсивне економічне зростання) досить обмежене. В сучасній 

економічній теорії чільна роль у складі факторів виробництва належить 

таким чинникам як праця, земля, капітал та підприємницькі здібності.  

Р. Солоу3, та Р. Барро4 для класичної моделі зростання Солоу, в якій 

розглядається вплив основних факторів виробництва на динаміку випуску, 

пропонують застосовувати виробничу функцію Кобба-Дугласа з можливістю 

та обмеженістю заміщення ресурсів, яка є найбільш адекватною моделлю з 

 
1 Суворов Н. В., Ахунов Р. Р., Губарев Р. В., Дзюба Е. И., Файзуллин Ф. С. Применение 
производственной функции Кобба-Дугласа для анализа промышленного комплекса региона. 

Экономика региона. 2020. Т. 16. вып. 1. С. 187-200. 
2 Solow R. А Contribution to the Theory of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics. 
1956. 70(1). P. 65-94. 
3 Solow R.. Capital Labor Substitution and Economic Efficiency. Review of Economics and 

Statistics. 1961. URL: https://msuweb.montclair.edu/~lebelp/ACMSCapLabSubREAS1961.pdf 
4 Barro R. &amp; Sala-i-Martin X. Convergence. Journal of Political Econom, 1992. V. 100. 

P.223-251. 
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точки зору визначення потенційних джерел зростання. Класичною 

вважається двофакторна виробнича функція Кобба-Дугласа, де в якості 

ресурсів розглядається капітал та праця1. Подальші дослідження призвели до 

створення модифікованої виробничої функції, в якій враховані 

підприємницькі здібності та інновації, людський капітал2,3, інтелектуальний 

та соціальний капітал. Прояв складових триєдиної концепції сталого 

розвитку – економічної, екологічної та соціальної, на наш погляд, можна 

представити у вигляді єдності трьох видів капіталу: фізичного (виробничого), 

природного та людського, що формується, накопичується та реалізується в 

аграрному виробництві, аграрному ландшафті через трудовий потенціал 

Наприкінці XX століття темпи розвитку економіки провідних країн світу в 

основному обумовлені не кількістю зайнятих та зростанням інвестицій, а 

вкладом інтенсивних факторів, що пов’язані з виникненням нових 

технологій. Американські економісти Г. Манків, Д. Ромер та Д. Вейл4 в 

моделі економічного зростання акцентували увагу на якість робочої сили, 

ввівши фактор інтелектуального капіталу, до якого включили витрати на 

розвиток освіти та науки, будівництво та матеріально-технічну базу закладів 

освіти та ін. П. Ромер5 в теорії економічного зростання виділяв два різних 

види факторів виробництва: матеріальні та нематеріальні, вчений вважав, що 

виникнення нових ідей та технологій (нематеріальні ресурси) призводить до 

створення нових більш цінних матеріальних ресурсів. Д. Олінер та 

Д. Сішель6 розглядали інформаційні технології як вагомий фактор 

економічного зростання та технологічного прогресу. Р. Солоу запропонував 

враховувати технологічний прогрес, який став основною причиною 

зростання продуктивності праці й розвитку економіки США у першій 

половині XX століття за рахунок зміни якісних характеристик трудового 

потенціалу та поліпшення організації праці (підвищення кваліфікації 

працівників, вдосконалення організації виробництва та ін.). У цьому сенсі 

ендогенна виробнича функція може містити три такі основні фактори: праця 

(L), фізичний капітал (K) та рівень кваліфікації (H). Погоджуємось із 

С. Шумською7, що модифікація виробничої функції та врахування якісних 

 
1 Cobb C. W. &amp; Douglas P. H. A Theory of Production. American Economic Review. 1928. 

18(1). P. 139-165. 
2 Romer P. Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy. 1986. 94. 
P.1002-1037. 
3 Lukas R. On the mechanism of economics development. Journal of Monetary Economics. 1988. 

22. P. 3-42. 
4 Mankiv G., Romer D. &amp; Weil D. Contribution to the Empirics of Economic growth. 

Quarterly Journal of economics. 1992. 107(2). P. 407-437. 
5 Romer P. Why, Indeed, in America? Theory, History, and Origins of Modern Economic Growth. 
American Economic Review. 1996. 86(2). P. 202-206. 
6 Oliner D. &amp; Sichel D. The Resurgence of growth in the Late 1990s: Is Information 

technology the Story? The Jornal of Economic Perspectives. 2000. 14. P. 3-22. 
7 Шумська С. С. Виробнича функція в економічному аналізі: теорія та практика 

використання. Економіка і прогнозування. 2007. № 2. С. 138-153. 
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параметрів трудового потенціалу є результатом виникнення у кінці 

XX століття ідей накопичення людського капіталу, що стали основою 

моделей ендогенного науково-технічного прогресу, згідно яких технології та 

знання є суспільним благом, а технічний прогрес – результат накопичення 

знань. 

В економічній літературі сформувався загальний консенсус щодо 

інновацій, які відіграють важливу роль у підвищенні 

конкурентоспроможності фірм, галузей, регіонів, країн1, та сприяють сталому 

розвитку. Саме наявність інтелектуальних активів, як важливих показників 

ефективності інновацій, є вирішальним для економічного зростання2. 

Л. Новакова3 також робить висновок про важливість збільшення інвестицій в 

людський розвиток, вдосконалення когнітивних навичок як необхідних умов 

сталого розвитку економіки. В роботі Т. Маринич4 підтверджено позитивний 

ефект освіти як чинника людського капіталу та невикористаний потенціал 

технологічного фактору у забезпеченні сталого розвитку регіону. Для 

визначення моделі зростання російської економіки В. Глінський та 

співавтори5 використовували модифіковану виробничу функцію Кобба-

Дугласа, що включає інноваційний фактор. О. Одинцов та співавтори6 для 

прогнозування економічного зростання аграрної сфери України пропонують 

розширити типову виробничу функцію Кобба-Дугласа за рахунок 

«експоненціального фактора земельних ресурсів, вартості інноваційної 

діяльності та параметрів державного регулювання податкової системи 

(функція включає такі фактори, як заробітна плата, капітальні вкладення, 

земельні ресурси, фінансування інноваційної діяльності в аграрному секторі 

економіки та податкове навантаження на галузь)». 

Сталий розвиток передбачає взаємозв’язок економічних ефектів та 

 
1 Asheim B., Moodysson J. &amp; Tӧdtling F. Constructing regional advantage: towards state-of-
the-art regional innovation system policies in Europe? European Planning Studies. 2011. 19(7). 

doi: 10.1080/09654313.2011.573127 
2 Zygmunt A. External linkages and intellectual assets as indicators of firms’ innovation activities: 
results from the Czech Republic and Poland. Oeconomia Copernicana. 2019. 10(2). P. 291-308. 

doi:10.24136/oc.2019.015 
3 Novakova L. The impact of technology development on the future of the labour market in the 
Slovak Republic. Technology in Society. 2020. 62. P. 101256. 

https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101256 
4 Marynych T. Empirical assessment of long-term aspects of sustainable regional development. 
Economic Annals-XXI. 2017. 166(7-8). P. 86-90. https://doi.org/10.21003/ea.V166-17 
5 Glinskiy V., Serga L., Alekseev M., Samotoy N. &amp; Simonova E. The Development of the 

Food Industry as a Condition for Improving Russia’s National Security. Procedia Manufacturing. 
2018. 21. P. 838-845. doi:10.1016/j.promfg.2018.02.191 
6 Odintsov O., Yevtukhova T., Vasylkonova, E. &amp; Kunchenko-Kharchenko V. Influence of 

tax burden on economic development of agricultural enterprises in Ukraine. Journal of Eastern 
European and Central Asian Research. 2020. 7(1). P. 150-162. 

http://dx.doi.org/10.15549/jeecar.v7i1.328 
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екологічних впливів. І. Ляшенко1 пропонує використовувати еколого-

економічний баланс з урахуванням ефективного використання ресурсів та 

мінімізації викидів забруднюючих речовин. Аграрний сектор у всьому світі 

виробляє 90% викидів азотних кислот, 70% метану та 20% викидів 

вуглекислого газу, тому вважаємо, що для дослідження факторів сталого 

розвитку доцільно використовувати еколого-економічну виробничу функцію, 

яка включає показник забруднення довкілля як екзогенний фактор, що 

негативно впливає на результати аграрного виробництва. Врахування у 

виробничій функції Кобба-Дугласа як кількісних так і якісних параметрів 

праці та впливу на навколишнє середовище використовувалось В. Янг2 для 

досліджень сталого розвитку економіки Китаю. Автори вважають, що 

основними рушійними силами економічного зростання Китаю виступають 

фізичний та людський капітал та мінімізація забруднення навколишнього 

середовища, і для досягнення сталого розвитку слід скорочувати кількість 

викидів. І. Ткач в роботі «The core function of sustainable development»3 

запропонував базову функцію сталого розвитку в умовах інформаційної 

економіки, частковим випадком якої є модифікована функція Кобба-Дугласа, 

що включає різні види капіталу: фізичний, природний, людський та 

інформаційний. В якості результативного показника (випуску) у виробничій 

функції Дж. Дедрік4 використовував валову додану вартість, яка є головним 

показником для оцінки діяльності галузі та економіки в цілому.  

Людський капітал визначається як знання, освіта та компетенції 

індивідів у реалізації національних завдань та цілей (в основному базується 

на нематеріальних ресурсах та прихованих можливостях), відповідно, модель 

його оцінки має включати якісні та кількісні показники. При цьому 

потенціалом розвитку вважається інтелектуальний капітал, як ключовий 

фактор успіху. Підтримуємо висновок А. Карпенка5, що інтелектуальні 

активи можна визначити як економічну категорію, що відображає процес 

трансформації частини людського потенціалу, здатної до розвитку і змін, в 

інший капітал господарських одиниць. Це окремі елементи людського 

потенціалу, що поступово накопичуються і трансформуються з самого 

народження людини в процесі її виховання, культурного розвитку і 

залучення до здорового способу життя, отримання освіти і професійного 

навчання, а також інтелектуальні результати діяльності людини. 

 
1 Ляшенко І. М., Хрущ Л. З. Оптимальна програма підприємства та еколого-економічна 

виробнича функція. Економічний вісник Донбасу. 2012. № 1. С. 184-188. 
2 Yang W. &amp; Zhao J. Study on China’s economic development from the perspective of strong 
sustainability. The Singapore Economic Review. 2020. 65(01). P. 161-192. 

https://doi.org/10.1142/S021759081746002X 
3 Tkach I. I. The core function of sustainable development. Actual problems of economy. 2015. 
1(163). P. 59-66. 
4 Dedrick J., Gurbaxani V. &amp; Kraemer K. L. Information technology and economic 

performance. ACM Computing Survey. 2003. 351. P. 1-28. doi:10.1145/641865.641866 
5 Карпенко А. В. Розвиток інтелектуальних активів людського потенціалу: теорія та 

практика: монографія. Запоріжжя: ФОП В. В. Мокшанов, 2018. 510 c.  
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Інтелектуальні активи людського потенціалу розглядаються як 

компетентності (когнітивні, емоційні, креативні), оскільки мають 

нематеріальну природу, а також результати його інтелектуальної діяльності 

(нематеріальна і матеріальна форма). 

На нашу думку, на сьогодні відсутня практика широкого використання 

виробничої функції Кобба-Дугласа в управлінні трудовим потенціалом 

галузі, застосовуються лише елементи математичного моделювання з 

використанням рівняння регресії. О. Вільчинська та співавтори1 вважають, 

що саме параметри рівняння функції Кобба-Дугласа дозволяють знайти 

відповіді на питання «наскільки», «в якій мірі», «чому», що, на наш погляд, 

дає підстави розробляти адекватні моделі управління виробничими 

ресурсами аграрної сфери. Для отримання максимального прибутку в 

аграрному виробництві в умовах сталого розвитку доцільно застосовувати 

методологію побудови виробничої функції, що дозволяє визначити 

оптимальне поєднання ресурсів з урахуванням економічних, соціальних та 

екологічних чинників2. Зважаючи на комплексну структуру трудового 

потенціалу, яка включає інтелектуальні компоненти, що характеризують 

здатність до інновацій, підприємницькі та творчі здібності, освітній рівень, 

професійний досвід3, та, спираючись на численні результати попередніх 

досліджень різних авторів, пропонуємо в умовах сталого розвитку аграрної 

сфери використовувати чотирьохфакторну функцію Кобба-Дугласа, що 

враховує не тільки кількісні параметри трудового потенціалу, а й його якісні 

показники (інтегральний коефіцієнт інтелектуальних активів), а також 

екологічний фактор впливу: 

     (2) 

де Y – результативний показник (випуск); 

K – обсяг основного капіталу або обсяг основних фондів, що 

використовуються (капітальні інвестиції); 

L – витрати живої праці (кількість зайнятого населення у сільському 

господарстві); 

I – інтегральний коефіцієнт інтелектуальних активів;  

E – викиди забруднюючих речовин;  

а0 – технологічний коефіцієнт, що характеризує ефективність 

виробництва, враховує комплексний вплив якісних детермінант трудового 

потенціалу, вплив факторів, що не піддаються кількісній оцінці (індикатор 

 
1 Вільчинська О. М., Паночишин Ю. М., Кушнір Т. О. Визначення можливостей 
застосування виробничої функції Кобба-Дугласа як інструменту управління виробничими 

ресурсами регіону. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 

2016. № 2(1). С. 177-181. 
2 Mundiak Y., Butzer R., Larson D. F. Heterogeneous technology and panel data: The case of the 

agricultural production function. Journal of Development Economics. 2012. 99(1). P. 139-149. doi: 

10.1016/j.jdeveco.2011.11.003 
3 Шаульська Л. В. Стратегія розвитку трудового потенціалу України: монографія. Донецьк: 

Ін-т економіки промисловості НАН України, 2005. 502 c. 
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технічного прогресу); 

ai – коефіцієнти еластичності, що характеризують внесок зростання 

капіталу, праці, інтелектуальних активів та викидів забруднюючих речовин у 

зростання випуску Y (тобто ai є частками факторів).  

Сума коефіцієнтів еластичності а1 + а2 +…+ an характеризує ефект 

масштабу виробництва1:  

• зростаюча віддача від масштабу, якщо a1 + а2 +…+ an > 1 

(інтенсивне економічне зростання), функція непропорційно зростає, приріст 

продукції випереджає зростання факторних затрат; 

• постійна віддача при зміні масштабу виробництва, якщо а1 + а2 

+…+ an = 1 (екстенсивне економічне зростання), функція Кобба-Дугласа є 

лінійно-однорідною, рівень ефективності ресурсів не залежить від масштабу 

виробництва;  

• віддача від масштабу спадає, якщо а1 + а2 +…+ an < 1 (відсутність 

економічного зростання), функція непропорційно спадає, приріст затрат 

факторів супроводжується уповільненням зростання обсягів продукції. 

Н. Кузіна2 визначає основні характеристики функції Кобба-Дугласа: 

вона є зростаючою, не має екстремумів, зі зростанням ресурсів швидкість 

випуску уповільнюється, при необмеженому зростанні одного з ресурсів 

випуск необмежено зростає.  

До переваг виробничої функції Кобба-Дуґласа можна віднести3:  

• форма виробничої функції Кобба-Дугласа відносно проста у 

застосуванні, що дозволяє легко визначати показники продуктивності праці 

та фондовіддачі, еластичність випуску за всіма параметрами, граничні норми 

заміщення ресурсів; 

• виробнича функція Кобба-Дугласа здатна описати стан віддачі від 

масштабу незалежно від того, збільшується він, стабільний чи зменшується; 

• практична універсальність та адекватність: коефіцієнти виробничої 

функції Кобба-Дугласа безпосередньо описують еластичність кожного 

вхідного фактору, що використовується; 

• макроекономічна спрямованість: базується на реальних економічних 

показниках офіційної статистичної звітності й може бути легко 

параметризованою з використанням кореляційного та регресійного аналізу; 

• реалістичність: функціональна залежність результату від витрат має 

нелінійний характер і не містить недоліків, характерних для лінійних 

 
1 Kuzmin P., Kalashnikov V., Kalashnykova N. &amp; Watada J. The Great Depression: 
Econometric Analysis and Fuzzy Regression. Journal of Advanced Computational Intelligence 

and Intelligent Informatics. 2020. 24(6). P. 785-791. https://doi.org/10.20965/jaciii.2020.p0785 
2 Кузина Н. В. Функция Кобба-Дугласа и ее графическое представление. Калужский 
экономический вестник. 2018. № 2. С. 70-73. 
3 Гуменюк В. Я., Ярошевич Н. Б. Переваги та недоліки застосування функцій Кобба-Дугласа 

як інструменту управління виробничими ресурсами транспортних підприємств. Вісник 
Національного університету «Львівська політехніка». 2000. № 391 : Проблеми економіки 

та управління. С. 157-162. 
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виробничих функцій, що описують процеси ідеальної економіки.  

Але, незважаючи на вказані переваги, виробнича функція має також ряд 

недоліків1,2:  

• виробнича функція з постійним ефектом масштабу може 

неадекватно відображати виробничий процес (в умовах інтенсивного 

зростання факторів виробництва ефект масштабу є більшим від 1);  

• в її основі лежить припущення про повну взаємозамінність 

виробничих ресурсів;  

• визначення параметрів виробничої функції базується на граничних 

цінах факторів, які дорівнюють середнім цінам й обчислюються на основі 

ринкових цін, що можливо в умовах досконалої конкуренції та ринкової 

рівноваги й не «працює» в реальній економіці; 

• ігнорується принцип комплементарності, що враховує структуру 

капіталу.  

При проведенні емпіричного дослідження аграрного сектора економіки 

та побудові виробничої функції використана залежність, що показує 

взаємозв’язок між обсягом використання основних виробничих ресурсів 

(праці, капіталу, інтелектуальних активів та викидів забруднюючих речовин) 

та випуском. В умовах ринкової економіки головним показником ступеня 

розвитку галузі виступає валова додана вартість, що відображає можливість 

розширення виробництва, тому у вигляді результативних показників 

розглядались валова додана вартість та валова продукція сільського 

господарства.  

Модель, що розглядається в роботі, використовує дані щорічних звітів 

Державної служби статистики України3: валова додана вартість Y1(T), валова 

продукція сільського господарства Y2(T), обсяг основного капіталу K(T), 

кількість зайнятого населення у сільському господарстві L(T) та викиди 

забруднюючих речовин E(T); показники інтегрального коефіцієнта 

інтелектуальних активів I(T) наведені в роботі А. Карпенка4. Розрахунки 

функції Кобба-Дугласа з результативними показниками «Y1(T) – валова 

додана вартість» та «Y2(T) – валова продукція» проводились на основі 

статистичних даних, наведених в таблиці 1. Для визначення та перевірки 

параметрів виробничої функції використовували кореляційно-регресійний 

аналіз. 

Після розрахунків із застосуванням лінійного регресійного аналізу за 

 
1 Вільчинська О. М., Паночишин Ю. М., Кушнір Т. О. Визначення можливостей 

застосування виробничої функції Кобба-Дугласа як інструменту управління виробничими 
ресурсами регіону. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 

2016. № 2(1). С. 177-181. 
2 Войнича Л. Й. Функція Кобба-Дуґласа як інструмент управління трудовими ресурсами 
сільських територій. Молодий вчений. 2018. № 3(2). С. 642-646. 
3 Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 

05.12.2019). 
4 Карпенко А. В. Розвиток інтелектуальних активів людського потенціалу: теорія 

тапрактика: монографія. Запоріжжя: ФОП В. В. Мокшанов, 2018. 510 c. 
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методом найменших квадратів були визначені значення коефіцієнтів функції 

Кобба-Дугласа, отримана виробнича функція для результативного показника 

«валова додана вартість» набуває вигляду: 

Y1=422388K0,34474L2,63344I1,60806E-2,86638  (3) 

Таблиця 1 - Вихідні дані для моделювання виробничої функції1,2 

T, рік 
Y1(T), 

млн. грн 

Y2(T), 

млн. грн. 

K(T), млн. 

грн 

L(T), тис. 

осіб 
I(T) 

E(T),  

тис. т 

2008 65148 101451 16682 3322,1 0,5 7210,3 

2009 65758 96274 9295 3152,2 0,5 6442,9 

2010 82948 90792 11311 3115,6 0,6 6678,0 

2011 109961 117111 17981 3410,3 0,6 6877,3 

2012 113245 110072 18564 3506,7 0,6 6821,1 

2013 132354 133683 18175 3389 0,6 6719,8 

2014 161145 139058 18388 3091,4 0,6 5346,2 

2015 239806 131919 29310 2870,6 0,5 4521,3 

2016 279701 145119 49660 2866,5 0,5 4498,1 

2017 303949 140535 63401 2860,7 0,5 3879,1 

2018 360757 158307 65059 2937,6 0,4 3866,7 

 

Для оцінки розрахованої виробничої функції (3) проаналізовані 

параметри регресійного аналізу. Згідно проведених розрахунків множинний 

коефіцієнт кореляції становить R=0,983, стандартна помилка апроксимації 

становить 0,148. F-критерій Фішера розрахунковий дорівнює 46,71 та є 

більшим від F-критерія Фішера табличного (з 99 % довірчою ймовірністю, 

достовірністю), який дорівнює 8,45 (табл. 2), отже, отримане рівняння 

регресії можна визнати значимим. Це означає, що з 99 % ймовірністю 

знайдена виробнича функція Кобба-Дугласа (3) відповідає вихідним даним 

задачі.  

Таблиця 2 – Параметри регресійного аналізу для Y1(T) (валова додана 

вартість) 
Множинний коефіцієнт кореляції R 0,983 

Коефіцієнт детермінації R2 0,966 

Стандартна помилка апроксимації 0,148 

Критерій Фішера розрахунковий Fр 46,71 

Критерій Фішера табличний Fт 8,45 

Кількість спостережень 11 

 

Побудована виробнича функція має надійні статистичні 

характеристики. Значення множинного коефіцієнта кореляції свідчить про 

високу тісноту зв’язку результативного показника з відібраними факторами, 

варіація валової доданої вартості на 98,3 % залежить від коливання 

включених у рівняння факторів і лише на 1,7 % – від чинників, що не 

 
1 Васильєва О. О. Форсайт як інструмент забезпечення сталого розвитку. Інфраструктура 

ринку. 2019. №38. C. 74-81. 
2 Васильєва О. О. Економічний потенціал стійкого розвитку аграрного сектора України. 

European Journal of Economics and Management. 2019. № 3. С. 14-21. 
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враховуються. Значення коефіцієнта детермінації R2 (0,966) достатньо 

близьке до 1, отже регресійна модель є успішною, а залежність між 

результуючим показником виробничої функції та вхідними факторами є 

сильною. Дисперсія випуску Y(T) на 96,6 % обумовлена регресією обраних 

важелів впливу (K, L, I, E). Це підтверджує те, що у складі моделі враховані 

найважливіші фактори.  

Крім множинного коефіцієнта кореляції, про адекватність рівняння 

свідчить і мале значення середньої помилки апроксимації, яка характеризує 

середнє відносне відхилення між фактичними і теоретичними значеннями на 

основі побудованого рівняння (рис.1). Таким чином, побудоване рівняння (3) 

відповідає всім вимогам і може бути використане для проведення 

економічного аналізу. 

Отже, аналіз показав, що ріст кількісних та якісних показників 

трудового потенціалу аграрної сфери має безпосередній вплив на зростання 

валової доданої вартості сільськогосподарської продукції, оскільки між ними 

існує пряма залежність. Відповідно стійкий розвиток аграрної сфери 

економіки можливий на основі ендогенного технологічного прогресу, який 

розглядається як результат цілеспрямованої людської діяльності, основним 

локомотивом якої є інтелектуальні активи людського потенціалу. 

Економічний аналіз виробничої функції Кобба-Дуґласа можна провести 

на базі коефіцієнтів еластичності, які відображають характер впливу 

чинників на результативну ознаку. Наприклад, коефіцієнт еластичності 

a1=0,34474 (3) відображає еластичність виробництва сільськогосподарської 

продукції відносно капітальних інвестицій при незмінній чисельності 

зайнятого сільського населення, інтегрального коефіцієнта інтелектуальних 

активів та кількості викидів забруднюючих речовин. У разі збільшення 

капітальних інвестицій на 1 % слід очікувати зростання валової доданої 

вартості сільського господарства на 0,34474 %. Коефіцієнт еластичності 

a2=2,63344 (3) відображає еластичність випуску відносно чисельності 

зайнятого сільського населення за незмінної кількості капітальних 

інвестицій, інтегрального коефіцієнта інтелектуальних активів та кількості 

викидів забруднюючих речовин, тобто, за збільшення чисельності зайнятого 

сільського населення у сільському господарстві на 1 % слід очікувати 

підвищення валової доданої вартості сільського господарства на 2,63344 %. 

Коефіцієнт еластичності a3=1,60806 (3) відображає еластичність виробництва 

продукції відносно інтегрального коефіцієнта інтелектуальних активів за 

незмінної кількості капітальних інвестицій, чисельності зайнятого сільського 

населення та кількості викидів забруднюючих речовин, тобто, за збільшення 

інтегрального коефіцієнта інтелектуальних активів на 1 % слід очікувати 

підвищення валової доданої вартості сільського господарства на 1,60806 %. 

Коефіцієнт еластичності a4=-2,86638 (3) відображає еластичність 

виробництва продукції відносно викидів забруднюючих речовин за незмінної 

кількості капітальних інвестицій, чисельності зайнятого сільського населення 

та інтегрального коефіцієнта інтелектуальних активів, тобто, за збільшення 
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викидів забруднюючих речовин на 1 % слід очікувати зниження випуску 

сільського господарства на 2,86638 %. Отримане значення технологічного 

коефіцієнта a0 (422388) значно більше від 1, що дає підстави стверджувати 

про суттєвий впив технічного прогресу на зростання валової доданої вартості 

у сільському господарстві. 

 
Рисунок 1 – Результати апроксимації функції Кобба-Дугласа для 

валової доданої вартості 
 

Це означає, що підвищення валової доданої вартості відбувається, в 

першу чергу, за рахунок зростання кількості працюючих (a2>a1), а в другу – 

за рахунок підвищення якісних характеристик трудового потенціалу (a3>a1), 

такий тип економічного зростання не можна назвати працезберігаючим, 

перехід до моделі виробничої функції з науково-технічним прогресом за 

Солоу потребує якісних перетворень у виробничих процесах, підвищення 

ефективності використання трудових ресурсів та продуктивності праці1.  

Таким чином, найбільш суттєвими в економічному зростанні аграрного 

виробництва є кількісні та якісні показники трудового потенціалу: кількість 

зайнятого населення (L) та інтегральний коефіцієнт інтелектуальних активів 

(I), в той час як фактор капіталу є менш впливовим, що дає підстави 

стверджувати про необхідність актуалізації питання щодо пріоритету 

розвитку трудового потенціалу аграрної сфери. 

Сукупний вплив факторів (a1+a2+a3+a4) є більшим від 1: 

(a1+a2+a3+a4)=1,72>1, що свідчить про позитивну силу їх впливу, а отримана 

виробнича функція описує зростаючу економіку в межах ендогенної моделі 

зростання. Економічний розвиток сільського господарства в основному має 

ознаки масштабної економіки: за існуючого рівня науки і техніки вигідно 

розширити масштаби виробництва, щоб збільшити обсяг випуску. 

Аналогічно проведене дослідження виробничої функції Кобба-Дуґласа, 

де в якості результативного показника розглядається валова продукція 

сільського господарства України (Y2(T) – валова продукція сільського 

 
1 Пшеничникова С.Н., Романюк И.Д. Анализ производственной функции Кобба-Дугласа для 

экономик России и ряда стран региона Центральной и Восточной Европы. Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия Экономика. Социология. мнеджмент. 

2017. Том 7. № 3(24). С. 148-166. 
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господарства, у постійних цінах 2010 року). 

Провівши відповідні розрахунки із застосуванням методу найменших 

квадратів, шукана виробнича функція Кобба-Дугласа для валової продукції 

набуває вигляду: 

Y2=341K0,08353L1,70970I0,32224E-0,98789    (4) 

Згідно проведених розрахунків множинний коефіцієнт кореляції 

становить R=0,892, стандартна помилка апроксимації – 0,107. F-критерій 

Фішера розрахунковий дорівнює 9,26 та є більшим від F-критерію Фішера 

табличного (з 99 % довірчою ймовірністю, достовірністю), який дорівнює 

8,45. Це означає, що з 99 % ймовірністю знайдена виробнича функція Кобба-

Дугласа (4) відповідає вихідним даним задачі. Отже, побудована виробнича 

функція має задовільні статистичні характеристики (табл. 3). Значення 

множинного коефіцієнта кореляції свідчить, що варіація обсягу валової 

продукції на 89,2 % залежить від коливання включених у рівняння факторів і 

на 10,8 % – від чинників, що не враховуються. Коефіцієнт детермінації R2 має 

задовільне значення (0,796), дисперсія випуску Y(T) на 79,6 % обумовлена 

регресією обраних чинників впливу (K, L, I, E). 

Таблиця 3 – Параметри регресійного аналізу для Y2(T) (валова 

продукція) 
Множинний коефіцієнт кореляції R 0,892 

Коефіцієнт детермінації R2 0,796 

Стандартна помилка апроксимації 0,107 

Критерій Фішера розрахунковий Fр 9,26 

Критерій Фішера табличний Fт 8,45 

Кількість спостережень 11 

 

На основі фактичних значень валової продукції та їх розрахункових 

значень отримано графічну модель результатів апроксимації виробничої 

функції Кобба-Дугласа (рис.2). Крім множинного коефіцієнта кореляції, про 

високу ступінь точності рівняння регресії свідчить незначне відхилення 

розрахункових значень від фактичних. 

 
Рисунок 2 – Результати апроксимації функції Кобба-Дугласа для 

валової продукції 
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Таким чином, у рівнянні (4) коефіцієнти еластичності a2 = 1,70970 та 

a4 = -0,98789 відображають характер впливу факторів на результативну 

ознаку. Оскільки a2 є значно більшим від 1, то це означає, що основну роль у 

зростанні обсягів виробництва сільськогосподарської продукції відіграє 

кількість зайнятого населення. У разі збільшення кількості зайнятого 

населення у сільському господарстві на 1 % слід очікувати зростання обсягу 

валової продукції сільського господарства на 1,70970 %. Коефіцієнт 

еластичності a4 є від’ємним, отже, на кількість та якість праці мали вплив 

екологічні фактори, а саме – викиди забруднюючих речовин погіршували 

якість життя сільського населення та мали негативний впив на урожайність 

сільськогосподарських культур. Сума (a1+a2+a3+a4)=1,13>1, що показує 

зростаючий ефект від масштабу виробництва (величина f(xi) збільшується в 

більшій мірі, ніж величини xi), приріст продукції випереджає приріст затрат 

факторів. З розширенням масштабів виробництва середні витрати ресурсів в 

розрахунку на одиницю продукції зменшуються.  

Значне відхилення коефіцієнтів еластичності (4) від одиниці може 

пояснюватись тим, що вплив на ситуаційну змінну можуть мати й інші 

фактори, наприклад політичні, соціальні та адміністративні. 

Отримані виробничі функції можуть бути представлені сімейством 

ізоквант (isoquant curve), які демонструють різні комбінації факторів 

виробничої функції (капітал, праця, інтелектуальні активи, екологічний 

чинник) при конкретному стані технологічного розвитку, тобто ілюструють 

еластичність заміщення факторів, інтенсивність використання різних 

факторів у виробничому процесі. Для аналізу виробничої функції (4) був 

зафіксований результуючий показник випуску Y (валова продукція сільського 

господарства) та значення важелів впливу (K, L, I, E) на рівні 2015 року. 

Рівняння балансу основного капіталу (K) та праці (L) при фіксованих 

значеннях інших факторів (I, E) для виробничої функції (4) має вигляд: 

     (5) 

Ізокванта, що відповідає зазначеним умовам, зображена на рис. 3, 

вигляд кривої свідчить про заміщення в певних межах праці (L) капіталом (K) 

і навпаки. Нахил дотичної до ізокванти (ізокости) дозволяє зробити висновок 

про капіталоінтенсивний технічний прогрес – технологічний вибір зміщений 

на користь використання капіталу як більш продуктивного фактора1. 

Рівняння ізокванти при фіксованих значеннях основного капіталу (K) та 

викидів забруднюючих речовин (E): 

    (6) 

На рис. 4 наведена крива балансу праці (L) та інтегрального коефіцієнта 

 
1 Yankovyi O., Sotnychenko L. &amp; Petrashevska A. Determination of optimum of capital-

labour ratio within two-factor production functions with non-zero substitution by the principle of 
equal margin. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. 4(3). P. 372-378. 

https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-3-372-378 
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інтелектуальних активів (I). Вигляд ізокванти свідчить про досконале 

заміщення ресурсів виробничої функції L та I (недостатня кількість 

трудового потенціалу може бути заміщена більш високими показниками 

освіти, кваліфікації, здібностей працюючих), якісні показники трудового 

потенціалу (I) є більш продуктивним фактором технічного прогресу.  

 
Рисунок 3 – Баланс основного капіталу (K) та праці (L) при фіксованих 

значеннях факторів (I, E) 
 

Ізокванта, що описується рівнянням (5), наведена на рис.5, також 

підтверджує перевагу якісних характеристик людського капіталу над 

матеріальними ресурсами: недостатня кількість основного капіталу може 

бути частково скомпенсована зростанням інтелектуальних активів. Вигляд 

ізоквант, зображених на рис. 4 та рис.5 є близьким до лінійних ізоквант, що 

демонструє досконале заміщення фактором I факторів праця (L) та капітал 

(K) і навпаки, та підтверджує значимість інтелектуальних активів у 

виробництві. 

Заміщення факторів виробництва фактором «викиди забруднюючих 

речовин (E)» є неможливим, але вважаємо, що екологічний фактор вносить 

значимий негативний вклад і його необхідно враховувати у моделі 

економічного зростання, що описується виробничою функцією. 

 
Рисунок 4 – Баланс праці (L) та інтегрального коефіцієнта 

інтелектуальних активів (I) при фіксованих значеннях факторів (K, E) 
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Порівняльний аналіз параметрів виробничих функцій для валової 

доданої вартості (3) та валової продукції (4) (табл. 4) свідчить про більш 

ефективне використання трудового потенціалу в процесі переробки 

сільськогосподарської сировини та створенні готової продукції, де значно 

більший вплив становить технічний прогрес (a0) та якісні показники 

людського капіталу (a3).  

 
Рисунок 5 – Баланс праці (K) та інтегрального коефіцієнта 

інтелектуальних активів (I) при фіксованих значеннях факторів (L, E) 
 

Отже, коефіцієнти еластичності є функціями факторів, які включає 

виробнича функція, що показали М. Артюх1 та О. Литвин2 в своїх 

дослідженнях економіки сільського господарства. Погоджуємось також з 

висновками С. Шумської3 про чутливість коефіцієнтів виробничої функції до 

політико-інституціональних процесів, що відбуваються в різні періоди часу. 

Україна знаходиться на шляху до економіки, що керується ефективністю, що 

залежить від основних факторів конкурентоспроможності: інститути; 

інфраструктура; макроекономічна стійкість; охорона здоров’я та початкова 

освіта, які також впливають на значення коефіцієнтів еластичності. 

Таблиця 4 – Результати моделювання виробничої функції 
параметри Y1(T) – валова додана вартість Y2(T) – валова продукція 

a0 422388 341 

a1 0,34474 0,08353 

a2 2,63344 1,70970 

a3 1,60806 0,32224 

a4 -2,86638 -0,98789 

(a1+a2+a3+a4) 1,72 1,13 

 
1 Артюх М. В., Литвин О. М. Застосування дивідіріального та мультигрального числень в 
дослідженні економіки сільського господарства України. Математичне та комп’ютерне 

моделювання. Серія : Технічні науки. 2016. Вип. 13. С. 16-26. 
2 Литвин О. М., Артюх М. В. Узагальнена виробнича функція, що явно залежить від 
об’ємних показників ресурсів та капіталоозброєності. Вісник Національного технічного 

університету. Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях. 2017. № 6. С. 

51-56. 
3 Шумська С. С. Інструмент виробничої функції в дослідженні української економіки. 

Економіка і прогнозування. 2007. № 4. С. 104-123. 
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Економетричний аналіз з використанням виробничої функції Кобба-

Дугласа, що враховує еколого-соціально-економічні фактори, показав, що 

економічне зростання в аграрній сфері, в першу чергу, пов’язане з 

поліпшенням кількісних та якісних характеристик трудового потенціалу, а в 

другу – зі зростанням капітальних інвестицій та зниженням кількості викидів 

забруднюючих речовин. 

Економічне зростання аграрного виробництва України (валової 

продукції) є трудомістким, а не капіталомістким, оскільки (a2>a1), значно 

залежить від кількісних показників трудового потенціалу сільської місцевості 

(a2), які поступово знижуються. Це обумовлене негативними демографічними 

тенденціями, що, в свою чергу, стало наслідком занепаду сільських територій 

та скороченням зайнятості та доходів населення в сільській місцевості. 

Отримані результати щодо зростаючого ефекту від масштабу дають підстави 

говорити про оптимістичний прогноз нарощування ресурсного потенціалу 

аграрного виробництва за рахунок зростання кількісних та якісних 

показників трудового потенціалу, перспективи якого розширились в 

сучасних умовах децентралізації та створення нових економічних агентів у 

сільській місцевості. 

Частка внеску праці у випуск продукції є вищою, ніж частка капіталу, 

що обґрунтовується наявністю у сільськогосподарському виробництві 

значного приватного сектору. Господарства населення переважно 

використовують ручну працю, відсутні можливості залучення інвестицій в 

технічну та технологічну модернізацію виробництва, через низькі обсяги 

виробництва на одне господарство доступ до коштів державної підтримки є 

обмеженою. Перспективами економічного зростання аграрного виробництва 

є не збільшення кількості ресурсів, а покращення їх якості. Доцільним є 

впровадження заходів державної підтримки, що спрямовані на зростання 

ресурсоспроможності сільськогосподарських товаровиробників: субсидії на 

оновлення технічних можливостей, інвестиційні позики на будівництво 

нових потужностей, відшкодування частини капітальних видатків на 

модернізацію виробництва, компенсація частки інвестицій у розвиток 

системи меліорації, реалізація науково-технічної політики в аграрному 

секторі1. Для забезпечення сталості зростання сільськогосподарського 

виробництва необхідно впроваджувати інноваційні розробки, 

ресурсозберігаючі технології, підвищити використання інтелектуального 

капіталу. На наш погляд, особливої уваги серед якісних характеристик 

трудового потенціалу заслуговують саме інтелектуальні активи, які 

поступово накопичуються і трансформуються з самого народження людини в 

процесі її виховання, культурного розвитку і залучення до здорового способу 

життя, отримання освіти і професійного навчання, а також інтелектуальні 

результати діяльності людини. 

Отже, роль стратегічного ресурсу сталого розвитку відіграє трудовий 

 
1 Potapov A. P. Modeling the impact of resource factors on agricultural output. Economic and 

Social Changes: Facts, Trends, Forecast. 2020. 13(4). P. 154-168. DOI:10.15838/esc.2020.4.70.9 
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потенціал, оскільки характеризує не тільки існуючі реалізовані та 

нереалізовані можливості і здібності людини до праці, а й визначає образ 

людини праці в майбутньому, характеристики якої необхідно моделювати в 

перспективі як конкурентні переваги національної економіки. Ефективне 

використання трудового потенціалу є підґрунтям для економічного зростання 

в інших галузях економіки, зменшення соціальної напруги, забезпечення 

продовольчої незалежності та безпеки. Моделювання впливу ресурсних 

факторів на випуск продукції на основі методу побудови виробничої функції 

дозволяє прогнозувати сталий розвиток сільськогосподарського виробництва 

з урахуванням впливу кількісних та якісних змін у використанні праці та 

капіталу, а також екологічних впливів.  
 

 

 

2.4 Агроекологія у забезпеченні права людини на харчування. 

Проблеми забезпечення права людей на харчування, виявлення 

чинників, які ускладнюють вирішення питання, та вироблення способів їх 

усунення не сходять у порядку денного ООН й інших міжнародних 

організацій. Наголошується, що для реалізації цього права продовольство має 

бути в наявності та бути доступним і достатнім. Перше означає наявність 

достатньої кількості продовольчих продуктів на ринку. Доступність фізична 

передбачає доступність до них усіх людей, в тому числі дітей, людей 

похилого віку, інвалідів. Доступність економічна означає, що продукти 

харчування повинні бути "по карману" усім, у тому числі й уразливим 

верствам населення, не обмежуючи при цьому задоволення інших базових 

потреб людини, таких як освіта, медична допомога, житло. Достатність 

передбачає задоволення потреб у продуктах харчування з урахуванням 

вікових особливостей людей, стану здоров'я, сфери занять, потреб людського 

організму у здорових, безпечних для здоров'я харчів. 

На шляху до досягнення зазначеного в документах ООН виділяються 

три глобальні проблеми, які прийдеться враховувати людству1'2. 

Перша пов’язана з ростом населення і зміною структури його 

харчування. До 2050 р. на Планеті очікується більше 9 млрд. осіб. При цьому 

зростатиме міське населення, в тому числі за рахунок міграції сільського 

населення, тобто збільшуватиметься кількість "чистих" споживачів 

продовольства. Змінюватиметься структура харчування. Очікується, що 

споживання м'яса за цей період зросте на 20%, що обумовлюватиме 

переорієнтацію частини зерна на корми для худоби. На ринок продовольства 

буде також тиснути переключення частини урожаю зернових культур із 

 
1 Доповідь ООН з питання про право на харчування. URL : 

https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A-HRC-16-49_ru.pdf  
2 Доклад на тему "Состояние земельных ресурсов в мире"От 7 декабря 2015. 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН(ФАО) URL: 

http://latifundist.com/novosti/29444-okolo-33-pochvennyh-resursov-v-mire-degradirovali--fao  
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задоволення продовольчих потреб на енергетичні потреби. У результаті 

світовий попит на зерно виросте, за розрахунками ФАО, на 1 млрд. т 

порівняно з нинішнім виробництвом. У цілому ж виробництво 

сільськогосподарської продукції вимагає збільшення на 70%1. 

Друга проблема стосується доходності малого і середнього агробізнесу, 

який становить організаційну основу світового сільського господарства. Без 

цих господарств неможливий розвиток сільських територій, збереження 

місцевих агроландшафтів, зменшення міграційних процесів. Кожне 

господарство, даючи місце роботи своїм членам, ще стимулює розвиток 

місцевого несільськогосподарського бізнесу, оскільки потребує послуг з боку 

місцевих продавців, ремонтників, працівників сфери інфраструктурного 

забезпечення й ін. Однак все це можливо за достатнього рівня доходності 

сільськогосподарського виробництва, яка значною мірою залежить не від 

самих селян, а від природно-кліматичних умов, монополізації каналів збуту 

продукції великим торговим і промисловим капіталом, недоступності через 

ризиковий характер виробництва до вигідних кредитів й інших специфічних 

для сільського господарства чинників. 

Бідність сільськогосподарського і пов’язаного з ним сільського 

населення стримує розвиток сільських районів, обмежує здатність покоління 

сільських жителів задовольняти свої потреби у продуктах харчування, 

знижує їх можливості у придбанні несільськогосподарських товарів, що 

негативно відбивається на розвитку цілого ряду галузей промисловості. 

Подолання цієї бідності виступає важливим чинником вирішення проблеми 

забезпечення права людини на харчування та вирішення низки важливих 

побутових питань. 

Третя проблема породжена великим аграрно-промисловим бізнесом. 

Трансконтинентальні індустріальні компанії нарощують інвестиції у сільське 

господарство – якщо в 1990-ті роки в середньому за рік вони становили 600 

млн. дол. США, то в середині першого десятиріччя поточного століття – 3 

млрд. дол. США2. З одного боку це дало можливість нарощувати 

виробництво сільськогосподарської продукції, хоч і не вирішило питання 

голоду та недоїдання. Водночас, короткостроковий виграш у збільшенні 

продукції опинився перед загрозою довгострокових втрат від деградації 

екосистем під впливом індустріальних ґрунторуйнівних технологій, міграції 

сільського населення, посилення тенденції урбанізації, зростання 

навантаження на системи державних служб зайнятості тощо. 

Індустріальне агровиробництво вносить свій вклад у зміну клімату, 

забруднення навколишнього середовища. Нераціональне, як правило, 

монокультурне використання земельних ресурсів, зменшення біорізноманіття 

 
1 J.A. Burney, et al., “Greenhouse gas mitigation by agricultural intensification,” Proceedings of 

the National Academy of Sciences,107:26, 2010, pp. 12052-12057. 
2 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Investment Report 
2009. Transnational Corporations, Agricultural Production and Development, New York/Geneva, 

2009. 
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підриває здатність сільського господарства у майбутньому задовольняти 

потреби зростаючого населення у продуктах харчування. З урахуванням 

поширення засушливого клімату та обмежень прісної води для сільського 

господарства, за розрахунками, до 2080 р. виробничий потенціал галузі може 

зменшитися на 3 – 16%, а ризик голоду може виникнути ще щонайменше для 

600 млн. осіб1. 

Зазначені планетарні проблеми мають місце і в Україні. Населення 

країни не вийшло на фізіологічно обґрунтовані норми споживання молока, 

м'яса, овочів, фруктів, ягід. Найбідніші верстви населення потребують 

продовольчої допомоги з найнеобхідніших продовольчих товарів. Кількість 

осіб, які перебувають за межею законодавчо встановленого прожиткового 

мінімуму, перевищує півмільйона. За відносним критерієм бідності (доходи 

нижчі 75% медіанного рівня загальних доходів) майже чверть населення 

перебуває за межею бідності. У 2017 р. кількість людей, які не змогли 

забезпечити себе достатнім харчуванням, становила 1,7 млн. осіб2. 

За асортиментом споживчу корзину на дві третини наповнюють малі 

господарства України, які обробляють 37% сільськогосподарських угідь і 

виробляють більше 41%сільськогосподарської продукції, в т.ч. більше 98% 

картоплі, 85,6% овочів, 78% плодів і ягід, 72% молока, 35% м'яса у забійній 

вазі, 44% яєць. Однак товарність вироблених ними видів продукції невисока. 

Особливо мало попадає на ринок найбільш трудомістких видів продукції – 

картоплі, овочів, фруктів. Самотужки вивозити такі обсяги на міські ринки 

селянам не під силу, а супермаркетам й іншим продавцям вигідніше мати 

справу із добре налагодженим завезенням оптових партій з інших країн, ніж 

«збирати» картоплю по селах, що є наслідком відсутності кооперативних 

об'єднань малих виробників, через які вони могли б виходити безпосередньо 

на оптового покупця. Якщо великі сільськогосподарські підприємства 

одержали у спадок від КСП певну матеріально-технічну базу і мають 

підтримку з боку держави у її нарощуванні, фермери та господарства 

населення увійшли у ринкову економіку з нульового старту і донині доступ 

до ресурсів у них обмежений. Кредитування малих виробників відсутнє, а 

сільська кредитна кооперація через недосконалість законодавчої бази і 

відсутність державної підтримки не розвивається. Машини та обладнання 

придбавати малим господарствам самотужки недоцільно і неможливо, 

кооперативи по спільному використанню техніки ні законодавчо, ні 

фінансово державою не підтримуються. 

Не маючи практично підтримки з боку держави, малі господарства тим 

не менше демонструють ефективне господарювання в контексті не лише 

продовольчого забезпечення суспільства, а й забезпечення соціальних і 

 
1 Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), Доповідь про розвиток 

людини, 2007/2008 год. Боротьба зі зміною клімату: людська солідарність в розділеному 

світі, Нью-Йорк, 2007, С. 90. 
2 Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів/ Стат. збірник. К.:Держстат 

України, 2018. С.11  
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екологічних показників. 

Малі господарства прийняли сотні тисяч людей, які залишились без 

роботи у результаті трансформаційних перетворень у сільськогосподарських 

підприємствах і економічних криз. Вони оберігають навколишнє середовище, 

в якому живуть і працюють, підтримують місцеві агроландшафти та місцеве 

біорізноманіття. Завдяки малим господарствам зберігається людність 

сільських поселень і облаштованість сільських регіонів. За результатами 

досліджень І.В.Прокопи для покращення умов життєдіяльності сільських 

спільнот фермери і господарства населення спрямовують майже у 2 рази 

більший обсяг створеної у сільському господарстві валової доданої вартості, 

ніж сільськогосподарські підприємства: 122 млрд. і 68 млрд. грн відповідно. 

Державна підтримка доходів фермерських господарств є незначна і на 

фінансові результати їх діяльності суттєво не впливає. Особисті ж селянські 

господарства практично не мають до програм доступу1. Наразі чинні в 

Україні державні аграрні програми зорієнтовані поки на підтримку великих 

аграрних підприємств.  

Трансконтинентальним і вітчизняним агроіндустріальним компаніям, 

які зайняли в Україні домінуючі позиції у визначенні системи землеробства, 

притаманний монокультурний (вирощуються лише зернові і соняшник) тип 

господарювання, який: 

• спрощує виробничий процес; 

• зменшує потребу в робочих місцях; 

• забезпечує високу урожайність, головним чином за рахунок 

геномодифікованих культур і використання найбільш родючих угідь; 

• дозволяє монополізувати канали збуту продукції на зовнішні ринки і 

одержувати, відповідно, більш високі прибутки. 

Однак зазначені вигоди значною мірою нівелюються негативними 

наслідками, які сьогодні у повній мірі проявляються у вітчизняному 

сільському господарстві, а саме: 

- ерозією і деградацією ґрунтів; 

- викидами парникових газів; 

- зменшенням біорізноманітності; 

- забрудненням ґрунтового покриву хімічними елементами; 

- появою небезпечних для здоров'я людей речовин у продуктах 

харчування. 

Ерозії в Україні піддано 10,6 млн. га ріллі. Вітрової ерозії зазнає 6 млн. 

га, а впливу пилових бур – 20 млн. га. Водночас площі полезахисних 

лісосмуг залишилося всього 446,7 тис. га, а нові насадження індустріальними 

компаніями не проводяться. Щорічний приріст еродованих земель становить 

в середньому 90 – 100 тис. га. Найбільше еродовані ґрунти (від 71% до 50%) 

 
1 У США група фермерських господарств, аналогічних за масштабами вітчизняним 
фермерським та особистим селянським господарствам, отримує 87% всього аграрного 

бюджету. 
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у Донецькій, Луганській, Одеській, Кіровоградській, Миколаївській, 

Харківській областях. 

Сумарні втрати гумусу через ерозію ґрунтів щорічно становить 32-

33 млн. т, що еквівалентно 320-330 млн. т органічних добрив, а еколого-

економічні збитки з цієї причини перевищують 9 млрд. грн Втрати гумусу 

зменшують ефективність мінеральних добрив в 1,8-2 рази1. 

До зазначених екологічних проблем додаються ще й соціальні 

проблеми, які породжуються переходом від полікультурного до 

монокультурного виробництва. Найважливіші з них: 

- різке зменшення працюючих у сільському господарстві, зростання 

бідності і міграції сільського населення, знелюднення і занедбаність 

сільських територій; 

- наростання продовольчої залежності країни через збільшення імпорту 

на вітчизняний ринок продукції, витісненої з монокультурного виробництва. 

У названих вище доповідях й інших матеріалах ООН вихід із ситуації 

вбачається у переході від індустріально-промислового до агроекологічного 

сільськогосподарського виробництва та підтримці малих і середніх ферм, які 

найбільше відповідають освоєності сільських територій, потребам 

збереження продуктивності угідь та урізноманітнення виробництва 

продовольчих товарів. 

Агроекологія – галузь науки, яка вивчає "застосування екологічної 

науки для дослідження, конфігурації стійких агроекосистем і управління 

ними"2 шляхом імітації природних процесів і забезпечення тим самим 

благотворної біологічної взаємодії і синергії між компонентами 

агроекосистеми2. Вона забезпечує сприятливі ґрунтові умови для 

вирощування культурних рослин шляхом раціонального використання 

органічних речовин і підвищення біотичної активності ґрунтів.  

Основні принципи агроекології: 

- рециркуляція біогенних речовин і енергії в межах господарства замість 

застосування зовнішніх виробничих ресурсів; 

- інтеграція рослинництва і тваринництва; 

- диверсифікація біологічних видів і генетичних ресурсів в 

агроекосистемах упродовж часу і в просторі; 

- зосередження уваги на взаємозв’язках і продуктивності в межах усієї 

сільськогосподарської системи замість її фокусуванні на окремих видах. 

Агроекологія визнається інструментом підвищення ступеню стійкості 

продовольчих систем широким колом науковців та міжнародних організацій, 

зокрема, Продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН (ФАО), 

 
1 Третяк А.М. Екологія землекористування: теоретико-методологічні основи формування та 

адміністрування: монографія. Херсон. Грінь Д.С. 2012. 440 С. 
2 Miguel A. Altieri, Agroecology: The Science of Sustainable Agriculture, 2nd ed., Boulder, 
Colorado, Westview Press, 1995; S. Gliessman, Agroecology: the ecology of sustainable food 

systems, Boca Raton, Florida, CRC Press, 2007. 
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ЮНЕП1, Міжнародною організацією за біорізноманітність2. 

Агроекологія ґрунтується як на науці, так і на практиці. Вона вбирає 

агроекокультуру і екологічне сільське господарство, пов’язана з 

екосистемним підходом до інтенсифікації сталого рослинництва, 

підтриманим Комітетом ФАО по сільському господарству (КСГ)3. На певних 

екологічних принципах базуються концепції екологічної інтенсифікації та 

консерваційного сільського господарства. 

Агроекологія виступає одним з найбільш доступних, низьковитратних і 

екологічно релевантних шляхів оптимізації землекористування. Вона 

включає цілий комплекс заходів, які сприяють, формуванню стійких 

агроекосистем, а саме: 

- оптимізацію структури посівних площ; 

- впровадження сівозмін з насиченням їх високопродуктивними, 

покращуючими середовище культурами; 

- підвищення біологічного потенціалу азотофіксуючої мікрофлори; 

- раціональне використання органічних і зменшення застосування 

мінеральних добрив; 

- вапнування та фосфоритування кислих ґрунтів; 

- залучення в господарсько-біологічний кругообіг органічної речовини і 

елементів живлення рослинних наземних залишків і сидератів; 

- застосування енергозберігаючих методів обробітку ґрунту, поширення 

нульового обробітку ґрунту; 

- терасування, мульчування та контурну систему обробітку схилових 

полів; 

- здійснення лісополосних насаджень та створення кам'яних огорож по 

периметру сільськогосподарських полів; 

- використання фізичних і біологічних методів боротьби з бур'янами, 

шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур; 

- поєднання із землеробством тваринництва та аквакультури у 

фермерських системах; 

- взаємодію агроекології і селекції сільськогосподарських культур з 

метою адаптації останніх до змін кліматичних умов. 

Основні відмінності індустріального і агроекологічного сільського 

господарства демонструє табл. 1. 

Звертає на себе увагу те, що і в наукових дослідженнях, і в документах 

міжнародних організацій увага надається, насамперед, сівозмінній системі 

землеробства, яка знаходяться "в гармонійному поєднанні з навколишнім 

середовищем". 

Сівозміні належить вирішальне значення для підтримки природної 

 
1 Miguel A. Altieri and Clara I. Nicholis, Agroecology and the Search for a Truly Sustainable 

Agriculture, UNEP, Mexico, 2005. 
2 Sustainable Agriculture and Rural Development (SARD) Policy Brief 11, 2007. 
3 Доповідь про роботу двадцять другої сесії Комітету по сільському господарству (КСГ), 

Рим, 16-19 червня 2010 року (CL 140/3 (C 2011/17)). 
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родючості ґрунтового покриву, нагромадження в ньому і ефективне 

використання азоту, зменшення впливу автогенів, шкідників і бур'янів на 

урожайність сільськогосподарських культур. 

Сівозмінам належить провідна роль в оптимізації біологічних факторів, 

таких як діяльність ґрунтової біоти, гумусовий і фітотоксичний режими 

ґрунту, запобігання явищам ґрунтовтоми. 

Таблиця 1 – Характерні ознаки індустріального та екологічного 

сільського господарства 

Ознаки 
Індустріальне сільське 

господарство 

Агроекологічне сільське 

господарство 

Вкладення антропогенної 

енергії 
Дуже високі Оптимальні 

Загальнобіологічна 

різноманітність 
Низька Висока 

Різноманітність культурних 

рослин 
Низька Висока 

Сівозміни Низька Висока 

Частка орних земель в 

агросистемі 
Висока 

Оптимальна. Лісоаграрні 

екосистеми 

Заходи боротьби з хворобами і 
шкідниками 

Як правило хімічні 
Переважно біологічні у 

поєднанні з механічними 

Основний напрям селекції 

рослин 

Підвищення продуктового 

потенціалу 

Підвищення адаптивного 

потенціалу 

Різноманітність тварин Низька або відсутня Помірна 

Джерело: Розроблено автором за результатами дослідження науково-інформативних 
джерел 

 

В основі сівозмін лежить науково обґрунтована структура посівних 

площ, під якою розуміють співвідношення площ посівів різних 

сільськогосподарських культур, виражене у відсотках до загальної площі 

сівозміни. 

Сільськогосподарські культури і заходи щодо догляду за ними 

неоднаково впливають на фізичні, хімічні і біологічні властивості ґрунту як в 

період їх вирощування, так і в наступні роки. Це обумовлює необхідність при 

розміщенні культур у сівозміні дотримуватися такого порядку їх чергування, 

який враховував би неоднаковий вплив рослин на родючість ґрунту і 

забезпечував у зв’язку з цим кожну культуру добрим попередником. 

Кожному виду рослин притаманні свої особливості живлення, 

неоднакові потреби в тих чи інших елементах. Різні кореневі системи рослин 

мають різні здібності добувати поживні речовини з глибоких шарів ґрунту та 

з важкодоступних сполук. Різні види рослин залишають після себе в ґрунті 

неоднакову кількість рослинних решток і органічних речовин, відповідно, 

неоднаково впливають на вміст гумусу в ґрунті. Якщо після люцерни і 

конюшини червоної залишається 8,2-5,2 т/га післяжнивних решток, які 

згодом значною мірою перетворюються на гумус, то після злакових – 2,2-

3,3 т/га, а просапних – ще менше. Останні більше забирають з ґрунту 

органічної речовини, ніж її залишають після збирання врожаю. Якщо 



STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ECONOMY  

OF INDEPENDENT UKRAINE 

 

141 

коефіцієнт репродукції органічної речовини багаторічних бобових становить 

на середніх ґрунтах +1,96, на важких – +2,10, то кукурудза має коефіцієнт 

деградації відповідно –1,12 та – 1,22 і т.д. 

Природно правильна сівозміна дозволяє підібрати чергування культур, 

яке забезпечує регулювання процесів створення і розкладу органічної 

речовини в ґрунті, забезпечувати бездефіцитний баланс гумусу, 

упереджувати розвиток водної і вітрової ерозії на оброблювальних ґрунтах. 

Зазначене вище розкриває одну з найважливіших функцій сівозміни як 

основного ядра агроекологічного сільського господарства – функції 

удобрення і екологічного захисту ґрунту як елемента збереження його 

родючості. 

Необхідність сівозмінного землеробства обумовлюється також 

біологічними чинниками, до яких відносяться забур’яненість угідь, шкідники 

і хвороби рослин, продукти життєдіяльності рослин і мікроорганізмів, які 

розвиваються у ризосфері. Кожна культура або група культур мають "свої" 

бур'яни, хворіють "своїми" хворобами, пов’язані з "своїми" шкідниками. 

Чергування у сівозміні озимих і ярових культур багаторічних і однорічних 

змінює умови і вегетаційний період розвитку бур'янів, способи боротьби з 

ними, що звужує ареал їх поширення, знижує забур’яненість посівів.  

Так само від чергування культур залежить розмноження шкідників. 

Відсутність сівозміни провокує високу захворюваність рослин. Натомість 

сівозміна дає можливість розірвати цикл розвитку патогенів і запобігати 

розвитку хвороб. 

Рослини у процесі життєдіяльності виділяють різні речовини, одні з 

яких негативно впливають на розвиток наступних культур, інші пригнічують 

розвиток корисних мікроорганізмів (фітонциди). Аналогічні речовини 

виділяють мікроорганізми, які розвиваються в ризосфері культурних рослин 

(антибіотики). 

Ґрунт, на якому розміщуються повторно посіви рослин одного виду, 

набувають токсичних властивостей, які створюють негативне середовище 

для розвитку іншого виду культур. У процесі розкладу поживних решток і 

соломи злакових культур утворюються фенольні сполуки. Продовження 

вирощування на цьому полі зернових колосових культур знижує сходи злаків 

і пригнічує розвиток рослин. 

Розмноження специфічних шкідників, збудників хвороб і бур'янів та 

нагромадження в ґрунті токсичних речовин, які виділяються корінням рослин 

і частиною мікроорганізмів, обумовлюють ґрунтовтому – стан ґрунту, який 

різко знижує урожайність. Зазначене значною мірою усуває плодозмінна 

система. 

Пригнічення розвитку хвороб і шкідників сільськогосподарських культур 

та забур’яненості полів виступає основою санітарної функції сівозмінного 

землеробства. 

Плодозмінна система землеробства, сприяючи підвищенню родючості 

ґрунту, упереджуючи розвиток ерозійних процесів на оброблювальних 
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землях, забезпечуючи захист рослин від забур’яненості, шкідників і хвороб, 

одночасно дозволяє вирішувати ряд соціальних задач. Зазначене ми 

знаходимо в наукових роботах основоположників агроекономіки та їх 

послідовників. За Т.Бринкманом, наприклад, плодозмінна багатогалузева 

система у притаманному їй мутуалістичному симбіозі (взаємовигідному 

співіснуванні) з тваринництвом забезпечує: 

• ефективне використання всіх продуктивних сил ґрунту; 

• раціональну організацію удобрення; 

• раціональну організацію кормодобування; 

• усталені сумарні урожаї сільськогосподарських культур; 

• найбільш повне використання робочої сили у взаємозв’язку з 

ефективним використанням матеріальних ресурсів виробництва; 

• можливо дешеве задоволення власних потреб продуктами свого 

господарства1. 

Цілі, досягненню яких сприяє плодозмінна система землеробства, 

залишаються актуальними і сьогодні. Водночас соціальні задачі в умовах 

глибоко спеціалізованого безсівозмінного монокультурного землеробства 

стали набагато складнішими. У результаті відходу від багатогалузевого 

виробництва з витісненням, як правило, трудомістких за своїми природними 

особливостями виробництв (овочівництво, тваринництво, садівництво тощо) 

знищено мільйони робочих місць, посилились безробіття, бідність, міграція 

сільського населення, знелюднення сільських територій, тиск на міські ринки 

робочої сили. 

Монокультурне виробництво значною мірою орієнтоване на експорт, 

оскільки це дозволяє підвищувати прибутки. У результаті зростає імпорт 

витіснених з виробництва ряду видів продовольства на національні ринки, 

що породжує продовольчу залежність однієї країни від іншої. Сівозмінне 

багатогалузеве господарювання значно більшою мірою порівняно з 

монокультурним орієнтоване на внутрішні ринки, що дозволяє більш повно 

задовольняти фізіологічні потреби людей за рахунок національного 

виробництва. Зазначене характеризує значимість соціальної функції 

плодозмінної системи господарювання. 

У комплексі наведених вище агроекологічних заходів значне місце 

відводиться тим з них, які упереджують або зменшують розвиток ерозійних 

процесів і, відповідно, підтримують родючість ґрунту. 

Еродовані ґрунти утворюються під впливом антропогенної ерозії, яка 

виникає внаслідок господарської діяльності людини. Геологічну водну 

ерозію прискорюють розораність схилових земель, повздовжна на них 

плужна оранка з утворенням гребнів і концентрацією поверхневого стоку 

води в мікроулоговинах, посіви просапних культур на схилах та їх обробіток, 

ущільнення ґрунтового покриву в результаті застосування широкозахватної 

 
1 Бринкман Т. Экономические основы организации сельскохозяйственных предприятий. 

Москва, 1926. С.190. 
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важкої техніки і знарядь. 

Показники розораності угідь в Україні найвищі в світі. Загальна 

розораність сільськогосподарських земель становить 77%, а в Донецькій, 

Тернопільській, Полтавській, Дніпровській, Запорізькій, Миколаївській, 

Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській областях – від майже 

80 до 87%. Найбільшою розораністю характеризуються чорноземи – від 

88,8% до 91,6%1. 

Під впливом високо індустріальних технологій обробітку ґрунту 

частинки твердої його фракції набувають пилоподібного безструктурного 

стану, що посилює геологічну вітрову ерозію. Оранка з переворотом пласта 

заорює стерню, відсутність якої на поверхні посилює перенесення ґрунтових 

частинок вітром. 

Ерозія, погіршуючи родючість ґрунту, порушує встановлену в процесі 

довгого еволюційного розвитку складну екологічну систему, змінюючи 

колообіг поживних речовин у біосфері. Елементи живлення рослин у процесі 

ерозії вилучаються з малого біологічного колообігу і втягуються у великий 

геологічний колообіг, тобто фактично назавжди втрачаються для 

землеробства. 

Еродовані ґрунти значно менше містять азоту порівняно з не 

еродованими (в орному шарі чорноземів звичайних середньо еродованих, 

наприклад – на 15-30%). Під впливом ерозії кількість мінерального азоту в 

інших типах еродованих ґрунтів зменшується на 30-40%, що обумовлено 

низькою їх біологічною активністю та вимиванням легкорозчинних його 

форм. 

Ерозійні процеси знижують також уміст фосфору і калію. У ґрунтовому 

шарі 0 – 20 см слабоеродованих чорноземів органічного фосфору порівняно з 

нееродованими аналогами менше на 16-30%, середньоеродованих – на 38-

53%. 

Розвиток ерозії веде до втрат не лише макро- ,а й мікроелементів – міді, 

цинку, кобальту, марганцю. У сильнозмитих ґрунтах їх уміст наближається 

до кількості показників у ґрунтоутворюючій породі. 

Без переходу до ґрунтозахисного екологічного сільського господарства, 

характерними ознаками якого виступають, як зазначалося вище, сівозмінне 

землеробство, оптимізація вкладень антропогенної енергії, ґрунтоощадливі 

протиерозійні технології обробітку ґрунту, екологоорієнтоване 

співвідношення орних земель, пасовищ і лісовкритих угідь, формування 

лісоаграрних екосистем, призупинити ерозійні процеси неможливо. 

Отже роль агроекології, яку вона відіграє у вирішені проблеми 

забезпечення прав людей на харчування, можна систематизувати наступним 

чином. 

По-перше, агроекологія дозволяє зберігати і нарощувати продуктивну 

силу сільськогосподарських угідь у довгостроковому періоді. Без переходу на 

 
1 Визначення еколого-генетичного статусу та родючості ґрунтів України. Київ: Колообіг, 

2005. 296 с. 
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агроекологічне ведення сільського господарства не можна зупинити руйнівну 

деградацію угідь, яка сьогодні охоплює 33% світових сільськогосподарських 

угідь. Одночасно з процесами деградації земель деградують водоймища і 

водні екосистеми: зменшуються притоки, висихають болота, що веде до 

виснаження запасів ґрунтових вод, зниженню рівня водоносних зон, що 

класифікується як зростаючий ризик для світового виробництва 

продовольства. 

Ігнорування агроекологічними заходами неминуче обумовлюватиме 

подальшу втрату продуктивності ґрунтів, що, як застерігає Генеральний 

директор ФАО Жозе Граціану да Сілва, "може серйозно зашкодити 

виробництву продовольства і продовольчій безпеці, посилити волотильність 

цін на продовольство, і, можливо, штовхне мільйони людей у прірву голоду і 

злиденності"1. 

По-друге, агроекологія сприяє покращенню харчування. Основний 

принцип "зеленої революції – вузька спеціалізація підприємств на 

виробництві зернових культур – пшениці, кукурудзи, рису. Однак 

продовольчі з них продукти є джерелом, в основному, вуглеводів і зовсім 

мало містять інших дуже важливих для організму людини біогенних речовин. 

Людство потребує різноманітних агроекосистем для забезпечення більш 

диверсифікованого випуску поживних речовин відповідно до потреб 

людського організму2. У цьому контексті ферми, які працюють на 

агроекологічних принципах, забезпечують різноманітність продовольчих 

товарів значно кращої якості у зв’язку з обмеженістю застосування 

мінеральних синтетичних добрив та використання біологічних методів 

боротьби з шкідниками і хворобами рослин. 

По-третє, агроекологія сприяє адаптації до змін клімату. Використання 

агроекологічних методів дозволяє значно підвищити опірність 

сільськогосподарських систем та суттєво пом’якшити негативні наслідки 

екстремальних погодних умов, які все частіше відбуваються в різних 

регіонах планети. Практика підтверджує, що фізичні властивості ґрунту в 

агроекологічних господарствах значно покращують стійкість культур перед 

посухами3. 

Зміна клімату сприяє появі нових сільськогосподарських бур'янів, 

шкідників і хвороб, протистояти яким більшою мірою спроможні 

агроекологічні господарства завдяки використанню ними генетично 

різноманітних сортів культурних рослин. 

 
1 Почвы находятся под угрозой, но деградацию можно остановить URL: 
http://www.fao.org/news/story/ru/item/357227/icode/  
2 B.J. Alloway (ed.), Micronutrient deficiencies in global crop production, Springer Verlag, 2008, 

354 pp.; и F.A.J. DeClerck et al., “Ecological Approaches to Human Nutrition,” Food and 
Nutrition Bulletin, forthcoming in 2011. 
3 F. Eyhord et al., “The viability of cotton-based organic agriculture systems in India,” 

International Journal of Agricultural Sustainability, 5, 2007, pp. 25-38; S. Edwards, “The impact 
of compost use on crop yields in Tigray, Ethiopia,” FAO International Conference on Organic 

Agriculture and Food Security, Rome, 2-4 May 2007. 
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По-четверте, агроекологія сприяє пом’якшенню змін клімату в 

результаті, з одного боку, збільшення осілості вуглецю в ґрунтових 

органічних речовинах і надґрунтовій біомасі, з іншого – зменшення викидів 

діоксиду вуглецю й інших парникових газів через скорочення прямого і 

опосередкованого використання енергії. Міжурядова група експертів зі зміни 

клімату (МГЕІК) оцінила глобальний технічний пом’якшуючий потенціал 

сільського господарства до 2030 р. на рівні 5,5 – 6 млрд. тонн еквіваленту 

СО² в рік, більша частина якого (до 89%) може бути забезпечена за рахунок 

агроекологічних заходів1. 

По-п'яте, агроекологія скорочує масштаби бідності в сільських районах. 

Збільшення виробництва добрив в екологічних фермах завдяки 

агроекологічним заходам знижує їх залежність від зовнішніх виробничих 

ресурсів. Внесення біогенних речовин в ґрунт шляхом використання 

органічних відходів тваринництва та вирощування сидеральних добрив 

зменшує потребу в мінеральних добривах, що позитивно відбивається на 

доходах фермерських господарств. Зекономлені кошти можуть 

використовуватися як для нових інвестицій з метою нарощування 

виробництва, так і для покращення добробуту фермерських сімей. 

Агроекологічні методи можуть сприяти як більш продуктивному 

навантаженню членів фермерських господарств, так і створенню нових 

робочих місць для сільського населення. Польові лісонасадження, інтеграція 

тваринництва і аквакультури, виробництво органічних добрив, ряд інших 

заходів потребують додаткових робочих рук, сфери застосування яких у 

сільській місцевості обмежені, що стимулює осілість частини сільського 

населення та позитивно впливає на збереження сільських поселень. 

Доповідь про права людини на харчування містить рекомендації урядам 

країн – членів ООН щодо проведення політики підтримки впровадження 

агроекологічних методів виробництва продовольства. Так, вважається за 

необхідне: 

- передбачити посилання на агроекологію і сталий розвиток сільського 

господарства в національних стратегіях реалізації права на харчування; 

- включити агроекологічні заходи, що здійснюватимуться в аграрному 

секторі, в національні плани дій щодо боротьби зі змінами клімату, які 

приймаються країнами в рамках зусиль з пом’якшення кліматичних змін; 

- переорієнтувати заходи державної підтримки збільшення виробництва 

на формування організованих локальних ринків, розбудову матеріально-

технічної бази збутових і переробних кооперативів, створених малими 

фермами, підтримку їхнього доступу до земельних ресурсів, кредитів, надати 

пріоритет державним закупівлям продукції виробленої в агроекологічних 

 
1 Ulrich Hoffmann, “Assuring food security in developing countries under the challenges of 

climate change: Key trade and development issues of a profound transformation of agriculture,” 

Discussion Paper No. 201, UNCTAD, November 2010, p. 11. Про пом’якшувальний потенціал 
сільського господарства див. також FAO, Food security and agricultural mitigation in 

developing countries: options for capturing synergies, Rome, 2009. 
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господарствах, створити для них сприятливі торгові і макроекономічні 

умови; 

- забезпечити підтримку поширення знань серед сільського населення 

щодо агроекологічних принципів ведення господарської діяльності; 

- збільшити бюджетні асигнування на наукові дослідження, розробку 

сталих агроекологічних систем та системних заходів впливу на підвищення 

дохідності малих ферм і забезпечити підготовку наукових кадрів у сфері 

розроблення агроекологічних методів ведення сільського господарства. 

Слід зазначити, що дані рекомендації в різних формах вводяться в 

аграрну політику багатьох країн. Позитивний досвід у цьому напрямі 

набутий країнами ЄС. На загальноєвропейському рівні законодавчо 

унормовані вимоги щодо створення умов для збереження родючості ґрунтів, 

охорони навколишнього середовища і водних та лісових ресурсів формують 

систему «Сrosse Сompliance» («взаємної згоди»). Назва обумовлена 

Постановою ЄС № 73/2009, відповідно якої виплати в межах програм 

підтримки сільського господарства пов’язуються з встановленими нормами 

щодо охорони природного середовища, здоров’я і благополуччя тварин, 

безпеки кормів і продуктів харчування, інших вимог. Доступ фермера до 

субсидій, компенсаційних виплат, пільг стає залежним від зобов’язань 

раціонально використовувати і відтворювати природний ресурс сільського 

господарства. Порушення встановлених правил веде як до зменшення 

загальних виплат, які належать фермерам за діючими програмами державної 

підтримки, так і до адміністративної й інших форм відповідальності. 

Важливою ознакою нового підходу є доповнення до санкцій 

економічного стимулювання збереження родючості ґрунтів, раціонального їх 

використання, охорони водних і лісових ресурсів, дотримання екологічних 

функцій. Наприклад, господарства, які переходять на органічне 

землеробство, одержують винагороду упродовж п’яти років у сумі, що 

становить від 30% у перший рік до 10% в останній загальних витрат. 

Винагороди (компенсації) встановлюються для різних заходів щодо захисту 

угідь від вітрової і водної ерозії, консервації деградованих угідь, їх 

залуження, заліснення тощо. 

У Німеччині охорона і відтворення природного потенціалу сільського 

господарства інституалізовані в Акті про захист ґрунтів (Federal Soil 

Protection Act)1 та в документі "Informationsbroschüre über die einzuhaltenden 

anderweitigen Verpflichtungen – Crossе Compliance"2. Впровадження 

ґрунтозахисних технологій обробітку угідь, мульчування ґрунтового 

покриву, забезпечення збалансованого поживного режиму ґрунтів й інші 

унормовані заходи з підтримки і відтворення родючості угідь 

 
1 Federal Soil Protection Act (17 March 1998) URL: https://www.elaw.org/content/germany-

federal-soil-protection-act-17-march-1998  
2 Informationsbroschüre über die einzuhaltenden anderweitigen Verpflichtungen – Crossе 
Compliance URL: https://www.km-bw.de/pb/site/pbs-bw-new/get/documents/ 

MLR.LEL/PB5Documents/lel_themenpakete/pdf/m/mlr_CC-Infobrosch%C3%BCre_2012.pdf  
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сільськогосподарського призначення підтримуються субсидіями розміром 

25-100 євро/га. 

Національні законодавчо-нормативні акти країн-членів ЄС 

імплементують, конкретизують і розширюють правила загальноєвропейської 

системи «Grosse Сompliance» і доводять їх державними актами до 

виробників, зокрема у вигляді Кодексів належних сільськогосподарських 

практик. Поширені в країнах ЄС Кодекси вказують, "що дозволено або 

заборонено з метою запобігання вчинення злочинів щодо природних ресурсів 

сільського господарства, формують правильне ставлення селян до вимог 

закону і вчать, як зменшити негативний вплив сільського господарства на 

природні ресурси"1. 

Слід також зазначити, що у країнах ЄС ведеться робота з популяризації 

законів, спрямованих на збереження і відтворення ґрунтового покриву. 

Видаються популярні й інформаційні матеріали з даної проблеми, ведеться 

роз’яснювальна робота серед фермерів, транслюються телевізійні передачі 

про ґрунти, їхню структуру, мікроорганізми і їх роль у ґрунтоутворенні, про 

необхідність та способи охорони земель від деградації, ерозії, хімічного 

забруднення й інших негативних процесів. 

На відміну від європейських країн, форми і методи вітчизняного 

державного контролю за охороною і відтворенням родючості ґрунтів, 

охороною навколишнього середовища, забезпеченням біорізноманіття і 

агроландшафтів та система відповідальності за нанесену природним 

ресурсам сільськогосподарських угідь шкоду знаходяться в зародковому 

стані. У цьому контексті Україні необхідна імплементація рекомендацій ООН 

та практики країн ЄС щодо законодавчо-нормативної інституалізації 

агроекологічних заходів, відповідальності за їх дотримання та стимулювання 

до їх впровадження. Йдеться, насамперед, про розроблення і прийняття 

Кодексу належної сільськогосподарської практики (або Кодексу сталого 

агрогосподарювання). Необхідність зазначеного акту обумовлюється двома 

основними чинниками. Першим є катастрофічно руйнівні ґрунтовиснажливі 

процеси, які розвиваються в аграрному секторі, про що йшлося вище, 

другим – імплементація зобов’язань, що випливають з Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС. У розділі V, главі 17 «Сільське господарство та 

розвиток сільських територій», статті 404 цієї глави йдеться про 

«…заохочення сучасного та сталого розвитку сільськогосподарського 

виробництва і сільських територій з урахуванням необхідності захисту 

навколишнього середовища…, поширення застосування органічного 

землеробства… шляхом впровадження найкращих практик у цих сферах». 

У главі VI «Навколишнє середовище», статті 360 зазначається: 

«Сторони сприяють реалізації довгострокових цілей сталого розвитку і 

зеленої економіки, що передбачає збереження природних ресурсів, 

підвищення економічної і природоохоронної активності, інтеграції 

 
1 Kodeks dobrej praktyki rolniczej URL: 

http://iung.pl/dpr_eng/publikacje/kodeks_dobrej_praktyki_rolniczej.pdf  
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екологічної політики в інші сфери державної політики». 

Ключова роль у впровадженні агроекологічних заходів належить 

фермерським господарствам, а виконання цієї ролі залежить від їх 

фінансового стану, технологічної підготовки та державної підтримки. 

Особливо важлива така підтримка у перехідний до агроекологічного 

землеробства період, коли можливі певні втрати. Для українського малого і 

середнього фермерства з урахуванням його реального стану та викладених 

вище рекомендацій ООН і практики країн – членів ЄС важливо: 

- створити сприятливі умови для доступу особистих селянських 

господарств із землекористуванням більше 2 га, що ідентифікує їх як мале 

господарство фермерського типу, до розширення своїх земельних ділянок та 

організації агроекологічного виробництва шляхом створення системи 

пільгового кредитного обслуговування, адекватної західноєвропейським, 

північноамериканським й іншим країнам; 

- інституалізувати формування національної мережі локальних 

фермерських ринків з відповідною інфраструктурою для реалізації 

агроекологічної продукції; 

- увести програму підтримки формування матеріально-технічної бази 

збутових кооперативів, створених малими господарствами, з урахуванням 

законодавства країн ЄС щодо підтримки груп виробників та їх об'єднань; 

- унормувати пріоритет державних закупівель продукції, виробленої 

малими агроекологічними господарствами; 

- сприяти створенню переробних кооперативів з метою забезпечення 

одержання малими фермами ефекту масштабу від збільшення доданої 

вартості; 

- унормувати участь держави у страхуванні малих агроекологічних 

господарств від ризиків, пов’язаних з несприятливими погодними умовами; 

- забезпечити організацію навчання селян з питань агроекологічного 

ведення господарства. 

Виконання рекомендацій, зазначених в матеріалах ООН, що стосуються 

забезпечення прав людини на харчування, та чинників, які необхідно усунути 

для досягнення зазначених цілей, потребують консолідації значних зусиль 

науковців, законодавчих і виконавчих органів та безпосередніх виробників 

сільськогосподарської продукції, однак без здійснення цієї роботи можуть 

виникнути загрози для продовольчої безпеки та продовольчої незалежності 

України. 
 

 

 

2.5 Місце нішевих культур у диверсифікації сільськогосподарського 

виробництва малих господарств 

Спеціалізація аграрних підприємств – одна з організаційно-економічних 

форм реалізації суспільного поділу праці, який дає змогу зосереджуватися на 

виробництві одного або декількох видів продукції, для яких сформувалися 

найбільш сприятливі природно-кліматичні і економічні умови. Спеціалізація 
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є якісним показником раціонального розміщення виробництва і важливим 

чинником підвищення ефективності сільського господарства. Вдосконалення 

спеціалізації сільськогосподарських підприємств, її поглиблення – один зі 

шляхів досягнення господарствами більш високих економічних результатів1.  

Основною метою спеціалізації сільського господарства є систематичне 

збільшення виробництва тієї продукції, для створення якої в даному регіоні є 

найбільш сприятливі природні і економічні умови, які дозволяють виробляти 

її з найменшими затратами. На спеціалізацію виробництва в 

сільськогосподарських підприємствах впливає комплекс економічних і 

природних факторів, серед яких одними з основних є попит і рівень цін на 

сільськогосподарську продукцію, які можуть значно стимулювати або 

стримувати виробництво тих чи інших видів продукції. 

Родючість ґрунтів, природні та біологічні процеси значно впливають на 

спеціалізацію виробництва, на поєднання окремих галузей сільського 

господарства. Формування виробничого потенціалу галузі здійснюється 

відповідно до природних і економічних умов, неоднорідність яких, 

наприклад, в Україні характерна не лише для ґрунтово-кліматичних зон, а й 

для окремих областей і районів (виникає потреба виробництва тих продуктів, 

для яких є найсприятливіші умови відповідно до зональної спеціалізації)2. 

Господарства населення сьогодні – одні з основних виробників 

сільськогосподарської продукції, які самостійно забезпечують сільське 

населення продуктами харчування, насичуючи ними місцеві аграрні ринки, 

та підтримують продовольчу безпеку держави. Обираючи спеціалізацію, 

малому агробізнесу (а саме господарствам населення) варто орієнтуватися на 

ті види продукції, попит на які стабільно зростає.  

Вибір спеціалізації виробництва сільгосппродукції дрібних 

товаровиробників виступає головним принципом розвитку даних 

господарств, до яких відноситься й вирощування нішевих культур, що має 

безліч перспектив. На ринку нішевими називають культури, на які є 

ситуативний або постійний підвищений комерційний або соціальний попит, 

або продукцію, якої потребує вузький сегмент споживачів3. 

Нішеві сільськогосподарські культури нині займають важливе значення 

у диверсифікації напрямів діяльності малих господарств. При вирощуванні 

вказаних культур рівень їх прибутковості нічим не поступається порівняно з 

традиційними зерновими та олійними культурами. Ринок нішевих культур 

стає потужним драйвером розвитку малого агробізнесу. Саме такий 

 
1 Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: підручник. К.: ІЗМН, 1996. 512 с. 
2 Пасхавер Б.Й., Шубравська О.В., Молдаван Л.В. та ін.. Виклики і шляхи 

агропродовольчого розвитку / за ред. акад. УААН Б.Й. Пасхавера. НАН України. Ін-т екон. 
та прогнозув.: Київ, 2009. 314 с.; Краснолуцький О. В., Шевченко О. В. Еколого-

економічний стан і способи сучасного сільськогосподарського землекористування. Вісник 

аграрної науки. 2018. № 3 (780). С. 68-74. 
3 Удова Л.О., Прокопенко К.О. Нішеві культури – нові перспективи для малих суб’єктів 

господарювання в аграрному ринку. Економіка та прогнозування. 2018. № 3. С. 102-117. 
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стратегічний напрям є досить економічно привабливим із точки зору 

потенційних можливостей прибуткової диверсифікації агробізнесу. 

Привабливість цього сегменту ринку полягає у досить високій 

рентабельності, можливості диверсифікувати ризики виробництва та 

урізноманітнити сівозміну1.  

Основні критерії, що дають підстави для віднесення тих чи інших 

сільськогосподарських культур до категорії нішевих, це – малорозвиненість 

конкретного ринку, перевищення попиту над пропозицією, низька 

конкуренція у секторі виробництва продукції, високі закупівельні ціни та 

високий рівень дохідності з одиниці площі вирощування за відносно 

мінімальної потреби у цій площі. Важливою особливістю нішевих культур є і 

те, що вони, як правило, досить ресурсномісткі, а їхнє виробництво досить 

складно або взагалі неможливо масштабувати2.  

При вирощуванні нішевих культурах дрібні товаровиробники на 

невеликих площах посіву, можуть отримати не лише значний зиск, а й 

зменшити ризики на випадок неврожаю основних культур. Загалом для будь-

якого аграрія перехід на нішеві сільськогосподарські культури певною мірою 

несе ризик, який безпосередньо пов’язаний із необхідністю освоєння нових 

технологій виробництва та виникнення проблем із пошуком якісного 

посівного матеріалу. 

Нішевими культурами сьогодні є жито, просо, гречка, овес, горох, нут, 

сочевиця, квасоля, гірчиця та інші. 

З усього різноманіття бобових перспективними для вирощування в 

Україні можуть бути: вігна – її вирощують у промислових масштабах у 

Мексиці, Колумбії, Китаї, Японії та у порівняно невеликих кількостях у 

США – як овочеву, зернову, кормову та сидеральну рослину; арахіс – олію 

якого використовують у кондитерській, консервній, оліє-жировій 

промисловості, а стебла та листя – хороший корм для великої рогатої худоби. 

Урожайність з гектара становить від 1,1 до 2,3 т/га бобів та 2,5-4,5 т/га сіна 

(на поливі – до 4,2 т/га бобів та 5,5 т/га сіна); астрагал – кормова, лікарська, 

медоносна й енергетична культура, яка містить 3,1% зольних залишків, 9% 

цукрів, 18,6% сухої речовини (середня врожайність надземної маси окремих 

видів астрагалу може сягати 107 т/га); галега (козлятник) – це кормова, 

лікарська і медоносна культура, а також вдалий вибір для поліпшення 

родючості ґрунту. Галега може залишати після себе у ґрунті від 400 до 600 кг 

азоту на рік3. 

 

 
1 Нішеві культури. Проблеми та перспективи-2019. URL: https://agroexpert.ua/nishevi-kultury-

problemy-ta-perspektyvy/ (дата звернення 01 квітня 2021 р.). 
2 Черевко І. Поняття нішевих культур та їхнє місце у диверсифікації сільськогосподарського 

виробництва. Аграрна економіка. 2018. Т. 11, № 1-2. С. 5-14. 
3 Названо найбільш рентабельні для фермерів нішеві напрямки URL: 
https://agroportal.ua/ua/news/rastenievodstvo/nazvany-samye-rentabelnye-dlya-fermerov-

nishevye-napravleniya/ (дата звернення 01 квітня 2021 р.). 
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Однією з нішевих ягідних культур є кизил, який вирощують в Італії, 

Франції, Польщі, Чехії, Словаччині, Іспанії і нещодавно почали висаджувати 

в Україні – на Житомирщині, Вінниччині та Миколаївщині. В умовах 

України кизил може плодоносити понад 100 років, він не вибагливий до 

ґрунтів, не потребує обрізки, обприскувань, тож має великий потенціал і 

експортне майбутнє. Саджанці кизилу починають плодоносити на 2-3-й рік, а 

у повне плодоношення вступають – на 5-6-й рік. Рослина медоносна, 

запилюється не тільки бджолами, а й іншими комахами. 

Кизил володіє високими смаковими, харчовими та лікарськими 

властивостями, що зумовлені наявністю в плодах пектинових речовин, 

глюкози й фруктози, що легко засвоюються, вітамінів, мінеральних солей – 

заліза, калію, кальцію, фосфору, магнію, які допомагають людям із 

захворюваннями серцево-судинної системи. Особливе значення мають 

біологічно активні речовини: катехіни, антоціани, флавоноли, так звані Р-

активні сполуки. Вони нормалізують проникність і еластичність стінок 

кровоносних судин, запобігаючи склерозу, підтримують нормальний 

кров’яний тиск, а вітаміну С у кизилі більше, ніж навіть у смородині чи 

лимоні. Саме ці якості кизилу і є драйвером, аби не тільки вирощувати і 

продавати свіжі й сушені ягоди, а й робити на їх основі соуси, компоти, 

варення, тощо1. 

Найменшою нішевою культурою є амарант, що може належати як до 

зернових, так і до олійних, хоча всі звикли бачити її, як декоративні квіти на 

клумбах. Амарант – відмінний харчовий продукт, його масло і пророщене 

насіння мають цілющі властивості, це комора унікального білка вищої якості, 

що містить лізин – цінну й незамінну для організму амінокислоту, якої в 

білку 6-9%, що значно більше ніж у білкові кукурудзи, пшениці, рису. В 

Японії поживність зелені амаранту порівнюють до м’яса кальмара. В Україні 

є достатня кількість ефективних температур для вирощування найбільш 

врожайних сортів амаранту з тривалим періодом вегетації, потенціал яких на 

хорошому агрофоні сягає 50 ц/га. З тонни насіння можна отримати 40 л олії, 

350 кг шліфованої крупи, 400 кг нативного борошна, а також макуху із 

зародків2.  

Слід зазначити, що у сільській місцевості найбільш дешевим 

відновлюваним джерелом енергії є біомаса сільськогосподарського 

походження, яка включає як відходи тваринництва і рослинництва, так і 

цілеспрямоване вирощування енергетичних культур – швидко зростаючих 

багаторічних кущів і спеціальних однорічних рослин з високим вмістом сухої 

 
1 Бізнес на кизилі: плюси, мінуси та «підводне каміння». URL: 
https://agrobusiness.com.ua/biznes-na-kyzyli-pliusy-minusy-ta-pidvodne-kaminnia (дата 

звернення 02 квітня 2021 р.). 
2 В Україні впроваджуються технології переробки амаранту URL: 
https://agroportal.ua/ua/news/rastenievodstvo/v-ukraine-vnedryayutsya-tekhnologii-pererabotki-

amaranta/ (дата звернення 01 квітня 2021 р.). 



STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ECONOMY  

OF INDEPENDENT UKRAINE 

 

152 

маси для використання її як палива1.  

Вирощування нішевих енергетичних рослин може сприяти вирішенню 

одразу кількох проблем: згаданої вже диверсифікації напрямів 

сільськогосподарського виробництва; підвищення рівня здатності малих 

сільськогосподарських виробників до економічного виживання у щораз 

гостріших умовах сьогодення; підвищення рівня екологічності галузі 

енергетики та навколишнього природного середовища; формування 

енергетичної незалежності сільських територій, а на цій основі – підвищення 

рівня життя на селі за рахунок вищого рівня зрівноваженості розвитку 

сільської території та підвищення рівня енергетичної незалежності всієї 

країни.  

На сьогоднішній день відомо близько 20 видів швидкоростучих рослин, 

які можна вирощувати для отримання рослинної біомаси – евкаліпт, тополь, 

верба, світчграс, міскантус та інші. Зібрана біомаса використовується для 

виробництва теплової та електричної енергії, може бути сировиною для 

виробництва твердого біопалива, як паливні гранули і брикети2. Ці культури 

за чіткої технології та досягненні відповідного рівня урожайності дозволяють 

забезпечити досить високий вихід енергії із 1 га земельних угідь, а до того ж 

основна їх конкурентна перевага перед традиційними 

сільськогосподарськими культурами полягає в тому, що для їх вирощування 

не обов’язково використовувати сільськогосподарські угіддя, які уже зайняті 

під продовольчими цілями3.  

В Україні близько 4 млн га малородючих земель сільгосппризначення, 

які є розпайовані, але вести на них традиційне сільське господарство не 

вигідно, тому більшість із цих площ якнайкраще підходять для вирощування 

енергетичних культур – верби, тополі, міскантусу, світчграсу та інших4. 

Охарактеризуємо деякі з них. 

Однією із популярних енергетичних рослин європейської кліматичної 

зони, є швидкоростуча енергетична культура міскантус (слонова трава). 

Міскантус (Miscanthus) – багаторічна злакова культура, яку впродовж 

багатьох років вирощують в Америці та Західній Європі як джерело 

біоенергії. За рахунок високої врожайності сухої біомаси (до 25 т/га), високої 

теплотворної здатності (5 кВт/год./кг або 18 МДж/кг), низької природної 

 
1 Черевко І.В. Нішеві енергетичні культури як чинник енергонезалежності сільських 
територій. Енергоефективність і енергонезалежність сільських територій: передумови 

формування та функціонування: кол. мон.; за ред. Т. О. Чайки, І.О. Яснолоб, О.О. Горба. 

Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2020.  С. 49-58. 
2 Енергетичні рослини. 2018. URL: https://www.salix-energy.com/energetichni-roslini (дата 

звернення 04 квітня 2021 р.).  
3 Кернасюк Ю. Перспективи вирощування енергетичних культур. 2019. URL: http://agro-
business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/15376-perspektyvy-vyroshchuvannia-

enerhetychnykh-kultur.html (дата звернення 01 квітня 2021 р.). 
4 Скільки можна заробити на вирощуванні енергетичних культур? 2018. URL: 
https://landlord.ua/news/analityka/skilki-mozhna-zarobiti-na-viroshhuvanni-energetichnih-kultur/ 

(дата звернення 01 квітня 2021 р.). 
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вологості стебел на час збирання (до 15%), міскантус є найефективнішою, 

порівняно з іншими енергетичними сільськогосподарськими культурами, 

рослиною для виробництва твердого біопалива1. Одна тонна сухої маси 

міскантусу еквівалентна 400 кг сирої нафти, 1,7 т деревини, 515 м3 

природного газу або 620 кг кам’яного вугілля.  

Стебла міскантусу можуть бути заввишки до 4 м і містять 64–71% 

целюлози, що зумовлює його високу енергетичну цінність2. Міскантус не 

потрібно досушувати, він засихає на корені й не замокає під час осінніх злив. 

Листя обпадає й удобрює ґрунт, воно золисте, а тому в ньому багато азоту та 

інших речовин. За чотири роки рослина здатна накопичувати до 10 т 

органічної речовини в ґрунті. За підрахунками, 500 тис. га міскантуса 

відповідають 6,5 млн. т вугілля3. Біомасу можна збирати щорічно за 

допомогою звичайних кормозбиральних комбайнів, а отримана маса може 

йти безпосередньо на вироблення тепла або перероблятися у паливні брикети 

чи гранули. Міскантус має ще одну надзвичайно корисну і ще не вивчену до 

кінця властивість: рослина здатна зменшувати радіаційне забруднення 

ґрунту. Із землі радіація зникає, а в рослині не накопичується. У зоні 

радіоактивного забруднення обмежене вирощування продовольчих культур, а 

отже, є можливість замінити їх культурами енергетичними4. Але на жаль, 

маючи сприятливі кліматичні умови для вирощування в Україні, наразі ця 

рослина у великих масштабах тут майже не вирощується. 

Просо прутоподібне або світчграс належить до багаторічних злакових 

культур і є перспективною енергетичною культурою для України. Світчграс 

походить з Північної Америки, де в природних умовах росте як прерійна 

трава. З початку 90-х років у США та Канаді просо почали розглядати в 

якості енергетичної багаторічної культури, сировина якої використовується 

для виробництва твердого біопалива, а також для целюлозної промисловості. 

Світчграс не вимогливий до вмісту вологи та поживних речовин у ґрунті, має 

високу природну стійкість до хвороб і шкідників, що дозволяє отримувати 

стабільні врожаї сухої біомаси на малопродуктивних еродованих землях5. 

 
1 Степанушко Л. Міскантус гігантський: гаряча пропозиція. 2017. URL : 

https://propozitsiya.com/ua/ miskantus-gigantskiy-goryachee-predlozhenie (дата звернення 
02 квітня 2021 р.). 
2 Роїк М.В., Ганженко О.М. Агропромислові енергетичні плантації – шлях до 

енергонезалежності України. URL: http://www.agroprofi.com.ua/statti/ 1297-agropromislovi-
energetichni-plantatsiji-shlyakh-do-energonezalezhnosti-ukrajini (дата звернення 01 квітня 

2021 р.). 
3 А у нас замість вугілля, газу і дров – енергетичні культури. URL: 
http://agroportal.ua/ua/publishing/ analitika/a-u-nas-vmesto-uglya-gaza-i-drov-energeticheskie-

kultury/# (дата звернення 05 квітня 2021 р.). 
4 Погорєлова І. Енергетичні рослини можуть замінити газ та очистити ґрунти. URL: 
http://ridneselo.com/node/6856 (дата звернення 01 квітня 2021 р.). 
5 Роїк М.В. Які рослинні культури більш придатні для виготовлення твердих видів 

біопалива? 2020. URL: http://agro-business.com.ua/agro/idei-trendy/item/16436-yaki-roslynni-
kultury-bilsh-prydatni-dlia-vyhotovlennia-tverdykh-vydiv-biopalyva.html (дата звернення 

01 квітня 2021 р.). 
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Висота рослини залежно від сорту та кліматичних умов становить 180-

250 см. Продуктивність коливається у межах від 15 до 20 т сухої речовини. За 

умови хорошого догляду можна збирати врожай протягом 15 років. 

Порівняно з міскантусом ця культура є менш продуктивною, але її перевага 

полягає у посухостійкості, тому вона ідеально підійде для вирощування у 

південних областях України1. 

Як енергетична культура верба вирощується в таких європейських 

країнах як Швеція, Англія, Ірландія, Польща, Данія та інших. Являє собою 

кущ або кущоподібне дерево висотою до 6-8 м. Культура характеризується 

високими показниками приросту по довжині – до 3-5 см на день, у 

середньому 1,5 м за рік. Верба не вибаглива до наявності поживних речовин 

у ґрунті, може рости на малородючих та кислих землях, але потребує багато 

вологи. Тому плантації енергетичної верби доцільно закладати в зоні 

достатнього зволоження або у проймах рік чи інших водойм із високим 

рівнем залягання ґрунтових вод. Середній річний приріст верби прутовидної 

в умовах України становить 1,5-2,0 м. Основними компонентами біомаси 

енергетичної верби, що визначають її теплотворну здатність, є целюлоза, 

геміцелюлоза і лігнін, які разом складають до 99% сухої маси деревного 

матеріалу2.  

Середній урожай верби становить 15-20 т сухої маси з 1 га за рік, а за 

особливо сприятливих умов може досягати 30-40 т/га за рік. Ступінь 

виснаження землі вербою у 3–5 разів нижче, ніж зерновими культурами, до 

того ж близько 60–80% поживних речовин повертаються у землю разом з 

опалим листям3. А також верба ідеально підходить для рекультивації 

забруднених і малопродуктивних земель, виводить із ґрунту важкі метали, 

пестициди та ефективно застосовується в протиерозійних заходах для 

зміцнення ґрунтів. Особливістю культури є те, що вона може випаровувати з 

ґрунту велику кількість води, тим самим вирішити проблему осушення 

ґрунтів із великим обсягом підземних вод та захистити землю від 

заболочування. Під час згоряння верба не виділяє жодних шкідливих 

продуктів, а також має високу тепловіддачу: 1 т рослин замінює понад 500 м3 

природного газу або 700 кг бурого вугілля4. 

 
1 Кравчук В. та ін. На шляху до створення плантацій енергетичних культур. Техніка і 

технології АПК. 2013. № 2(41). 
2 Роїк М.В. Які рослинні культури більш придатні для виготовлення твердих видів 

біопалива? 2020. URL: http://agro-business.com.ua/agro/idei-trendy/item/16436-yaki-roslynni-

kultury-bilsh-prydatni-dlia-vyhotovlennia-tverdykh-vydiv-biopalyva.html (дата звернення 
01 квітня 2021 р.). 
3 Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Трибой О.В. Перспективи вирощування та використання 

енергетичних культур в Україні. Аналітична записка БАУ. № 10. URL: 
http://uabio.org/img/files/docs/position-paper-uabio-10-ua.pdf (дата звернення 01 квітня 

2021 р.). 
4 Аналітичний звіт та рекомендації щодо вирощування енергетичних культур в Україні. 
URL: http://bioenergy.in.ua/media/filer_public/58/b4/58b45b61-d09d-43bf-bcb7-47e0235d39e0/ 

otchet_po_verbe.pdf (дата звернення 01 квітня 2021 р.). 
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Тополя, як і верба, належить до багаторічних деревоподібних 

енергетичних культур. Вона вирощується у подібних із вербою умовах за 

схожими технологіями. Тополя стійка до шкідників, може рости на бідних 

ґрунтах і забруднених землях, однак вона менш морозостійка, ніж верба. Із 

плантації енергетичної тополі можна отримувати біомасу в обсязі 8-15 сух. 

т/га в рік, а на хороших ґрунтах нові клони можуть давати до 16-20 сух. т/га в 

рік. Термін існування плантації енергетичної тополі – 15-20 років1.  

Якщо сорго, міскантус, світчграс та інші енергетичні рослини є вже 

досить відомими серед вітчизняних аграріїв, то, наприклад, павловнія 

з’явилася нещодавно. Лише останніми роками її почали вирощувати в 

Україні. Ця рослина досить швидко росте й має високі показники 

тепловіддачі, а відтак її можна використовувати в якості сировини для 

виробництва паливних брикетів та палет. Крім усього зазначеного, павловнія 

може вирощуватися на бідних поживними речовинами й забруднених 

ґрунтах із застосуванням інтенсивних технологій. Іще однією перевагою 

культури є її здатність поглинати велику кількість вуглецю СО2 та запобігати 

ерозії ґрунту2.  

Здебільшого енергетичні рослини забезпечують урожай не один рік, 

мінімальні терміни окупності інвестицій в типові проекти сягають 2-4 роки. 

Перевагою є те, збирати урожай з однієї плантації можна мінімум 25 років, 

витрачаючись лише на сам цей збір, бо ці культури не потребують 

додаткових затрат на досушування, а склади для її зберігання не потребують 

особливих вимог і витрат.  

Основні чинники, що на сьогодні гальмують розвиток нішевого 

енергетичного напряму агробізнесу в Україні, є наступні: брак належного 

досвіду вирощування нішевих культур; відсутність відповідного 

інформаційно-консультативного забезпечення зацікавлених у одержанні 

необхідної інформації щодо розвитку даної сфери господарювання та 

можливостей її ресурсного забезпечення3.  

Перед вибором виду енергетичної культури дрібним товаровиробникам 

необхідно враховувати наступні чинники: природно-кліматичну зону; річну 

суму опадів; склад та якість ґрунтів; температуру повітря; рельєф місцевості 

тощо. 

Переваги використання енергетичних культур:  

 
1 Перспективи вирощування та використання енергетичних культур в Україні. Аналітична 

записка БАУ. № 10 / Г.Г. Гелетуха, Т.А. Желєзна, О.В. Трибой. URL: 

http://uabio.org/img/files/docs/position-paper-uabio-10-ua.pdf (дата звернення 06 квітня 
2021 р.). 
2 Кернасюк Ю. Перспективи вирощування енергетичних культур. 2019. URL: http://agro-

business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/15376-perspektyvy-vyroshchuvannia-
enerhetychnykh-kultur.html (дата звернення 05 квітня 2021 р.). 
3 Черевко І.В. Нішеві енергетичні культури як чинник енергонезалежності сільських 

територій. Енергоефективність і енергонезалежність сільських територій: передумови 
формування та функціонування: кол. мон.; за ред. Т. О. Чайки, І.О. Яснолоб, О.О. Горба. 

Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2020. С. 49-58. 
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дають можливість задіяти низькопродуктивні і непродуктивні землі під 

вирощування біоенергетичних культур;  

зупиняють збіднення та ерозію ґрунту;  

скорочують вирубку лісів;  

заміщують газ і вугілля1;  

під час згоряння біопалива на основі рослинної біомаси в атмосферу 

викидається менше вуглекислого газу, ніж поглинається рослинами в процесі 

фотосинтезу, утворюється в 20–30 разів менше оксиду сірки і в 3–4 рази 

менше золи порівняно з вугіллям; 

побічним продуктом у результаті згоряння твердого біопалива є 

органічна речовина, яку можна використовувати як добриво;  

вирощування біоенергетичних культур, виробництво та використання 

біопалива створюють додаткову зайнятість сільського населення та є 

джерелом доходу, зокрема в сільській місцевості, де гостро відчувається 

нестача робочих місць;  

низька собівартість біомаси2. 

Енергетичні рослини – це швидко зростаючі сорти багаторічних дерев і 

кущів, а також спеціальні однорічні рослини з високим вмістом сухої маси 

для використання як твердого, так і рідкого біопалива. Сьогодні відомо 

близько двадцяти видів швидкоростучих рослин, що вирощуються для 

отримання рослинної біомаси: евкаліпт, тополя, верба, міскантус, 

двукісточник тростиноподібний, просо прутовидне, артишок іспанський 

тощо, зібрана біомаса яких використовується для виробництва теплової та 

електричної енергії у вигляді тирси для прямого спалювання, а також як 

сировина для виробництва твердого біопалива (паливні гранули і брикети). 

Отже, основною метою спеціалізації сільського господарства є 

систематичне збільшення виробництва тієї продукції, для створення якої в 

даному регіоні є найбільш сприятливі природні і економічні умови, що 

дозволяють виробляти її з найменшими затратами. Обираючи спеціалізацію, 

малому агробізнесу (а саме господарствам населення) варто орієнтуватися на 

ті види продукції, попит на які стабільно зростає.  

Вибір спеціалізації виробництва сільгосппродукції дрібних 

товаровиробників виступає головним принципом розвитку даних 

господарств, до яких відноситься й вирощування нішевих культур, що має 

безліч перспектив. Основні критерії, що дають підстави для віднесення 

сільськогосподарських культур до категорії нішевих, це – малорозвиненість 

конкретного ринку, перевищення попиту над пропозицією, низька 

 
1 А у нас замість вугілля, газу і дров – енергетичні культури. URL: 

http://agroportal.ua/ua/publishing/ analitika/a-u-nas-vmesto-uglya-gaza-i-drov-energeticheskie-
kultury/# (дата звернення 06 квітня 2021 р.). 
2 Роїк М.В., Ганженко О.М. Агропромислові енергетичні плантації – шлях до 

енергонезалежності України. URL: http://www.agroprofi.com.ua/statti/ 1297-agropromislovi-
energetichni-plantatsiji-shlyakh-do-energonezalezhnosti-ukrajini (дата звернення 01 квітня 

2021 р.). 
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конкуренція у секторі виробництва продукції, високі закупівельні ціни та 

високий рівень дохідності з одиниці площі вирощування за відносно 

мінімальної потреби у цій площі.  

Малоймовірно, що великі компанії вирощуватимуть нішеві культури в 

промислових обсягах. Однак для невеликих господарств, які шукають 

недорогі у виробництві, але прибуткові культури, саме нішеві можуть стати 

надійною альтернативою. Тим більше, що в умовах фінансової кризи 

диверсифікація виробництва дає змогу залишатися на плаву. 

У сільській місцевості найбільш дешевим відновлюваним джерелом 

енергії є біомаса сільськогосподарського походження, яка включає як 

відходи тваринництва і рослинництва, так і цілеспрямоване вирощування 

нішевих енергетичних культур. На сьогоднішній день відомо близько 

20 видів швидкоростучих рослин, які можна вирощувати для отримання 

рослинної біомаси – евкаліпт, тополь, верба, світчграс, міскантус та інші. 

Основні чинники, що гальмують вирощування нішевих енергетичних 

культур в Україні: брак належного досвіду вирощування зазначених культур 

та відсутність відповідного інформаційно-консультативного забезпечення у 

одержанні необхідної інформації щодо їх вирощування. 

Щоб виробництво нішевих культур було успішним, агровиробникам 

варто сконцентруватися передусім на якості, а не на кількості. Кількість і 

великі партії для продажу на експорт вони повинні забезпечити шляхом 

об’єднання у кооперативи та асоціації. 
 

 

 

2.6 Безкліткове утримання курей-несучок: актуальність для України 

В усьому світі зростання масштабів виробництва й експорту продукції 

яєчного птахівництва пов’язане з посиленням процесів її інтенсифікації, що 

несе загрози не лише якості природних ресурсів агровиробництва (води, 

повітря, ґрунтів), але і добробуту птахів. Подібними проблемами розвинені 

країни перейнялися доволі давно. Населення цих країн усе більше уваги 

приділяє питанням гуманного поводження з сільськогосподарськими 

тваринами, зокрема й птицею, формуючи попит на яйця, отримані від курей, 

що утримуються у поліпшених умовах. Дослідження показали, що в яйцях 

від курей, які утримуються в умовах вільного вигулу (cage free), менше 

холестерину і насичених жирів, більше вітаміну А і Омега-3, ніж в яйцях, 

отриманих традиційним способом (у батарейних клітках, назва яких 

походить від розташування рядів і стовпців однакових кліток, поєднаних 

воєдино, як в артилерійській батареї). 

Курники, в яких курей-несучок утримують у невеликих клітках, були 

переважаючим методом утримання у яєчній промисловості з 1960-х років. 

Курям-несучкам дається рівно стільки місця, щоб вони могли стояти. Але 

недостатньо місця, щоб розправити крила чи пересуватися. Курі в клітках 

також страждають від неможливості реалізувати багато природних і 

важливих для них форм поведінки (гніздування тощо). 
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Через громадську протидію утриманню курей-несучок в батарейних 

клітках багато виробників яєць переходять на утримання птиці в збагачених 

клітках і на безкліткові системи. Ці системи зазвичай пропонують куркам 

значно вищий рівень добробуту, ніж при використанні системи батарейних 

кліток, хоча простої відсутності кліток іноді й не вистачає для забезпечення 

високого добробуту. Так, більшість курей на безклітковому утриманні 

живуть дуже великими стадами, які можуть складатися з багатьох тисяч 

голів, та ніколи не виходять на вулицю. 

Таким чином, безкліткове виробництво яєць, хоча й не є ідеальним і не 

обов’язково означає відсутність жорстокого поводження з тваринами, все ж 

не тягне за собою дію таких несприятливих стосовно птахів факторів, як при 

їх утриманні у батарейних клітках, що дозволяє зробити висновок про те, що 

перехід на безкліткове утримання і вільний вигул є виправданим кроком в 

розвитку яєчної промисловості1.  

Треба зазначити, що більшість комерційних курей-несучок у світі 

розміщується у замкнутих системах утримання з контролем світла, 

примусовою вентиляцією і механічним годуванням. Простір у клітці на одну 

курку дуже обмежений, в ньому немає місця для вираження природної 

поведінки, такої як купання в піску і помахи крил. У Європі, щоб врахувати 

соціальні проблеми, пов’язані з благополуччям тварин, були розроблені 

альтернативні системи утримання для поліпшення добробуту несучок.  

Нині основними системами утримання курей-несучок є батарейні 

клітки, збагачені клітки та безкліткові системи. В Україні наразі переважно 

використовується батарейні клітки, проте з 2026 р.2 українські виробники 

яєць мають перейти виключно на утримання курей-несучок у збагачених 

клітках (які є клітками поліпшеної конструкції з додатковими 

пристосуваннями для забезпечення сприятливіших умов утримання птиці) 

або на безкліткове утримання.  

Водночас батарейна клітка, як і раніше, залишається найбільш 

економічним способом виробництва яєць. Фахівці визнають, що таке 

утримання також виявилося кращим варіантом для профілактики 

захворювань3. 

Завдяки успішним міжнародним кампаніям великі роздрібні торговці і 

світові виробники харчових продуктів вже оголосили, що до 2025 р. вони 

відмовляться у своїх ланцюжках поставок від отриманих у клітках яєць, і з 

кожним днем оприлюднюються нові зобов’язання. Так, відомо, що 

утримання курей у клітках вже засудили понад 60 провідних компаній світу, 

 
1 Cage Free. URL: https://www.greenerchoices.org/cage-free-mean/ 
2 Про затвердження Вимог до благополуччя сільськогосподарських тварин під час їх 
утримання: Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України від 08.02.2021 № 224. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0206-21#Text  
3 P.L.M. Van Horne and T.J. Achterbosch. Animal welfare in poultry production systems: impact 
of European Union standards on world trade. URL: 

http://www.fao.org/ag/AGAinfo/home/events/bangkok2007/docs/part2/2_5.pdf  
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вимагаючи покращення умов для тварин. Серед них: Burger King, Starbucks, 

Nestle, Unilever, Sodexo й ін. Наприклад, Nestle зобов’язалася перейти на 

використання у своєму виробництві винятково cage-free яєць до 2025 р. (по 

всьому світу).  

У країнах Євросоюзу необхідність зменшення екологічних ризиків 

аграрного виробництва регламентується, зокрема, положеннями таких 

документів: Директива Ради 98/58/ЄС від 20 липня 1998 р. щодо захисту 

тварин, які утримуються для сільськогосподарських потреб, Інструкція Ради 

№1/2005 від 22 грудня 2004 р. щодо захисту тварин під час транспортування 

та пов’язаних з цим операцій, Директива Ради 93/119/ЕС від 22 грудня 

1993 р. про захист тварин під час вбивства чи забою, Положення Ради (ЄС) 

№1099/2009 від 24 вересня 2009 р. про захист тварин під час забою. 

На додачу до зазначених документів у країнах Євросоюзу Директивою 

Ради 1999/74/ЕС від 19 липня 1999 р. (далі – Директива 1999/74) унормовані 

мінімальні стандарти захисту курей-несучок1.  

Загальновідомо, що в країнах ЄС питанням захисту тварин приділяється 

більше уваги, у т. ч. й у сфері законодавства, ніж в інших регіонах світу. 

Стандарти добробуту тварин стосовно домашньої птиці в ЄС зазвичай вищі, 

ніж у країнах-експортерах такої продукції до Євросоюзу, особливо у країнах, 

що розвиваються. Директивою 1999/74 з 2012 р. у Євросоюзі було 

заборонено використання батарейних кліток для утримання курей-несучок.  

В якості альтернативи батарейним кліткам Директива 1999/74 дозволяє 

використання безкліткових систем і збагачених кліток. Таким чином, 

збагачені клітки визнані реальною альтернативою батарейним кліткам в ЄС 

після 2012 р. Відповідно до директиви, клітки, що поставляються, повинні 

забезпечувати, як мінімум, наступне: 750 см2 на курку, з яких 600 см2 мають 

бути придатні для використання, гніздо, підстилку, майданчик для дряпання і 

клювання, 15 см жердинки (сідала) і 12 см годівниці на курку, а також 

пристрій для укорочення кігтів.  

У табл. 1 представлена загальна структура поголів’я курей-несучок за 

способом їх утримання в ЄС. 

У той же час відсоток несучок у безкліткових системах сильно 

відрізняється залежно від країн ЄС. Через зростаючу стурбованість з приводу 

добробуту тварин в клітках, особливо в північно-західній Європі, фермери 

все активніше вкладають кошти в альтернативні системи утримання. Ряд 

європейських держав заборонив використання батарейних кліток ще до 

2012 р. (Німеччина, Австрія, Нідерланди, Швеція)2. Так, Австрія заборонила 

батарейні клітки ще в 2009 р. й уводить заборону на збагачені клітки у 

 
1 Council Directive 1999/74/EC of 19 July 1999 laying down minimum standards for the 
protection of laying hens. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0074&from=EN  
2 Samara Mendez. US egg production data set. URL: 
https://assets.ctfassets.net/ww1ie0z745y7/5x4LpTMoZLQbGpYSaZXpY3/1b82ada28795f983f84

ae2cbb94d1b9b/E008R01-us-egg-production-data.pdf.  
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2020 р.1, а до часу введення у дію Директиви 1999/74 у 2012 р. в країні вже 

менше половини курей (30%) утримувалося у кліткових системах. У 2018 р. 

лише 2% курей, вирощених в Австрії, утримувались у клітках. А у 2019 р. – 

лише 0,2% курей утримувалися у збагачених клітках, інші – у курниках 

(62,6%), на безклітковому утриманні – 25%, органічне виробництво 

становило 12,2%.  

Таблиця 1 − Структура поголів’я курей-несучок за способом їх 

утримання у ЄС у 2019 р. 
Види утримання Поголів’я, млн гол. % 

Всього 365,9 100 

Збагачені клітки 181,1 49,5 

Некліткове утримання, з якого: 184,8 50,5 

у пташниках 118,8 32,5 

вільно-вигульне 43,2 11,8 

органічне 22,8 6,2 

Джерело: дані Європейської комісії2.  

 

Безкліткові методи утримання набувають усе більшого поширення. Так, 

у Німеччині, де зосереджено 15% всього поголів’я курей-несучок ЄС, у 

збагачених клітках нині утримується лише 6% поголів’я, у курниках – 61%, 

на вільному вигулі – 20,8%, на органічному – 12,2%. Заборона ж на 

використання збагачених кліток має набрати чинності в Німеччині з 2025 р. 

Раніше ця країна запровадила «сімейні клітки», які мають більше місця, ніж 

збагачені, що використовуються в інших країнах, однак споживачі у 

Німеччині вже відмовляються від таких яєць.  

Повністю заборонила батарейні клітки Бельгія, а до 2024 р. там 

планується заборонити й збагачені клітки. У Валлонському регіоні країни 

уряд прийняв так званий Валлонський кодекс добробуту тварин, згідно з 

яким утримання курей у клітках стане незаконним з 2028 р.3. У 2017 р. 

приблизно 39,3% курей у Бельгії утримувалося на кліткових фермах, у 2019 – 

37,2%. 

Діє заборона на такі клітки й у Люксембурзі, де не працює жодна ферма 

з клітковим утриманням курей. Згідно з політичною обіцянкою французького 

уряду, до 2022 р. повинна запровадити заборону на продаж у магазинах яєць, 

отриманих від вирощування курей у клітках, і Франція4.  

За межами ЄС у Швейцарії вже заборонені як батарейні, так і збагачені 

 
1 Ban on battery farming of laying hens, Association Against Animal Factories. URL: 

http://vgt.at/en/work-henbatterycages.php  
2 Eggs – market situation – dashboard. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-

farming-fisheries/farming/documents/eggs-dashboard_en.pdf  
3 27.04.2018 – Draft Decree on Walloon Code of Animal Welfare Adopted by Minister Carlo di 
Antonio (CDH), European Enforcement Network of Animal Welfare Lawyers and 

Commissioners. URL: http://www.lawyersforanimalprotection.eu/category/animal-welfare-law-

publications/belgium/  
4 All French eggs to be free range by 2022. URL: https://www.thetimes.co.uk/article/all-french-

eggs-to-be-free-range-by-2022-9b0g83hv7  
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кліткові системи, в результаті чого всі кури утримуються в альтернативних 

системах. Це стало наслідком різкого падіння попиту на яйця (та продукти, 

що їх містять), отримані при утриманні курей клітковим методом, що 

виключило таку продукцію з ринку.  

Водночас дослідження свідчать, що багато курей у ЄС все ще 

утримуються у збагачених клітках. Так, станом на 2018 р., згідно з даними1, 

яйця з кліткових систем становили більше половини виробництва в ЄС (53% 

від загального обсягу, включаючи приблизно 210,5 мільйона курей), але в 

міру того, як споживачі все більше усвідомлюють проблеми з добробутом 

тварин, спричинені таким виробництвом, яйця з кліток стають усе більш 

непопулярними. 

Крім Європи в основному лише Австралія, Нова Зеландія і США мають 

комерційні безкліткові системи. У всіх інших країнах фермери працюють 

переважно з батарейними системами. У країнах Азії і Південної Америки 

взагалі немає законодавства, яке регулює добробут несучок. Дослідження 

зарубіжних учених показали, що кури в таких країнах утримуються у клітках 

з площею від 300 до 400 см2 на курку. Фермери вибирають цю щільність як 

економічний оптимум. 

Так, дослідження американських учених показують, що з чисто 

економічної точки зору 350-400 см2 на курку дає у США найвищий доход для 

фермера. Суто економічна доцільність обумовлює відносно невисокий 

нинішній рівень використання безкліткового утримання курей у США (див. 

табл. 2), який, однак, згідно з інформацією Міністерства сільського 

господарства США (USDA), планується у 2025 р. довести до 72%. За оцінкою 

ж United Egg Producers (галузевої торгової групи виробників яєць), за 2016 р. 

90,1% курей-несучок в США утримувалися у клітках і курями в клітках 

вироблялося приблизно 94% комерційних яєць у США. За даними 

дослідників, у 2008 р. безкліткових курей у США було 3%, а в 2020 р. – вже 

26% від загальної кількості курей. Промисловий стандарт місця на 1 птицю в 

клітці в США зазвичай становить трохи більше 8 на 8 дюймів, тобто це 

менше, ніж розмір аркуша паперу2. 

Таблиця 2 – Поголів’я курей-несучок cage-free у США 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020* 2025 

Поголів’я cage-free, млн. 

гол.  
16,9 17,1 17,2 24,3 37,6 49,4 86,5 223 

Частка cage-free у 
загальному поголів’ї, % 

6,0 5,9 5,7 8,7 11,8 15,6 26,2 72,0 

* Станом на березень 2020 р. 

Джерело: дані USDA-AMS. 
 

USDA визначено, що яйця, помічені як «безкліткові», «повинні 

 
1 New report aims at higher welfare cage-free egg production in the EU. URL: 

https://www.eurogroupforanimals.org/news/new-report-aims-higher-welfare-cage-free-egg-
production-eu 
2 Cage Free. URL: https://www.greenerchoices.org/cage-free-mean/ 

https://www.eurogroupforanimals.org/news/new-report-aims-higher-welfare-cage-free-egg-production-eu
https://www.eurogroupforanimals.org/news/new-report-aims-higher-welfare-cage-free-egg-production-eu
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вироблятися курями, розміщеними в будівлі, кімнаті або замкнутому 

просторі, яке забезпечує необмежений доступ до їжі, води і надає свободу 

пересування по території під час яйцекладки». Цих курей теж забивають 

після завершення циклу яйцекладки. Переважна більшість безкліткових 

курей живуть у США на фермах, які проходять сторонній аудит у рамках 

програм сертифікації, які обумовлюють наявність місць для сидіння і 

купання у пилюці. 

Етикетки на картонних коробках для яєць (в яких вказується у т. ч. і 

спосіб утримання курей-несучок) регулюються Управлінням з продовольства 

і медикаментів (FDA) USDA. FDA вимагає, щоб етикетки на харчових 

продуктах були правдивими і не вводили в оману, але при цьому зазначене 

управління не сформувало нормативного визначення терміну «без клітки» на 

етикетках картонних коробок для яєць. 

Однак, якщо на упаковці для яєць є маркування якості США (знак 

якості USDA), Служба сільськогосподарського маркетингу (AMS) USDA 

перевіряє такі заяви, як «без клітки». Приблизно половина яєць, вироблених 

у США, офіційно класифікується USDA, що зменшує можливості для 

використання виробниками яєць неправдивого маркування. 

Групи захисту тварин у США протягом кількох років зосередилися на 

кампанії проти батарейних кліток, використовуючи корпоративні 

переговори, позитивні і негативні рекламні кампанії і законодавство, щоб 

відвернути систему виробництва яєць від таких кліток. У 2015 р. набула 

чинності Пропозиція 2 Каліфорнії під назвою «Стандарти утримання 

сільськогосподарських тварин» (California’s Proposition 2, named «Standards 

for Confining Farm Animals»), і багато великих харчових компаній, у тому 

числі Costco та інституційні постачальники послуг харчування Sodexo, 

Aramark і Compass Group, взяли на себе зобов’язання у найближчому 

майбутньому постачати яйця, отримувані без використання кліток. Ці події 

спонукали багато інших корпорацій у сфері громадського харчування взяти 

на себе аналогічні зобов’язання. Наразі близько 400 підприємств роздрібної 

торгівлі, ресторанів і підприємств громадського харчування, що працюють в 

США, зобов’язалися до 2026 р. поставляти для своїх ланцюжків поставок 

виключно безкліткові яйця.  

Вартість переходу від традиційного виробництва до безкліткового 

оцінюється для яєчної індустрії США приблизно у 10 млрд. дол. Проте, як 

зазначають фахівці, наявність на ринку надлишкової пропозиції звичайних 

яєць погіршує перспективи інвестицій у безкліткове виробництво принаймні 

у найближчому майбутньому. Так, у 2017 й 2018 рр. американські 

виробники, які в укладених угодах передбачили формування ціни продукції 

за схемою «витрати плюс прибуток», а також виробники, які мали контракти 

з фіксованою ціною, змогли отримати надбавки за безкліткові яйця, решта ж 

виробників – з урахуванням спотового ринку та зниження попиту на 

безкліткові яйця – змушені були розпродувати свої запаси.  

Зростає розуміння етичних проблем, пов’язаних з фабричним 
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вирощуванням яєць, а також необхідності переходу на методи вирощування 

яєць на вільному вигулі і в Австралії. Оскільки в країні відносно м’який 

клімат, більшість виробників яєць можуть утримувати своїх курей, що мають 

доступ на вулицю цілий рік, з безліччю високотехнологічних опцій, 

включаючи автоматизовані пташники, які випускають курей на світанку і 

закривають ввечері. Навіси в багатьох випадках оснащуються системами 

опалення або охолодження для забезпечення комфортних умов. Кладка яєць 

зазвичай завершується у сараях, а процес збору яєць автоматизований. Це 

дозволяє створити набагато ефективнішу ферму, що знижує витрати для 

фермера і кінцевого споживача і зводить до мінімуму присутність людей у 

сараях, яка може викликати стрес у стада. 

Зростаючий попит на яйця від курей вільного вигулу з боку споживачів 

привів до швидкої конверсії більшості птахоферм в Австралії на користь 

більш етичної (і навіть потенційно більш прибуткової для цієї країни) 

альтернативи вирощування яєць на вільному вигулі. Оскільки все більше 

споживачів в Австралії вимагали альтернативи вільного вигулу, і на ринок 

виходило все більше таких постачальників, середня вартість яєць вільного 

вигулу впала на понад 60% (при цьому багато виробників мають ціни, 

аналогічні цінам на яйця, що отримані з батарейних кліток).  

Отже, завдяки продуманому плануванню, кліматичним умовам та 

завдяки наявності вільних площ австралійська яєчна промисловість може 

перейти на методи вирощування на вільному вигулі, що дозволить галузі не 

тільки вижити, але і процвітати. Проблемними питаннями у цьому контексті, 

як відзначають спеціалісти, є юридичні визначення, правила маркування і 

узгодження у галузі розуміння того, що насправді являють собою «яйця від 

вигулу». 

Згідно з австралійським законодавством, щоб маркувати яйця або ферму 

як «вільний вигул», кури повинні мати щоденний доступ на вулицю з 

максимальною щільністю 10 000 курей на гектар або фактично одна курка на 

квадратний метр. Це зроблено для того, щоб уникнути переповнення, проте 

багато фахівців галузі вважають, що це занадто багато, і замість цього 

підтримують рівень 10-25% від цієї щільності1. Незалежне моделювання 

методів вирощування яєць CSIRO (Державне об’єднання наукових і 

прикладних досліджень) говорить, що фермери повинні обмежувати 

щільність поголів’я до 1500 на гектар, щоб управляти рівнями поживних 

речовин в ґрунті і уникати токсичності через надлишок аміаку і отруєння 

води. Прийнятий в Австралії Типовий кодекс правил поводження з 

тваринами–домашньою птицею також лімітує щільність посадки курей на 

фермах 1500 головами на гектар. RSPCA (Королівське товариство 

запобігання жорстокому поводженню з тваринами) опублікувало дані про те, 

що вищий рівень здоров’я поголів’я повинен підтримуватися, виходячи з 

нормативу не більше 2500 курей на гектар. Сертифіковане в Австралії 

 
1 What are free range eggs? URL: https://freerangefarmers.com.au/free-range-eggs/ 
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маркування органічного вигулу вимагає, щоб рівень щільності був нижче 

1000 курей на гектар. 

Порівнюючи Австралію з іншими подібними країнами, наприклад, з 

державами-членами Європейського Союзу і Новою Зеландією, можна 

відзначити, що останні обмежують максимальну щільність курей на гектар 

2500 птахами, що становить чверть від дозволених Австралією 10 000 курей 

на гектар. Таким чином, хоча уряд Австралії і встановив стандарт у 10 000 

курей на гектар, у галузі існують великі відмінності між виробниками. Багато 

комерційних виробників яєць встановлюють свої стандарти відповідно до 

RSPCA, CSIRO або своїх особистих стандартів. Відповідно, в Австралії не всі 

яйця від «вільного вигулу» однакові. Наприклад, тоді як правила маркування 

вимагають максимум 10 000 курей на гектар, існують комерційні ферми з 

вирощування яєць за умови утримання менше 400 курей на гектар. 

В Україні проблема переходу до безкліткового утримання курей-

несучок останнім часом усе більше актуалізується. І вітчизняний агробізнес, і 

великі рітейлери, які здійснюють діяльність на українському продовольчому 

ринку, приходять до усвідомлення невідворотності поступового переходу на 

принципи сталого господарювання, які передбачають дотримання ресурсних 

екологічних нормативів та поліпшення добробуту сільськогосподарських 

тварин. Це відбувається насамперед у контексті виконання прийнятих 

Україною зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом (далі – Угода)1, а також у зв’язку з непоганими 

перспективами подальшого нарощування експорту яєць та яєчної продукції, 

у т. ч. й на європейський ринок з його жорсткими правилами утримання 

курей-несучок. Населення ж всередині України, як показують опитування, в 

цілому поки що не готове переплачувати за яйця, вирощені із застосуванням 

екстенсивних технологій (в основному через обмежений платоспроможний 

продовольчий попит). 

Птахівництво в Україні є однією з провідних підгалузей 

агропродовольчого комплексу, відповідальних за насичення продовольчого 

ринку країни м’ясом птиці (наразі частка такого м’яса у структурі 

споживання м’яса населенням є найвищою), а також яйцями і яєчної 

продукцією. Виробництво яєць в цілому перевищує потреби внутрішнього 

ринку, що обумовлює досить високі показники експорту відповідної 

продукції та внеску яєчного виробництва у формування позитивного сальдо 

зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією (табл. 3).  

Україна в цілому стабільно експортує в ЄС як яйця в шкаралупі, так і 

без шкаралупи. При цьому слід зазначити зростання експорту в країни 

Євросоюзу з 2016 р. яєць у шкаралупі, хоча до цього в основному туди 

вивозилися яйця без шкаралупи. Наразі Україна займає друге місце у ЄС 

серед імпортерів яєць після Великобританії. Так, її частка у імпорті яєць 

 
1 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text 
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Євросоюзом у 2019 р. становила 22,4%, а за І півріччя 2020 р. – 25,7%. У 

структурі імпортованих у 2020 р. з України яєць переважали яйця сушені без 

шкаралупи (60,3%), однак свіжі яйця для споживання також становили 

значну частку імпорту (25,3%), що свідчить про перспективність та 

важливість розвитку торгівлі саме цією групою продуктів.  

Таблиця 3 – Динаміка виробництва й експорту яєць в Україні у 2015-

2019 рр. 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Виробництво, млн. шт. (госп-ва 

усіх категорій) 
16783 15100 15504 16132 16678 

Експорт, тис. дол. 124844 75352 78898 119369 129355 

у т.ч. до країн Європи, тис. дол. 24024 15803 4905 28101 17586 

Імпорт, тис. дол. 45424 16757 19912 13311 20557 

Частка яєць і яєчної продукції в 

експорті тваринництва, % 
15 10 7 10 10 

Джерело: дані Держстату України.  
 

Очевидно, що українським виробникам й експортерам яєць до 

Євросоюзу слід зважати на суспільні настрої споживачів ЄС. Зокрема на 

зростання очікувань громадян ЄС щодо покращення добробуту тварин. У 

цьому контексті варто зазначити, що загалом у такій торгівлі зацікавлені як 

Україна, так і ЄС, промисловість якого потребує дешевшої порівняно з 

європейською яєчної продукції. Водночас підвищення стандартів ЄС щодо 

утримання курей формує суттєві ризики для українських виробників й 

експортерів яєць, які можуть позбутися стабільних й високомаржинальних 

європейських ринків збуту у випадку невідповідності їхньої продукції 

вимогам ЄС.  

Отже, основною передумовою розширення присутності української 

яєчної продукції на ринку Євросоюзу та інших, насамперед розвинених 

країн, є дотримання вітчизняними виробниками яєць стандартів ЄС щодо 

утримання курей-несучок. Перші кроки для забезпечення цього українським 

урядом зроблено, а саме: прийнято зазначений вище Наказ «Про 

затвердження Вимог до благополуччя сільськогосподарських тварин під час 

їх утримання», яким встановлено у т. ч. й вимоги до благополуччя курей-

несучок під час їх утримання. Ці вимоги, хоча й повністю не виключають 

кліткове утримання, але в частині характеристик збагачених кліток та 

альтернативних систем утримання є наближеними до стандартів ЄС і мають 

бути імплементовані українськими виробниками не пізніше 1 січня 2026 р. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ВІД ПЕРЕБУДОВИ ДО 

СУЧАСНОСТІ 

 

3.1 Die Ukraine in den Jahren der Unabhängigkeit: Entwicklung und 

Perspektive von Finanzen und Wirtschat im Überblick 

Zerfall jeder territorialen Einheit, egal aus welchen Gründen, bringt mit sich 

am Anfang immer riesigen strukturellen Wandel in allen Bereichen. Vor allem in 

Finanzen und Wirtschaft, da diese Zweige von den Veränderungen in allen 

Bereichen des Lebens des Landes abhängig sind. Da Finanzen und Wirtschaft die 

Entwicklung und den Zustand von anderen Zweigen seinerseits bestimmen und 

beeinflussen, weil meistens alles mehr oder weniger von den finanziellen 

Ressourcen abhängt, ist es besonders wichtig die Entwicklung und den Zustand, 

sowie auch die Perspektive der Entwicklung von diesen Zweigen zu erforschen.  

Zuerst muss man behaupten, dass die Ukraine in einer ziemlich guten 

Situation nach dem Zerfall der Sowjetunion war. Nach der UNO-Schätzung hatte 

die Ukrainische sowjetische sozialistische Republik Niveau der 

Superindustriestaates erreicht. Sein Pro-Kopf-BIP bei Kaufkraftparitätskapazität 

übertraf den weltdurchschnittlichen Indikatoren um 11%1. 1990 lieferte die 

Ukraine ein Viertel der allsowjetischen Produktion des Maschinenbaus. Die 

Produktion von bestimmten Arten der Produkte der UdSSR in der 

gesamtsowjetischen Produktion betrug: Kohle – 23%; gewalzte Eisenmetalle – 

35%, Stahlrohre – 11-45%; Bagger – 30%; Rübenerntemaschinen – 100% usw.2, 

was den Anteil der Bevölkerung der Republik an der Bevölkerung des Landes 

deutlich überstieg. 

Wie man aus den oben genannten Beispielen sieht, war die sowjetische Erbe 

wirklich beeindruckend und das Land hat ein riesiges Potential und Basis für 

weitere erfolgliche Entwicklung, vor allem der Wirtschaft, erhalten. Trotzdem 

schrumpfte die ukrainische Wirtschaft um 59% in den 1990gen Jahren.  

Obwohl es keine scheinbare Uhrsachen dafür gab und die Wirtschaft stark 

aussah, war sie nicht lebensfähig. So war die Politik der ehemaligen Sowjetunion – 

alles dafür zu schaffen, um Trennung der Sowjetunion zu vermeiden. Darum waren 

die Wirtschaften der Republiken eng miteinander verbunden. Die 

Produktionsketten wurden so gebaut, dass man die Bestandteile nicht aus dem 

nebenstehenden Betrieb bekam, sondern aus anderen Republiken.  

Die ukrainische Wirtschaft war nicht national. Die meisten ukrainischen 

Unternehmen arbeiteten mit den Unternehmen außerhalb der Republik zusammen. 

Die Ukraine erhielt von anderen Republiken der UdSSR alle Getreide- und 

Kartoffelerntemaschinen, Traktormäher, U-Bahnwagen, Personenkraftwagen, 97% 

der Lastwagen, 93% der Oberleitungsbusse, 88% der technologischen Ausrüstung 

für die Leichtindustrie, mehr als 70% der Autos, mehr als 50% der Traktoren, 

 
1 Kuznetsov, A. (2000). The country under embraced by transnational capital (№28) [in Russian]. 
2 Lukashevich, L.M. (1997). Ukraine: history and economics: Monograph. Kyiv: MAUP. [in 

Russian]. 
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Turmdrehkrane, Metallbearbeitungsmaschinen, Schmiede- und Pressmaschinen, 

Feldhäcksler und Sattelzugmaschinen1. Und das ist nicht die ganze Liste. 

Außerdem ist es noch heute nicht so einfach diese Abhängigkeit zu vermeiden. 

Zusätzlich muss es behauptet werden, dass die Ukraine überhaupt keine eigene 

Nationalbank und kein Banksystem hatte und musste auch seine internationale 

Arbeit aufs Null bauen. Das alles förderte darauf, dass sie tatsächlich wirtschaftlich 

und finanziell paralysiert wurde. Darum lohnt es sich zu erforschen welche 

positiven und negativen Entscheidungen ukrainische Regierung getroffen hat, zu 

welchen Ereignissen es führte und wie den heutigen Zustand des ukrainischen 

Finanz- und Wirtschaftssystems ist.  

Die wichtigsten Schritte der Entwicklung des ukrainischen Finanz- und 

Wirtschaftssystems während der Unabhängigkeit der Ukraine sind auf dem Abb. 1. 

wiedergespiegelt.  

Die erste 7-10 Jahren der Unabhängigkeit der Ukraine unterscheiden sich 

durch Instabilität und Zerfall von existierenden Produktionsketten, Depression. 

Das Land hate mehrere Probleme und fast keine Möglichkeiten. Außenmarkt war 

sie fast Terra incognita, darum war es kompliziert die notwendige Ressource zu 

finden. Auch die Industrie fokussierte sich deswegen an den bekannten Märkten – 

Republiken der ehemaligen Sowjetunion. Die Instabilität war so hoch, dass 

Verbraucherpreisindizes im Jahre 1993 bis 10256,0% wuchs2. Dies machte die 

wirtschaftliche Entwicklung unmöglich. Während 1991-1996 war es kompliziert 

von den statistischen Daten zu sprechen, da man damals Übergangswährung 

benutzte und Wechselkurs dieser Währung veränderte sich sehr schnell – oft 

täglich. Erst am Ende 1996 wurde es möglich ukrainische Währung im Umgang 

durchzuführen. Damals stabilisierte sich die Situation und hat teilweisen 

Erneuerung der Wirtschaft angefangen. Trotzdem hat die ukrainische 

Volkswirtschaft erst 2006 den Kennzeichen des Niveaus der BIP pro Kopf von 

1990 erreicht.  

Während den Jahren 1990-2007 passierten in der Ukraine mehrere 

strukturelle Veränderungen in Wirtschaft. Sie werden nach folgenden Richtungen 

weiter erforscht: frühere Entwicklung der Wirtschaft; Diskrepanzen in der 

Regionalentwicklung; Wandel der Entwicklungsmodellen ukrainischer Wirtschaft.  

Frühere Entwicklung der Wirtschaft unterscheidet sich durch die 

Umstrukturierung der Wirtschaft des Landes und diese Periode wurde zum Anfang 

der Wandel der Wirtschaftsstruktur von den Regionen. Am schwierigsten haben 

diese Zeiten die zentralen und westlichen Regionen des Landes erleben. Diese 

Regionen verlören in ihrer Entwicklung und schon existierenden Kapazitäten im 

Vergleich zum globalen Zustand der Ukraine. Die anderen Regionen haben 

trotzdem bessere als die mittelstaatlichen Ereignisse gezeigt.  

 
1 Paskhaver, A. Inostrannym kompanijam ne nuzhen porjadok v Ukraine [Ausländische 

Unternehmen brauchen keine Ordnung in der Ukraine] (2012). Context-ua. Retrieved from: 

http//context-ua.com/print/interview/3724.html. [in Russian] 
2 Index der Lebenspreise 1991-2019 (2020). Staatsstatistik der Ukraine. Retrieved from: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/ct/cn_rik/isc/isc_u/isc_m_u.htm [in Ukrainian] 
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Hauptentwicklungsentscheidungen und Aktivitäten 1991-2020

Entscheidung/
Aktivität

Positive 
Wirkung

Negative 
Wirkung

Nationalbank der Ukraine und 
die Bedingungen für die 

Entwicklung von 
kommerziellen Banken wurde 

erschafft

Abwesenheit der Nationalbank 
der Ukraine und kommerziellen 

Banken  

Wachstum von neuen 

Wirtschaftszweigen 

Privatisierung

Verbundene Sowjetwirtschaft, 
die die Entwicklung von 

Branchen unermöglichte, Verlust 
von manchen 

Wirtschagtszweigen

Teilweisener Wandel der 
Wirtschaft, Such nach neuen 

Möglichkeiten

Hyperinflation
Übergangswährung, 

Durchführung ukrainischer 
Währung

Regionale Ungleichgewicht
Transformation der 
Wirtschaftsstruktur

Depression in den Regionen, 
Wirtschaftskrise, Defizite, 

Bildung von regionalen 
wirtschaftlichen und mentalen 

Unterscheiden, teilweisene 
Förderung der Situation 2014 

Platz der Ukraine in der Welt 
(W) und EU nach Export: Bio-
Produkte – 1 EU, 2 W;  
Sonnenblumenöl – 1 W; 
konzentrierter Apfelsaft –   W; 
Kartoffeln –   W; Mais – 4 W; 
Honig –   W, 1 EU; Nüsse – 4 
W; Waffe – 12 W.

Abwesenheit der stabilen 
Entwicklungskurses und 

Strategien des Landes

Fehler der Privatisierung – 
Verkauf an Russland den 

Industriebetrieben, die sie 
zerstört hat, und den 
Agrarflächen, die sie 

aufbrauchte. Unausgewogene 
Privatisierung, Krach von 

Unternehmen, Investorenverlust, 
Verschlimmerung der Position an 

internationalen Arena 

Sicherung von mehreren 

Objekten, Steigung von Export, 

Erhaltung der Ressourcen für 

Wirtschaftswachstum

Banksektor der Ukraine wurde 

Profitabl

Schrittweisener 

Wirtschaftswachstum

Ineffizienz der 
Korruptionspräventionsmaßnahm
en, hohes Niveau der Korruption

1. September 2017 – 

Assoziationsabkommen mit EU

Offenheit für Märkten; freies 

Handel; Mobilität; Integration 

der Ukraine in EU-Binnenmarkt; 

Steigerung von Export nach EU 

Positive Position der Ukraine 

im EU-Raum; internationale 

Förderungsmitteln

Riesiger Wachstum des 

Außenhandelsumsatzes

Stimulierung der Überwindung 

von negativen Folgen der Kriese 

und Durchführung von 

nationalen Reformen

Durchführung von 

internationalen wirtschaftlichen 

und Investitionsforums; 

Promotion der Ukraine; Steigung 

der Interesse zu ukrainischer 

Wirtschaft; zusätzliche 

Investitionen in ukrainische 

Wirtschaft
 

Abbildung 1 – Hauptentwicklungsentscheidungen und Aktivitäten, sowie 

ihre positiven und negativen Folgen für ukrainische Wirtschaft 1991-2020 
Quelle: gebildet beim Autor nach den Daten 1-46 

 

Regionale Ungleichheit und damit verbundene Wachstumsdiskrepanzen 

förderten „die Erholungsperiode“ in der ukrainischen Wirtschaft. Während dieser 

Zeit spielten zentripetale Mechanismen die wichtigste Rolle: nur drei von 

27 Regionen holten auf, sechs verlangsamten das Wachstum, und 16 Regionen, vor 
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allem im Zentrum und im Westen der Ukraine, fielen weiter hinter den Rest des 

Landes zurück. Die regionale Divergenz wurde angetrieben von in Kiew und 

Charkiw konzentrierten Dienstleistungen für Verbraucher und die Finanzbranche, 

sowie vom Industriesektor im Osten des Landes. Kiew verdankte seine 

außergewöhnliche Wirtschaftsleistung vor allem seinem Status als Hauptstadt und 

der damit verbundenen Konzentration öffentlicher wie privater 

Führungsfunktionen1. 

Das alles führte zu dem industriellen Wandel. Die Territorien, die ihren 

Wirtschaftspotential durch Industriebruch verloren, haben versucht neue für sich 

Zweigen zu entwickeln. Meistens war das die Landwirtschaft. Darum haben sich 

traditional industrielle Gebiete an Agrarzonen verwandelt. Natürlich war die 

neugebildete Regionalwirtschaf ineffektiv, da man wenige Ressourcen für ihre 

Entwicklung eignete und keine Erfahrung hatte. Aber das hatte den Untergrund für 

weitere Wirtschaftsentwicklung der Ukraine gemacht und ihr zukünftiger Platz in 

der Weltwirtschaft definiert. 

Die Veränderung der Produktivität, die wirtschaftliche Performanz 

verschiedener Wirtschaftssektoren und die räumliche Arbeitsteilung haben auch 

Veränderung in der Beschäftigungsstruktur gefördert.  

Zur gleichen Zeit hat Kiew als die Hauptstadt meisten finanziellen Quellen in 

sich akkumuliert und dadurch ausgewachst und mit Region Donetsk, 

Dnipropetrowsk, Charkiw und Zaporijjya 55,9% der gesamten Nationalprodukt des 

Landes gebildet. Leider wurden die anderen 16 westlichen, zentralen und südlichen 

Regionen depressiv. Ihr Beitrag in der Nationalproduckt war nicht mehr als ein 

Viertel2. Zum Glück haben mehrere Faktoren, unter denen auch die internationalen 

Investitionen, der ukrainischen Wirtschaft geholfen Produktivitätssteigerungen und 

dadurch Wirtschaftswachstum zu erreichen und die Situation zu verändern. Bis 

2008/2009 stieg die Produktivität in allen Regionen der Ukraine, und nicht nur in 

den früher entwickelten. Depressive in der Vergangenheit Regionen wie zum 

Beispiel Wolynien stiegen stark und wurden fast an selbem Niveau wie auch 

solche Regionen wie Kiew und Charkiw. Die überwältigende Mehrheit der 

Regionen erlebte eine beschäftigungsintensive wirtschaftliche Erholung von der 

Depression der 1990er Jahre, wenn auch in manchen Regionen die Produktivität 

das Ergebnis von Entlassungen war. 

Diskrepanzen in der Regionalentwicklung entstanden wegen den Folgen, die 

wurden im vorigen Abschnitt beschrieben. Außerdem könnten sie auch durch 

ehemalige und noch teilweisend herrschende zentripetalen Kräfteerteilung 

verursacht worden. Das führte dazu, dass die frühere regionale Spezialisierung 

nachhaltige Wirtschaftswachstum von einigen Regionen förderte. Aber die 

ehemalige Struktur der Wirtschaft, wo die Regionen konkret nach bestimmten 

 
1 Mykhnenko, V. (2013). Ungleiche post-sowjetische Entwicklung. BPB.de. Retrieved from: 

https://www.bpb.de/internationales/europa/ukraine/154446/die-raeumliche-differenzierung-der-

ukrainischen-wirtschaft-die-regionale-ebene?p=all 
2 Bruttoinnenprodukt (2005). Staatsstatistik der Ukraine. Retrieved from: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/vvpric/vvpu.htm [in Ukrainian] 
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Tätigkeitssphären definiert wurden, führte dazu, dass sich in der Ukraine drei 

Typen der regionalen Wirtschaft gebildet haben: ländliche landwirtschaftsbasierte 

Wirtschaft im Westen, im Zentrum und im Süden des Landes, spezialisierte 

Industrieökonomie im Osten und fünf Inseln der dienstleistungsorientierten 

Wirtschaft. 

Auch ist es möglich die oben genannten Typen in weiteren Kategorien nach 

anderen Merkmalen zu teilen. Zum Beispiel Kiew und Charkiw wurden an 

Konsum und Finanzdienstleistungen orientiert, südliche Regionen haben für sich 

Transport und öffentliche Sozialdienstleistungen als Entwicklungsorientierung 

ausgewählt. Da die Regionalerteilung der Wirtschaft in der Ukraine nicht genug 

günstig für weitere Entwicklung des Landes war, hat solche zusätzliche Erteilung 

die Situation bedeutend verschlimmert.  

 Teilweisend hat der Bruch der Sowjetunion diese riesigen Unterschiede in 

der Regionalprofilierung gemildert. Das Land hatte keine Möglichkeit und 

Ressourcen, um die Wirtschaft zu unterstützen, darum gingen fast alle 

Wirtschaftszweige runter. Aber nur für die kurze Zeit. Nach der Wiedergeburt von 

Wirtschaft hat die geografische Konzentration wirtschaftlicher Aktivität gestiegen. 

Natürlich entwickelten sich und stiegen die industriellen und 

dienstleistungsorientierten Regionen sich bedeutend schneller als Agrarzonen, 

darum führte das zu den dramatischen Diskrepanzen in der wirtschaftlichen 

Regionalentwicklung, obwohl einige Zweigen unvernunft unterstützt aus dem 

Staatsbudget waren (weiter mehr dafür) und sich wie alle Sowjetwirtschaft durch 

riesige Kapitalbedarfe und hohe Produktionsausgaben charakterisierten. So zum 

Beispiel Produktion im Jahre 2014 1 Tonne von Kohle an den staatlichen 

Bergwerken kostete ca. 1.650 Hrywnja und Mittelpreis dieser Tonne auf dem 

Markt war 660 Hrywnja – fast 990 Hrywnja reiner Verlust, und der Staat hat 

zusätzlich fast 12 Milliarden Hrywnja in selbem Jahr für die Unterstützung von 

den Bergwerken gegeben1. Darum in der Mitte der 2000er Jahre war das regionale 

Wirtschaftsgefälle in der Ukraine das zweihöchste auf dem europäischen 

Kontinent2. 

Zur gleichen Zeit lohnt es sich zu beachten, dass die Ungleichheit von 

Einkommen und Konsum innerhalb der einzelnen Regionen in der Ukraine nicht 

viel höher als die entsprechenden Kennzahlen der europäischen Nachbarn war. Die 

hochentwickelten Regionen des Landes wiesen die niedrigsten Konsum- und 

Einkommensungleichheiten auf und die landwirtschaftlichen und anderen niedrig 

entwickelten Regionen haben Mitteln seitens der Stadt in unterschiedlichen 

Formen, darunter auch Renten, Stipendien, Zuschüsse, Sach- und Sozialleistungen 

 
1 Informations- und Analyseaufruf über die Entwicklung der ukrainischen Industrie für Januar-Mai 

2014 (nach den Operativdaten) (2014). Energieministerium der Ukraine. Retrieved from: 
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=244940827&catid=194359 [in 

Ukrainian] 
2 Mykhnenko, V. (2013). Ungleiche post-sowjetische Entwicklung. BPB.de. Retrieved from: 
https://www.bpb.de/internationales/europa/ukraine/154446/die-raeumliche-differenzierung-der-

ukrainischen-wirtschaft-die-regionale-ebene?p=all 
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erhalten. Der Staat hat Politik der Nivellierung durchgeführt, um die 

wirtschaftliche und soziale Katastrophe zu vermeiden. 

Solche Unterstützung brauchten diese Regionen während fast 20 Jahren. 

Auch andere Negative Prozesse charakterisierten diese Regionen, darunter auch 

geringe Produktivitätsraten, andauernd hohe Arbeitslosigkeit, langsames 

Wirtschaftswachstum, sehr geringes verfügbares Einkommen, hohe 

Schwarzarbeitsraten, eine höchst ungleiche Einkommensverteilung und 

Abhängigkeit von staatlichen Transferleistungen. 

Regionen mit sozialen und transportspezialisierten Dienstleistungen waren 

wenig depressiv und brauchten selten oder nur in einigen Bereichen zusätzliche 

Unterstützung. Die Industrieregionen und Regionen, die an Dienstleistungen 

orientiert wurden, gegenzeichneten sich durch schnelles Wachstum, niedrigen 

Arbeitslosigkeit und wurden die Hauptzahlern zu Staatshaushalt.  

Dieser Überblick ermöglicht zu sagen, dass solche Erteilung der Wirtschaf 

ineffizient war. Das führte dazu, dass jeder Region seine bestimmte Rolle spielte 

und von Export von Rohstoffen und Produkten, oder vom Import externen Kapitals 

abhängte. Leider ist es auch aus der weiteren Entwicklung der Regionen gut 

sichtbar, dass die Merkmale der postsowjetischen Wirtschaftserteilung weiter 

vorangetrieben wurden. 

Wandel der Entwicklungsmodellen ukrainischer Wirtschaft. Unter den 

riesigen Unterschieden in der regionalen Entwicklung unterscheidet sich die 

Ukraine durch fehelende Ausgewogenheit und Nachhaltigkeit in der 

Entwicklungsstrategie. Im Land fehlt wirkendes System der globalen 

Risikomanagement, was auch ermöglicht zu sagen, dass Zustand der finanziellen 

Sicherheit sehr niedrig ist. Meistens hängen hier die Entscheidungen bezüglich der 

Richtungen der Entwicklung, auch globalen, nicht vom Zustand der Wirtschaft, 

Bedarf, Perspektiven und anderen Hauptfaktoren, sondern von Willen und 

Entscheidungen neuer Regierung ab. Obwohl die Strategien der nachhaltigen 

Entwicklung in der Ukraine immer entwickelt werden, sie sind aber eher formal, 

als real und enthalten überhaupt keine Nachhaltigkeit. Oft werden die 

gewöhnlichen Methoden der Entwicklung und Realisierung der Strategien mit 

jährlicher Prüfung und Korrektion nach dem aktualen Zustand vermeidet oder 

werden nicht aktuelle oder solche Richtungen, die im Moment keine normale und 

entsprechende Basis für ihre Realisierung haben, ausgewählt.  

Als Beispiel der Letzten Entscheidung dient die Entscheidung die Ukraine 

zur „Land im Smartphone“ sich zu verwandeln1. Obwohl selbst die Idee meisten 

Dienstleistungen zu digitalisieren und dadurch die Anzahl den Behörden und damit 

auch den Ausgaben aus den Haushalten an allen Niveaus und auch Korruption zu 

verringern sehr positiv scheint, ist es nicht alles mit der Realisierung so gut. 

Einerseits können nicht alle digitale Dienstleistungen bekommen und da unter 

diesen Leuten Kinder, ältere Leute und Behinderte sind, ist dieses System schon 

 
1 Zelenskij, V (2019). Ich treuem von Staat im Smartphone. Präsident der Ukraine. Retrieved 
from: https://www.president.gov.ua/news/ya-mriyu-pro-derzhavu-u-smartfoni-volodimir-

zelenskij-55585 [in Ukrainian] 
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nicht für allen und mehrere Leute können bei der totalen Realisierung dieses 

Systems bei Seite bleiben. Andererseits der Zugang zum Internet ist noch an sehr 

niedrigem Niveau nicht nur in den Dörfern, wo es oft überhaupt kein Internet gibt, 

sondern auch in mehreren Städten. Auch muss es behauptet werden, dass man die 

Entscheidungen auf diesem Weg ohne Ausgewogenheit trifft und die 

Gesetzgebung nicht harmonisiert wird, darum ist es keine Seltenheit, wenn man 

alles digital machen muss, aber danach auch wie gewöhnlich auf dem Papier, da 

die Gesetzgebung sagt, dass nur harte Kopie von Dokumenten die Operation 

beweisen können. Das hilft nicht bei der Arbeit und auch verlangt zusätzlicher 

Arbeitszeit und zusätzlichen Ressourcen und damit steigen die Ausgaben.  

Oft sind neue Systeme ineffektiv und funktionieren mit den Fehlern. Als 

Beispiel kann das System ProZorro dienen. System von digitalen Käufen, die 

Korruption in der Budgetsphäre verhindern soll, ProZorro, auch neues 

Administrativsystem „Dija“, dass zum Teil des Programms „Land im Smartphon“ 

werden sol. Selbst die Ideen von solchen digitalen Lösungen sind megagut, aber 

die Realisierung schon spricht von niedriger Nutzbarkeit von solchen Lösungen. 

So, zum Beispiel, hat man schon mehrere Bücher, Artikeln usw. zum Thema „wie 

ProZorro zu betrügen“ und „wie verdienen die Behörden an ProZorro“ 

geschrieben1. Auch mit den Administrativsystemen ist nicht alles so gut. So hat 

„Dija“ schon nicht einmal Datenleck gehabt2. Und die Regierung prophezeitet, 

dass bald „Dija“ ein Hauptadministrativsystem im Land wird, obwohl es nicht 

überall Zugang zum Internet gibt, nicht alle können solche Systeme benutzen oder 

sich erlauben Smartphone zu kaufen und fürs Internet zu zahlen. 

Auch sehr zweifelhaft ist die Lösung „Digitalisierung der Budgetsphäre“ 

unter der Kontrolle zu nehmen. Man hat dafür das ganze Ministerium der digitalen 

Transformation der Ukraine3 gegründet und in den kommenden Jahren die 

Repräsentanten des Ministeriums werden nicht nur in Kiew arbeiten, sondern auch 

in allen lokalen Verwaltungen. Das bedeutet zusätzliche riesige Ausgaben. Und 

was sollen praktisch diese Fachleute vor Ort machen und wie wird die praktische 

Wirkung und Effizienz dieser Arbeit ist noch nicht bestimmt bekannt.  

Interessant ist es, dass man auch mit der Entscheidung der Ministerkabinett 

der Ukraine von 1.10.2014 Staatsagentur für Digitalregierung in der Ukraine4 

 
1 Neprozora ProZorro: yak chinovniki obmanyuyut sistemu zakupivel [Untransparente ProZorro: 

wie Beamte täuschen das Beschaffungssystem] (2018). buhgalter.com.ua. Retrieved from 
https://buhgalter.com.ua/articles/zakupivli-za-derzhkoshti/neprozora-prozorro-yak-chinovniki-

obmanyuyut-sistemu-zakupivel/ [in Ukrainian] 
2 Dodatok „Diya“ zvinuvatili u „zlivi“ personalnih danih ukraYintsIv. Vlada zaperechue [Der 
„Dija“-Anwendung wurde vorgeworfen, die persönlichen Daten der Ukrainer „abgegossen“ zu 

haben. Behörden bestreiten] (2020). BBC News Ukraine. Retrieved from 

https://www.bbc.com/ukrainian/news-52636988 [in Ukrainian] 
3 Über das Ministerium (2021). Ministerium und Komitee für digitale Transformation der Ukraine. 

Retrieved from https://thedigital.gov.ua/ministry [in Ukrainian] 
4 Beschluss des Ministerkabinetts der Ukraine Über die genehmigte Verordnung über die staatliche 
Agentur für die elektronische Regulierung der Ukraine Nr. 492 (1. Oktober 2014) Retrieved from 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/492-2014-%D0%BF#Text [in Ukrainian] 



STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ECONOMY  

OF INDEPENDENT UKRAINE 

 

173 

gegründet hat. Jetzt darf keine Budgeteinrichtung Elektronik ohne Abstimmung 

seitens der Agentur kaufen1. Man sieht keine Berichte, die Regierung hat keine 

Programme der Erneuerung von Elektronick und Computertechnik, macht keine 

Schulungen wie diese Systeme zu benutzen und niemand versteht bescheid nach 

welchem Prinzip die Unternehmen diese Abstimmungen bekommen. Aber das ist 

obligatorisch und braucht Zeit. Und man spricht nicht von den Ausgaben an 

Staatsagentur dessen Arbeit zweifelhaft ist. Und das sind nur wenige Beispiele. 

Was sich der Strategien und unvernünftigen strategischen Entscheidungen 

anbetrifft, am Besten kann hier Wandel des Machtes 2004 dienen.  

Wie es schon früher gesagt wurde, hat der Wachstum der ukrainischen 

Wirtschaft ab 1999 angefangen. Als Entwicklungsmodelle diente damals die 

bestimmte Kombination der ökonomischen und politischen Strategien. Sie sahen 

vor die Erschaffung einer Gruppe nationaler Großkapitalisten und wurden an 

konkurrenzfähigen und stabilen Wechselkurs zum US-Dollar, sinkende Zinsen und 

abnehmende Inflation orientiert. Die stabile makroökonomische Ordnung war 

gekennzeichnet durch einen ausgeglichenen Staatshaushalt und eine niedrige und 

rückläufige Auslandsverschuldung. Solche mehr oder weniger stabile Bedingungen 

förderten die Bevölkerung zu den Ersparnissen, die später Wirtschaft durch 

Banksystem in Form von Krediten erhielte. Zur gleichen Zeit beginnt sich die 

Privatisierung der großen staatlichen Industriekomplexen durch die inländischen 

Investoren. Am Anfang der 200en mehr als 100.000 Objekte haben in der Ukraine 

ihr Eigentumsform verändert und im Staatseigentum blieben nur 15% der 

Unternehmen2. Der Anteil der Privatsektor in der BIP-Struktur bildete ca. 65%: 

von 40% in der Stromproduktion bis 98-99% in der chemischen und 

Leichtindustrie3. 

Das zeigte in mehreren Zweigen den positiven Einfluss – der ukrainische 

Export der Produktion von solchen Betrieben stieg. Das waren meistens Eisen, 

Stahl und Metallprodukte, die durch billige Energie der staatlich kontrollierten 

Kohleindustrie und günstiges russisches Gas gefördert wurden. Der ansteigende 

Export sorgte dafür, dass im Jahre 2000 die Leistungsbilanz positiv wurde und 

2004 mit 3,7 Milliarden US-Dollar ihren Höchststand erreichte. Die 

Leistungsbilanz (die alle Kapitalströme ins Land und aus dem Land hinaus 

beinhaltet) blieb bis 2005 positiv4. Trotzdem hat es nicht bedeutend die Geografie 

von Export verändert. Russland und andere GUS-Städte haben während den 

 
1 Staatliche Agentur für die elektronische Regulierung der Ukraine (2021). PRO. Retrieved from 

https://regulation.gov.ua/catalogue/regulators/id63/functions [in Ukrainian] 
2 Yushchenko, V. (2004). Pro vnutrishnie i zovnishnie stanovyshche Ukrainy v 2003 rotsi. 
Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi rady Ukrainy [About the internal and external 

situation in Ukraine in 2003. Message from the President of Ukraine to the Supreme Council for 

Ukraine]. Kyiv [in Ukrainian]. 
3 Paskhaver, A. Inostrannym kompanijam ne nuzhen porjadok v Ukraine [Ausländische 

Unternehmen brauchen keine Ordnung in der Ukraine] (2012). Context-ua. Retrieved from: 

http//context-ua.com/print/interview/3724.html. [in Russian] 
4 Ukraine Leistungsbilanz: % des BIP (2021). CEIC. Retrieved from: 

https://www.ceicdata.com/de/indicator/ukraine/current-account-balance--of-nominal-gdp 
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nächsten 10 Jahren die Hauptrolle in der Struktur von Export gespielt. In den 

2000er Jahren intensivierte sich der Handel mit Russland auch durch Verkauf von 

großen Teilen oder gar Controlpaketen der gossen Industriebetrieben, vor Allem 

im Westen der Ukraine. Das hatte unterschiedliche Ereignisse. Einerseits stieg 

Export um 40%; 2005 – Exporte in die Russische Föderation gab der Ukraine 

7,5 Mrd. USD, 2007 – 12,7 Mrd. USD; 2010 stieg Russland zum größten 

Handelspartner der Ukraine mit ca. 26% aller Exporte auf1. Das führte auch dazu, 

dass Russland jetzt einen großen Einfluss an Wirtschaft und politische 

Entscheidungen der Ukraine hatte und obwohl sich seit dem Beitritt der Ukraine 

zur WTO 2008 sich schrittweise auch der Handel mit europäischen Ländern 

verbesserte, wurde die Situation mit Russland 2013-2014 zur Katastrophe für 

ukrainische Wirtschaft. Während den Jahren 2014 und 2015 sank das BIP um ca. 

18% und der Außenhandel um ca. ein Drittel. Die Hrywnja verlor an Kaufkraft und 

die Inflation betrug 48,6%2. Durch dieses Kries musste sich die ukrainische 

Wirtschaft reorientieren, was für mehrere Unternehmen, die nur an russische 

Märkte orientiert wurden, mit großen Verlusten verbunden wurde. Viele 

Unternehmen waren und sind bis jetzt nicht bereit ihre Technologien zu 

verbessern, um konkurrenzfähig an den EU-Märkten zu werden.  

Aus der anderen Seite hat Russland in der Ukraine dieselbe Politik, wie in 

Kasachstan, Georgien und manchen anderen postsowjetischen Ländern 

durchgeführt – sie hat die größte und wichtigste Industriekomplexe und auch große 

Agrarflächen unter der Kontrolle übergenommen und dann langsam diese Betriebe 

durch unterschiedliche ungünstige Lösungen zerstört. Die Agrarzonen wurden 

durch jährliche Landung von „schweren“ Kulturen erschöpft. So hat Russland 

durch seine Investitionen und auch kurzfristige Steigung von Export indirekt große 

und irreparable Schade der ukrainischen Wirtschaft und seinen Regionen 

angerichtet. 

Auch in den kommenden Jahren waren die staatlichen Unternehmen nicht so 

profitable – 2016 nur 5 aus 100 staatlichen Unternehmen waren profitable und 

haben zusammen 26 Milliarden Hrywnja verdient und 90 staatlichen Unternehmen 

hatten Gesamtverluste in Summe von 11,4 Milliarden Hrywnja3. Darum war dieses 

Modell einseitig und nicht ideal, aber es funktionierte. Und die Ukraine kann nicht 

bis heute die Ereignisse der Jahres 2004 zu übersteigen, obwohl sie dazu nah im 

Jahre 2015 war. Aber nach den Präsidentenwahlen 2004 hat neue Regierung dieses 

Modell entfernt und ein total neues Modell durchgesetzt. Es gründete sich an 

finanzsektorbasiertes Wachstumsregime. Das war notwendig mit der Zeit zu 

 
1 Wirtschaftsstatistik / Wirtschaftliche Aktivität – Geografische Struktur des Außenhandels mit 

Waren (2021). Staatsstatistik der Ukraine. Retrieved from: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm [in Ukrainian] 
2 Vielzweigige statistische Informationen / Komplexe Statistiken (2021). Staatsstatistik der 

Ukraine. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/mp.htm [in 

Ukrainian] 
3 Bericht Top-100 Staatsunternehmen 2016 (2017). Ministry for Development of Economy, Trade 

and Agriculture. Retrieved from: https://issuu.com/mineconomdev/docs/-100 [in Ukrainian] 
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machen, aber mit der schrittweisen Übergangsperiode. Darum führte diese 

Entscheidung zur Steigung der Diskrepanzen in der Regionalentwicklung. Und da 

damit verbundene Situation noch kompliziert war, hat es als zusätzlicher Faktor, an 

dem Russland 2014 profitiert hat, gedient. 

Die Politik der Regierung, die nicht an Milderung der Diskrepanzen in der 

Regionalentwicklung des Staates angerichtet wurde, führte zur riesigen sozialen 

Schichtung in der Ukraine. Im Land bildete sich solche Einkommensverteilung, 

wie in den Lateinamerikanischen Ländern, wo sich die Hauptanteil der 

Bevölkerung sich in der Gruppe mit den niedrigen Einkommen konzentriert und 

Spalt zwischen den Armen und den Reichen ständig wächst. Die Differenz 

zwischen den Einkommen von 10% den reichsten und 10% den ärmsten 

Einwohnern der Ukraine wuchs von 4,5 bis 50 und mehr Malle, was mindestens 

10-15mal die Ereignisse der wirtschaftlich entwickelten Länder übersteigt1. Der 

Wohlstand der 100 reichsten Ukrainern wächst 12mal schneller als BIP des 

Landes2. Ständig wächst der Anteil von ukrainischen Millionären, angesichts den 

antikorruptiven Initiativen, mehreren neugegründeten staatlichen Organisationen 

für die Prävention der Korruption, die man aus dem Staatsbudget finanziert. So 

zeugen die Daten dafür, dass 2017 es in der Ukraine mehr als 4.000 Millionäre 

registriert wurde3, 2018 schon 5.000 und 2019 sich die Menge von Millionären fast 

verdoppelte und bis 8.000 Personen stieg4. Mit den Milliardären steht es in der 

Ukraine auch gut. Zum Beispiel, nach den Forbes-Daten eignete der ehemalige 

Präsident der Ukraine Poroschenko am Moment seiner Inauguration 1,7 Milliarden 

USD, und im Jahre 2021 6. Personen aus der Ukraine stiegen in die Rangliste der 

reichsten Menschen der Welt ein nach den Forbes-Daten5. 

Darum kein Wunder, dass auch das Niveau der Schattenwirtschaft in der 

Ukraine sehr hoch bleibt. Nach unterschiedlichen Schätzungen beträgt es bis 50% 

und die staatlichen schweizerischen Schätzungen veröffentlichen, dass sie 40% der 

Wirtschaft im Schatten in der Ukraine entdeckt haben6.  

Die Regierung hatte zahlreiche Veränderungen und Reformen durchgeführt. 

 
1 Symonenko, P. (2009). Tak dal'she zhit' nel'zja. Politik o politike [So darf man nicht 

weiterleben]. Kyiv: ADEF-Ukraine [in Russian].  
2 Der Wohlstand der 100 reichsten Ukrainer wächst zwölfmal schneller als das BIP des Landes 
(2018). Eprevda. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/25/641980/[in 

Russian]. 
3 Ukrainische Millionäre 2017: mehr als 4 Tsd. Personen haben mehr als Million Hrzwnja 
Einkommen deklariert (2018). Slovodilo. Retrieved from 

https://www.slovoidilo.ua/2018/05/08/infografika/finansy/ukrayinski-miljonery-2017-roku-bilsh-

nizh-4-tysyachi-osib-zadeklaruvaly-doxid-miljon-hryven [in Ukrainian] 
4 Es gibt 8 Tsd. Millionären in der Ukraine und ein Milliardär aus Dnipro (2020). Dniprograd. 

Retrieved from https://dniprograd.org/2020/07/26/v-ukraini-nalichuetsya-8-tis-milyoneriv-odin-z-

milyarderiv-z-dnipra_85127 [in Ukrainian] 
5 Forbes hat das Rating der ukrainischen Milliardäre aktualisiert. 2020 war für fast alle ein 

erfolgreiches Jahr (2021). BBC. Retrieved from https://www.bbc.com/ukrainian/press-review-

56392247 [in Ukrainian] 
6 Ukraine (2021). Seco-Cooperation. Retrieved from https://www.seco-

cooperation.admin.ch/secocoop/de/home/laender/ukraine.html 
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Sie zeigten riesige positive Ereignisse in mehreren Sphären. Aber diese führte 

dazu, dass man neue Finanzquelle aussuchen musste. Meistens waren das 

Kreditgelder. Obwohl man Kredite nicht extensiv, sondern für die Entwicklung 

benutzte, führte die steigende Abhängigkeit des Staates von den Kreditmitteln zur 

Vertiefung der negativen Folgen der Wirtschaftskreise 2008-2009. 

Auch für Akkumulierung von Geldern hat die Regierung einen gewöhnlichen 

Schritt gemacht – die Privatisierung. Diesmal war das das größte 

Stahlwerkkombinat der Ukraine, Kryvorischstal, das im Juni 2004 an ein 

Konsortium der größten Industriellen des Landes verkauft worden war, wurde 

wieder verstaatlicht1 und im Anschluss abermals privatisiert und an AcelorMittal 

verkauft2. Einerseits hatten solche Taten entsprechende Hintergründe – das 

Unternehmen hat nicht alle Verspreche und Punkte des Vertrages realisiert. 

Andererseits die Wege, die dafür ausgewählt wurden, zeugten dafür, dass auch 

legales Business in der Ukraine sich nicht immer wohl und sicher fühlen kann. In 

den kommenden Jahren haben dies auch andere Zufälle beweist. Als größte 

Beispiele dafür können die Situation mit Verlust der Investition seitens 

Volkswagen 20193 (1,5 Milliarden Dollars Investierung, 4,5 Milliarden Dollars 

Export pro Jahr) und „Motor Sich“4 dienen. Und wenn im ersten Fall es um 

verlieren Möglichkeiten geht, im zweiten Fall kann die Ukraine durch die 

Entscheidungen der internationalen Gerichte bestrafft werden. Dann wird es nur als 

Beispiel für ausländischen Großinvestoren dienen, dass jene Tätigkeit in der 

Ukraine mit großem Risiko verbunden ist. Das bedeutet, dass mindestens in den 

nächsten 5 Jahren die Ukraine ihr Investitionspotenzial und Attraktivität verlieren 

wird.  

Dies wird auch schwache Produktwettbewerbsfähigkeit der Ukraine und 

schrittweisen Verlust der Innenmärkte vertiefen. Die ukrainische Produktion ist oft 

ineffizient. Sie konsumiert mehr Energie als fast alle postsowjetischen Länder 

außer Turkmenistan (Abb. 2) und ukrainische Energieeffizienz ist 2mal niedriger 

als in solchen europäischen Ländern wie Polen, Tschechien und Ungarn.  

Dieselbe Situation ist auch gut beobachtbar im Bezug auf die 

Arbeitsproduktivität im Industriekomplex der Ukraine, wo sie bedeutend niedriger 

als in anderen europäischen Nachbarstädten ist.  

 

 
1 Das Gericht nimmt den Fall des Verkaufs von Kryvorizhstal im Jahr 2004 wieder auf. SCM 

erklärt die Nichtbeteiligung (2013). Radiosvoboda. Retrieved from 

https://www.radiosvoboda.org/a/25009507.html [in Ukrainian] 
2 Unsere Geschichte (2021). ArcelorMittal. Retrieved from 

https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?id=63 [in Ukrainian] 
3 Den Investor „ankurbeln“. Wie die Ukraine Volkswagen (2021). Fokus. Retrieved from 
https://focus.ua/opinions/478015-otshit-investora-kak-ukraina-poteryala-volkswagen [in Russian] 
4 Du Tao, Präsident von Skyrizon: Die Ukraine hat uns keine andere Wahl gelassen, als an ein 

internationales Schiedsverfahren zu appellieren (2021). Vesti. Retrieved from 
https://vesti.ua/mir/ukraina-ne-ostavila-nam-drugogo-vyhoda-kitajskie-aktsionery-motor-sichi [in 

Russian] 
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 Abbildung 2 – Energieverbrauch (kg Öläquivalent) pro 1.000 USD BIP 

1991-2015 
Quelle: Zusammengestallt nach den Daten der Weltbank1 

 

Teilweisend sind beide Probleme mit der niedrigen Energieeffizienz und 

Abhängigkeit, mit unvernünftigen Entscheidungen der ukrainischen Regierung 

verbunden. Die ukrainische Wirtschaft, wie es schon gesagt wurde, ist von der 

Energieressourcen, vor allem russischen, abhängig, was zu einem Kernproblem 

nicht nur Wirtschaft, aber auch kommunalen Tarifen wird. Obwohl Konsum und 

Anteil der Import in diesem Bereich sich verringert und damit auch verändert, 

bleiben sie noch hoch (Abb. 3). 
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 Abbildung 3 – Volume des Verbrauches und des Imports des Erdgases in der 

Ukraine, Milliarden Kubikmeter  
Quelle: Daten nach der Naftogaz Ukraine2 

 
1 Energy use (kg of oil equivalent) per $1,000 GDP (constant 2017 PPP) (2021). WorldBank. 

Retrieved from https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.COMM.GD.PP.KD  
2 Gasverbrauchsvolumen (2020). Naftogaz. Retrieved from 
https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/8B3289E9F4B2CF50C2257F7F0054EA23 [in 

Ukrainian] 
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Solche große Abhängigkeit der Ukraine vom Fremdgas führt zur Instabilität 

und Steigerung von Preisen. Aber selbst die Regierung der Ukraine hat dafür 

Barriere geschafft und den Zugang zum inneren Markt für Privatunternehmen 

verschössen. Das funktionierte auch für den transnationalen Korporationen, die 

Führende Unternehmen in ihrem Zweig nach den Technologien sind und fast 

unbegrenzte Investitionsressourcen eignen. Dafür hat man in der Ukraine 

unterschiedliche Mechanismen benutzt: unklare Prozedur der Ausgabe von 

besonderen Erlaubnissen, Schwierigkeiten mit der Benutzung der Infrastruktur, 

Abwesenheit von Mechanismen der Investorensicherung und oft unkontrollierte 

Taten seitens der Machtorganen. Dies alles führte zu mehreren Verlusten. Zu den 

größten gehört österreichisches ExxonMobil. Im Jahre 2005-2006 hat ExxonMobil 

versucht in der Ukraine Recht an Entwicklung Verkerch-Block zu bekommen. 

Aber die Regierung der Ukraine hat die Vorschläge der Unternehmen abgelehnt 

und Rechte dafür unbekannter Vanco Prikerchenskaza statt Weltgigant 

übergegeben. Darum hat Rumänien Investitionen, die für die Ukraine geplant 

wurden, für die Entwicklung von Neptun-Block mit ca. 80 Milliarden Kubikmeter 

von Erdgas erhalten. Während 2008-2015 hat Rumänien 1,5 Milliarden € erhalten 

und jetzt hat eine perspektive Gasindustrie1.  

Dies alles zeugt für Ineffizienz der ukrainischen Wirtschaft. Noch mehrere 

Beispiele können das beweisen. Aber trotzdem bleibt die ukrainische Wirtschaft 

vor großem Interesse für mehreren Ländern, vor allem für Deutschland und 

Österreich. Deutsche GIZ funktioniert im Land seit 1994. Und Das Länder-

Informations-Portal (gefördert durch Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung) bezeichnet die ukrainische Wirtschat als 

„Wirtschaft, die Potential auf Grundlage eines großen Absatzmarktes, einer gut 

ausgebildeten Bevölkerung, diversifizierter Ressourcen (fruchtbare Böden, Öl-, 

Gas- und Kohlevorkommen u.a.) und einer strategisch günstigen Lage zwischen 

der EU und Russland (durch das ukrainische Territorium verlaufen 80% aller 

Gasleitungen nach Europa) besitzt“2. Darum lohnt es sich positive Taten und 

Ereignisse auf dem Weg der Wirtschaftsentwicklung in der Ukraine zu erforschen. 

Am Ende der 2010ten hat die Ukraine ihren Außenhandelsumsatz im 

Vergleich zu 2000en fast 5mal übergestiegen3. 

Die Ukraine hat riesigen Summen der Förderungsmittel akzeptiert, was der 

 
1 Amelin, A. (2016). Bericht über 25 Jahre Unabhängigkeit der Ukraine: Wirtschaftliche 
Ergebnisse. Slideshare. Retrieved from https://www.slideshare.net/UIFuture/25-153313558 [in 

Ukrainian] 
2 Ukraine Wirtschaft im Überblick (2020). Liportal. Retrieved from 
https://www.liportal.de/ukraine/wirtschaft-

entwicklung/#:~:text=Zwischen%202012%20und%202015%20befand,um%203%2C3%25%20ges

tiegen.&text=2021%20soll%20das%20BIP%20nur%20um%201%2C1%25%20steigen 
3 Referenz „Außenhandel der Ukraine mit Waren und Dienstleistungen im Jahr 2019“ (2020). 

Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung, Handel und Landwirtschaft der Ukraine. Retrieved 

from https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=30d3074d-6882-4aac-bc4f-
f4af8a30b221&title=DovidkazovnishniaTorgivliaUkrainiTovaramiTaPoslugamiU2019-Rotsi [in 

Ukrainian] 
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ukrainischen Wirtschaft bedeutend geholfen hat. So zum Beispiel 2014 hat die 

deutsche Bundesregierung die Entwicklungshilfe auf 20 Mio. Euro erhöht. 2016 

wurden alle Unterstützungsmaßnahmen der Bundesregierung im „Aktionsplan 

Ukraine“ gebündelt3,4. Diese und andere Hilfen haben der Ukraine geholfen Teil 

der destruktiven Folgen des Krieges zu überwinden und auch manche wichtigen 

Reformen durchzuführen. 

Am 1. September 2017 tritt vollständig die Assoziierungsabkommen, das 

Regeln der Freihandel der Ukraine mit EU reglementiert, in Kraft1. Dies nicht nur 

hilft die Ukraine in den EU-Binnenmarkt zu integrieren, sondern auch Export von 

ukrainischen Wahren zu aktivieren. 

Zum ersten Mal 2018 wurde und blieb seit der Kriese Banksektor der 

Ukraine wieder profitable und hat 21,7 Milliarden Hrywnja Reingewinn  gebracht. 

Zum letzten Mal war ukrainisches Banksystem 2013 profitable. Damals hat sie nur 

1,4 Milliarden Hrywnja Reingewinn gebracht2.  

In der Vorpandemieperiode hat sich Wachstum ukrainischer Wirtschat 

angefangen – seit 2016 wächst die Wirtschaft, seit 2017 steigt BIP (2018 – 2,2%, 

2019 – 3,3%), stieg auch Export uns die Inflation ging 2019 auf 9% zurück3,4.  

Obwohl die ukrainische Wirtschaft sich durch Instabilität charakterisiert und 

während den letzten Jahren mehrere Turbulenzzonen erlebt hatte wie Krieg, 

Verlust von Teilen des Territoriums und damit auch manchen Wirtschaftszweigen, 

eine Reihe von Präsidenten- und Parlamentswahlen und andere, bleibt sie für 

Fremdinvestoren noch attraktiv. Davon zeugen zahlreiche ausländische 

wirtschaftliche und Businessforums, die sich an Territorium der Ukraine 

stattfinden. Als Beispiel von solchem Forum können österreichische Wirtschafts- 

und Investitionsforums3 dienen. Auch selbst die Regierung von Österreich 

unterstützt solchen Forums, da sie das Hauptinteresse und Richtungen der 

Kooperation definiert hat4. 

Vielleicht nicht so positive Indikatoren im allgemein, aber die auch zeigen, 

dass die Ukraine außer den Kreditgelder eine andere Außenquelle der Finanzierung 

 
1 Assoziierungsabkommen (2017). Ministerkabinett der Ukraine. Retrieved from 

https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/ugoda-pro-

asociacyu#:~:text=1%20вересня%202017%20року%20після,набула%20чинності%20у%20пов
ному%20обсязі.&text=Угода%20про%20асоціацію%20між%20Україною%20та%20ЄС%20(а

нгл.) [in Ukrainian] 
2 Der Gewinn des Bankensystems erreichte 2018 einen historischen Höchststand (2019). National 
Bank of Ukraine. Retrieved from https://bank.gov.ua/ua/news/all/pributok-bankivskoyi-sistemi-za-

2018-rik-syagnuv-istorichnogo-maksimumu#:~:text= 

У%202018%20році%20платоспроможні%20банки,становив%201%2C4%20млрд%20грн.&te
xt=Зокрема%2C%20обсяг%20відрахувань%20банками%20у,млрд%20грн%20у%202018%20

році. [in Ukrainian] 
3 Der Präsident der Ukraine und der Bundespräsident der Republik Österreich nahmen am 
ukrainisch-österreichischen Wirtschaftsforum teil (2020). Botschaft der Ukraine in der Republik 

Österreich. Retrieved from https://austria.mfa.gov.ua/de/news/prezident-ukrayini-ta-federalnij-

prezident-respubliki-avstriya-vzyali-uchast-v-ukrayinsko-avstrijskomu-biznes-forumi 
4 Die ukrainische Wirtschaft (2021). WKO. Retrieved from 

https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/die-ukrainische-wirtschaft.html 
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hat – die Kosten, die die Ukrainer, die im Ausland arbeiten, nach Ukraine bringen. 

Obwohl Anteil von solchen Mitteln in der Ukraine bedeutend höher als in den 

Nachbar- und EU-Städten ist, zeugt es für denselben Weg, der früher gewöhnlich 

für Polen, Lettland und Ungarn war. Die Ukraine bekommt ca. 10% BIPs aus 

solchen Quellen (Abb. 4). Falls die Regierung effektive Stimulierungsmethoden 

der Verwendung von solchen Kosten in der ukrainischen Wirtschaft entwickelt, 

wird das Land schnell profitieren. 
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Quelle: Zusammengestallt nach den Daten der Weltbank1 

 

Obwohl die Ukraine früher als Industriestaat bekannt wurde, wuchs wegen 

der strukturellen Wandel Anteil der Landwirtschaft im BIP des Landes. Es 

charakterisiert die Entwicklung des Landes meistens negativ, aber früher war der 

Anteil der Landwirtschaft im BIP der Ukraine viel höher (Abb. 5). 

Es kann als depressive Prozesse charakterisiert werden, aber für Wirtschaft 

der Ukraine hat es in wenigen Jahren Erfolg gedacht. Und jetzt ist die ukrainische 

Landwirtschaftsproduktion weltweit hochgeschätzt. So hat die Ukraine 2019 den 

ersten Platz in Europa und den zweiten in der Welt nach den Volumen der 

importierten zu EU Bio-Produkte besetzt – 76,9% von Korn, 31,8% – Weizen, Öl-

Kulturen 18,2% (zweite Platz nach Türkei), Soja – 13% (4 Platz), Früchte – 11% 

(3 Platz)2. Ersten Platz in der Welt nach Export von Sonnenblumenöl, 3 Platz nach 

 
1 Personal remittances, received (% of GDP) (2021). WorldBank. Retrieved from 

https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS 
2 Die Ukraine belegte nach den Volumen der importierten Bio-Produkte den ersten Platz in Europa 

und den zweiten Platz in der Welt (2020). Ministerkabinett der Ukraine. Retrieved from 

https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-posila-pershe-misce-v-yevropi-za-obsyagami-
importovanoyi-organichnoyi-produkciyi-ta-druge-u-sviti#:~:text=За%20підсумками%202019% 

20року%20Україна,сходинки%20порівняно%20з%20попереднім%20роком. [in Ukrainian] 
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Export von konzentrierten Apfelsaft, 4 Platz nach Maisexport1. Sie besitzt den 

dritten Platz in der Welt nach China und Indien nach Export von Kartoffeln2. Nach 

Produktion und Export von Honig den dritten Platz in der Welt und den ersten 

Platz in Europa3. Die Ukraine besitzt den vierten nach den USA, China und Chili 

Platz in der Welt nach Produktion der Nüsse4. Und das sind nicht alle Erfolge der 

Ukraine. 
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Abbildung 5 – Anteil der Landwirtschaftsproduktion im BIP der Ukraine 

1991-2019, %  
Quelle: Zusammengestallt nach den Daten der Weltbank5 

 

Aber die Regierung der Ukraine muss in den kommenden Jahren alles dafür 

machen, um Entwicklung der Verarbeitungszweig in der Ukraine zu realisieren 

und das Land nicht nur durch Export der Mittel bekannt zu machen, sondern auch 

Produktion mit hohem Mehrwert zu exportieren. 

Die durchgeführte Analyse erlaubt uns solche Schlussfolgerung zu treffen. 

Die ukrainische Wirtschaft und Finanzsystem hatten ein großes Potential, aber 

auch Hindernisse auf ihrem Weg. Trotz der mehreren negativen Folgen hat die 

Ukraine einen bedeutenden Platz in der Weltwirtschaft genommen und ist von 

 
1 Die Ukraine ist unter den führenden Weltexportüren der Landwirtschaftsproduktion (2020). Agri-

Gator. Retrieved from https://agri-gator.com.ua/2020/05/13/ukrayna-sredy-lyderov-myrovoho-
rejtynha-jeksporterov-selkhozproduktsyy/ [in Russian] 
2 Die Ukraine ist unter den TOP-3 Länder-Kartoffelproduzenten der Welt (2020). Retrieved from 

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/08/31/664562/ [in Russian] 
3 Im vorigen Jahr exportierte die Ukraine 71% ihres Honigs in die EU – die Vereinten Nationen 

(2018). Ukrinform. Retrieved from https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2525340-torik-

ukraina-eksportuvala-do-es-71-svogo-medu-oon.html [in Ukrainian] 
4 Die Ukraine ist unter den TOP-5 Länder-Nüssenproduzenten der Welt (2020). Liga Business. 

Retrieved from https://biz.liga.net/all/prodovolstvie/novosti/ukraina-vorvalas-v-top-5-mirovyh-

proizvoditeley-orehov [in Russian]. 
5 Agriculture, forestry, and fishing, value added (% of GDP) (2021). WorldBank. Retrieved from 

https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS 
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besonderem Interesse für den ausländischen Staaten. Aber für die Harmonisierung 

der Entwicklung von ukrainischer Wirtschaft und für Erreichung der Stabilität und 

Erfolg muss noch viel, besonders seitens der Regierung, gemacht werden. Unter 

den Hauptschritten sind: 

− die Entwicklung von festen Entwicklungsstrategien, die nicht von den 

Präsidenten- und Parlamentwahlen abhängen werden und ständig nach den 

Weltprinzipen nur an die moderne Situation korrigiert werden; 

− Entwicklung das effektive System der Korruptionsbekämpfung und der 

Sicherung von finanzieller Sicherheit; 

− Ersetzung von klaren und bestimmten „Spielregeln“ seitens des Staates 

für Business und Haltung von solchen Regeln; 

− Erschaffung an allen Niveaus des klaren und verfügbaren Systems der 

Eintritt von Investoren; 

− vernunfte Regelung der Privatisierungsprozessen und Planung der 

Investitionseinnahme nach den Prioritäten (besonders was sich internationalen 

Investoren anbetrifft); Erschaffung von besonderen Bedingungen für in- und 

ausländischen Investoren, die in Prioritätsbronchen investieren; 

− Exportunterstützung und Vermeidung der vernunften 

Quotenverteilung; 

− Realisierung der Entwicklung der Verarbeitungszweig in der Ukraine 

und damit auch Übergang von Rohstoffexport zum Endproduktexport; 

− Sicherung der Energieeffizienz durch Realisierung den besten 

Weltpraxises der Energieeffizienz und auch Eintrittserlaubnis für den 

internationalen Energie- und Erdgasunternehmen und Investoren; 

− Stimulierung der Unternehmenstätigkeit; 

− Entwicklung von Mechanismen der vernunften Verwendung von 

Geldern, die die Inländer, die im Ausland arbeiten, nach der Ukraine bringen. Hier 

ist auch die Entwicklung von besonderen Möglichkeiten und ihre Sicherung seitens 

des Staates für den Privatpersonen, die diese Gelder mitbringen für Eröffnung von 

eigenen, oder auch kollektiven Business, insbesondere in den Prioritätszweigen für 

die Ukraine. Als zusätzliche Möglichkeit – Entwicklung seitens des Staates 

Investitionplattforms oder Fonds für solchen Leuten und Kapital, die kostenlos für 

diesen Personen seitens des Staates oder staatlich ernannten Personen geleitet 

werden. 

Nur wenn diese Maßnahmen ausgewogen und im Komplex miteinander und 

mit den anderen Nebenschritten und -Reformen realisiert werden, wird das Erfolg 

für die ukrainische Wirtschaft bringen. 
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3.2 Особливості розвитку транспортно-логістичної системи 

Німеччини в контексті збалансованого сталого розвитку1 
Стратегічним напрямом розвитку національної економіки Німеччини є 

формування інтегрованої транспортної системи та модернізація транспортної 

інфраструктури у рамках реалізації європейської транспортної політики TEN-

T2. Для цього є об'єктивні передумови. Німеччина має вигідне економіко-

географічне, логістичне й транзитне положення. У країні функціонує 

розвинута мережа транспортної інфраструктури, до якої входить 

автомобільний, залізничний, повітряний, водний (морський, річковий і 

озерний), трубопровідний транспорт, а також громадський транспорт 

пасажирських перевезень.  

Географічне положення Німеччини дозволяє контролювати сухопутні, 

річкові й повітряні транспортні шляхи між країнами Західної, Північної, 

Центральної та Східної Європи, морські транспортні коридори між 

акваторіями Балтійського і Північного морів (Кільським каналом). 

Все це сприятиме підвищенню ефективності використання транзитного 

потенціалу країни; оптимізації руху транспортних потоків з використанням 

цифрових технологій3,4,5,6,7; мінімізації логістичних витрат8,9,10 раціональній 

 
1 Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи Інституту економіки 

промисловості НАН України «Формування інституційного середовища модернізації 

економіки старопромислових регіонів України» (номер держреєстрації 0118U004490, 

IV кв. 2018 р. – III кв. 2021 р.) 
2 Transport in the European Union. Current Trends and Issues. Mobility and Transport. European 

Union. April 2018. URL: https://ec.europa.eu/trans-port/sites/transport/files/2018-transport-in-the-

eu-current-trends-and-issues.pdf. 
3 Кwilinski A. Mechanism of modernization of industrial sphere of industrial enterprise in 

accordance with requirements of the information economy. Marketing and Management of 

Innovations. 2018. No. 4. P. 116-128. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-11 
4 Kwilinski A. Mechanism for assessing the competitiveness of an industrial enterprise in 

the information economy. Research Papers in Economics and Finance. 2018. Vol. 3. No. 1. P. 7-

16. https://doi.org/10.18559/ref.2018.1.1 
5 Kwilinski A. Implementation of Blockchain Technology in Accounting Sphere. Academy of 

Accounting and Financial Studies Journal. 2019. Vol. 23(SI2). P. 1-6. Retrieved from 

https://www.abacademies.org/articles/Implementation-of-Blockchain-Technology-in-Accounting-
Sphere-1528-2635-23-SI-2-412.pdf 
6 Trushkina N. Development of the information economy under the conditions of global economic 

transformations: features, factors and prospects. Virtual Economics. 2019. Vol. 2. No. 4. P. 7-25. 
https://doi.org/10.34021/ve.2019.02.04(1). 
7 Dzwigol H., Dźwigoł–Barosz M., Kwilinski A. Formation of Global Competitive Enterprise 

Environment Based on Industry 4.0 Concept. International Journal of Entrepreneurship. 2020. 
Vol. 24. No. 1. P. 1-5. 
8 Трушкіна Н. Управління логістичною діяльністю підприємства: теоретичні аспекти. 

Management of economic systems: collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, 
Deutschland, 2017. P. 68-77. 
9 Залознова Ю.С., Драчук Ю.З., Трушкіна Н.В. Логістичні концепції на промисловому 

підприємстві в умовах глобалізації ринку. Проблеми економіки. 2016. № 3. С. 228-238. 
10 Трифонова О.В., Трушкіна Н.В. Управління ризиками логістичної діяльності 

промислових підприємств. Бізнес Інформ. 2018. № 12. С. 268-274. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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організації логістичної діяльності,1,2 на засадах кластеризації в контексті 

збалансованого сталого розвитку3,4,5,6,7,8,9; зміцненню конкурентних позицій 

на європейському та світовому ринках транспортно-логістичних послуг. 

Слід зазначити, що відповідно до досліджень Світового банку за 2012-

2018 рр.10 Німеччина має найвищий індекс ефективності логістики. Так, у 

світовому рейтингу Німеччина посіла в 2018 р. 1-е місце серед 160 країн 

світу. У 2012 р. країна була на 4-му місці серед 167 країн світу.  

При цьому за період 2012-2018 рр. спостерігається позитивно стабільна 

тенденція позицій країни в рейтингу за основними індикаторами. Майже за 

 
1 Trushkina N., Rynkevych N. Optimization of information flows in transport logistics 

[Оптимизация информационных потоков в транспортной логистике]. Contemporary issues of 

sustainable development: monograph / Edited by T. Pokusa, O. Nestorenko. Opole: The Academy 
of Management and Administration in Opole, 2019. P. 137-146. 
2 Zaloznova Yu., Trushkina N. Management of logistic activities as a mechanism for providing 

sustainable development of enterprises in the digital economy. Virtual Economics. 2019. Vol. 2. 
No 1. P. 63-80. https://doi.org/10.34021/ve.2019.02.01(4) 
3 Kwilinski A., Trushkina N. Logistics cluster as an institution of regional development in the 

context of economic modernization. Science and practice. 2019. June 28. University of 
Macedonia. Midas S.A., Thessaloniki, Greece. Р. 55-59. 
4 Trushkina N. Improving the efficiency of the transport and logistics system in the context of 

sustainable development: the EU experience [Підвищення ефективності функціонування 
транспортно-логістичної системи в контексті сталого розвитку: досвід ЄС]. Territories’ 

development: social, economic and humanitarian issues: monograph / Edited by T. Nestorenko, S. 

Sliwa; The Academy of Management and Administration in Opole. Opole: Publishing House 

WSZiA, 2019. P. 142-149. 
5 Trushkina N. Financial ensuring mechanism of management innovative development of the 

transport-logistics system. Organizational-economic mechanism of management innovative 
development of economic entities: collective monograph / Edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / 

Higher School of Social and Economic. Przeworsk: WSSG, 2019. Vol. 3. P. 227-236. 
6 Trushkina N. European experience in the development an integrated transport and logistics 
system [Европейский опыт развития интегрированной транспортно-логистической 

системы]. Research and Practice: collection of scientific articles (Paris, September 27, 2019). 

Lardy Publishing House, Paris, France, 2019. P. 39-43. 
7 Ivanov S., Dzwigol H., Trushkina N. Proposals for the Formation of a Transport and Logistics 

Cluster as an Institution of Regional Development (on the Example of Donetsk Economic Region). 

Economic Herald of the Donbas. 2019. No. 4(58). P. 51-60. https://doi.org/10.12958/1817-3772-
2019-4(58)-51-60. 
8 Іванов С.В., Ляшенко В.І., Трушкіна Н.В. Правові аспекти створення транспортно-

логістичних кластерів в регіонах України. Gesellschaftsrechtliche Transformationen von 
wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung: Collective monograph / 

Akademie der Wirtschaftswissenschaften der Ukraine. Nüremberg: Verlag SWG imex GmbH, 

2020. S. 661-668. 
9 Liashenko V., Ivanov S., Trushkina N. A Conceptual Approach to Forming a Transport 

and Logistics Cluster as a Component of the Region’s Innovative Infrastructure (on the Example 

of Prydniprovsky Economic Region of Ukraine). Virtual Economics. 2021. Vol. 4. No. 1. P. 19-53. 
https://doi.org/10.34021/ve.2021.04.01(2) 
10 Connecting to Compete 2018. Trade Logistics in the Global Economy. The Logistics 

Performance Index and Its Indicators / J.-F. Arvis, l. Ojala, C. Wiederer, B. Shepherd, A. Raj, K. 
Dairabayeva, T. Kiiski. Washington, DC, The International Bank for Reconstruction and 

Development, The World Bank, 2018. 
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всіма показниками Німеччина є лідером. Лишу за індикатором «Простота 

організації міжнародних вантажоперевезень» вона посіла 4-е місце після 

Бельгії (1-е), Швеції (2-е), Австрії (3-е місце). За індикатором «Відстеження 

постачань» Німеччина зайняла 2-е місце, поступаючись Фінляндії. За 

індикатором «Своєчасність постачань» Німеччина має 3-ю позицію після 

Бельгії (1-а) і Данії (2-га) (табл. 1). 

Таблиця 1 – Місце Німеччини в рейтингу ефективності логістики за 

2012-2018 рр. 

Індикатори 

Роки 

2018 2012-2018 

Ранг Бали Ранг Бали 

Якість інфраструктури 1 4,37 4 4,38 

Простота організації міжнародних вантажоперевезень 4 3,86 4 3,83 

Ефективність роботи митниці 1 4,09 1 4,09 

Якість логістики та компетентність 1 4,31 1 4,26 

Відстежування постачань 2 4,24 1 4,22 

Своєчасність постачань 3 4,39 1 4,40 

Індекс ефективності логістики 1 4,20 1 4,19 

Складено за даними1. 
 

За даними Armstrong & Associates, Inc.2, частка логістичних витрат у 

ВВП Німеччини становила в 2017 р. 8,8%, у 2019 р. – 8,1% (середньосвітовий 

показник – 11 і 10,7%, відповідно). Питома вага доходів 3PL сектору 

складала в 2017 р. 10,6% обсягу логістичних витрат, а у 2019 р. – 10,5% 

(середньосвітовий показник – 9,9 і 10,2%, відповідно). У 2019 р. частка ВВП 

Німеччини становила 4,5% загальносвітового ВВП, витрат логістичної 

діяльності – 3,4% загального їх обсягу в світі, доходів 3PL сектору – 3,5% 

загальносвітового обсягу (табл. 2). 

Таблиця 2 – Основні показники розвитку ринку логістичних послуг 

Німеччини в 2019 р. 

Країна 

Показники 

ВВП, млн 

дол. США 

Логістичні витрати Доходи 3PL сектору 

млн дол. США 
частка у ВВП, 

% 
млн дол. США 

частка у ВВП, 

% 

Німеччина 3863,3 313,3 8,1 32,9 0,9 

У світі 86651,0 9302,6 10,7 951,6 1,1 

Складено за даними3. 

 
1 Connecting to Compete 2018. Trade Logistics in the Global Economy. The Logistics 

Performance Index and Its Indicators / J.-F. Arvis, l. Ojala, C. Wiederer, B. Shepherd, A. Raj, K. 
Dairabayeva, T. Kiiski. Washington, DC, The International Bank for Reconstruction and 

Development, The World Bank, 2018. 
2 Global 3PL Market Size Estimates. Armstrong & Associates, Inc. October 7. 2020. Retrieved 
from https://www.3plogistics.com/3pl-market-info-resources/3pl-market-information/global-3pl-

market-size-estimates/ 
3 Global 3PL Market Size Estimates. Armstrong & Associates, Inc. October 7. 2020. Retrieved 
from https://www.3plogistics.com/3pl-market-info-resources/3pl-market-information/global-3pl-

market-size-estimates/ 
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Як показує статистичний аналіз, обсяги вантажоперевезень залізничним 

транспортом у Німеччині збільшилися за 2000-2018 рр. на 42,2%, 

автомобільним – на 6,5%. Аналогічна ситуація у країні спостерігається і з 

показником вантажообігу. Так, вантажообіг залізничного транспорту зріс на 

69,8%, автомобільного – на 12,8% (табл. 3).  

Таблиця 3 – Обсяги перевезення вантажів і вантажообіг залізничного й 

автомобільного транспорту в Німеччині 

Роки 
Вантажоперевезення, тис. т Вантажообіг, млн ткм 

залізничний автомобільний залізничний автомобільний 

2000 282861 3005104 75884 280699 

2005 321343 2764983 91601 310114 

2010 355715 2734605 107317 313104 

2013 373738 2938702 112613 305744 

2014 365003 3052628 112629 310142 

2015 367314 3035329 116632 314816 

2016 360712 3111819 117333 315769 

2017 376006 3161781 125162 313143 

2018 402261 3200890 128816 316766 

Представлена наявна інформація із статистичної бази даних Європейської економічної 
комісії ООН.  

Складено за даними1,2. 

 

Однак обсяги перевезення вантажів річковим транспортом у Німеччині 

скоротилися на 18,3%. Вантажообіг річкового транспорту зменшився на 

29,4% (табл. 4). 

Таблиця 4 – Обсяги перевезення вантажів і вантажообіг річкового 

транспорту  
Роки Вантажоперевезення, тис. т Вантажообіг, млн ткм 

2000 242223 66465 

2005 236765 64096 

2010 229607 62278 

2013 226864 60070 

2014 228489 59093 

2015 221369 55315 

2016 221349 54347 

2017 222731 55518 

2018 197904 46901 

Представлена наявна інформація із статистичної бази даних Європейської економічної 

комісії ООН.  

Складено за даними3. 

 

За умови нестабільності національної економіки Німеччини з 

 
1 Транспорт і зв'язок України за 2018 рік: стат. збірник. Київ: Державна служба статистики 
України, 2019. С. 144-145, 147-149. 
2 Транспорт України за 2019 рік: стат. збірник. Київ: Державна служба статистики України, 

2020. С. 104, 107. 
3 Транспорт України за 2019 рік: стат. збірник. Київ: Державна служба статистики України, 

2020. С. 108, 110. 
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урахуванням впливу екзогенних чинників розвитку глобальної економіки, 

світових тенденцій, змін геополітичної ситуації в світі і постійних коливань 

попиту споживачів транспортно-логістичних послуг, доцільним є 

прогнозування обсягів вантажоперевезень з використанням різних 

статистичних методів1,2,3.  

Метод авторегресії – побудова авторегресійної моделі, тобто динамічної 

регресійної моделі, що відображає часові зміни досліджуваного показника 

порівняно з його попередніми значеннями.  

Авторегресійна модель виглядає таким чином: 

,y...yyY ntn2t21t1t −−− +++= 
    (1) 

де ty
– прогнозне значення показника;  

nt2t1t y...,,y,y −−− – попередні значення прогнозного показника; 

n21 ...,,, 
– коефіцієнти авторегресії; 

t – порядковий номер попередніх значень показника. 

Метод середнього темпу зростання: 

,
y

y
K 1y

1

n
p

−=

      (2) 

де nY – значення прогнозного показника за поточний рік; 

1Y – значення прогнозного показника за базовий рік. 

Метод екстраполяції середньої – розрахунок здійснено за формулою 

n
Y

YY i
t

==
      (3) 

де nY – фактичні значення показника; 
n – кількість періодів. 

Метод «наївних моделей» – розрахунок здійснюється у такій 

послідовності: 

визначення щорічного приросту або зменшення обсягу перевезення 

вантажів: 

1nni VVV −−=
       (4) 

де nV – наступне значення показника; 

1nV − – попереднє значення показника; 

розрахунок середнього щорічного приросту або зменшення показника 

та прогнозного значення обсягу перевезення вантажів 

 
1 Шелобаев С. И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе. 
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 367 с. 
2 Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування. Київ: КНЕУ, 2001. 170 с. 
3 Геєць В. М. , Клебанова Т. С., Черняк О. І., Іванов В. В., Дубровіна Н. А., 
Ставицький А. В. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування. 2-ге вид., 

виправ. Харків: ІНЖЕК, 2008. 396 с. 
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.сер
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      (5) 

,VVV .сер.факт.пр +=
     (6) 

де .фактV
– фактичне значення показника за попередній період. 

n – кількість періодів. 

Метод екстраполяції тренду – розрахунок надається за видом лінійного 

рівняння 

,ttyt,tny,tY 2
t + =+=+= 

  (7) 

де 
y

– показник, що аналізується; 
t – період (роки); 
 , – коефіцієнти для розрахунку. 

У монографії1 доведено, що найбільш точним і достовірним методом 

прогнозування є метод авторегресії, який має ряд переваг, а саме: 

обґрунтованість й оперативність виконання розрахунків; менша похибка 

одержаних результатів; відсутність суб’єктивного чинника, властивого 

методу експертних оцінок тощо. Отже, цей метод є ефективним для 

прогнозування показників, оскільки має місце більш висока достовірність 

прогнозних значень. 

Здійснимо прогнозування обсягів вантажоперевезень різними видами 

транспорту Німеччини за допомогою методу авторегресії. Розрахунки 

показують, що обсяги перевезення вантажів залізничним транспортом 

зростуть за 2018-2021 рр. на 12,3%, а за 2018-2023 рр. – на 21,3%. Обсяги 

перевезення вантажів автомобільним транспортом збільшуватимуться у 

2021 р. порівняно з 2018 р. на 2,3%, а у 2023 р. – на 3,9%.  

Разом з тим, якщо у подальшому уряд Німеччини не буде здійснювати 

інвестування у розвиток річкового транспорту, стимулювати малий і середній 

бізнес у цьому секторі, впроваджувати механізми публічно-приватного 

партнерства та шукати нетрадиційні джерела фінансування (венчурний 

капітал, краудфандинг тощо), тоді й надалі спостерігатиметься тенденція 

скорочення обсягів перевезення вантажів. Так, прогнозується, що обсяги 

вантажоперевезень річковим транспортом знижуватимуться за 2018-2021 рр. 

на 7,1%, а за 2018-2023 рр. на 11,5% (табл. 5). Хоча річковий транспорт 

визнано привабливим видом транспорту з економічної й екологічної точок 

зору.  

Виходячи з вищевикладеного, можна дійти такого висновку. 

Використання прогнозування як ефективного інструменту планування 

діяльності підприємств у сфері транспорту й логістики дозволяє приймати 

обґрунтовані управлінські рішення при формуванні планів відвантаження 

 
1 Залознова Ю. С., Трушкіна Н. В. Удосконалення організації збутової діяльності 
вугледобувних підприємств України в умовах нестабільності попиту: теорія і практика: 

монографія / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2020. 166 с. 
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споживачам, стратегій подальшого розвитку компаній, антикризових 

програм, виявляти резерви підвищення ефективності організації логістичної 

діяльності, оптимізувати витрати та структуру експортно-імпортних операцій 

при наданні транспортно-логістичних послуг.  

Таблиця 5 – Прогнозні значення обсягів вантажоперевезень різними 

видами транспорту 

Види транспорту 
Прогнозні значення за роками, тис. т 

2019 2020 2021 2022 2023 

Залізничний 418071 434501 451577 469324 487768 

Автомобільний 3225537 3250373 3275401 3300622 3326037 

Річковий 193115 188441 183881 179431 175089 

Складено й розраховано авторами. 
 

Варто зазначити, що на даний час в ООН розглядають способи 

скорочення негативного впливу вантажних перевезень на довкілля. Одним з 

них, як вважають в Європейській економічній комісії ООН, може бути 

диверсифікація перевезень внутрішніми водними шляхами. Збільшення 

обсягів перевезення вантажів річковим транспортом обумовлено основними 

положеннями Паризької угоди в рамках Рамкової конвенції ООН про зміну 

клімату щодо регулювання заходів із зменшенням у світі викидів діоксиду 

вуглецю. В ООН пропонують країнам світу (у тому числі й Німеччині, у якій 

частка вантажних перевезень внутрішніми водними шляхами складає понад 

10%) приділити більше уваги розвитку водного транспорту як 

найвигіднішого з економічної точки зору і безпечнішого з екологічної.  

За даними Європейської економічної комісії, в останнє десятиліття 

спостерігається тенденція до збільшення розмірів суден при скороченні їх 

числа. Модернізація портової інфраструктури, розширення мережі маршрутів 

вантажоперевезень дозволять створити нові робочі місця, забезпечити сталий 

розвиток транспортної сфери. 

Це відповідає транспортній політиці ЄС, ключовим напрямом якої 

визнано зниження обсягу викидів вуглекислого газу від функціонування 

транспортної сфери. Це можливо досягти завдяки реалізації комплексу 

заходів, спрямованих на: 

зменшення до 2030 р. кількості автомобілів до 50% на традиційних 

видах палива в межах міських територій; повне відмовлення від їхнього 

використання до 2050 р.; 

забезпечення до 2030 р. повної декарбонізації міської логістики в 

основних міських центрах; 

зростання до 2050 р. частки споживання низьковуглекислого 

екологічного палива в авіації до 40%; 

забезпечення до 2050 р. зниження рівня викидів СО2 по ЄС, що 

утворюються унаслідок використання бункерного палива на морських 

суднах, на 40% (за можливістю на 50%). 

Ключовою умовою підвищення ефективності функціонування 

європейської транспортно-логістичної системи є інвестиційно-фінансове 
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забезпечення її розвитку. Для цього створено різні фонди фінансування. На 

даний час Фонд сполучення Європи (ФСЄ) надав підтримку понад 

690 проектів у сфері транспорту з фінансуванням за лінією ЄС у розмірі 

23 млрд євро. Це відповідає сукупному обсягу інвестицій у транспортну 

інфраструктуру ЄС (гранти за лінією ФСЄ разом з іншими джерелами 

фінансування) у розмірі 48,3 млрд євро. Таке фінансування головним чином 

орієнтовано на проекти із сталими видами транспорту, а також на 

впровадження інновацій і використання нових технологій і систем 

управління транспортом з метою підвищення безпеки і функціональної 

сумісності. 

Бюджет довгострокової програми ФСЄ на період 2021-2027 рр. на 

розвиток транспортної інфраструктури становить 30,6 млрд євро, включаючи 

загальне фінансування в розмірі 12,8 млрд євро й асигнування з фонду 

солідарності в розмірі 11,3 млрд євро. Фонд інтеграції (ФІ) виділяє кошти в 

розмірі 63,4 млрд євро на діяльність, яку пов’язано з розвитком 

транс’європейських транспортних мереж. 

Європейський фонд стратегічних інвестицій (ЄФСІ) схвалив 67 проектів 

у сфері транспорту. Обсяг інвестицій становить 27 млрд євро. Це складає 

понад 11% до обсягу сукупних інвестицій з механізму фінансування 

інфраструктури й інновацій. Крім цього, попередньо було схвалено 

6 програм при фінансуванні за лінією ЄФСІ на суму 2,6 млрд євро. 

За оцінками експертів, для завершення будівництва основної 

інфраструктури TEN-T необхідно вкласти за 2021-2030 рр. інвестицій у 

розмірі 500 млрд євро. Обсяг фінансування для завершення будівництва 

повної транспортної мережі до 2050 р. становить понад 1,5 трлн євро.  

У 2016 р. Бундестаг (Bundestag) схвалив план інвестування розвитку 

транспортної мережі у розмірі 269,6 млрд євро1. Це стосується, у першу 

чергу, ремонту і розширення автомобільних трас, залізниць і водних шляхів 

сполучення у рамках виконання Федерального плану розвитку транспорту до 

2030 року. Пріоритетним напрямом є підтримка існуючої системи шляхів 

сполучення – ремонт і заміна транспортної інфраструктури. Витрати на 

реалізацію цього заходу становитимуть 141,6 млрд євро або 52,5% загального 

обсягу інвестування.  

На ліквідацію звужених ділянок головних магістралей та оптимізацію 

«всієї обслуговуючої далекі відстані мережі» заплановано витратити 

98,3 млрд євро або 36,5% загального обсягу інвестування. При цьому 49,3% 

федерального бюджету передбачається вкладати в оптимізацію 

автомобільних трас, 42% – залізничних шляхів, 9,1% –водних шляхів. 

Слід зауважити, що прийнятий план є дієвою інвестиційною програмою 

функціонування транспортної інфраструктури Німеччини. Однак, 

незважаючи на це, даний стратегічний документ не враховує необхідність 

розширення громадського транспорту і є недостатньо екологічним. Це варто 

 
1 Дельфинов А. Бундестаг принял план крупнейших инвестиций в транспортную сеть. 

2 декабря. 2016. URL: https://p.dw.com/p/2TfRs. 
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враховувати при внесенні змін і доповнень до Федеральної програми 

реконструкції транспортної інфраструктури в Німеччині, яка має відповідати 

основним положенням «Стратегічного плану для єдиної європейської 

транспортної зони: в напрямку до конкурентоспроможної та 

ресурсоефективної транспортної системи»1. 

З метою підвищення ефективності транспортної логістики (особливо 

річкової) та управління ланцюгами постачань доцільно здійснювати 

модернізацію транспортної інфраструктури як складової національної 

транспортно-логістичної системи Німеччини. Наприклад, у 2019 р. уряд 

інвестував 17 млрд євро у розвиток транспортної інфраструктури. У 2020 р. 

загальні витрати державного бюджету становили 362 млрд євро, з яких 

42,9 млрд на ремонт транспортної інфраструктури. Це 11,9% загального 

обсягу витратної частини бюджету країни. 

У 2020 р. після підписання угоди LuFV III (Leistungs- und 

Finanzierungsvereinbarung)2 з Міністерство транспорту та цифрової 

інфраструктури Німеччини (das Bundesministerium für Verkehr und digitale 

Infrastruktur – BMVI)3 про цільові показники продуктивності і фінансування 

на загальну суму 86,2 млрд євро протягом найближчих 10 років залізниці 

Німеччини (Deutsche Bahn AG – DB) оголошено про плани інвестувати 

12,2 млрд євро у розвиток інфраструктури. Це на 1,5 млрд євро перевищує 

загальний розмір коштів, виділених у 2019 р.  

DB має оновити 1800 км шляхів і понад 1900 стрілочних переводів, а 

також реконструювати 160 мостів і модернізувати 800 станцій. Крім коштів у 

рамках угоди LuFV III, інвестиції будуть надходити з державного бюджету, 

які виділяються на реконструкцію і нове будівництво залізниць, поліпшення 

транспортної доступності тощо. Власні кошти DB у складі цих інвестицій 

складатимуть 2,4 млрд євро. Вони будуть спрямовані на утримання і ремонт 

інфраструктури. 

При цьому BMVI запустило нову програму, загальною вартістю понад 

5 млрд євро4. Її мета полягає в створенні на залізничних станціях малого і 

середнього розміру безбар'єрного середовища і зручностей для пасажирів, 

включаючи влаштування пандусів, ліфтів, оновлення інформаційних 

 
1 Белая книга – Транспорт. Стратегический план для единой европейской транспортной 

зоны: в направлении к конкурентоспособной и ресурсоэффективной транспортной системе. 
Люксембург: Бюро официальных публикаций Европейского Союза, 2011. 
2 LuFV – Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung. Eisenbahn-Bundesamt. 2020. URL: 

https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Finanzierung/LuFV/lufv_node.html;jsessionid=5CAE0B2B
19654FD0D483C64DEC981FDE.live21304#doc1527880bodyText2. 
3 В 2020 году инвестиции в инфраструктуру железных дорог Германии превысят 

12 млрд евро. 2020. 30 января. URL: http://www.zdmira.com/news/v2020 
goduinvesticiivinfrastrukturuzeleznyhdoroggermaniiprevysat12mlrdevro. 
4 В Германии запускают масштабную программу по модернизации ж/д станций стоимостью 

5 млрд евро. Центр транспортных стратегий. 2021. 5 марта. URL: 
https://cfts.org.ua/news/2021/03/05/v_germanii_zapuskayut_ masshtabnuyu_programmu_po_ 

modernizatsii_zh_d_stantsiy_stoimostyu_5_mlrd_evro_63658. 

https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Finanzierung/LuFV/lufv_node.html;jsessionid=5CAE0B2B19654FD0D483C64DEC981FDE.live21304#doc1527880bodyText
https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Finanzierung/LuFV/lufv_node.html;jsessionid=5CAE0B2B19654FD0D483C64DEC981FDE.live21304#doc1527880bodyText
http://www.zdmira.com/news/v2020
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покажчиків. Організацією робіт займеться німецький державний залізничний 

оператор Deutsche Bahn. Зокрема, на реконструкцію 111 малих станцій (з 

пасажиропотоком менше 1000 осіб на день) виділено 330 млн євро. 

50 станцій середнього розміру отримають до 2026 р. 140 млн євро. На 

модернізацію вокзальних будівель на 40 станціях з пасажиропотоком до 

50 тис. осіб на день BMVI планує інвестувати 142 млн євро, а 50 млн євро 

витратять DB за рахунок власних коштів. До того ж Deutsche Bahn і BMVI 

запланували реалізацію проєкту, спрямованого на створення цифрового 

залізничного вузла в Штутгарті. До 2025 р. компанія має оснастити 

цифровою сигналізацією всі станції і близько 100 км шляхів у Штутгарті, а 

також системами управління залізничним рухом і автоматизації поїздів. 

Виходячи з вищевикладеного, можна дійти такого висновку. 

Транспортно-логістична система Німеччини є однією з передових в Європі. 

Уряд країни приділяє значну увагу організації комбінованих перевезень, з 

огляду на зростаючі обсяги переміщених вантажів. Основними завданнями в 

транспортній сфері має бути: 

усунення «вузьких місць», технічних бар’єрів й обмежень, що 

перешкоджають функціонуванню внутрішнього транспортного ринку; 

перехід з автомобільного на залізничний і річковий види транспорту; 

скорочення викидів від вантажних перевезень; 

відсутність негативного впливу на клімат у зв'язку із зростанням 

транспортних потоків; 

необхідність розподілу глобальних і регіональних потоків товарів; 

комплексний підхід до діагностування, моніторингу, координування, 

регулювання транспортно-логістичної системи;  

інтеграція міських транспортних мереж в TEN-T;  

ефективне використання транспортної інфраструктури за допомогою 

інноваційних навігаційних систем;  

підвищення рівня безпеки. 

Таким чином, формування й розвиток інтегрованої транспортно-

логістичної системи на засадах мультимодальності, екологічності та сталого 

розвитку у Німеччині, яка б відповідала сучасним вимогам господарювання, 

дозволить одержати синергетичний ефект за рахунок: 

підвищення рівня конкурентоспроможності; 

оптимізації мультимодальних ланцюгів постачань; 

залучення додаткових інвестицій у транспортну й логістичну сфери; 

збільшення обсягів міжнародних перевезень у результаті 

довгострокового сталого партнерства між учасниками ринку транспортно-

логістичних послуг; 

застосування сучасних цифрових технологій та інформаційно-

комунікаційних систем.  

У подальших дослідженнях буде запропоновано пропозиції щодо 

можливості застосування досвіду Німеччини з питань модернізації 

транспортної інфраструктури у національній економіці України. 
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3.3 Причини, умови та наслідки легалізації (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму в Україні  

Розроблення і впровадження ефективної національної системи 

запобігання і протидії відмиванню (легалізації) доходів, одержаних 

злочинним шляхом та фінансування тероризму є вимогою часу і 

передумовою повномасштабної інтеграції України у європейську спільноту. 

Серед комплексу пріоритетних заходів в сфері запобігання і протидії 

відмиванню (легалізації) злочинних доходів варто виокремити визначення 

передумов виникнення, існування та розвитку даного явища в Україні. 

Обґрунтування причин та умов легалізації (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму дозволить 

системно підійти до розроблення і впровадження комплексу заходів з 

виявлення, попередження і боротьби з протиправними діями із відмивання 

злочинних доходів. 

Метою дослідження є розвиток теоретичних засад щодо розбудови 

механізму державного фінансового моніторингу в напрямку виявлення 

причин, умов та наслідків відмивання (легалізації) злочинних доходів та 

фінансування тероризму в Україні.  

Не вдаючись у ретроспективне дослідження генезису та еволюції 

феномена «відмивання злочинних доходів», оскільки це вже знайшло 

відображення у працях інших дослідників1,2,3,4,5,6,7 зосередимо увагу на 

причинах, умовах та наслідках легалізації (відмивання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом та фінансування тероризму в незалежній Україні.  

Під причинами протиправних дій із відмивання коштів, одержаних 

злочинним шляхом та фінансування тероризму ми розуміємо явища, які 

знаходяться в безпосередньому генетичному зв’язку із злочинною 

діяльністю. Від причин злочинної діяльності необхідно відрізняти умови, що 

сприяють вчиненню злочину. Під умовами протиправних дій із відмивання 

 
1 Аркуша Л.І. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних у результаті організованої 
злочинної діяльності: характеристика, виявлення, розслідування: монографія. Одеса: 

Юридична література, 2010. 376 с. 
2 Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційний та практичний аспект / 
С.Г. Гуржій, О.Л. Копиленко, Я.В. Янушевич та ін. К.: Парлам. вид-во, 2005. 216 с. 
3 Буткевич С. А. Фінансовий моніторинг: зарубіжний досвід та українська модель: 

монографія. Сімферополь: КРП «Вид-во «Кримнавчпеддержвидав», 2012. 314 с. 
4 Єгоричева С.Б. Організація фінансового моніторингу в банках: навч. посіб. К.: Центр 

учбової літератури, 2014. 292 с. 
5 Моделювання оцінки ризиків використання банків з метою легалізації кримінальних 
доходів або фінансування тероризму: монографія / [С.О. Дмитров, О.В. Меренкова, 

Л.Г. Левченко, Т.А. Медвідь]; під заг. ред. О.М. Бережного. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 

2008. 75 с. 
6 Соловій Я.І., Дутка, А.В., Дутка Я.І., Соловій, В.В. Легалізація (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом: монографія. Ів.-Франківськ: Надвірнянський друк, 2008. 

231с. 
7 Флейчук М.І. Легалізація економіки та протидія корупції у системі економічної безпеки: 

теоретичні основи та стратегічні пріоритети в умовах глобалізації. Львів: Ахілл, 2008. 660 с. 
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коштів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму ми 

розуміємо ті явища і факти функціонування суспільства, які прямо злочинів 

не викликають, але їх наявність може сприяти виникненню у людини наміру 

вчинити злочин. Особливий акцент при цьому зосереджено на негативних 

процесах розвитку суспільства, які створюють умови для злочинної 

діяльності (низький рівень доходів населення, наркоманія, ігроманія, 

алкоголізм, неконтрольованість інтернет-ресурсів тощо). 

Без поглибленого аналізу можна виділити такі основні причини та 

умови відмивання (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом та 

фінансування тероризму в цілому світі: 

- інтенсивний розвиток світової економіки та посилення процесів її 

глобалізації; 

- активний розвиток інструментів фінансового ринку; 

- зменшення частки сектору готівкових розрахунків та ріст сектору 

безготівкового грошового обороту внаслідок бурхливого розвитку новітніх 

інформаційних технологій; 

- активний розвиток криптовалют та відносно слабке державне 

регулювання їх майнінгу та використання; 

- ріст потоків міжнародної міграції капіталу та трудових ресурсів у цілому 

світі; 

- недостатнє правове, кадрове, організаційне та технічне забезпечення 

державних органів, функціональними обов’язками яких є протидія 

відмиванню протиправних доходів. При цьому спостерігається дублювання 

частиною державних органів функціональних обов’язків щодо боротьби з 

легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом; 

- розширення можливостей використання інтернету при здійсненні 

фінансових операцій при анонімності клієнтів або вигодоодержувачів; 

- складність та довготривалість розслідування злочинних дій у сфері 

легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, оскільки необхідна 

співпраця підрозділів фінансових розвідок багатьох держав. 

Для організації ефективної протидії відмиванню злочинних доходів та 

фінансуванню тероризму вважаємо за доцільне систематизувати причини та 

умови легалізації злочинних доходів в Україні. Структуризація причин та 

умов легалізації злочинних доходів залежно від змісту є найбільш повною і 

включає такі різновиди причин та умов відмивання незаконних доходів: 

економічні, політичні, правові, організаційні, технічні, міжнародні та 

соціальні (рис. 1). 

Серед усієї сукупності причин та умов легалізації (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом найважливішими є економічні причини та 

умови легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, адже 

економічні відносини є основою розвитку будь-якого суспільства, а 

відповідно, і основної частини незаконних діянь.  

Основною економічною передумовою відмивання протиправних 

доходів є трансформація економічної системи в Україні на початку 90-х років 
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минулого століття від адміністративно-командної організації народного 

господарства до ринкової економіки. Трансформаційні процеси 

супроводжувалися широкомасштабними змінами як суспільного ладу, 

відносин власності, лібералізації економіки, так і способу життя населення 

внаслідок диференціації в доходах та соціального розшарування. 

 
Рисунок 1 – Структуризація причин та умов легалізації злочинних 

доходів в Україні залежно від змісту 
Джерело: Складено автором самостійно 

 

Намагання копіювати порядок регламентації економічних відносин з 

інших країн без врахування поточної ситуації та національних особливостей, 

обумовило, що проведені економічні реформи були не до кінця продуманими 

на зорі незалежності і стали поштовхом до подальшого розвитку 

економічних причин та умов легалізації (відмивання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом в Україні. Непродуманість, а відповідно, і неефективність 

реформ в економічній сфері стали каталізатором економічної кризи, яка 

виникла ще за часів СРСР та зумовили значне розширення частки тіньової 

економіки і підвищення рівня економічної злочинності через неузгодженість 

дій контролюючих і правоохоронних органів. 

Виникнення та розвиток інфляційних процесів (в Україні в 1993 р. 

зафіксовані найвищі темпи інфляції в світі на той час – 10 256 % в рік), часті 

та не зовсім зрозуміли зміни в сфері оподаткування, прискорене і не завжди 

законне проведення приватизації, відсутність стратегії розбудови 

фінансового ринку, прорахунки в регулюванні грошового обігу, а особливо 

сфери готівкових операцій, спричинили кумулятивний ефект у розвитку 

економічної кризи, розширенню тіньової економіки, а відповідно, і розвитку 

економічних причин та умов відмивання злочинних доходів. 

Після прискореного, непрозорого і не завжди законного проведення 

приватизації діяльність кримінальних структур зосередилася на фінансовому 

секторі з акцентуванням уваги в останні роки на легалізації злочинних 

доходів на професійному рівні. Професіоналізації та інтернаціоналізації 

діяльності кримінальних структур, спрямованої на легалізацію злочинних 

доходів сприяє недосконалість законодавства в сфері фінансового 

моніторингу, можливість здійснення фінансових операцій через офшорні 

юрисдикції та території із сприятливим режимом оподаткування тощо. 

Специфіка розвитку суспільних відносин в Україні обумовило тісне 

переплетення політичних причин та умов легалізації (відмивання) злочинних 

Види причин та умов 

легалізації злочинних 

доходів 

Економічні 
Політичні 

Правові 

Організаційні 

Соціальні 

Міжнародні 

Технічні 
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доходів в Україні з економічними тенденціями, які розглянуті вище. 

Нестабільність та відносна неефективність економічної політики в 

Україні зумовлена перш за все політичною боротьбою між владними 

структурами та опозиційними силами, коли реальні важелі впливу на 

стратегію розвитку країни переходили поперемінно від чинної влади до 

опозиційних сил, і навпаки. Зміна владних еліт шляхом виборів або в 

результаті двох «революцій» зумовлювала коригування стратегічних 

орієнтирів соціально-економічного розвитку держави, а відповідно, і напряму 

економічної політики в Україні. 

Нестабільність економічної політики позначилася на політиці протидії 

злочинності. В цьому зв’язку не розробленість і непослідовність, як 

економічної політики, так і політики у сфері протидії злочинності виступили 

умовою зростання злочинності в Україні. Відмивання злочинних доходів 

знаходиться у безпосередньому взаємозв’язку з ефективністю державної 

політики, оскільки лише грамотна економічна політика, спрямована на 

забезпечення добробуту серед населення, здатна усунути причини 

корисливої злочинності, а грамотна робота правоохоронних органів здатна 

забезпечити ефективну протидію легалізації злочинних доходів.  

Політичні причини та умови легалізації ( відмивання ) злочинних 

доходів в Україні посилювалися тенденціями притаманними країнам з 

перехідною економікою, а саме: активне зайняття публічними особами 

підприємницькою діяльністю та лобізм спричиняли викривлення економічної 

політики, надання пільг та державних замовлень «своїм» фірмам 

зумовлювали вилучення або неефективне використання бюджетних ресурсів, 

асиметрія в інформаційному забезпеченні тощо. 

Правові причини та умови легалізації (відмивання) злочинних доходів в 

Україні включають декілька напрямів: 

1) недосконалість законодавчої бази; 

2) несвоєчасність формування системи державного фінансового 

моніторингу; 

3) низька правова грамотність українців; 

4) міжнародна правова взаємодія. 

Розроблення і впровадження комплексу заходів з виявлення, 

попередження і боротьби з протиправними діями із відмивання злочинних 

доходів неможливе без відповідного законодавчого забезпечення.  

Критичний аналіз типових схем легалізації (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму, які 

оприлюднюються Державною службою фінансового моніторингу України 

засвідчив, що для виявлення та протидії даним схемам необхідно не лише 

створити ефективне кримінальне законодавство, але й розробити і прийняти 

цілу низку нормативно-правових актів у сфері співробітництва між 

правоохоронними органами, суб’єктами державного фінансового 

моніторингу і різними фінансовими структурами. 

Кримінальне законодавство України піддається частим і не завжди 
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своєчасним змінам – так, наприклад, стаття 209-1 Кримінального кодексу 

України, якою передбачена відповідальність за умисне порушення вимог 

законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму прийнята лише у 

2003 році1. Коригування кримінального законодавства України безперечно є 

необхідним, однак, вважаємо, що внесення у нього значної кількості 

поправок і змін не тільки не сприяє організації ефективної протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та 

фінансуванню тероризму, але й не дозволяє коректно спрогнозувати 

ефективність передбачених кримінальним законодавством заходів. 

Варто відмітити, що система державного фінансового моніторингу в 

Україні створена відносно недавно і при цьому спостерігався досить довгий 

еволюційний процес її становлення. Так, у грудні 2001 р. Указом Президента 

України у складі Міністерства фінансів України створено Державний 

департамент фінансового моніторингу як урядовий орган державного 

управління із штатною чисельністю 40 осіб, який лише з 1 січня 2005 р. 

перетворено у Державний комітет фінансового моніторингу України як 

центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, а національний 

закон з протидії легалізації злочинних доходів прийнятий наприкінці 

2002 р. 23,4. 

Внаслідок оптимізації системи центральних органів виконавчої влади 

здійсненої у грудні 2010 р. утворено Державну службу фінансового 

моніторингу України5, реорганізувавши Державний комітет фінансового 

моніторингу України та суттєво відкориговано регіональну структуру 

реорганізованої служби шляхом закриття територіальних відділень, що 

негативно позначилося на ефективності протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму. Можна 

як завгодно довго критикувати це рішення «режиму Януковича», однак 

демократична влада з проєвропейськими цінностями, яка прийшла йому на 

зміну до сих пір не відновила діяльність територіальних підрозділів 

Державної служби фінансового моніторингу України, а взялася створювати 

 
1 Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. 
2 Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом: Указ Президента України від 10.12.2001 № 1199. URL: 
http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=107&art_id=27791&lang. 
3 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення: Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18. 
4 Про Державний комітет фінансового моніторингу України: Указ Президента України від 
28.09.2004 № 1144/2004. URL: http://www.sdfm.gov.ua/articles.php? 

cat_id=107&art_id=27792&lang=uk. 
5 Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента 
України від 09.12.2010 № 1085. URL: 

http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=107&art_id=27793&lang=uk. 
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нові національні структури протидії корупції та злочинності серед публічних 

осіб. Вважаємо за доцільне негайно відновити функціонування 

територіальних органів Державної служби фінансового моніторингу України, 

які засвідчили свою ефективність діяльності, що дозволить відповідно в 

найкоротші терміни проводити грамотні розслідування легалізації злочинних 

доходів шляхом оперативного отримання відповідних матеріалів від 

суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що здійснюють фінансові 

операції. При цьому буде також можливість поточного контролю за судовим 

розглядом протиправних діянь та оперативного реагування на недостатність 

доказів, оскільки відповідний працівник знаходиться на місці, а не 

направляється у відрядження з центрального апарату Державної служби 

фінансового моніторингу України. 

Окрім того на сьогодні не налагоджений ефективний механізм взаємодії 

органів поліції з установами банків та іншими надавачами фінансових 

послуг, відсутній дієвий механізм відповідальності даних суб’єктів 

первинного фінансового моніторингу за проведені операції, 

саморегулювання найчастіше носить хаотичний, непослідовний характер і 

здійснюється, як правило, формально. Робота з гармонізації законодавства у 

сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом та фінансуванню тероризму повинна носити послідовний системний 

характер і знаходитися під управлінням єдиного органу державної влади.  

Важливим аспектом правових причин та умов легалізації (відмивання) 

злочинних доходів в Україні є низька правова грамотність переважної 

частини українців, які або самі легалізують злочинні доходи (суб’єкти 

підприємництва, які оптимізують податкові платежі; наймані працівники, які 

отримують частину заробітної плати у конвертах без сплати податків та 

єдиного соціального внеску; корупція в лавах державних службовців), або 

володіючи інформацією про здійснюване відмивання протиправних доходів, 

не перешкоджають цьому та не інформують відповідні органи. Низька 

правова культура значної частини українців зумовлена їх ментальністю і 

недостатнім усвідомленням взаємозалежності між достатнім фінансовим 

забезпеченням функцій держави та рівнем сплати податкових платежів, 

тіньової економіки тощо. 

Останнім аспектом правових причин та умов протидії легалізації 

(відмивання) злочинних доходів в Україні є налагодження співпраці з 

міжнародними установами та іноземними партнерами, які відповідають за 

організацію ефективних заходів із запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. В 

даний час Державна служба фінансового моніторингу України активно 

співпрацює з провідними міжнародними організаціями та установами в цій 

сфері, такими як Група з розробки фінансових заходів боротьби з 

відмиванням грошей (FATF), Комітет експертів Ради Європи з питань оцінки 

заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму 
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(MONEYVAL), Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки, Рада 

Європи, Управління ООН з питань наркотиків та злочинності (UNODC), 

Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Організація з безпеки та 

співробітництва в Європі (ОБСЄ), проект «Антикорупційна ініціатива ЄС в 

Україні» (EUACI), Організація за демократію та економічний розвиток 

(ГУАМ) та іншими міжнародними партнерами.  

Ефективність міжнародного співробітництва Державної служби 

фінансового моніторингу України високо оцінена у підсумковому Звіті 

Комітету MONEYVAL, яким підтверджено, що Україна є надійною 

юрисдикцією у питаннях боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням 

тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, яка 

не потребує спеціальних контрольних заходів (маяків) з боку Комітету Ради 

Європи MONEYVAL та FATF. Вказаний результат засвідчує безумовний 

прогрес у розбудові національної системи фінансового моніторингу та 

підтверджує зростання ефективності дій учасників антилегалізаційної 

системи1. 

Іншим важливим аспектом правового співробітництва Державної 

служби фінансового моніторингу України в міжнародній сфері має стати 

двостороння співпраця між окремими державами шляхом укладання 

міжнародних договорів міжвідомчого характеру (Меморандуми про 

взаєморозуміння) з підрозділами фінансових розвідок іноземних країн – так, 

протягом 2003-2020 років підписано 79 таких Меморандумів2. Подібна 

співпраця певною мірою може стати більш ефективною, ніж міжнародне 

співробітництво в цілому, зважаючи на можливість більш ефективно усувати 

різні, як політичні, так і правові суперечності між державами-партнерами.  

В контексті міжнародних причин та умов легалізації злочинних доходів 

в Україні варто виділити розширення тіньової економіки за рахунок розвитку 

прибуткових злочинних видів діяльності, зокрема таких як торгівля 

донорськими органами, зброєю та наркотиками. Дані види діяльності носять 

транснаціональний характер і доходи від неї суттєво перевищують як витрати 

на цю злочинну діяльність, так і потреби злочинних організацій. Злочинні 

надприбутки зумовлюють необхідність їх легалізації. Оскільки Україна 

лежить на перетині транзитних шляхів з Азії у Європу, то злочинні 

організації активно це використовують не лише для фізичного переміщення 

товарів, але й для відмивання злочинних доходів шляхом «хаотичного» руху 

грошових коштів для заплутування джерел їх походження. При цьому 

внаслідок недосконалого законодавства, наприклад, за допомогою 

 
1 Заходи щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Україна: Звіт 

Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та 
фінансуванню тероризму MONEYVAL (2017)20 за результатами п’ятого раунду взаємної 

оцінки. Грудень 2017. URL: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2018/ 

20180305/ZVIT_UKR.pdf. 
2 Звіт Державної служби фінансового моніторингу України за 2020 рік. 

URL:http://www.sdfm.gov.ua/assets/userfiles/0350/zvity/Publiczvit2020.pdf. 
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приватизації або оренди сільськогосподарських земельних ділянок, великі 

суми готівки переводяться у активи. Відповідно, розбудова сильного 

національного режиму протидії відмиванню злочинних доходів сприятиме 

підвищенню прозорості фінансових операцій, полегшить євроінтеграцію, що 

вимагає налагодження ефективного міжнародного співробітництва в даній 

сфері.  

Серед організаційних причин та умов легалізації злочинних доходів в 

Україні варто виділити дефіцит кадрового забезпечення в органах внутрішніх 

справ, що обумовлено, перш за все, досить низьким рівнем доходів 

службовців даних органів, що призводить до відтоку висококваліфікованих 

фахівців та дефіцит технологій та наукового супроводження, які необхідні 

для запобігання даної групи злочинів.  

В контексті організаційних причин та умов легалізації злочинних 

доходів в Україні варто виділити неефективну взаємодію між державними 

органами, які займаються в тій чи іншій мірі боротьбою з легалізацією 

злочинних доходів та фінансуванням тероризму (податкова міліція, 

Департамент кіберполіції, Департамент захисту економіки, СБУ, НАБУ, ДБР 

та ін.), що, безумовно, впливає на ефективність боротьби з легалізацією 

(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню 

тероризму, як в Україні, так і в світі в цілому. Для нівелювання впливу 

даного фактора в Україні у 2016 р. створено Раду з питань запобігання та 

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів 

України для вивчення проблемних питань, пов’язаних з реалізацією 

державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення 1. Серед основних 

завдань даної Ради варто виділити – сприяння забезпеченню координації дій 

органів виконавчої влади, інших державних органів з питань здійснення 

заходів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення та підготовку пропозицій щодо 

формування і реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення. Функціонування даної Ради може стати вагомим фактором 

підвищення взаємодії між різними органами державної влади, 

правоохоронними органами та міжнародними організаціями, а, відповідно, і 

ефективності боротьби з легалізацією злочинних доходів.  

 
1 Про утворення Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 613. 

URL: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/ 2016/20160916/Postanova_613.pdf. 
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Серед технічних причин та умов легалізації (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму варто відмітити 

переважання готівкових розрахунків над безготівковими. Безперечно, 

основною функцією як готівкових, так і безготівкових грошей є те, що вони 

виступають засобами обігу та платежу. В той же час, внаслідок більших 

організаційних і технічних можливостей контролю з боку державних органів 

за рухом безготівкових грошей, обіг готівкових коштів є більш зручним для 

реалізації типових схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом та фінансування тероризму шляхом використання 

операцій «розриву ланцюга». Якщо у багатьох країнах максимальний обсяг 

готівкових розрахунків жорстко обмежується законодавством вже досить 

давно, то в Україні лише з 2013 року введено обмеження на граничний розмір 

готівкових розрахунків для фізичних осіб в обсязі 50 тис. грн.  

Важливим аспектом неефективної боротьби з легалізацією 

(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування 

тероризму є запізніле впровадження у практику декларування доходів 

державних службовців. Безперечно, даний фактор можна віднести як до 

технічних причин та умов легалізації (відмивання) злочинних доходів через 

не розробленість програмного забезпечення, так і до політичних та правових 

причин та умов через несвоєчасність запровадження даного рішення. 

Розвиток телекомунікаційних мереж, який носить глобальний характер 

та поява і активне використання електронних грошей сприяє розширенню 

можливостей для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом та фінансування тероризму. Оскільки технічна структура цих мереж 

розміщена, як правило, на територіях різних держав по цілому світу, то 

слабке міжнародне правове регулювання відносин в цій сфері 

використовується злочинцями з метою відмивання доходів, одержаних 

неправомірним шляхом та для ухилення від сплати або мінімізації 

податкових платежів. 

Відсутність кордонів в інформаційному світі, швидкість, простота 

доступу, обмежені можливості превентивних заходів та повільність в 

розслідуванні злочинів через розбіжності в національних законодавствах, 

можливість здійснення великої кількості трансакцій, недосконалість процесу 

ідентифікації та верифікації клієнта або вигодоодержувача за фінансовими 

операціями лише підсилюють бажання та організаційно-технічні можливості 

в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом та 

фінансування тероризму. 

Соціально-економічні реформи, які відбуваються в Україні від моменту 

здобуття незалежності позначилися на соціальній структурі населення. Як 

вже було відмічено, непродуманість економічних реформ призвела до 

соціального розшарування та диференціації в доходах населення через 

неправомірне збагачення окремих груп осіб внаслідок непрозорої 

приватизації державного майна та поширення функціонування кримінальних 

структур. Соціальна напруженість, яка виникла внаслідок цього обумовила 
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той факт, що для частини громадян злочинна діяльність стала єдиним 

можливим джерелом доходів, а значить, для багатьох людей вчинення тих 

злочинів, які раніше для них були немислимі, стало цілком можливим.  

Оскільки специфіка легалізації злочинних доходів тісно пов’язує її з 

іншими корисливими предикатними злочинами, то цілком можна говорити 

про взаємозв’язок соціальних аспектів детермінації злочинної поведінки та 

легалізації протиправних доходів. 

Серед інших важливих соціальних причин та умов легалізації 

злочинних доходів в Україні необхідно виділити високу питому вагу 

неофіційних доходів населення, існування спеціальних режимів 

оподаткування (і в першу чергу спрощеної системи оподаткування), що 

привело до деформування структури доходів населення в напрямку 

збагачення фізичних осіб-підприємців і значного приховування реальних 

доходів. 

Окремою складовою серед соціальних причин легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму варто 

виокремити активний розвиток спортивних клубів, мистецько-розважальних 

та гральних закладів, які досить часто використовуються не для розвитку 

особистості або організації її відпочинку, а для відмивання протиправних 

доходів. 

Враховуючи те, що значення фінансового моніторингу полягає у 

попередженні та виявленні випадків легалізації (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму, то наслідками 

даних негативних явищ буде вплив невиявлених випадків відмивання 

злочинних доходів на соціально-економічний розвиток та безпеку держави. 

Проведена оцінка наслідків легалізації (відмивання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом та фінансування тероризму в Україні дозволяє 

виокремити такі аспекти впливу як державний, економічний, соціальний та 

міжнародно-політичний. 

В контексті державного аспекту наслідків легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму в Україні 

варто зосередити увагу перш за все на національній безпеці. Це обумовлено 

тим, що недостатня протидія відмиванню протиправних доходів сприяє 

збільшенню злочинців в державі, професіоналізації їх діяльності, росту рівня 

злочинності і як наслідок змушує державу збільшувати обсяг бюджетних 

ресурсів, спрямованих на утримання правоохоронного апарату при 

відповідному скороченні видатків розвитку, які сприяють росту ВВП не 

інфляційним шляхом та рості обсягу і рівня бюджетного дефіциту.  

Загрозою економічної безпеки держави є вливання (інтеграція) в оборот 

капіталу великого обсягу злочинних доходів шляхом інвестицій. Це є 

негативним явищем, яке свідчить про неефективність національної 

антилегалізаційної системи. Поряд із цим варто зосередити увагу на 

специфіці кругообороту злочинних доходів в економіці. Непередбачуваність 

поведінки власників злочинних капіталів, які часто вилучають їх з обороту, 
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зумовлює різкі і значні коливання попиту і пропозиції на фінансові ресурси 

порушуючи ринкову рівновагу, зміну валютних котирувань та процентних 

ставок. Все це не дає можливості державним органам коректно 

спрогнозувати результати фінансової політики, що може привести до 

виникнення фінансової кризи. 

Іншим економічним аспектом, який зачіпає інтереси як всієї держави, 

так і окремого суб’єкта підприємництва є репутаційні (ділові) ризики. 

Інформація про причетність комерційних підприємств, а особливо кредитних 

та фінансових інститутів, до відмивання злочинних доходів або 

фінансуванню тероризму завжди зумовлює скорочення ділових зв’язків та 

зменшення чисельності клієнтів, що негативно позначається на розвитку їх 

діяльності. 

До соціальних наслідків легалізації (відмивання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом в Україні відносять перш за все триваюче розшарування 

населення на багатих і бідних та залучення до протиправних дій значного 

числа осіб внаслідок розширення масштабів злочинної діяльності.  

В узагальненому вигляді до соціально-економічних наслідків легалізації 

злочинних доходів відносять розширення масштабів тіньової економіки, 

злочинів та дестабілізацію фінансової системи за рахунок інвестування 

нелегальних ресурсів, що підриває довіру до неї в очах громадян. 

До міжнародно-політичних наслідків легалізації (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму через глобальність 

даного явища відносять перш за все можливість ізоляції держави при 

недотриманні міжнародних рекомендацій з протидії відмиванню злочинних 

доходів шляхом її включення у Перелік країн (територій), що не виконують 

чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових 

організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією 

(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням 

тероризму. 

Так, у вересні 2001 року Групою з розробки фінансових заходів 

боротьби з відмиванням грошей (FATF) прийнято рішення про внесення 

України до переліку країн і територій, які не співпрацюють у сфері боротьби 

з відмиванням доходів, здобутих злочинним шляхом. Фактично, це стало 

імпульсом до активної розбудови національної системи боротьби з 

легалізацією кримінальних доходів і як наслідок цього в лютому 2004 року 

згідно рішення FATF Україну було виключено з переліку країн і територій, 

які не співпрацюють у сфері боротьби з відмиванням доходів, здобутих 

злочинним шляхом. Віднесення України в даний перелік підірвало її 

міжнародний імідж та не сприяло економічному розвитку через автоматичне 

посилення заходів до вітчизняних суб’єктів підприємництва, обмеження 

присутності іноземних компаній і як наслідок скорочення міжнародних 

торговельних відносин і притоку інвестицій. 

Таким чином, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом та фінансування тероризму здійснює негативний вплив на всі 
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аспекти соціально-економічної діяльності суспільства та держави, створює 

загрозу її національній безпеці. 

Проведене дослідження причин і умов легалізації злочинних доходів 

дозволяє констатувати, що економічній злочинності в Україні властивий 

великий комплекс детермінант, який є дуже схожим для більшості 

економічних злочинів. В основі економічної злочинності в Україні лежить 

циклічність економічного розвитку, а особливо економічна криза, яка 

найбільш гостро спостерігалася в 90-х роках минулого сторіччя. Безперечно, 

від цього часу, внаслідок проведення реформ економічна ситуація в країні 

покращилася, однак ще не всі проблеми вирішено, що автоматично тягне за 

собою можливість отримання злочинних доходів. 

З економічних випливають політико-правові причини легалізації 

злочинних доходів. Нестабільність політики у сфері протидії економічній 

злочинності тягне за собою цілком природно нестабільність кримінального та 

іншого законодавства у сфері боротьби з легалізацією протиправних доходів.  

Стосовно до легалізації злочинних доходів важливим негативним 

чинником є організаційні питання, які проявляються у двох основних 

аспектах: проблеми взаємодії великої кількості органів, до повноважень яких 

входить протидія легалізації злочинних доходів, і проблема забезпечення 

кадрами, що пов’язано як зі слабкою підготовкою нових кадрів, так і з 

відтоком у 90-х роках минулого сторіччя старих кадрів. 

Розвиток інформаційних технологій зумовив появу та розширення 

сфери використання електронних грошей, які активно використовуються для 

відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом та є визначальною 

детермінантою серед технічних причин та умов.  

Ще одним аспектом детермінації легалізації злочинних доходів є 

соціальні причини та умови, пов’язані з різким розшаруванням населення за 

соціальною ознакою внаслідок непродуманості економічних реформ і, як 

наслідок, загострення соціальної напруженості в суспільстві, що тягне за 

собою зростання злочинності в цілому та економічної злочинності, зокрема. 

Глобалізація світової економіки та фінансів є визначальним чинником 

міжнародних причин та умов легалізації злочинних доходів і вимагає 

налагодження ефективної співпраці між міжнародними установами та 

іноземними партнерами, які відповідають за організацію ефективних заходів 

із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення.  

Вважаємо, що вивчення причин та умов відмивання (легалізації) 

доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму, 

дозволить суб’єктам державного і первинного фінансового моніторингу 

глибше дослідити суть даного виду діяльності та розробити ефективні заходи 

запобігання і протидії. 
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3.4 Національна економіка України: кризовий розвиток 

Глобалізаційні процеси визначають місце країни в світі і саме в цьому 

контексті є важливим дослідження місця України серед інших країн. 

Причому, на даному етапі розвитку, вже меншою мірою цікавить порівняння 

саме з країнами, з якими Україна мала спільне минуле – з 

постсоціалістичними країнами. Дійсно, країни які ще 30 років тому мали 

дуже жорстку координацію спільного економічного і політичного життя, є 

цікавими для аналізу саме стартових позицій. Навіть при тому, що наведені 

країни мали майже однакову модель економічного розвитку, яка відносилася 

до системи жорсткої регламентації, теперішнє їх місце значно відрізняється1. 

Досліджуючи питання розвитку світової економіки і місця України в 

цьому процесі, необхідно також враховувати поточний стан та інші глобальні 

проблеми. Особливу значимість це набуває в контексті проблематики 

пандемії COVID-19 та відповідних негативних впливів на макроекономічні 

показники.  

Міжнародний валютний фонд порахував, що глобальна економіка у 

2020 році зменшилася на 3,5% через коронакризу та очікує зростання у 5,5% 

в 2021 році у зв’язку з початком вакцинації від COVID-19. Про це йдеться в 

січневому 2021 року огляді світової економіки World Economic Outlook2. 

Економічний спад виявився менш глибоким, ніж очікували експерти 

фонду. Ще в жовтні 2020 року прогнозувалося падіння в 4,4% , але 

економічна динаміка в другій половині року виявилася більш активною. 

Незважаючи на це, обвал у 2020 році став найбільшим за багато років. Для 

прикладу, в 2009 році через світову фінансову кризу падіння становило 

тільки 1,7%. Падіння відбулося у всіх великих економіках, за винятком 

Китаю. Іспанія – на 11,1%, Великобританія – на 10,0%, Італія – на 9,2%, 

Франція – на 9,0%, Індія – на 8,0%, Канада – на 5,5%, Німеччина – на 5,4%, 

Японія – на 5,1%, Росія – на 3,6%, США – на 3,4% тощо. 

Прогноз на 2021 рік також покращений, – тепер зростання глобальної 

економіки очікується на рівні 5,5%, а не 5,2%, як раніше. Більш 

оптимістичний прогноз базується на тому, що економічна активність буде 

збільшуватися завдяки вакцинам і додатковим програмам стимулювання в 

окремих великих країнах. Темпі зростання будуть значно відрізнятися між 

країнами залежно від доступу до медичної допомоги, дієвості державної 

підтримки, впливу вторинних ефектів і структурних характеристик 

економіки на початок кризи. Прогноз на 2022 рік залишився без змін – 

зростання на 4,2%. 

Щодо історичного досвіду розвитку України, то з самого початку не 

 
1 Горбач Л.М., Плотніков О.В. Глобалізація: світова економіка та українські реалії: 
монографія. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2020. 224 с. С.184-196. 
2 IMF. World Economic Outlook: Policy Support and Vaccines Expected to Lift Activity. 

International Monetary Fund. January 2021. P.4. [Електронний ресурс]. URL: 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-

update. 
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були зроблені необхідні рішучі кроки. Те, що можна було ефективно 

здійснити в перші роки незалежності, затьмарювалось економічним 

романтизмом. Це позначилося на спрощеному сприйнятті соціально-

економічних процесів. Фактично, держава так і залишалися під впливом 

міфів примітивної радянської пропаганди. Наприклад, тривалий час вона 

характеризувала Україну як «всесоюзну житницю», яка спроможна 

прогодувати всю Європу тощо. При цьому виявлялося відверте нерозуміння 

того, якою ціною має бути забезпечений вихід України на світові ринки. Те 

саме можна сказати й про процес запровадження національної валюти – мрії 

про те, що вона буде «міцнішою за долар». Не менш перекручена уява 

малювала і процес переходу України на ціни світового ринку. Як 

загальнонаціональні, так і районні газети вміщували явно помилкові 

позитивні рейтинги України одного німецького банку1. Ряд таких прикладів 

можна продовжувати досить довго. При цьому ніби сам факт отримання 

незалежності повинен був, чомусь, компенсувати прогресуючу деградацію 

економіки.  

Якщо аналізувати безпосередньо кризовий розвиток України, то 

ситуація найбільш ілюстративною є саме в контексті кризи 2008-2009 рр., 

ніж кризи 2014-2016 рр. По-перше, за всі роки незалежності саме станом на 

2008 рік Україна мала побудовану ринкову економіку з максимально 

розвиненими її атрибутами і відповідним ступенем інтегрованості в 

економіку світову. По-друге, внутрішня економічна і політична криза 

почалась задовго до найбільш знакових проявів світової фінансової кризи, у 

тому числі і безпосередньо для України. По-третє, фактичне невизнання 

керівництвом країни впливу світової фінансової кризи на Україну виявилося 

одним із чинників, що не дозволили оперативно виробити заходи із 

пом'якшення такого впливу. 

Саме процес розгортання внутрішніх кризовихявищ в Україні дещо 

завуалював вплив світової кризи на країну. Крім усього іншого, Україна 

зустріла осінь 2008 року практичноне підготовленою до серйозних впливів 

зовнішніх кризовихявищ. Перші серйозні прояви впливу світової фінансової 

кризи з’явились в Україні ще влітку 2008 року. І тут йдеться про експортні 

галузі – металургію, хімію тощо. Плюс до цього металургійні комбінати були 

змушені зупинятись, що призвело до зростання безробіття тощо. Крім усього 

іншого (і в цьому полягає специфіка кризи для України), економіка країни 

надзвичайно залежить від ціни на імпортний газ. Як тільки ціна різко зростає, 

для галузей, орієнтованих на експорт, починається новий виток кризи.  

При цьому український експорт є вельми специфічним як для 

європейської країни. Протягом усіх років незалежності понад 50 % експорту 

складала необроблена продукція, тоді як для розвинених економічно країн 

 
1 Цей етап в ідеологічному усвідомленні розвитку незалежної України дуже прозоро 

викладений у книзі: Пахомов Ю.Н., Крымский С.Б., Павленко Ю.В. Пути и перепутья 
современной цивилизации. К.: Благотворительный Фонд содействия развитию 

гуманитарных и экономических наук «Международный деловой центр», 1998. С.262-263.  
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80 % їх експорту складає оброблена та готова продукція. Фактично структура 

українського експорту є характерною для країн Африки, але не для держави, 

яка територіально знаходиться в Європі і прагне стати членом ЄС. 

В той же час, загострилась ситуація на готівковому ринку іноземної 

валюти. З одного боку мали місце суперечливі дії Національного банку щодо 

механізмів курсоутворення, можливостей відхилення курсу обмінних пунктів 

від встановленого курсу, перегляд офіційного курсу протягом дня, які не 

були зрозумілими для комерційних банків. Як наслідок – відсутність у 

продажу іноземної валюти та інші начебто цілком обґрунтовані обмеження. З 

іншого боку зростала недовіра у населення до влади, причому історичний 

досвід, як радянських часів, так і часів незалежності, породжували панічні 

страхи щодо абсолютно непередбачуваних масштабів девальвації гривні.  

Аналізуючи історичний шлях національної економіки України протягом 

років незалежності, можна зробити висновок, що поступ країни традиційно 

балансував на межі кризи або був частиною тієї чи іншої кризи. З самого 

початку певні характеристики кризи можна отримати шляхом статистичних 

порівнянь за окремими показниками різних країн. 

Якщо подивитися на динаміку падіння в Україні за перше десятиріччя 

незалежності в контексті світового досвіду, то рекорди нашої країни не були 

подолані навіть за часів Великої депресії 30-х рр. ХХ ст. Про це свідчать дані 

таблиці 1.  

В історичному вимірі, економічні кризи беруть свій початок із 

1825 року. До цього часу найбільшим потрясінням для ринкової економіки 

вважалася, так звана, «Велика депресія» 1929-1933 рр. Якщо ж оцінити 

нинішню світову фінансову ситуацію, то сьогодні можна зробити висновок 

про те, що світ кожного разу стикається з масштабними та складними, за 

механізмом протікання, процесами.  

Розвиток світової фінансової кризи 2008-2009 рр. має багатогранний 

характер та охоплює різні сфери та географічні напрямки. Все це стосується 

й України. Також йдеться про те, що, як і під час світової фінансової кризи 

1997-1998 рр., Україна мала безліч своїх власних обтяжуючих чинників у 

вигляді внутрішньої економічної і політичної кризи. 

Даючи оцінку світовим фінансовим кризам у контексті фінансової 

глобалізації, можна зробити висновок, про серйозність і масштабність криз. 

Але навіть, так звана, Велика депресія 1929-1933 рр. за своєю кризовою 

силою, і наслідками для світової економіки, вже залишилася позаду кризи 

2008-2009 рр. Навіть при тому, що Велика депресія характеризувалася 

безпрецедентним спадом промислового виробництва (46 %) і тривалістю 

(37 місяців), вона не охоплювала такою мірою валютно-фінансову сферу – 

від курсоутворення до краху фінансово-банківських інститутів. Нинішня 

світова економіка є якісно складнішою конструкцією порівняно з часами 

Великій депресії, і параметри спаду або підйому виключно промислового 

виробництва не є основним критерієм руйнівних масштабів кризи.  

Виходячи з теорії циклічного розвитку, світова фінансова криза 2008-
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2009 рр. у цілому вписується в уявлення про економічний цикл і його фази. 

Таким саме чином можна й розглядати кризу 2020 р., не торкаючись 

специфічності COVID-19, як спускового механізму цієї кризи. Якщо не 

приймати до уваги саме глибину і специфічність нинішньої світової 

фінансової кризи, то нічого надзвичайного не відбувається, саме так ринкова 

світова економіка і розвивається – циклічно.  

Таблиця 1 – Показники спаду на шляху транзитивного розвитку 

порівняно з показниками Великої депресії, за окремими країнами 

Країна 

Тривалість падіння 

виробництва, у 

роках 

Кумулятивне 

падіння 

виробництва, у % 

Реальний ВВП, 

2000 (1990=100) 

Центральна, Південна 

Європа та Балтія 
4 23 107 

Албанія 3 33 110 

Болгарія 4 16 81 

Хорватія 4 36 87 

Чеська Республіка 3 12 99 

Естонія 5 35 85 

Угорщина 4 15 109 

Латвія 6 51 61 

Литва 5 44 67 

Польща 2 6 144 

Румунія 3 21 82 

Словаччина 4 23 105 

Словенія 3 14 120 

СНД* 7 51 63 

Вірменія 4 63 67 

Азербайджан 6 60 55 

Білорусь 6 35 88 

Грузія 5 78 29 

Казахстан 6 41 90 

Киргизія 6 50 66 

Молдова 7 63 35 

Російська Федерація 7 40 64 

Таджикистан 7 50 48 

Україна 10 59 43 

Узбекистан 6 18 95 

Велика Депресія, 1930-1934 рр. 

Франція 3 11 нд 

Німеччина 3 16 нд 

Велика Британія 2 6 нд 

Сполучені Штати 4 27 нд 

* Прості усереднені дані, крім показника ВВП за 1990 р., який показує усереднені доходи 

населення. 
Джерело: Transition. 2002. Vol.13. No 1. P.12. 

 

Водночас, як для економічної теорії, так і для практики представляє 

цікавість й те, що як постсоціалістичні країни, так і деякі колишні радянські 

республіки досить активно реформували національну економіку в ринковому 
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напрямку і стали членами Євросоюзу. Перехід від системи централізованої 

регламентації до ринкової економіки у постсоціалістичних країнах 

Центральної та Східної Європи, а також колишніх союзних республіках, 

визначався не лише їхніми національними особливостями та ступенем 

початкового розвитку, а й складнішими чинниками власне перехідного 

періоду.  

Це свідчить про те, що в цілому країни, які здійснювали перехід від до 

ринкової економіки, демонстрували досить пристойну економічну динаміку. 

Причому за відсутності кризи така динаміка мала всі шанси на подальше 

збереження. При цьому ми не торкаємося членства країн до різних 

регіональних та міжнародних організації1. 

За період із часу президентських виборів 1994 року в країні реально 

можна було б досягти швидкого економічного пожвавлення. Але, через знову 

ж таки суб’єктивні фактори, сфера економіки залишилася сферою 

нереалізованих можливостей. Можливо, це не дуже коректно відносно 

історичного аспекту розвитку економічної сфери, але, при певних умовах, 

Україна ще в 1995 році мала всі можливості для того, щоб бути лідером з 

економічних перетворень серед країн, що трансформуються.  

Рік 1996-й пов'язаний із низкою подій. Осінні пропозиції 1995 року про 

пом'якшення жорсткого монетарного курсу і перенесення акцентів на 

розвитку секторів національної економіки, які виходили від тодішнього 

уряду, не знайшли розуміння у Президента. Причому саме друга половина 

1995 року – перша половина 1996 року за умови корекції економічного курсу 

могли б закласти підвалини для швидкого виходу України на рівень 

нормальних європейських країн із реформованою економікою. На вищому 

державному рівні починається розкручування безперервного пошуку причин 

як для ухилення від економічних реформ, так і оприлюднення явно міфічних 

причин негативної економічної ситуації.  

Рік 1997-й відзначений грошовою реформою, яка була проведена на 

початку осені 1996 року. Реформа мала запізнілий і некомплексний характер. 

Вона навіть не ставила за мету боротьбу з кримінальною економікою, 

легалізацію тіньових доходів тощо. Фактично було проведено банальну 

деномінацію – запроваджено грошові купюри нового зразка з меншою 

кількістю нулів. Із 1997 року почалася традиція офіційних прогнозів 

економічного зростання, але наприкінці року, як правило, не збувались. 

Продовжував посилюватись зовнішній чинник – від структури експорту до 

залежності від зовнішнього фінансування дефіциту державного бюджету.  

Рік 1998-й ознаменувався розгортанням фінансової кризи в Україні і 

кульмінації неадекватного реагування на події. В країні розквітла боргова 

 
1 Стосовно членства України в Євросоюзі – песимізм з цього питання був завжди присутній 

при стосунках з європейськими партнерами. Див., наприклад: Ołeksij Płotnikow: Wstapienie 

do EU to mglista perspektywa. Rzeczpospolita. 2007. 24-25.02. S.B2; Plotnikov O. Uniunea 
Europeana si Rusia: investitii straine directe. Formulul Economic Europa-Rusia, 25-27 Mai 2009. 

Bucuresti: Edita a V-A. 2009. P.32.  
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піраміда, на якій фактично ґрунтувався державний бюджет. Держава стала 

нездатною обслуговувати свої боргові зобов'язання, вичерпалися джерела 

бажаючих придбати ОВДП. Причини всіх економічних негативів у країні 

списувались на світову фінансову кризу.  

Рік 1999-й став роком завершення безпрецедентного падіння, та був 

певною мірою підсумковим роком макроекономічних негараздів держави. 

Країна втратила 2/3 свого ВВП за попередні 10 років, а за іноземними 

розрахунками ВВП України 1999 року становив тільки 35 % від рівня 

1989 року, причому з країн – колишніх союзних республік – гірші показники 

мали тільки Грузія та Молдова.  

Ситуація, властива країнам Європи, що виходять із повоєнної розрухи, 

стала повсякденною українською реальністю. Те, що Україна є цілком 

обґрунтованим «черговим прикладом» для матеріалів зарубіжних засобів 

масової інформації про корупцію й інші економічні неподобства, чомусь 

залишалось у країні без реакції.  

Рік 2000-й став роком початку економічного зростання. Не вдаючись до 

аналізу причин та витоків такого зростання, треба відзначити позитивне 

вирішення боргової проблеми, загальну позитивну кон’юнктуру та дію ряду 

інших чинників. Економічне зростання, яке почалося з 2000 року, мало 

різноманітні причини та наслідки. В Україні дійсно пожвавилась економіка, і 

цього не можна заперечувати. Але при всьому доброзичливому ставленні до 

національної економіки не можна не констатувати вразливість економічного 

зростання. Якщо Україна протягом десяти років руху вниз нарешті досягла 

дна і вичерпала будь-які можливості для подальшого падіння, це не є 

досягненням економічного курсу держави.  

Однак подивившись на структуру зростання в промисловості, можна 

побачити, що найбільш вагомим стало зростання чорної і кольорової 

металургії, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості, легкої та 

харчової промисловості. Якщо розвиток легкої та харчової промисловості 

дійсно можна відносити до здобутків ринкового реформування національної 

економіки, то з головними локомотивами зростання – так званими, “базовими 

галузями” (металургія та хімія) – ситуація розвивалась в інший спосіб. 

Металургія та хімія за своєю суттю ніколи не працювали за ринковими 

принципами. Вони скоріше є острівцями командної економіки, що вдало 

зберігаються за умов ринкової трансформації.  

Період з 2000 по 2010 рр. насичений не лише подіями кризи 2008-

2009 рр. Цей час пов’язаний із внутрішньою політичною кризою 2004-

2005 рр., яка позначалась і на економічній діяльності – починаючи від 

банківської паніки і закінчуючи ціноутворення на газ економічній діяльності 

українських підприємств.  

Десятиріччя 2011-2020 рр. багатогранно пов’язане з кризами як 

внутрішнього, так і зовнішнього змісту. Перше і головне – це події 2014-

2016 рр., унаслідок яких відбулась зміна влади в країні, почалися військові 

дії на Сході та був анексований Крим. Наслідком цього стало неочікуване і 
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безпрецедентне падіння ВВП, девальвація гривні втричі, зниження життєвого 

рівня населення тощо. За різними, як внутрішніми, так і зовнішніми, 

оцінками, для відновлення показників 2013 р. країні знадобиться багато часу. 

Нарешті, 2020 р. став роком початку світової економічної кризи, що 

простимульовано розгортанням пандемії COVID-19. Це також один ряд 

потрясінь економічного і політичного розвитку України за часів 

незалежності1. Як завжди офіційна пропаганда знаходила причини для 

виправдовувань будь-яких проблем і не лише в економічній сфері. Свого 

часу дуже оригінально виглядало пояснення неуспіхів економічних реформ 

тим, що “в Україні немає кадрів, все краще забрала Москва” (і це після років 

незалежності, коли вже могли вирости власні кадри). Теж саме відбувається і 

з поясненнями причин та витоків пожвавлення в економіці.  

Враховуючи те, що циклічність розвитку української економіки 

розвивалась дуже повільно, можна зробити висновок, що можливості для 

падіння вичерпалися ще за часів попереднього уряду, при чому аналогічним 

чином були закладені можливості для економічного пожвавлення.  

Чим більше проходить часу з набуття незалежності, тем більш 

аргументованим стає висновок про те, що економічна сфера України 

розвивається незалежно від дій влади. А якщо і є вплив влади на економіку, 

то він має переважно гальмуючий, ніж стимулюючий характер.  

Незважаючи на ситуацію в економічній сфері, життєвий рівень не стає 

відчутно кращим. Не будемо аналізувати прожитковий мінімум та 

споживчий кошик (які аж ніяк не задовольняють мінімальних фізіологічних 

потреб), справа в іншому. Дійсно, проводилась робота щодо сплати 

соціальних виплат та заборгованостей, але реальний рівень життя не 

покращувався. Якщо аналізувати перспективи соціальної сфери, то вони 

дуже пов’язані з виконанням бюджету. Навіть при тому, що бюджетне 

планування ніколи не відрізнялось в Україні своєю органічністю, зовнішні і 

внутрішні чинники зможуть розхитати навіть видимість бюджетної 

рівноваги. І насамперед це вдарить по соціальній сфері, а значить і по 

життєвому рівню населення.  

Можливо з цим вже треба змиритись, але Україна дуже довго 

знаходилась на узбіччі світових фінансових потоків. Йдеться про прямі 

іноземні інвестиції і про інші види руху капіталу. Місце в міжнародному 

поділі праці, яке займають зараз колишні соціалістичні країни Європи, вже 

зайняте, і знайти свою нішу для України майже неможливо. В цьому випадку 

держава вже вичерпала свої можливості в плані текстильної та асортименту 

харчової продукції, а розширення номенклатури експорту, окрім квотування, 

не є можливим через дві причини. По-перше, Україна може мало що 

запропонувати на споживчому ринку, наприклад, Західної Європи, а, по-

 
1 Karmanau Yu. Top EU official pledges more support for Ukraine. The Washington Post. 2021. 

March 2. [Електронний ресурс]. URL: https://www.washingtonpost.com/business/top-eu-
official-pledges-more-support-for-ukraine/2021/03/02/cb4e49f6-7b97-11eb-8c5e-

32e47b42b51b_story.html 
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друге, українські виробники в своїй більшості вже відчули на собі реальну 

жорстку конкуренцію. 

Досить специфічними залишаються відносини України з міжнародними 

фінансово-кредитними установами1. Будь-яка країна з економікою, що 

трансформується, потребує зовнішніх фінансових надходжень. Досвід різних 

країн світу переконує, що країни тоді досягають успіхів, коли поєднують 

внутрішні джерела фінансових ресурсів із зовнішніми. Тому Україні 

необхідні зовнішні кошти. Треба тільки не проїдати їх, а використовувати ці 

гроші для розвитку національної економіки.  

З одного боку, за всі роки незалежності в України фактично так і не 

склалися позитивні умови для розвитку економіки, що призвело до того, що 

внутрішні економічні структури просто звикли працювати за умов 

екстремального навколишнього середовища, а іноземний капітал просто 

оминає державу. Тому теперішня криза відбувається скоріше в рамках 

традиційного зовнішнього середовища, ніж є чимось надзвичайним. З 

іншого – жорсткий вплив політичних подій на економічну сферу 

притаманний країнам із розвинутою економікою. Політична криза була б 

вигідна економічним агентам, якби в Україні була розвинена ринкова 

економіка. В Україні просто немає такого фондового ринку, який би був 

індикатором політичних подій. У країнах із розвинутою ринковою 

економікою будь-які політичні потрясіння призводять до коливань на 

фондовому ринку, що завжди комусь вигідно. А іноземний капітал, який 

працює в Україні, хоча і дуже обмежений за обсягами, але настільки 

загартований, що здатний перенести все що завгодно.  

Єдине, на що впливає політична криза, – це бізнесові перспективи 

конкретних економічних агентів, інтереси яких зачіпають політичні 

проблеми. Звичайно, криза навряд чи вигідна чи корисна великим кланам, які 

хотіли б її використати для переділу сфер впливу. Звичайно, будь-яка криза – 

це перспектива перерозподілу влади та сфер впливу, і національні клани 

безумовно активізуються, але на економічну ситуацію в цілому такі події 

майже не впливають.  

Тому криза на внутрішньому рівні може призвести в кращому випадку 

лише до перерозподілу сфер впливу, а не до змін загальних 

макроекономічних показників. На зовнішньому рівні політичні негаразди не 

стимулюватимуть появу додаткових іноземних партнерів, а й не відлякають 

тих, хто вже працює в Україні. 

Сьогодні як ніколи потрібно реальніше оцінювати місце України в світі 

як в економічному, так і в політичному сенсі. Незважаючи на три десятиріччя 

незалежності, в свідомості населення та тих, хто знаходиться при владі, все 

ще живе спадщина пропаганди радянських часів, коли стверджувалось, що 

 
1 Плотніков О.В. Проблеми оптимізації взаємовідносин України з міжнародними 

фінансовими організаціями. Актуальні проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць]; 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Інститут міжнародних 

відносин. 2004. Вип. 46. Ч. І. С. 21-25. 
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саме “наша країна – найбільша, наймогутніша, найзаможніша” тощо. Ця 

спадщина зараз ілюструється і економічними жестами (які зовсім нічим не 

підкріплені) і спробами різного роду “масштабних ініціатив”.  

Треба чітко усвідомити, що Україна не успадкувала атрибути 

наддержави і такою наддержавою вона вже не буде і з економічної і з 

політичної точок зору. Можна і треба побудувати комфортну державу, в якій 

буде пристойний життєвий рівень, і яка не буде маргінальною за своєю 

роллю в світі. Україна може знайти своє гідне місце в Європі і стати дійсно 

європейською країною.  
 

 

 

3.5 Проблеми інноваційного розвитку підприємств України в умовах 

світових інтеграційних процесів 

Протягом тривалого часу, коли вітчизняна економіка розвивалася 

переважно за рахунок екстенсивних чинників, у виробництві та інших сферах 

господарювання домінували еволюційні процеси та явища. Оскільки 

екстенсивні чинники практично вичерпали себе або їх використання стало 

економічно невигідним, розвиток та інтенсифікація сучасних виробництв й 

інших сфер господарювання мають базуватися майже повністю на новаціях у 

галузі технології, техніки, організаційних форм і економічних методів 

господарювання. 

За умов глобалізації інвестиційних процесів для України немає іншого 

вибору як розробляти модель інноваційного розвитку економіки, розвивати 

інноваційне підприємництво, посилювати інноваційний характер виробничої 

діяльності, що базується на діджиталізації.  

Адже сучасний ринок діє за допомогою нововведень, а інноваційне 

прискорення є основою його сталого розвитку. Підприємництво закономірно 

виступає одним із наймогутніших факторів інноваційного розвитку, оскільки 

до цього спонукає підприємницький інтерес. Разом з тим велика роль у 

посиленні інноваційної орієнтації підприємництва належить державі, яка для 

стимулювання підприємця до активної дослідницької діяльності, оволодіння 

інформацією та нарощування інтелектуального потенціалу має задіяти 

ефективну систему економічних заходів.  

Закон України "Про інноваційну діяльність" дає таке визначення цієї 

категорії: інноваційна інфраструктура це – "сукупність підприємств, 

організацій, установ, їх об'єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що 

надають послуги із забезпечення інноваційної діяльності (фінансові, 

консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні, кредитні, освітні 

тощо)"1. 

Загалом інноваційною вважають діяльність, яка зумовлена результатами 

маркетингових досліджень (вивчення ринку) та охоплює науково-технічні 

розробки, інженерну підготовку виробництва, технічні, організаційні та інші 

 
1 Про інноваційну діяльність. Закон України. Відомості Верховної Ради. № 36. 2002. 226 ст. 
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нововведення, формування інвестиційної політики та стратегії, визначення 

інвестиційних ресурсів та реальне інвестування новинок і нововведень. Ця 

діяльність ініціює та продукує різноманітні новинки, у процесі її здійснення 

використовуються багатоцільові нововведення.  

Скажімо, в економіці США та інших країн з розвинутими ринковими 

відносинами на основі своєрідного функціонального поділу праці між 

великими корпораціями (компаніями) та малими фірмами виник і набув 

істотного розвитку особливий вид підприємництва, спеціалізованого на 

інноваційній дальності1. В бізнесі, що орієнтується майже виключно на 

створення новинок і впровадження нововведень, органічно поєднуються два 

види підприємництва: фінансове і власне інноваційне. У зв'язку з цим 

спеціалізованою діяльністю продукування і просування на ринок нових 

товарів займаються компанії ризикового капіталу. 

Спеціалізовані компанії ризикового капіталу відіграють визначальну 

роль у фінансуванні нововведень. Організаційно такі компанії і об'єднують 

керуючих невеликих фірм і керованих ними фінансових пулів, кожен з яких 

інтегрує кошти кількох вкладників. 

Багато компаній нерідко практикують так званий "розподілений" ризик. 

Сутність останнього полягає в тому, що велика компанія вкладає власний 

капітал не в проект тієї або іншої малої інноваційної фірми, а розподіляє його 

між кількома проектами різних фірм. Така практика інвестування дозволяє, з 

одного боку, зменшувати підприємницький ризик інвесторів, а з іншого – 

багатьом новоствореним малим інноваційним фірмам отримувати кошти 

одночасно від кількох компаній. 

Загалом, інновацією є це кінцевий результат інтелектуальної діяльності 

(наукових ідей, науково-технічних досліджень) у вигляді принципово нового 

об'єкту, що знаходить реалізацію в тій або іншій сфері життєдіяльності 

людини; сприяє задоволенню потреб ринку і замовника; що приносить 

позитивний соціально-економічний ефект. Специфіка інновації як нової 

продукції і як послуги визначається наступними властивостями:  

• високим ступенем невизначеності при отриманні кінцевого науково-

технічного результату або послуги;  

• особливим характером фінансування, пов'язаним з ризиком 

тимчасового розриву між витратами на створення інновації і доходами, що 

отримують у результаті її реалізації;  

• невизначеним характером попиту, через що пропозиція інновації на 

ринку повинна відігравати активну роль. 

В умовах сьогодення значення інноваційної діяльності підприємств 

підсилюється, стає щораз важливішим формування їх інноваційного 

потенціалу, який дозволить вдосконалити існуючі та оволодіти новими 

конкурентоспроможними технологіями, що має бути ключовим фактором 

 
1 Міщук О.В. Фінансове забезпечення економічного зростання: теоретичний аспект. 

Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. 2011. №2. С.9-12. 



STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ECONOMY  

OF INDEPENDENT UKRAINE 

 

215 

подолання економічної кризи та забезпечення економічного зростання 

господарюючих суб’єктів. В контексті підвищення конкурентоспроможності 

підприємств інновація повинна бути такою, щоб не лише викликати потребу 

у створенні нового продукту, але й надавати фінансову можливість 

здійснювати подальші нововведення після його реалізації.  

Суть інновації виявляється в її функціях, які відображають її 

призначення в економічній системі держави і її роль у господарському 

процесі (рис. 1). 

Рисунок 1 – Функції інновації 
 

Слід зазначити, що для України проблема розвитку інноваційної 

діяльності є надзвичайно актуальною, тому що проблема підвищення 

ефективності виробництва стоїть перед кожною підприємницькою 

структурою, оскільки переважна їх більшість утворена в процесі приватизації 

на базі колишніх державних підприємств. Проте варто зауважити, що 

інноваційний бізнес в країні до сих пір розвинений слабко.  

На сьогодні майже всі підприємства працюють на застарілому 

обладнанні, а технології, котрі використовують у базових галузях, 

залишились на рівні досягнень науково-технічного прогресу 50-60-х років. 

Навіть у відносно стабільних роках кількість інноваційно активних 

організацій, що здійснювали технологічні інвестиції, склало всього 0,4-0,5% 

від їх загальної кількості. Для зіставлення можна сказати, що в США витрати 

на наукові дослідження, пов’язані з галузями сільського господарства, 

складають близько 4 млрд. дол., що не порівнюється з обсягом фінансування 
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в Україн1.  

Важливою проблемою функціонування підприємств є їх низький 

інноваційний потенціал як важливий елемент економічного потенціалу 

підприємства, який безумовно є стратегічним критерієм ефективності 

функціонування суб’єктів господарювання. Формування інноваційного 

потенціалу залежить від того, наскільки виробнича система підприємства 

готова сприйняти інновацію – визнання її у випадку, коли виробнича система 

заінтересована і підготовлена до впровадження або відторгнення, коли 

інновації вступають у протиріччя з інтересами підприємства, а виробнича 

система є не готовою до впровадження.  

Негативним явищем вважається зменшення інвестиційного потенціалу 

підприємства, і навпаки – його підвищення характеризується покращенням 

результативності діяльності підприємств.  

Загалом, для підприємств впровадження інновацій у виробництво – це 

перш за все це:  

▪ впровадження нових технологій виробництва;  

▪ використання біотехнологій, що дають змогу отримати нові продукти 

більш якісні, що мають оздоровчий та профілактичний ефект;  

▪ застосування нових технічних засобів та технологій, очистки та 

зберігання сировини;  

▪ застосування енергозберігаючих технологій; 

▪ застосування екологічних інновацій.  

Існування різноманітного спектру потенційних інновацій у 

виробничому процесі підприємств вимагає особливих підходів до їх 

впровадження. У зв’язку із цим потрібно наголосити на необхідності 

застосування новітніх інформаційних технологій у напрямі розвитку 

інноваційного потенціалу підприємств, адже їх використання дозволить 

повноцінно враховувати економіку і технологію виробництва продукції. 

Математичне моделювання дає змогу подолати методичні труднощі в 

обґрунтуванні структури галузей. Застосування економіко-математичних 

методів і комп’ютерної техніки дає можливість розрахувати оптимальний 

план виробництва у підприємстві, що забезпечує виробництво відповідного 

обсягу продукції за мінімальних витрат ресурсів. 

У системі економіко-математичних моделей із планування виробничого 

процесу основною повинна бути комплексна модель, яка б втілювала в собі 

комплекс обмежень і цільову функцію, що забезпечують пошук оптимальних 

варіантів основних пропорцій розвитку виробництва за допомогою 

програмних інструментів. Звідси моделі організації розвитку галузі повинні 

пов’язуватись з моделями, які реалізують інші частини виробничої програми 

виробництва, з тими, які дають узагальнену характеристику розвитку. Такі 

моделі планування дозволяють уточнити і розкрити ці показники, виявити 

найефективнішу структуру цих галузей. 

 
1 Нагірна Л. В. Інновації як умова формування конкурентних переваг підприємства. URL: 

http : //www.rusnauka.com/2_ANR_2010/Economics/ 6_55803.doc.htm 
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Ефективність функціонування підприємств у напрямі підвищення їх 

інноваційного потенціалу необхідно розглядати у поєднанні з розвитком 

інших галузей, оскільки розвиток одних галузей у відриві від інших не може 

визнаватись правильним. Тому лише комплексна комп’ютерна задача, в яку 

введені всі галузі і виробничі ресурси підприємства, дозволяє знайти 

оптимальний варіант розвитку досліджуваної сфери. 

Таким чином, для того, щоб підвищити ефективність впровадження 

інновацій, необхідним є формування економічного механізму вбудовування 

науки в структуру виробництва. Якраз використання новітніх інформаційних 

технологій дасть можливість використати потенціал підприємств у напрямі 

підвищення ефективності їх діяльності. 

Досвід свідчить, що будь-які зарубіжні фірми приділяють належну 

увагу розробці своєї інноваційної стратегії. Останню визначають два основні 

чинники:  

1) обсяг і характер ресурсів фірми (кадровий потенціал, кошти, 

портфель власних патентів і придбаних ліцензій, якість і достатність 

ринкової інформації);  

2) ринкова позиція і загальногосподарська стратегія (частка 

контрольованого фірмою ринку, можливості формування фінансових і 

матеріальних ресурсів, позиція лідера у ринковій конкуренції).  

Більшість зарубіжних корпоративних організаційних структур належну 

увагу приділяють науково-інформаційному забезпеченню інноваційних 

процесів та проектів. Звичайно у корпораціях і функціонують два типи 

науково-дослідних структур: централізовані і децентралізовані. За першого 

типу всі науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи 

зосереджуються в автономному дослідному центрі (лабораторії) компанії, яка 

продукує одноманітну продукцію вузькоспеціалізованої номенклатури. 

Другий тип дослідних утворень має місце у компаніях з істотною 

диверсифікацією виробництва чи іншої господарської діяльності. 

Слід зауважити, що добре скоординованої та всеохоплюючої системи 

організаційно-економічного управління інноваційними процесами й 

інвестиційними ресурсами при здійсненні підприємницької діяльності у 

нашій країні поки що не існує. Таку систему необхідно терміново 

створювати, використовуючи окремі наявні і впроваджуючи нові її 

структурні елементи. 

Запровадження у сферу інноваційно-інвестиційної діяльності ринкових 

методів господарювання вимагає докорінної трансформації традиційних 

організаційних форм і подолання невиправданого монополізму, формування 

активно діючої системи фінансування й стимулювання новинок і 

нововведень. 

Статичні структури науково-технічних утворень, їхні надмірні розміри 

та жорстку спеціалізацію на використанні окремих стадій інноваційного 

циклу доцільно замінити на мобільні асоціативні організації (малі 

інноваційні фірми, науково-технічні і науково-впроваджувальні кооперативи, 
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тимчасові творчі колективи та інші гнучкі структури). 

Також слід відмітити, що важливим фактором, що впливає на розвиток і 

ефективність інноваційних процесів в підприємництві, є інноваційна 

інфраструктура. Це, так би мовити, інституціональне поле, в якому 

зароджуються, матеріалізуються і через комерційне використання набувають 

ознак інноваційного продукту науково-технічні ідеї, які виникають на тих чи 

інших етапах суспільного розвитку. 

Проте останнім часом на фоні посилення суспільної уваги до 

інноваційності економіки помітно позначився дефіцит її інфраструктурного 

забезпечення. Про це свідчать обмежена кількість підприємств 

інфраструктури, нерозвинутість видової і організаційної структури, 

недостатня і нестабільна законодавча база щодо їх утворення і 

функціонування. 

Інфраструктура як складова інноваційного бізнесу привертала увагу 

багатьох вітчизняних і закордонних учених. Проблеми розвитку і 

функціонування її окремих елементів (технопарків, бізнес-інкубаторів, 

венчурних фондів) неодноразово висвітлювалися в наукових монографічних 

виданнях. Проте на сьогодні це – одна з найменш розвинутих сторін 

національної інноваційної системи. Сутність проблеми значною мірою 

полягає у відсутності системного погляду на інфраструктуру як важливу 

складову національної інноваційної системи, а також у недооцінці її ролі в 

заходах державної політики щодо прискорення інноваційного розвитку 

економіки. 

Сучасні інноваційні процеси мають місце за започаткованої в Україні 

широкомасштабної конверсії підприємств та організацій військово-

промислового комплексу. Інтенсивне нарощування конверсії здійснюється 

відповідно до розроблених національних програм і пріоритетів: устаткування 

і технології для харчової та легкої промисловості; медична та інша техніка 

для охорони здоров'я; складна побутова техніка та інші товари народного 

споживання. За конверсійними програмами в Україні вперше розпочато або 

передбачено продукування нових виробів цивільного літако- та 

суднобудування, найсучасніших засобів зв'язку і телекомунікацій, лазерної та 

гіроскопічної навігаційної техніки тощо. Водночас на підприємства 

цивільних галузей індустрії передаватимуться новітні технології обробки 

металів і продукування надчистих матеріалів. 

Ефективна інноваційна діяльність потребує використання нових форм 

управління циклом "наука-техніка-виробництво". До них, зокрема, належить 

створення і функціонування мережі так званих технопарків та "інкубаторів". 

Для формування інноваційного бізнесу практично необхідні 

спеціалізовані організаційні утворення типу "інкубаторів", які здатні 

формувати сприятливе підприємницьке середовище з усім спектром 

наукових, виробничих, фінансово-кредитних послуг. Такими можуть стати 

центри розвитку бізнесу та підприємництва, регіональні технологічні й 

інноваційні центри у вузах та наукових організаціях, структурні ланки 
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об'єднань підприємств асоційованого спрямування Діяльність державних і 

приватних "інкубаторів" може охоплювати наукове консультування і 

попередню експертизу інноваційних проектів, фінансову підтримку наданням 

венчурного капіталу, власних коштів спонсорів, державних субсидій; полі 

ресурсне забезпечення формування підприємницького середовища діяльності 

та позитивного гудвілу. 

Ефективний інноваційний процес на підприємстві неможливий без 

формування і постійного оновлення високопрофесійного науково-технічного 

персоналу та відповідних менеджерських кадрів, здатних ефективно діяти у 

ринковій системі господарювання. Варто привернути увагу до проблеми 

значного розширення і підвищення якості цільового перенавчання кадрів для 

комерційної інноваційно-інвестиційної діяльності у національних і 

міжнародних інститутах менеджменту, спеціальних школах (центрах) 

бізнесу, а також стажуванням у зарубіжних університетах і фірмах 

відповідного профілю. 

Система державного фінансування інноваційної діяльності на 

підприємствах має надавати пріоритет фундаментальним і пошуковим 

науковим дослідженням, національним науково-технічним програмам, а 

певна частина бюджетних коштів – спрямовуватись на проведення 

паралельних розробок і реалізацію альтернативних проектів. Потрібно 

трансформувати існуючу практику, за якої переважну частку (майже 90 %) 

загального обсягу асигнувань, розподілюваних Кабінетом Міністрів України, 

отримують науково-дослідні інститути НАН України. 

Більш обґрунтованим можна вважати порядок, за якого державні цільові 

кошти на розвиток науки та розробку новітніх технологій розподілятимуться 

пропорційно обсягу і значущості відібраних за конкурсом конкретних 

інноваційних проектів (програм) усіх суб'єктів активної наукової діяльності, 

включаючи й вузи. Доцільно було б створити спеціальні загальноукраїнський 

і міжнародний фонди науки за рахунок цільових відрахувань усіх суб'єктів 

ринкової системи господарювання. Кошти цих фондів можна 

використовувати для фінансової підтримки великих науково-технічних 

проектів, підготовки наукових кадрів найвищої кваліфікації, а також для 

встановлення щорічних національних і міжнародних премій за видатні 

досягнення у цій галузі. 

Основним може стати такий механізм фінансування інноваційних 

проектів прикладного спрямування. Якщо з'являється нова технічна ідея, яка 

отримує позитивну оцінку фінансової компанії, то остання знаходить або 

створює підприємство (фірму), де ця ідея може бути матеріалізована і потім 

реалізована через випуск нової продукції для ринку. На суму коштів, 

необхідних для розгортання діяльності підприємства та організації 

виробництва нових виробів, інноваційна компанія випускає акції і 

розповсюджує їх серед різних інвесторів – банків, фірм, фізичних осіб 

України. Таким чином компанія бере на себе відповідальність перед 

інвесторами за майбутню прибутковість інноваційного проекту. 
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Активізації та забезпеченню належної ефективності інноваційно-

інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання сприятимуть прийняті 

наприкінці 1995 року постанови Кабінету Міністрів України: "Про 

затвердження Порядку конкурсного відбору наукових установ і проектно-

конструкторських організацій, яким надаватиметься адресне пріоритетне 

фінансування для виконання розробок, спрямованих на створення новітніх 

технологій та продукції, визначення обсягів цього фінансування і здійснення 

контролю за використанням коштів"; "Про державну підтримку 

міжнародного співробітництва України у сфері високих і критичних 

технологій". 

При вирішенні питання щодо фінансування проектів варто здійснювати 

експертизу кожної програми на предмет її відповідності завданням 

підвищення ефективності виробництва та окупності інвестицій у мінімальні 

строки. Необхідно також започаткувати і розширювати програми "свояків" 

(за зразком зарубіжних) як форму організації інвестиційної діяльності, 

створювати фінансово-промислові групи з метою спільного державно-

комерційного фінансування інвестиційних проектів. 

Інноваційні процеси в Україні стануть спроможними ініціювати 

потужні імпульси розвитку ефективної, соціально орієнтованої економіки за 

умови створення належного правового та інформаційного поля. 

Треба якомога швидше завершити законодавче забезпечення таких 

галузей: науково-технічної стратегії України; інтелектуальної власності, 

правового статусу наукових працівників та інженерних кадрів; регулювання 

діяльності науково-дослідних організацій, технопарків та "інкубаторів"; 

оцінки і оплати інтелектуальної праці; контрактно-конкурсної системи 

розробки і реалізації інноваційних проектів; стимулювання міжнародного 

науково-технічного співробітництва, активної зовнішньоекономічної та 

спільної з іноземними партнерами науково-підприємницької діяльності; 

винахідництва і патентно-ліцензійної роботи на підприємствах і в 

організаціях різних форм власності. 

Треба негайно приступити до формування сучасної інформаційної 

індустрії для обслуговування інвесторів, продуцентів та споживачів 

продукції інноваційної діяльності підприємств. Поряд з тим, визначення 

окремих елементів зарубіжного інноваційної та інвестиційної діяльності 

підприємств, придатних для використання в національній системі 

господарювання, є нагальною потребою сьогодення в Україні. 

Отже, інновація являє собою кінцевий результат інтелектуальної 

діяльності у вигляді принципово нового об'єкту, що знаходить реалізацію в 

тій або іншій сфері життєдіяльності людини; сприяє задоволенню потреб 

ринку і замовника; що приносить позитивний соціально-економічний ефект. 

Суть та особливості інновації виявляється в таких її основних функціях як 

відтворювальна, інвестиційна та стимулювальна. 

У найближчій та довгостроковій перспективі врахування інноваційного 

чинника повинно бути однією з вирішальних умов подальшого розвитку 
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суб'єктів господарювання. Зрозуміло, що сьогодні існує багато проблем 

теоретичного та прикладного характеру, що заважають ефективному й 

якісному розвитку підприємств. З метою підвищення рівня впровадження 

інновацій у господарський процес виробників важливо використовувати 

новітні інформаційні технології, адже на шляху інноваційного розвитку 

підприємств це є найбільш дієвим інструментом використання потенціалу 

розвитку товаровиробників та підвищення ефективності їх функціонування.  
 

 

 

3.6 Діагностика платоспроможності підприємств України в умовах 

забезпечення їх безпечного розвитку  

Надійний захист фінансової безпеки підприємства можливий лише за 

комплексного і системного підходу до її діагностики. Через це в економіці 

існує таке поняття, як система фінансової безпеки підприємства, що 

забезпечує можливість оцінити перспективи зростання фінансової складової 

підприємства, розробити тактику і стратегію управління фінансовими 

ресурсами. 

На основі здійснення аналізу трактування поняття «фінансова безпека 

підприємства», які представлено в економічній літературі, нами виокремлено 

ключові ознаки щодо визначення даного поняття. Ключовими ознаками 

поняття «фінансова безпека підприємства» є: стан, захист, рівень, складова, 

здатність, сукупність, вид, процес. Окрім цього, кожний науковець бачить 

продовження даного поняття по-своєму: наприклад, як захист, але саме від 

фінансових втрат1; як захист, але потенціалу2; як захист фінансових ресурсів3 

і т.д. 

Виокремленні ключові ознаки дозволяє розширити розуміння 

досліджуваного поняття «фінансова безпека підприємства» і сформувати 

власне бачення даного поняття. Так, на нашу думку, фінансову безпеку слід 

розуміти як процес досягнення певного стану підприємства задля 

фінансового захисту від загроз зовнішнього та внутрішнього характеру, який 

визначається кількісними та якісними параметрами його платоспроможності 

та фінансової стійкості, збалансованістю фінансових інструментів з 

урахуванням створення системи потрібних фінансових передумов стійкого 

зростання і розвитку в майбутньому. 

Фінансову безпеку розглядають як систему, яка дасть змогу виявити 

потенційні загрози і ризики, оперативно знаходити ефективні шляхи 

протидії, що гарантує стійкий фінансовий стан суб’єктів господарювання, 

можливість подальшого розвитку та виживання. Для цього необхідно 

 
1 Реверчук Н. Й. Управління економічною безпекою підприємницьких структур. Львів: ЛБІ 
НБУ, 2004. 195 с. 
2 Бердар М. М. Фінанси підприємств: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 

2010. 352 с. 
3 Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово-економічний словник. Київ: Знання, 2007. 

1079 с. 
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постійно здійснювати аналіз середовища функціонування суб’єктів 

господарювання та визначення факторів, які впливають на фінансову 

безпеку. 

Відомо, що фінансова безпека будь-якого підприємства насамперед 

залежить від швидкості та якості здійснення ним розрахунків за своїми 

зобов'язаннями перед контрагентами. Необхідність підтримки її на високому 

рівні в короткостроковій та довгостроковій перспективі забезпечують 

нормальний ритм фінансово-господарської діяльності підприємства. 

Враховуючи вищевикладене, платоспроможність є невід’ємною складовою 

забезпечення фінансової безпеки.  

Платоспроможність як складова системи фінансової безпеки 

підприємства (будь-якої форми власності) характеризує ефективність 

використання фінансових ресурсів, визначає стан рахунків, процеси руху 

грошових коштів, що в результаті забезпечує безперервний кругообіг фондів 

підприємства. Платоспроможність можна визначити як спроможність 

підприємства у короткостроковий період погасити найбільш термінові 

зобов’язання наявними в активі ресурсами і не допустити порушення 

термінів розрахунку за поточними зобов’язаннями. Невиконання зобов’язань 

підприємства може мати такі наслідки, як його банкрутство або повна 

ліквідація. 

На основі аналізу економічної літератури1,2,3 щодо визначення поняття 

«платоспроможність підприємства» та систематизації думок вчених, нами 

узагальнено основі підходи до вивчення економічної сутності 

платоспроможності, а саме: як здатність підприємства виконувати свої 

зобов’язання, як показник фінансової стійкості підприємства, як ліквідність 

підприємства, як здатність покривати збитки. 

Розглянувши поняття платоспроможності різних авторів, ми можемо 

зробити висновок, що всіх їх об’єднує позиція достатності грошових коштів 

у підприємства. З урахуванням цього та виокремлення основних чотирьох 

підходів до детермінації платоспроможності, ми спробували надати власне, 

уточнене визначення. 

Отже, на наш погляд, платоспроможність в системі фінансової безпеки є 

здатністю підприємства виконувати фінансові зобов'язання завдяки 

використанню грошових коштів, їх еквівалентів, короткострокових 

фінансових інвестицій та інших високоліквідних активів у повному обсязі та 

у встановлений термін, що нівелює настання ситуацій кредиторської та 

дебіторської залежності як передумови зниження рівня фінансової безпеки. В 

 
1 Іванюта С. М., Іванюта П. В. Методологічні підходи щодо понять «платоспроможність» та 

«ліквідність». Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2015. № 3. С. 150-153. 
2 Макарчук І. М. Платоспроможність і ліквідність аграрних підприємств. Фінанси України. 

2014. №4. С. 120-126. 
3 Сніткіна І. А. Підходи визначення сутності платоспроможності та класифікація факторів 
впливу. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2019. Випуск 1 

(53). С. 179-183. 
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умовах ринкових відносин досягнення платоспроможності та фінансової 

безпеки підприємств залежить від їхньої здатності адаптуватися до змін 

навколишнього середовища1. 

Відтак, зазначимо, що до основних показників оцінювання фінансової 

безпеки на підприємстві належать оцінювання фінансового стану 

підприємства, його платоспроможності, фінансової стійкості та 

рентабельності. 

Зазначені вище чинники призводять до неплатоспроможності 

підприємств і є основними причинами стійкої тенденції до збільшення 

кількості збиткових підприємств. На рис. 1 відображено кількість 

підприємств в Україні, які були зареєстровані в 2015-2019 роках.  
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 Рисунок 1 – Кількість підприємств в Україні, 2015-2019 роки 
Джерело: побудовано автором2 

 

Аналіз даних рис. 1 свідчить, що кількість підприємств в Україні 

скоротилася з 1974318 у 2015 році до 1941625 у 2019 році, тобто на 

32692 підприємств або 1,6 % від загальної кількості підприємств. 

Зокрема, частка великих підприємств збільшилася за аналізований 

період на 18,3 % або 95 підприємств. За 2015-2019 роки також відбулося 

значне збільшення кількості середніх підприємств – на 14,35 % або 

2548 одиниць, малих підприємств – на 9,52 % або 34514 одиниць, з малих: 

мікропідприємств – на 9,3 % або 29139 одиниць. 

Даний показник вказує на підприємницьку активність, а фактично 

прийнятність, тобто безпечність, середовища функціонування підприємств в 

Україні. Тобто за 2015-2019 роки, відновлюється діяльність підприємства, що 

пов’язано з покращення економічної ситуації на кінець 2019 року. 

Провідне місце у забезпеченні фінансової безпеки підприємства 

 
1 Клочан В. П., Клочан В. В., Костаневич Н. І., Костирко А. Г. Використання методу 

коефіцієнтів для оцінки фінансового стану підприємства. Економіка АПК. 2018. № 7. С. 54-

55. 
2 Діяльність підприємств / Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 25.02.2021). 
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належить чистому прибутку, який залишається в розпорядженні 

підприємства. Чим вищий рівень чистого прибутку суб’єктів 

господарювання, тим менша потреба у залученні капіталу з інших джерел 

(які в сучасних умовах є обмеженими), тим вищий рівень самофінансування 

розвитку підприємств та забезпечення реалізації стратегічних цілей такого 

розвитку. Слід зазначити, що прибуток – це головне джерело зростання 

ринкової вартості суб’єктів господарювання, оскільки розширене 

відтворення капіталу забезпечується шляхом капіталізації частини 

отриманого підприємством прибутку. Тому, чим вище рівень капіталізації 

прибутку суб’єктів господарювання, тим більше додана економічна вартість, 

а значить і ринкова вартість підприємства в цілому. В табл. 1 представлено 

фінансові результати діяльності підприємств України. За наведеними 

даними, спостерігається зменшення фінансових результатів до 

оподаткування в цілому по національної економіці та наявність чистого 

збитку впродовж 2014-2015 років, що пов’язано із кризовим станом в країні. 

Особливо скрутною виявилась ситуація у 2014 році, коли збитки 

суб’єктів господарювання склали 410769,4 млн грн. В 2016-2018 роках 

чистий прибуток загалом мав позитивне значення, а його приріст у 2019 році 

порівняно з 2014 роком склав 228,8 %, що суттєво розширило інвестиційні 

можливості суб’єктів господарювання. Проте, у порівнянні з потребами в 

капіталі суб’єктів господарювання в 2019 році, чистий прибуток складав 

7,56 %. Несприятливі умови для вітчизняної економіки обумовили 

погіршення фінансового стану підприємств промисловості та від’ємне сальдо 

фінансових результатів протягом 2014-2016 років, що призвело до втрати 

власного капіталу. 

Таблиця 1 – Фінансові результати діяльності суб’єктів господарювання 

у 2014-2019 роках 

Показник 
Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Національна економіка 

Капітал, млн грн 4290588 5936406 6873400 7231067 7771392 6995779 

Фінансові результати до 

оподаткування, млн грн 
-389114 -236566 94039 247677 322341 514689 

в % до капіталу -9,07 -3,99 1,37 3,43 4,15 7,36 

Чистий прибуток, млн грн -410769,4 -255322 61911,8 189724,7 256436,8 529179 

в % до капіталу -9,57 -4,30 0,90 2,62 3,30 7,56 

Промисловість 

Капітал, млн грн 1882711 2193869 2600912 2901135 3089443 3082322 

Фінансові результати до 

оподаткування, млн грн 
-154406 -174912 -8778 93970 147352 162178 

в % до капіталу -8,20 -7,97 -0,34 3,24 4,77 5,26 

Чистий прибуток, млн грн -166273,6 -180825 -24673,8 64053,8 107350,9 139380 

в % до капіталу -8,83 -8,24 -0,95 2,21 3,47 4,52 

Джерело: розраховано та побудовано автором1 

 
1 Діяльність підприємств / Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. 

URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 25.02.2021). 
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Максимальні чисті збитки спостерігалися у 2015 році, а саме 

180825 млн грн та у 2016 році – 24673,8 млн грн. Позитивне значення 

чистого прибутку підприємствами промисловості було отримано у 2017 році, 

проте загальні потреби в капіталі за рахунок чистого прибутку у 2019 році 

забезпечені на 4,52 %. Оцінка фінансових результатів діяльності підприємств 

України за 2014-2019 роки свідчить про стрімке зростання прибутковості 

лише сільського, лісового та рибного господарства у 2,3 рази – 49801,1 млн 

грн. Щодо темпів приросту фінансових результатів діяльності підприємств, 

то найсуттєвіших від'ємних значень вони набули у наступних видах 

діяльності підприємств: наданні інших видів послуг (- 1050,9 %), фінансової 

та страхової діяльності (-712,5 %), інформації та телекомунікаціях (-318,3 %), 

охорони здоров'я та надання соціальної допомоги (-312,4 %), промисловості 

(-292,6%), оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і 

мотоциклів (-267,3 %), тимчасового розміщування й організації харчування  

(-243,9 %), професійної, наукової та технічної діяльності (-226,4 %), 

будівництва (-223,6 %), діяльності у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування (-205,2 %) та операції з нерухомим майном (-200,0 %). 

На рис. 2 наведено структуру підприємств України за фактом наявності 

чистого прибутку від діяльності (всього по економіці) за 2015-2019 роки. 
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Рисунок 2 – Структура підприємств України за фактом наявності 

чистого прибутку від діяльності (всього по економіці) за 2015-2019 роки, % 
Джерело: побудовано автором1 

 

У 2019 р. порівняно з 2014 р. збитковими були підприємства за двома 

видами економічної діяльності, а саме: транспорту, складського 

господарства, поштової та кур'єрської діяльності та мистецтва, спорту, розваг 

та відпочинку. Усі інші підприємства за видами економічної діяльності в 

Україні були прибутковими. 

За даними рис. 2 можна зробити висновки, що загальна частка 

прибуткових підприємств в Україні має зростаючу тенденцію у 

досліджуваному періоді, а саме у 2015-2019 роках. Загальна частка 

 
1 Діяльність підприємств / Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. 

URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 25.02.2021). 



STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ECONOMY  

OF INDEPENDENT UKRAINE 

 

226 

прибуткових підприємств всього по економіці зростає з 65,5 % у 2015 році до 

73,9 % у 2019 році. 

Прийнято вважати, що абсолютні показники прибутку не дають змогу 

охарактеризувати результати діяльності підприємств повною мірою, а 

ефективність використання ресурсів і віддачу від їх застосування більш 

прийнято оцінювати через показники рентабельності діяльності. 

Рентабельність операційної діяльності визначається як співвідношення 

фінансового результату від операційної діяльності до загальної суми 

операційних витрат та характеризує ефективність здійснення витрат на 

виробництво і збут продукції (товарів, послуг). Рентабельність операційної 

діяльності підприємств України у 2015-2019 роки наведено у таблиці 2. 

Таблиця 2 – Рентабельність операційної діяльності підприємств 

України у 2015-2019 роках 

Роки 

Рівень рентабельності (збитковості) операційної діяльності підприємств 

усього 

у тому числі 

великі 

підприємства 

середні 

підприємства 

малі 

підприємства 

з них 

мікропідприємства 

2015 1,0 4,0 0,0 -4,2 -8,2 

2016 7,4 8,8 6,9 5,2 -0,4 

2017 8,8 11,2 7,3 6,5 2,4 

2018 8,1 9,1 7,0 8,3 4,7 

2019 10,2 10,3 10,0 10,7 9,3 

Джерело: побудовано автором1 

 

Як бачимо, рівень рентабельності операційної діяльності підприємств 

України у 2019 році значно кращий ніж у 2015 році, що свідчить про значний 

прогрес у нарощування прибутку підприємствами України за рахунок 

операційної діяльності. Найбільші рівні рентабельності спостерігаються у 

великих підприємств і, на відміну від них, у всіх інших видів підприємств 

(середні, малі та мікропідприємства) спостерігається додатне значення 

рентабельності у 2015 році. 

Найгірші показники рентабельності операційної діяльності підприємств 

України спостерігаються у 2015 році при цьому збитковість у ці роки 

присутня. Тільки великі підприємства демонструють відповідний рівень 

стійкості до змін у зовнішньому середовищі і, навіть у найскладніші роки, 

показують позитивний рівень рентабельності операційної діяльності. Це 

пов’язано, в першу чергу, з тим, що у великих підприємств є більше 

можливостей протистояти негативним чинникам (зміна курсу валют, 

обмеження товарообігу, зміна кон’юнктури ринку та інше) за рахунок 

власних потужностей та політичної підтримки, яка надається великим 

підприємствам в Україні2. 

 
1 Діяльність підприємств / Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. 

URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 25.02.2021). 
2 Фесенко В. В., Воронцова Л. А. Аналіз фінансових результатів підприємств України. 

Ефективна економіка. 2020. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2020/5.pdf 
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Наявність позитивних тенденцій за показниками фінансових результатів 

та рентабельності операційної діяльності беззаперечно свідчить про 

підвищення загальної прибутковості діяльності підприємств. 

Внаслідок того, що рівень фінансової безпеки підприємства 

характеризується зміною величини обсягу реалізованої продукції, було 

виокремлено види економічної діяльності, які характеризуються, одночасно 

із позитивною динамікою у 2019 році порівняно із 2015 роком, і певними 

втратами в обсягах реалізованої продукції. Доцільно звернути увагу на той 

факт, що найвищі темпи зростання у 2019 році були характерні для 

виробництва фармацевтичної – 468,2 % та харчової – 314,6 % продукції. 

Одночасно з цим, приріст обсягу реалізованої продукції для основи 

промислового виробництва – машинобудування становив лише 215,0 %, що 

можна вважати реальною загрозою для машинобудівних підприємств 

сьогодні та потенційною в середньостроковій перспективі для української 

промисловості загалом. Інший аспект, згаданий вище, полягає в тому, що 

суто позитивна динаміка характерна для харчової та фармацевтичної 

промисловості, але стосовно інших видів економічної діяльності доцільно 

зазначити неритмічність і спади тривалістю два-три роки. Так, обсяги 

реалізованої продукції машинобудівних підприємств зменшувались у 2015-

2016 роках. Неритмічність у реалізації продукції доцільно визначити як одну 

із загроз для фінансової безпеки підприємства. 

Причинами виникнення такої загрози можна вважати передусім 

зовнішні фактори, тобто у 2015-2016 роках – початок військових дій та 

обмеження експортних операцій, потребу переорієнтації на інші зовнішні 

ринки із вимушеним внесенням змін у характеристики промислової 

продукції. У цьому контексті можна виокремити такі загрози фінансовій 

безпеці українських підприємств як «слабке маркетингове опрацювання 

ринку … недотримання контрактів і договірних зобов’язань»1. 

Суть факторів тривалішої дії полягає у продовженні трансформаційних 

процесів у національній економіці, що чітко простежується у структурі 

промислової продукції. Здійснене порівняння структури у 2015-2019 роках 

дало змогу виявити такі факти: по-перше, зменшення частки 

машинобудування із 9,3 % у 2015 році до 6,1 % у 2016 році із подальшим 

незначним зростанням до 6,9 % у 2019 році; по-друге, аналогічне негативне 

скорочення характерне і для металургійного виробництва: 2015 рік – 19,1 %, 

2016 рік – 14,8 % та у 2019 році – 16,2 %; по-третє, доцільно звернути увагу 

на позитивне зростання частки фармацевтичної промисловості із 0,7 % у 

2015 році до 1,1 % у 2019 році. 

З проведеного аналізу фінансового стану підприємств України можемо 

стверджувати, що у період 2015-2019 років відбуваються загальні позитивні 

тенденції за показниками фінансових результатів. Але у 2014-2015 роках 

сформувались великі суми збитків у більшості підприємств України (за 

 
1 Фесенко В. В., Воронцова Л. А. Аналіз фінансових результатів підприємств України. 

Ефективна економіка. 2020. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2020/5.pdf 
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винятком великих, у яких спостерігалось скорочення прибутків), які поки що 

не вдалося компенсувати за рахунок зароблених прибутків у наступних 

роках. У роки збитків стабільно збитковими були підприємства з таких 

галузей: оптова торгівля, транспорт, інформації та телекомунікації, 

професійна та наукова діяльність, операції з нерухомим майном, діяльність у 

сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, охорона здоров’я 

та надання соціальної допомоги, мистецтво, спорт, розваги та відпочинок. А 

у 2016-2019 роках збитковими залишились підприємства будівництва, 

транспорту, підприємства, які здійснюють операції з нерухомим майном, у 

сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, мистецтва, спорту, 

розваг та відпочинку. Загалом, слід зазначити, що рівень рентабельності 

операційної діяльності підприємств України у 2019 році значно збільшився у 

порівнянні з 2015 роком, що характеризує наявність значного прогресу і 

можливості нарощуванні економічного потенціалу підприємствами України 

за рахунок операційної діяльності. Якість фінансових результатів 

підприємств України не так однозначна. У 2015-2016 роки темпи приросту 

дебіторської заборгованості перевищували темпи приросту доходу від 

реалізації продукції, що свідчить про ризик недоотримання вже визнаних 

доходів і зменшення фінансового результату у наступних роках за рахунок 

списання безнадійної дебіторської заборгованості. Але у 2019 році ситуація 

змінилась, що дає надію на якісні позитивні зміни у показниках фінансових 

результатів діяльності підприємств України. 

У сучасних умовах господарювання фінансово-господарська діяльність 

підприємств в Україні ускладнюється різними кризовими ситуаціями. Під 

загрозою банкрутства в Україні перебувають у переважній більшості малі та 

середні підприємства, а стабільність розвитку національної економіки 

залежить від ефективності функціонування в країні малого та середнього 

бізнесу. У національній економіці України спостерігається тенденція до 

зменшення ролі мікропідприємств. 

Поряд із цим, створення системи фінансової безпеки підприємств 

України на засадах управління їх платоспроможністю передбачає врахування 

сукупності об’єктивних і суб’єктивних явищ суспільного життя, які є 

передумовами для побудови такої системи. Виходячи з вище проведених 

досліджень, вважаємо, що головними причинами створення системи 

фінансової безпеки підприємств України можуть бути: 

– потреба в своєчасній ідентифікації, попередженні та нейтралізації 

фінансових загроз та ризиків; 

– управління чинниками та умовами, що впливають на рівень 

фінансової безпеки; 

– забезпечення фінансової стійкості в довгостроковому періоді; 

– збільшення обсягів операційної діяльності та розширення масштабів 

господарювання; 

– ефективне управління фінансовим забезпеченням господарської 

діяльності підприємств; 
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– підвищення рівня платоспроможності та надійності; 

– підвищення рівня доходності та прибутковості фінансово-

господарської діяльності; 

– підвищення рівня капіталізації та вартості підприємств. 

Основним завданням забезпечення та/або збереження достатнього рівня 

фінансової безпеки підприємств є досягнення необхідного рівня фінансової 

незалежності та стійкості у контексті взаємозв’язку підприємства із 

макроекономічними та мікроекономічними загрозами функціонування. На 

практиці виконання заявлених цілей є можливим за умови формування 

системи фінансової безпеки підприємства, його взаємодія із системами 

фінансової безпеки на мезо- та макроекономічному рівнях та через своєчасну 

ідентифікацію виду загрози, адекватності превентивних заходів, мінімізації 

впливу виявлених загроз на фінансовий результат функціонування 

підприємства та основну мету його фінансово-економічної безпеки. 

Основні загрози впливу на фінансову безпеку підприємства доцільно 

поділити на: загрози прямого впливу (внутрішні) та загрози непрямого 

впливу (зовнішні). До першої групи відносяться загрози, на які підприємство 

може впливати і змінювати їх показники, характеристики тощо. До другої 

групи відносяться загрози, які не піддаються впливу окремого підприємства, 

на них можна впливати тільки на державному рівні. 

Для підприємства важливішими є внутрішні загрози, або загрози 

прямого впливу, оскільки саме на них підприємство здатне самостійно 

впливати, що відображається на його фінансовій безпеці. Своєю чергою, 

серед внутрішніх загроз найбільшу питому вагу займають такі загрози, як: 

стан майна та фінансових ресурсів, розмір витрат, фінансова автономність 

(незалежність). Тобто всі розглянуті загрози, що комплексно характеризують 

фінансову безпеку підприємства, тісно взаємодіють та взаємовпливають один 

на одного. 

На основі аналізу сучасних проблем формування та виявлення загроз 

фінансовій безпеці підприємств, сформулюємо основні напрями системи 

протидії загрозам, серед яких доцільно викормити наступні:  

‒ стратегічне управління фінансовою безпекою підприємства з метою 

максимізації його ринкової вартості;  

‒ тактичне управління фінансовою безпекою підприємства з метою 

мінімізації фінансових ризиків та формування оптимальної структури 

капіталу;  

‒ оперативне управління фінансовою безпекою підприємства з метою 

оптимізації руху грошових потоків підприємства, платоспроможності та 

максимізації фінансового результату діяльності підприємств. 

Отже, діагностика платоспроможності підприємств України в системі 

фінансової безпеки підтверджує необхідність регулярного проведення оцінки 

рівня фінансової безпеки окремим підприємством за різними групами 

показників, що дасть змогу вчасно зреагувати на погіршення фінансового 
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стану підприємства, раціонально вибрати напрями підвищення 

результативності своєї діяльності, а також продемонструє, на що слід 

звернути увагу, дасть можливість вчасно відреагувати на негативні тенденції, 

що розвиваються в процесі діяльності господарюючого суб’єкта. 

Для вирішення зміцнення фінансової безпеки підприємств за рахунок 

покращення платоспроможності, необхідно виконати ряд змін, які наведені 

вище, також доповнити фінансовий менеджмент маркетинговими 

інструментами для розширення кола споживачів. Також необхідно збільшити 

випуск продукції та надання послуг, покращити якість продукції, що 

допоможе підвищити довіру населення до підприємств України. Також варто 

більш автоматизувати виробництво та продати застаріле обладнання, і 

замінити його новим, що дасть змогу ефективніше його використовувати, 

скорочувати затрати на виробництво одиниці продукції, що дозволить 

зменшити собівартість і збільшити прибуток суб’єктів господарювання. 
 

 

 

3.7 Resource support of enterprises in the conditions of transformation 

processes in the economy 

Transformation processes are inherent in any evolving system, and their 

outcome depends on the ability of these systems to implement the necessary 

changes. These processes can occur under the influence of internal or external 

factors, have different scales and purposes. 

The main task of transformation processes in the economy of Ukraine is to 

move to a comprehensive and integrated economic system that operates on a 

market basis, the democratization of society, and adaptation of new institutions to 

the world economic space. For economic growth, in today's challengingconditions, 

and integration into the world economic scope in Ukraine, there are institutional 

changes that should ensure the development of healthy competition, creating a 

favorable business environment for small, medium, and large businesses and 

attracting investment, increasing innovation and competitiveness of enterprises. 

The transformation processes taking place in Ukraine's economy today, 

accompanied by economic, political, social, legal, and other changes, require 

companies to make operational and rational decisions to solve current problems 

and increase their efficiency in the future. Any changes in the environment of the 

enterprise require adaptation or adjustment of its subsystems, primarily in 

connection with rising prices for resources and changes in the economic and legal 

mechanism of their involvement. Therefore, the organization of resource provision 

of the enterprise is an important area of research for scientists and managers of 

enterprises. 

The means of resource support of production and economic activities 

include1:  

 
1Berdar, M.M. 2020, Management of resource support of the enterprise in modern conditions. 

Intelligence XXI (1):31-36 
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– material resources – include fixed assets and current assets of the 

enterprise;  

– technological resources –comprise used technologies and features of the 

organization of the production process, the dynamics of technological change, 

innovation, the availability of competitive ideas and research;  

– labor resources – people who are capable of mental and physical labor and 

are the main element of the productive forces of society because they bring 

together the means and objects of labor, and as a result of labor efforts,the finished 

productsare created; 

 – financial resources – the money available to the company;  

– investment resources – a set of tangible and intangible resources used by 

the investor in the process of their investment activity; 

– intangible resources –a part of the potential of the enterprise, which 

provides economic benefits over a long-term period and has an intangible basis for 

income, which includes industrial and intellectual property, as well as other 

resources of intangible nature;  

– spatial resources – production facilities and territories of the enterprise, the 

presence and condition of communications, the possibility of their expansion, 

ubiety and location of the enterprise, the distance from suppliers and consumers, 

proximity to transport routes;  

– information resources – information, access to it, the ability to expand 

information and increase its credibility, etc .;  

– time – a specific and, unlike others, non-renewable resource that can not be 

bought, restored, or returned. The efficiency of utilizing the potential of the 

enterprise depends on the use of time as a resource;  

– natural resources – components of nature that are used or can be used as 

consumer goods and as means of labor; 

– legal resources – legislative acts adopted by public authorities, developed 

regulations and scientific and methodological documents (regulations, rules, 

directions, instructions, recommendations, characteristics, etc.);  

– resources of the organizational structure of management – the nature and 

flexibility of the management system, methods of subordination, the scope of 

authority and responsibility, the speed of management influences.  

In our opinion, resources are the means used by the enterprise to achieve the 

goals. The compliance of their characteristics with the main activity requirements 

can directly impact the enterprise's overall efficiency. Moreover, the management 

decides on the best relevant resources that are vital for the operational activity. 

Therefore, it is not appropriate to single out time as one of the enterprise's types of 

resources.  

According to APolyanska, the importance of resource support lies in the 

timely satisfaction of production needs and ensuring its balanced development 

throughout the operational cycle, achieving the goals of the enterprise, seizing 
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economic, social, environmental, innovative effect1. 

L.Khrystenkoacknowledges resource support of the enterprise as a complex 

process of consistent, system-related, and coordinated logistics (search, 

mobilization, accumulation, distribution and use of resources) and management 

(forecasting, planning, control, monitoring, accounting, analysis, etc.) stages aimed 

at ensuring the effectiveness of the results of the enterprise2. 

In our opinion, resource support is a process of meeting the needs of 

production in resources of a particular type, which must meet the established 

requirements for quality and quantity to ensure the achievement of an enterprise's 

goals. 

O.Feerconcludes that the resource support process should take place per the 

principles presented in Table 13.  

Table 1 – Principles of resource support of production and economic activity 
Principle Characteristics 

Autonomy the ability to accommodateproduction with sufficientresources or 

minimize the dependence on suppliers  

Continuity ensuring the rhythmof production and reducing downtime 

Conformity available resources should ensure the achievement of goals and 
objectives 

Adaptability (flexibility) responding to changes and the impactof external and internal factors 

Planned nature the process of resource support should be carried out taking into 

account a specific development program at the enterprise 

Purposefulness resources should be involved only in achieving the objectives and 
meeting the goals of the operational activity 

Resource saving cost-effectiveuse of non-renewable resources, the implementation of 

energy-saving technologies 

 

Another relevant principle of resource provision today should be innovation, 

which consists of applying innovative resource support management methods and 

attracting innovative resources to the enterprise.  

The above principles must be taken into account when building a mechanism 

of resource provision, which, according to O.Vivchar, includes a system of 

interconnected elements necessary for the allocationand redistribution of resources 

by business structures and their structural units, as well as the transformation of 

resources from one form to another4. 

The mechanism of resource provision for each enterprise is unique, based on 

the resource's specifics, the enterprise's scope of activities, the level of economic 

development, the state of development potential, the chosen strategy for further 

 
1Polyanska, A.S. 2007, Resource support fort he developmen to for ganizationsin modern business 

conditions. Availableat: http://www.pdaa.com.ua/np/pdf/81.pdf (accessed 20 March 2021) 
2Khristenko, L.M. 2015, Features of resource provision of enterprise activity. Economy and region 
6 (55): 115-119. 
3Feer, O.V. 2016, Theoretical bases of resource provision of enterprise activity. Scientific Bulletin 

of Mukachevo State University. Economics (2):112-117.  
4Vivchar, O.I. and Gaida. N.V. 2018, Conceptual principles of economic management of resources 

in enterprises security dimension. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University 19(1): 51-55 
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development. In order to form an effective mechanism of resource support at the 

enterprise within the general management system, a satisfactorysubsystem of 

resource management of the enterprise should be created, which will ultimately 

ensure the efficiency of the economic activity of the business entity1. 

Resource support of economic activity should be managed and implemented 

for each type of resource according to the enterprise's activities, needs, and goals.  

The development of industrial and economic relations in the field of supply 

should provide adequate resource provision in a dynamic change, which depends 

on the impact of various factors. First of all, this process comprises rational and 

economically justified planning of resource needs, the choice of suppliers of these 

resources, and the structural ratio of resources needed for enterprise development. 

Second, it also includes the application of forward-looking advances and 

technologies in the resource management process. 

One of the requirements of successful economic activity of the enterprise in 

the circumstances of transformational changes in the economy is resource support, 

which, as well as any economic category, has specific features, namely3: 

- integration of logistics and management stages of resource supportin 

business processes;  

- acquisition of resources that form the basis of resource support, various 

forms of transformation within individual production processes;  

- coordination of the two sides of resource support(substantive manifestation 

of the need for resources in business processes and the formation of the supply 

chain to attract the specified resources) at the tactical and strategic levels;  

- the balance of relationships between the process of resource support and the 

process of creating appropriate conditions to create distinct value and utilize the 

potential;  

- identification and consideration of as many determinants as possible that 

determine the structure of resource support;  

- considering the dependence of resource support on the nature of the 

enterprise's general, intermediate, objective, and priority goals.  

In order to form an effective system of resource supportwithin the 

genericmanagement system, an effective subsystem of resource management of the 

activities of a particularenterprise must be created, which will ultimately ensure the 

efficiency of economic activity. 

The task of resource support at the strategic level is to form a timely response 

to all resource needs used in various business processes in the enterprise, following 

the overall goal and strategy for a certain period.  

Researches indicate that effective strategic resource management techniques, 

despite their widespread development in market relations, are still difficult to 

perceive by leaders of domestic business structures. Most of them have mastered 

leadership or diversification strategies, as well as other well-known generic 

 
1Bogatska, N. andShvets, O. (n.d.), Resource support of enterprise activity in modern economic 
conditions Availableat:http://intkonf.org/ken-dotsbogatska-nm-shvetsoiresursne-zabezpechennya-

diyalnosti-pidpriemstva-v-suchasnih-umovah-gospodaryuvannya (accessed 20 March 2021) 
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strategies. However, they are skeptical of resource-efficient strategies, where the 

main element is resource conservation in all its manifestations. 

Nowadays, companies use traditional organizational and technical measures 

to preserve certain types of resources without having a common strategic approach 

to resource conservation, which must be considered when establishing economic 

relations with suppliers.  

A distinctive feature of the resource support of activities at the strategic is 

taking into account the dynamic environment in which the company operates when 

determining the number of necessary resources, namely:  

- changes in intermediate targets and goals in the process of activity (for 

example, the development of ancillary or non-core activities; maintaining a certain 

level of financial stability or solvency in a problematic situation; expanding or 

diversifying markets; changing the level of risk of a transaction; processes, etc.) to 

achieve the main strategic goal;  

- changes in the priority of resource provision, i.e., resource provision of those 

processes that are most important at present (for example, maintenance, 

modernization or purchase of non-current or current assets, revision of contracts, 

etc.); 

- changes in the situation on resource markets under the influence of 

macroeconomic factors, etc. 

Regarding the organization of the resource support process necessary for 

economic activity, it would be crucial to establish a communication process 

between the enterprise's structural units to ensure consistency between actual sales 

and provide the required resources to reduce stocks of finished products in 

warehouses. Management of the provision of each type of resource, whether 

material or labor, has its own specifics, which accordingly requires changes in the 

implementation of the components of the mechanism of their administration. 

It is crucial to consider the process of providing enterprises with material 

resources in more detail since these resources are the basis of any production, their 

prices are directly dependent on transformational changes in the economy and, 

accordingly, constantly require revision of the resource provision tools. 

However, resource support involves the movement of material and technical 

resources to the enterprise and taking into account the relevant flows of financial 

assets, information, documentation, labor resources, and more. 

The conducted research allowed us to conclude that resource support of 

material resources should be based on:  

- analysis of the supply system (search for information about suppliers, 

analysis of their reliability, information support of supply, negotiations with 

potential and existing suppliers, etc.) 

- study of procurement processes (needs for material and technical resources, 

customs clearance, insurance, packaging, preparation of products for shipment, 

etc.) 

- research of transportation processes (loading, incoming and internal 

transportation, reloading, etc.) 
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- research of storage processes (warehousing, maintenance of warehouses, 

maintenance of the appropriate level of product quality in the warehouse, etc.).  

Resource provision involves transferring material and technical resources to 

the enterprise and taking into account the relevant flows of financial assets, 

information, documentation, labor resources, and more. 

The efficiency of resource support is influenced by the timely identification 

of problem areas in the existing supply system and their consideration in 

establishing cooperation with existing and potential suppliers. In order to achieve 

efficiency, it is vital to analyze the types of procurement, contracts with suppliers, 

the organization of the supply of the necessary resources, the effectiveness of 

individual agreements, and the process as a whole. The analysisof the existing 

supply system should be carried out in the following stages: 

Table 2 - Stages of the supply system research process 
Stages of the process Types of work 

Data collection planning of data collection operations; 

expert interviews with heads of the departments and specialists on 

situations that have arisen; 
systematization and documentation of the received data 

Evaluation and analysis of the 

received information 

study of the collected information; 

assessment of the supply system for compliance with the 

requirements; 
implementation of control calculations according to the current 

criteria. 

Identification of potential 
threats in the supply system 

analysis of documents based on which the supply system was 
established; 

examination of information on the effectiveness of cooperation 

with this supplier; 
preliminary diagnostics of threats to the supply system (analysis of 

supply plans, information support, identification of potential threats 

in the supply of resources). 

Formulation of conclusions 
and recommendations for 

supply improvement 

description of the supply system of the enterprise by elements; 
formulation of identified shortcomings and development of 

recommendations for their elimination. 

 

In order to conduct the analysis, it is advisable to create an expert group of 

employees. The results of the analysis should be considered by management when 

choosing methods of supply and suppliers of resources, and they should be 

incorporated in the form of:  

- monitoring report on the current state of supply system at the enterprise;  

- report on the effectiveness of the supply model at the enterprise;  

- a list of identified "problem areas" in the supply chain and the factors that 

provoked them;  

- a list of measures to be taken to improve the supply system;  

- proposals aimed at implementing automation of supply, reducing 

procurement costs, adjusting the number of participants in the supply chain.  

The following quintessential aspect is the grouping of identified problems by 

areas:  

- organizational problems related to the organization of supply (distribution 
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of functions and responsibilities between the participants in the supply chain);  

-problems of technological nature (procedures and methods of work with the 

establishment of cooperation and compliance with the terms of the contract); 

 – problems of informational nature (information security, communication 

interaction);  

- technical problems (condition of fixed assets used for supply). 

This grouping of problems will ensure the implementation of corrective 

measures in a specific direction and, consequently, improve the enterprise's 

resource provision.  

The process of resource support of production and economic activities 

includes a sequence of stages that are aimed at research, analysis, evaluation of 

available resources and determine the need for them, the choice of suppliers, 

namely: 

1. Research and analysis of a system of indicators that determine the 

specifics of the mechanism of resource support and resource needs.  

2. Description of the requirements for the quality and quantity of each type 

of resource. 

3. Identification of potential sources of attracting the necessary resources 

(leasing, rent, barter, import, etc.). 

4. Collection of information about the resource provider. 

5. Evaluation of the supplier according to the established criteria for the 

development of cooperation and analysis of the results.  

6. Determination of specific volumes of deliveries from the separate 

supplier, the schedule, and a method of delivery of resources. 

7. Monitoring the fulfillment of obligations by the supplier. 

8. Evaluation of the results of cooperation with the supplier.  

The first stage of resource support is the study and analysis of the plan of 

production activities and sales, based on which resource needs will be calculated. 

Before deciding to "use the company's stocks" or "purchase stocks," management 

needs to analyze the documents governing the technical characteristics and 

resource requirements. 

The decision on independent production of necessary material resources, use 

of stocks, or purchase from an external source is accepted based on the feasibility 

investigation of the enterprise's needs for these resources. 

Before concluding an agreement on the supply of resources, it is necessary to 

convey research and collect information on: 

- name, model of material resources;  

- technical characteristics of the necessary fixed assets, quality requirements 

taken from the specifications, design documentation, process requirements, 

instructional and regulatory documents; 

-  procedures, methods of quality control, and quantity of material resources; 

- resource requirements to meet specific standards; 

- requirements for products at all stages of its manufacture. 

The results of the study will be used by the company when choosing a 
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supplier and concluding an agreement with him, and they should be based on: 

- analysis of plans for supply, production, sales of preceding and current 

periods; 

- study of the balances in the warehouse, storage capacity for the placement 

of components, storage conditions; 

- study of the requirements for resources provided by a particular production 

technology. 

Therefore, the following will depend on this study: 

- whether the resources will be at the best price and the required quality; 

- whether delivery times will be observed;  

- the value of the turnover of stocks of goods and components in the 

warehouse of the enterprise, which will be ensured;  

- whether a reliable supplier will be selected;  

- whether flexible prices and discounts will be stipulated in the contract; 

- whether the planned indicators will be fulfilled at the enterprise. 

Table 3 - Characteristics of evaluation criteria for resource suppliers 
Criteria Characteristics 

Criteria that 
characterize the 

production 

system 

supplier's production capacity; 
technological progress; 

infrastructure development (condition of roads, availability of transport 

connections between shops and sources of supply); 
financial position; 

complexity; 

the presence of defects in products; 
product packaging quality; 

reputation; 

post-warranty service; 
development and location of production; 

specialization of production; 

level of organization of technological processes; 
availability of an acceptable range and stocks of finished products, etc. 

Criteria that 

characterize the 
sales system 

availability of products and conditions of its delivery; 

terms of delivery and terms of payment; 
remoteness; 

organizational aspects of shipment and transportation; 

formed supply chains; 
reliability of supply; 

level of competence and interaction in supply chains; 

contractual discipline; 
the market share of a particular supplier; 

prompt response to the needs and requirements of the consumer, etc. 

condition and structure of the fleet of vehicles used for transportation of goods; 
the number and composition of the retail trade network; 

turnover volumes; 

warehouses, etc. 

Criteria that 

characterize the 

product 

price; 

conformity of products to quality standards; 

innovation; 
safety 

structure and features of the range, etc. 
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To evaluate suppliers, we propose to divide all the criteria into the following 

groups: criteria that characterize the production system, criteria that characterize 

the sales system, and criteria that characterize the product. 

In order to analyze the market to find the possible suppliers of resources and 

the selection of cooperation candidates, it is advisable to use the expert method. 

Among the proposed criteria, experts will be able to pick those that will allow 

them to form a comprehensive evaluation and then choose a resource provider. 

However, all three groups need to be covered. 

The procedure for selecting fixed assets suppliers must be consistent with 

marketing and logistics strategies in the enterprise and development strategy. For 

the evaluation to give the best possible outcome, it is necessary to accurately set 

the priority of one or another criterion when choosing a supplier and not to 

evaluate it only by the price of the product.  

In order to determine the coefficient of significance for each criterion, it is 

advisable to use the method of ranking grades, which is one of the most popular in 

practice. Accordingly, the supplier with the highest rating should enter into a 

contract. Suppose the supplier has the lowest rating, and the company already 

cooperates with this company. In that case, it may be grounds for termination of 

the contract or even the imposition of penalties if the latter is considered in the 

contract.  

Moreover, it is necessary to examine the collected data on the enterprise`s 

supply system and goods offered by suppliers and form a reliable conclusion. 

The policy of research and selection of the supplier of resources should be 

carried out according to the following conditions: 

- comparison of offers of each supplier should take place according to the 

established requirements; 

- formation of a competitive environment with the use of competitive 

procurement, which will ensure equal rights of tender participants – suppliers and 

the opportunity to submit the best offer; 

- conditions and methods of procurement, evaluation criteria, and selection 

of the supplier must be approved by the management and brought to the notice of 

potential suppliers; 

- procedures related to the purchase of the necessary commodity resources 

should be carried out with minimal costs; 

- the purchase of the necessary resources should provide the maximum 

economic benefit for the enterprise; 

- responsible persons who purchase resources are accountable for all items 

of the concluded and compliance of the selected supplier with the established 

requirements; 

- the contract must specify the conditions that will ensure confidence in the 

long-term and mutually beneficial commercial relationship of the enterprise and 

supplier;  

- the availability of guarantees for compliance with the terms of supply and 

payment for the resources received before the establishment of a contractual 
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relationship between the company and the supplier of resources; 

- possession of the broadest database of information obtained from various 

sources on suppliers for analysis and selection of the best option; 

- providing secure access to confidential information provided by the 

supplier to third parties who are not parties to the agreement. 

After signing the contract, management needs to periodically evaluate the 

supplier according to the established criteria to adjust the terms of cooperation if 

necessary. For hedging, the enterprise needs to periodically monitor the market to 

identify other alternative suppliers with whom, if circumstances change, the 

contractual relationships may be established. 

Thus, the enterprise's resource support is under the constant influence of 

transformation processes, which are accompanied by the development of the 

national economy's market components, and requires continuous monitoring and 

adjustment following production and marketing conditions. 
 

 

 

3.8 Управління знаннями як структурна основа інноваційного 

розвитку організацій в умовах цифрової економіки 

Розвиток сучасної економіки визначається високими темпами 

економіко-технологічних перетворень, що посилюється конкуренцією в 

галузях і динамічними змінами потреб аудиторії. Однак вітчизняна бізнес-

сфера демонструє ознаки тривалої стагнації, подолання якої є критично 

важливим завданням для розвитку української економіки як на макро-, так і 

на мікрорівнях. Тому вибір інноватизації як рушійної сили прогресу 

одночасно спонукає до поштовху в напрямі позитивних зрушень не тільки 

наукової думки, а й якісних змін всієї системи. 

На теперішній час нові технологічні рішення уможливлюють не тільки 

більш економне використання кінцевих і невідтворюваних природних 

ресурсів але й поступову відмову від їх використання, оскільки сучасна 

економічна теорія, її індустріальна парадигма не в змозі розкрити процеси і 

явища, характерні для нової економіки і суспільства. Людська цивілізація 

вступила у важливу для неї фазу, яку слід визначити як зміну епох 

економічного знання. Формуванню економіки знань сприяє експоненційно 

зростаючий попит на послуги, які здійснюються через посередництво 

інформаційно-комунікаційних технологій – ІКТ (стільниковий і 

супутниковий зв’язок, цифрові телебачення і радіо, Інтернет, електронний 

уряд, електронну демократію тощо).вертаючи увагу на зазначені факти, стає 

очевидним, що інтернет-майданчики – найважливіший механізм розвитку 

сучасного бізнесу та удосконалення системи управління організаціями. 

Зручність, функціональність і привабливість таких майданчиків забезпечить 

найбільш коректну і ефективну взаємодію з користувачами.  

Головною особливістю сучасного економічного та соціального розвитку 

є його глобалізація. У цих умовах змінюються ключові засади економіки: 

виникають нові об’єктивні закономірності; у сфері виробництва, розподілу, 
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обміну та споживання життєвих благ все більше використовуються 

інформаційні технології; основою новітніх технологій виступають 

інноваційні розробки, що вимагають нових інвестицій, все це зводиться до 

того, що виникають нові види товару: знання, інформація, інтелектуальна 

власність; нові (електронні) форми грошей. На цій базі створюються засади 

для запровадження нового різновиду економіки: цифрової, яка може 

виступити в ролі об’єднуючої ланки всіх перерахованих складових. 

Тобто «в умовах прискореного розвитку інформаційного суспільства в 

Україні, що обумовлює розгортання глобалізації, удосконалення 

інформаційних технологій, перетворення інформації на важливий 

інструментарій бізнесу, ставляться нові завдання вимагається нове бачення 

інформатизації управління підприємствами» 1. 

Економіка потребує змін, перетворень і нововведень, які 

забезпечуються генеруванням та імплементацією нових знань, що 

знаходиться в прямій залежності від планетарної інформаційної сфери як 

результат адаптації суспільних та економічних інститутів до становлення 

інформаційної парадигми розвитку сучасного світу. Логічною стала потреба 

у зміні інерційного індустріального розвитку на розвиток інноваційний, який 

відповідає вимогам сучасного етапу науково-технічної революції 2. 

Підґрунтям таких змін є наука як найвищий рівень розвитку керуючого 

розуму, раціонального та ірраціонального мислення, креативності 

інтелектуальних рішень, розробки не досліджених раніше проблем3. 

Для традиційних концепцій властиво наділяти економічні відносини 

ринковими характеристиками, нівелюючи умови та принципи, які не 

відповідають запитам макроекономічного середовища. Учасник ринку є 

особою, що відокремлена від формальних інституцій із можливістю 

незалежного впливу на ринкові відносини. Проте, таке виявлення 

незалежності супроводжується негативним впливом суб’єктивізму, що 

властивий традиційним поглядам економістів із відсутністю маневрувань в 

політиці як макроекономічного, так і мікроекономічного розвитку.  

На сьогодні сучасна економічна наука базується на інноваційних 

підходах врегулювання суспільно-економічних відносин, що є логічним 

наслідком розвитку мультимедійного простору із можливостями управляти 

інформацією, розкриваючи таким чином нові властивості економіки, ринку 

та суспільства. Економічне буття індивіда знаходиться на перетині процесів 

 
1 Грінько А. П. Теоретико-методологічні засади бухгалтерського обліку основного капіталу 

в умовах нової управлінської парадигми. Х.: ХДУХТ, 2015. 326 с. 
2 Палагнюк Ю. В. Економічні аспекти інтеграції України до ЄС (у рамках дії Угоди про 

партнерство і співробітництво). Наукові праці [Чорноморського державного університету 

імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. 2010. Т. 147, вип. 135. С. 
22–27. (Серія «Державне управління»).: URL: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/Npchdu_2010_147_135_6.pdf 
3 Бочуля Т. В., Гринько П. Л. Інноваційні напрями модернізації інформаційного 
забезпечення управління сталим розвитком торговельних підприємств: монографія. Харків: 

Видавництво Іванченка І.С., 2018. 374 с. 
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трансформації та кардинальних змін, обумовлених еволюцією уявлення про 

економічні та інформаційні процеси із переглядом традиційної економічної 

теорії як такої, що не відповідає реаліям сучасності. Разом із тим, прогрес є 

орієнтованим на інноваційні економічні моделі, що характерно для сфери 

економічного життя у сучасному світі. Зокрема, технічного прогресу 

Харрода, Солоу, моделі взаємозв’язку товарного і грошового ринків Хікса – 

Хансена, соціотехнічної моделі організації Триста, інтеракціоністської моделі 

Бернарда, живого організму – Бернса, Сталкера, конфліктної моделі Холла 

тощо.  

Однак перш ніж приступити до аналізу сучасних економічних проблем 

теорії та практики, розглянемо головні соціально-економічні процеси 

останнього століття, що залишили найбільш помітний революційний вплив 

на розвиток світової цивілізації. 

На нашу думку доцільно виділити три основні аспекти: глобалізацію, 

інформаційну домінанту і нову економіку знань. При цьому слід мати на 

увазі, що вище перелічені явища не протікають ізольовано, а розвиваються у 

тісному взаємозв’язку. Взагалі, сама економічна наука порівняно молода, їй 

всього лише кілька століть, чого не можна сказати про економічну практику, 

яка сягає у глиб віків. Глобальна економіка знань стає наскрізним 

імперативом, правлячою системою та починає проявляти себе не тільки як 

засіб господарювання, а й як політика, і навіть як ідеологія нової епохи. І як 

результат – економічні імперативи починають поступатися місцем реаліям 

глобалізації.  

В економіці знань є принципова особливість, яка відрізняє її від 

традиційної. Якщо ви продаєте знання, це не означає, що ви їх втрачаєте, 

оскільки вони залишаються у вас. Їх набуває хтось інший. Це радикально 

змінює погляд на весь процес обміну. Отже, існуючі теорії повинні бути 

змінені, а отримані раніше моделі, у тому числі й модель економічної 

рівноваги, побудовані для стандартних процесів обміну, для опису економіки 

знань вже не використовуються. Поряд із новими моделями, вимірювачами, 

регуляторами інтелектуальної власності нова економіка ставить перед 

наукою і практикою безліч інших завдань. Тому, наприклад, в Китаї до 

економіки знань ставляться як до нової рушійної сили, яка за своєю 

значущістю перевершила теорію конкурентоспроможності з її заміною на 

конкуренцію знань. 

Тобто нова архітектура розвитку економіки в умовах економіки знань 

свідчить, що економіка розвинутих країн все більше виконує сервісну 

функцію, оскільки в структурі ВВП цих країн сфера послуг вже давно 

перевищила 60%, а частка обробної промисловості не досягає 20%. На 

теперішній час діє ринковий механізм реалізації приватної ініціативи, але 

головна надія людства сьогодні покладається на науку, яка стала 

радикальною продуктивною силою сучасності1. 

 
1 Брайан А. Вторая экономика. URL: http://www.obs.ru/article/1887/ 
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Таким чином, у фінансовій економіці домінує не виробництво, а 

діяльність фінансових інститутів (банків, страхових компаній, фондових бірж 

тощо). Розвиток даної економіки, поєднаної з інформатизацією суспільства 

привело до появи нової суспільної формації – постіндустріального або 

інформаційного суспільства. Дана формація характеризується перенесенням 

акценту з виробництва на сферу послуг (крім діяльності фінансових 

інститутів сюди додається маркетинг, консалтинг, інформаційні послуги 

тощо). 

Перераховані процеси та явища поряд із міжнародною інтеграцією 

(торгівля, туризм, міграція, культурний обмін, створення міжнародних 

організацій і транснаціональних корпорацій) сприяли виникненню такого 

явища як глобалізація, що привело до організації глобального суспільства. 

Розвиток постіндустріального суспільства трансформується в економіку, в 

якій наголошується на інтелект, на знання, на інформаційні ресурси, на 

наукомістку продукцію.  

Інтернет на сьогодні став новим поштовхом до інформаційно-

технологічного прогресу та свідченням рівня розвитку не тільки людини, а й 

всього світу. Тобто, економіка, заснована на знаннях, під впливом процесів 

глобалізації та нових комп’ютерних технологій, до яких відноситься Інтернет 

перетворилася в нову економіку – цифрову. Таким чином, цифрова економіка 

являє собою симбіоз трьох економік: фінансової, глобальної та 

інформаційної. Можна констатувати, що шлях до цифрової економіки 

починається з трансформації фінансової економіки до економіки знань, 

розвиваючи при цьому міжнародну інтеграцію за допомогою інформаційної 

домінанти. 

Глобальність інформаційного простору спонукає до використання знань 

як ключової компетенції у формуванні інформаційно обізнаного суспільства. 

Розвиток інформаційної системи у повній мірі залежить від інституційного, 

інтелектуального та інноваційно-ресурсного забезпечення у просторово-

часових координатах розвитку та є ознакою інноватизації. 

Вважаємо, що знання, як актив та ключова компетентність, 

характеризують складову інтелектуального потенціалу, що є структурною 

основою інноваційного розвитку бізнесу й економічних систем у цілому та 

сприяють активізації механізмів розробки і відтворення умов, правил і 

настанов, що впливають на модель взаємодії між суб’єктами 

господарювання. Тобто, здійснюється забезпечення взаємодії організацій із 

зовнішнім економічним середовищем через їх поширення та відтворення на 

основі змін і трансформацій інформаційних, економічних і соціальних 

систем. Отже знання це та інформація, яка необхідна для підвищення рівня 

компетентності всіма зацікавленими особами під час виконання не тільки 

своїх функціональних обов’язків, а й життєвих позицій.  

Знання на рівні організацій складаються зі знань її співробітників, знань 

клієнтів, а також інформації з зовнішніх джерел, які близько 20% за 

статистикою можна формалізувати. Таким чином, найважливішою функцією 
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управління на всіх рівнях ієрархії є об’єднання, інтеграція всіх сторін і 

аспектів діяльності, в тому числі на рівні організацій та їх окремих 

виробничих ділянок у єдине ціле. Дослідження цього процесу організаційної 

інтеграції, вивчення управління як цілісного, комплексного й історично 

конкретного соціального явища потребує оновлення методологічної бази 

проведення робіт. Одні організації використовують у своїй діяльності більше 

інформаційних джерел, інші – менше. Проте, всі ці знання певним чином 

структуровані й зберігаються для їх подальшого використання. 

Інструменти управління знаннями (Knowledge Tools) – сукупність 

технологічних рішень для виявлення, зберігання, передачі, структуризації, 

обробки, перетворення, поширення та проведення інших операцій зі 

знаннями та інформацією, якщо це необхідно для ефективної діяльності 

спільноти; сукупність організаційних методів і рішень, що дозволяють 

створити умови для ефективного обміну знаннями та інформацією. 

Персонал є ключовим активом організацій, який не може бути 

замінений віртуальним ресурсом. Персонал наділений професійними 

компетенціями, які є найважливішим елементом трансформаційного проекту 

з будь-яким масштабом та очікуваним результатом. Цифрова трансформація 

має ґрунтуватись на крос-функціональних командах, які відрізняються 

акцентом на досягнення спільної мети без індивідуалізації функціональних 

обов’язків, а завдяки командній взаємодії, самоврегульованості та 

горизонтальному характеру керівного впливу із прагненням до постійного 

розвитку професійних компетенцій та набуттям цифрових вмінь. У таких 

командах обов’язково розподіляються ролі: ініціатор (спонукання до 

розробки проекту змін та пропозиція нововведень); координатор 

(регулювання трансформації та взаємозв’язок між членами команди); 

аналітик-контролер (оцінка реальності проекту та контроль кожного етапу 

його розробки та реалізації). Інші фахівці займають ролі виконавців-фахівців, 

на яких покладено завдання покрокового виконання поставлених завдань. 

Крос-функціональна команда має розробити цифровий стартап, оцінити 

його слабкі та сильні сторони і зробити висновок про достатність ресурсів 

щодо його реалізації. При розробці нової стратегії необхідно закласти 

культуру постійного вивчення технологій, що робить доступними 

можливості комбінування цифрових інструментів та рішень з сервісами 

діяльності організацій, а отже, дозволяє оперативно адаптуватись до 

тенденцій та вимог зовнішнього економічного середовища.  

Цифрове середовище є повноцінною екосистемою із різними рівнями 

взаємозв’язків і партнерства. Стимулювання партнерства є одним із 

інструментів генерування цінності бізнесу, оскільки дозволяє запозичувати 

кращий досвід та формувати розвинуту модель бізнесу. Організації мають 

відмовитись від стереотипів про індивідуалізацію бізнесу та безупинно 

навчатись, орієнтуючись на досвід лідерів ринку, розглядаючи їх 

організаційні моделі з позиції цифрових можливостей перезавантаження 

бізнесу, враховуючи ризики та обмеження. 
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Уперше формулювання «управління знаннями» (knowledge management) 

прозвучало у 1986 році у доповіді Карла Вііга на конференції ООН, де він 

зазначив систематичне формування, оновлення та застосування знань з 

метою максимізації ефективності організацій. І з того часу були 

започатковані дослідження, присвячені виділенню знань в якості 

самостійного ресурсу (П. Друкера, Е. Тоффлера), а також з’явились 

дослідження безпосередньо до «управління знаннями» з боку як теоретиків, 

так і практиків, а саме: Ф. Махлуп, Х. Такеучі, І. Нонака, К. Е. Свейбі, 

Р. Каплана, Д. Нортона, Е. Брукінга, Дж. Стігліца та інших. Так, у своїй 

монографії П. Друкер зазначив, що: «Найбільша проблема, яка стоїть перед 

менеджерами – необхідність підвищення продуктивності праці працівників, 

що виробляють знання»1. П. Друкер обґрунтував значущість підвищення 

ефективності управління знаннями в організаціях через створення систем 

управління знаннями з метою підвищення конкурентоспроможності 

господарського суб’єкту, вважаючи знання основним ресурсом виробничої 

діяльності в постіндустріальній економіці. «Знання – складна, цілісна, 

функціональна, суспільна система, яка є організованою формою існування 

духовного і матеріального світу. Знання має складну сутність і є 

концептуальною основою усіх процесів, явищ і станів Природи та розвитку 

суспільно-економічних систем»2. Одним із засновників теорії економіки 

знань є також видатний австрійський та американський економіст Фріц 

Махлуп, який у своїх працях «Виробництво і розповсюдження знань в 

США»3 та «Економіка інформації та людського капіталу»4 наголосив на 

значенні інформації та знань й стверджував, що вони є основою для розвитку 

економіки. Вони не виникають раптово, їх отриманню передує етап обробки 

різної інформації, що характеризує всі сторони світу. Відповідно змінюється 

модель інституціонального механізму управління підприємством, в якій 

узгоджуються інтереси, вигоди і перспективи кожної групи суб’єктів 

взаємовідносин. 

Таким чином, можна стверджувати, що управління знаннями – 

систематичне формування (генерація), оновлення, передача і застосування 

знань. При цьому, створювати, мати, використовувати знання стає вигідним 

для сучасної організації, для якої важливо не тільки володіти знаннями, а й 

управляти ними. Відомі дослідники І. Нонака і Х.Такеучі (Nonaka and 

Tackeuchi) підкреслювали, що: «Для того щоб отримати вихідний матеріал – 

здогадки і відчуття – компанія, що створює знання, потребує різноманітні 

 
1 Drucker P.F. The new Productivity Challenge. Harvard Business Review. 1991. November-

December 
2 Капітанець С.В., Мостіпака О. В. Концептуальні основи розвитку інформаційно-
знаннєвого суспільства. Східна європа: економіка, бізнес та управління. Випуск 4 (15) 2018. 

С.81–85 
3 Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США: пер. с англ. М.: Прогрес, 
1966. 462 c. 
4 Махлуп Ф. Экономика информации и человеческого капитала: пер. с англ. М., 1965 
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таланти своїх співробітників. Ця різноманітність стимулює різноманітність 

інформації, що є одним із невід’ємних організаційних умов створення 

знання».1 

На рис. 1 надані основні переваги, які, на нашу думку, має організація 

щодо становлення розвиненого управління знаннями. 

 
Рисунок 1 – Переваги, які має організація щодо становлення 

розвиненого управління знаннями 
 

Для розуміння динамічної суті знання та управління цим процесом 

І. Нонака і Х. Такеучі запропонували модель SECI. Вони припустили, що 

створення системи знань – це безперервний динамічний процес взаємодії між 

очевидним (формалізованим) і передбаченим (тацитним) знанням. Процес 

складається з чотирьох етапів і розвивається за спіраллю. Спіраль постійно 

зростає за масштабом, проходячи через організаційні рівні й може викликати 

виникнення нових обертів спіралі знання.  

Отже, 1-й етап – (S) соціалізація – люди вільно спілкуються і 

обмінюються знаннями; 2-й етап – (E) екстерналізація – неявні знання 

«витягуються» і створюється загальне об’єднане знання; 3-й етап – (С) 

комбінація – формуються нові системи навчання, адаптації, управління; 4-й 

етап – (I) інтерналізація – за допомогою цих створених нових продуктів 

знання інтегруються, стають «особистими». Далі все повторюється, і так 

відбувається постійно, процес рухається за спіраллю, сприяючи покращенню 

 
1 Нонака І., Такеучи Х. Компания – создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в 

японских фирмах, Олимп-Бизнес, 2011 
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результатів роботи під час кожного оберту. Наприклад, для організації це 

буде мати наступну модель (табл. 1). Але при цьому знання повинні бути 

«емоційно зарядженими». Тобто, психологи давно помітили, що зміни 

відбуваються тільки в емоційно зарядженому просторі. У цьому ракурсі Р. 

Фостер і С. Каплан розкривають поняття дивергентного і конвергентного 

мислення. Дивергентне мислення – робота правої півкулі мозку, коли людина 

успішно вирішує творчі нелінійні задачі, творить. Конвергентне мислення – 

робота лівої півкулі мозку, аналітичне та логічне мислення, що дозволяє 

вирішувати лінійні задачі. Учені відзначають, що у кожної людини та чи 

інша область мозку може бути більш розвинена, ніж інша. 

Таблиця 2 – Практичне використання моделі SECI в організації 
Етапи Характеристика дій в організації 

Соціалізація 
Співробітники спілкуються між собою, як друзі та обмінюються 

різними новинами, чутками, особистим досвідом, невдачами, успіхами  

Екстерналізація 
Із почутого виділяється те, що може бути корисним для подальшої 

роботи та активно обговорюється 

Комбінація 
За результатами дискусії проводиться тренінг з використанням 

отриманих нових знань 

Інтерналізація 

Використання нових отриманих навичок приводить до зменшення 

помилок у роботі тих нових співробітників, які починають працювати 
в організації  

 

За масштабним та глибоким дослідженням угорсько-американського 

психолога М. Чіксентміхайї «Креативність. Природа відкриттів і винаходів»1, 

зроблено висновок, що людина, яка вдало поєднує ці два типи мислення, 

може називатися креативною. На його думку, недостатньо придумати 

інновацію, важливо, щоб вона була життєздатною та прийнята суспільством. 

Для цього необхідним є відбір ідей, аналітичне мислення і практичний 

погляд. У цьому, на нашу думку, полягає найважливіший етап генерації 

інновацій на психофізичному рівні: креативна людина, щоб створити 

нововведення знаходить неявні зв’язки у своєму домені, формуючи кілька 

нових ідей (дивергентне мислення), потім виробляє критичний аналіз, 

залишаючи найбільш життєздатні позиції (конвергентне мислення). І якщо 

під «креативністю» зазвичай розуміють геніальну думку, ідею, яка є 

абсолютно новою, а під «інновацією» процес, за допомогою якого креативні 

ідеї можуть бути використані на практиці, то основне завдання в процесі 

цифрових технологій складається у здатності трансформації креативних ідей 

в реальні та практично реалізовані інновації для суспільства.  

Отже, можна вважати, що створення чогось інноваційного залежить від 

творчої складової процесу генерації інновацій та інтелектуального 

потенціалу. Г. С. Альтшуллер називає людей схильних до дивергенції 

«фантазерами», а до конвергенції – «критиками». Таке розуміння 

відмінностей людей за типами мислення дозволив вченому А. Осборну 

 
1 Чиксентмихайи М., Креативность. Психология открытий и изобретений Москва: Карьера-

Пресс, 2017. 528 с. 
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розробити принципи мозкового штурму, коли люди з дивіргентним і 

конвергентних мисленням займаються вирішенням спільних завдань в 

обмежені терміни.1 

Дослідники вважають, що на відміну від більшості менеджерів, які 

використовують лінійне вирішення проблем (визначення проблеми, пошук 

рішень, вибір одного вірного), креативні менеджери більше 

експериментують, прагнуть домогтися емпатії – це процеси, що вимагають 

постійного самовдосконалення. Отже велику роль при цьому відіграє 

емоційний інтелект, особливо в умовах цифрової економіки. На нашу думку 

теорія емоційного інтелекту є складовою концепції інноваційної культури, 

поняття якої значно ширше та включає не тільки емоційний інтелект 

управлінців і співробітників організації, а й прийняту в організації систему 

мотивації праці, комунікацію, креативність персоналу тощо, а управління 

знаннями в умовах цифрової економіки має низку особливостей: знання 

легко передаються і схильні до копіювання та імітації; носієм знань є люди; 

знання важко створювати; ефективність використання знань і оцінка ефекту 

здійснюються особливим чином, не так як для матеріальних ресурсів; зростає 

взаємодоповнюваність продуктів і послуг та розмивання меж ринків цих 

товарів і послуг; знання використовуються в поєднанні з іншими активами; 

зростає роль правового аспекту використання знань. Найважливіша 

властивість інтелектуального капіталу полягає в його активності, 

«енергетиці», у здатності поєднувати усі можливості та ресурси (капітали), 

що й визначає його генеруючу роль. 

На сьогодні, в аспекті досліджуваного питання в західних країнах 

поширеною стає практика введення нових посад, таких як менеджер знань, 

директор з управління знаннями тощо. «Вони необхідні для допомоги 

працівникам під час адаптації до умов, що змінюються, забезпечення 

ефективності системи управління знаннями, проведення навчання 

співробітників, створення системи ефективної співпраці та взаємодії між 

собою підрозділів і працівників»2. Зокрема, до числа відомих організацій, в 

яких засновані посади директора з управління знаннями, відносяться великі 

корпорації, такі як: Hewlett-Packard, Coca-Cola, Price water house, Coopers, 

Cap Gemini Ernst & Young. Більш того, у штатному розкладі IBM і CGEY 

введені посади головного спеціаліста з управління знаннями3. Необхідно 

відзначити, що впровадження систем управління знаннями демонструє 

суттєві результати. «Так, дослідження, проведене Telech Resource Network 

 
1 Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука: теория решения изобретательских задач. 

Москва: Сов. радио, кибернетика, 1979. 103 с. 
2 Шарова К. І. Мировые тенденции управления знаниями в контексте становления 
постиндустриального общества. Вестник Полоцкого государственного университета. 2011. 

Серия D № 13 
3 Харрингтон, Дж. Совершенство управления знаниями: искусство совершенствования 
управления знаниями: пер. с англ. / Дж. Харрингтон, Ф. Воул. М.: Стандарты и качество, 

2008. 269 с. 
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Corp, серед 93 компаній, що реалізували проекти створення систем 

управління знаннями, виявило, що, на думку опитуваних, використання 

системи управління знаннями супроводжувалося: – підвищенням прибутку 

(48% респондентів); – скороченням витрат (39%); – поліпшенням 

обслуговування споживачів (10%); – підвищенням якості (6%); – 

вдосконаленням процесів (4%)». 

Таким чином, використання всіх підходів до удосконалення системи 

управління організаціями в умовах цифрової економіки в сукупності 

дозволить впровадити таку систему управління знаннями, яка приведе до 

стійких конкурентних переваг. Якщо розглядати систему управління 

організацією, то реалізацію її стратегії в узагальненому вигляді за рівнями 

управління знаннями можна надати у вигляді моделі (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Модель стратегії управління організацією в узагальненому 

вигляді за рівнями управління знаннями 
 

Пропонуємо розглянути управління знаннями в організаціях в ракурсі 

процесу формування знань, який передбачає виявлення інформаційних 

джерел, отримання інформації з цих джерел, вивчення, структурування і 

трансформацію її в знання, а також їх відтворення (рис. 3). Розкриємо етапи 

цього процесу більш детально.  

Насамперед, управління знаннями залежить від якості джерел 

отримання інформації. Підходи до класифікації джерел інформації 

різноманітні, серед них – три основних. Перше джерело – співробітники 

організації. Відомий економіст Пітер Друкер зазначав, що: «У книгах, базах 

даних, програмах немає знань, в них можна знайти лише інформацію. Носій 

знань – людина, вони людиною підтримуються, переходять від одного до 

іншого і, нарешті, використовуються людиною правильно чи неправильно. 

При цьому великого значення набуває прагнення співробітників до розвитку 

і самовдосконалення, а також підтримка цих прагнень менеджментом 
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організації. 

 
Рисунок 3 – Процес формування знань в організаціях 

 

Розвиток і вдосконалення персоналу може здійснюватися різними 

способами: шляхом проведення внутрішніх семінарів, тренінгів, вивчення 

іноземних мов, нових підходів і методів, практичної роботи над 

поставленими завданнями, використання мережі Інтернет тощо. Друге 

джерело знань – безпосередньо організація. У її межах формуються так звані 

організаційні знання – база, яка охоплює як індивідуальну, так і колективну 

частину знань. До організаційних знань відносяться ціннісні уявлення, 

бізнес-культура, пам’ять про минуле, здатність відтворення та порівняння 

інформації. Звісно, організаційні знання перевищують суму індивідуальних 

баз знань і створюють певну внутрішню іміджеву філософію, політику і 

концепцію організації, на які й орієнтується персонал у своїй роботі. Ще одне 

джерело знань – комп’ютерні системи, які можуть отримувати, зберігати, 

використовувати знання, а також забезпечувати ефективну комунікацію. В 

умовах цифрової економіки комп’ютерні системи, в тому числі, Інтернет, 

стали взагалі необхідною умовою роботи будь-якої організації. Тим більше, 

що кожен співробітник, як правило, працює за декількома напрямками 
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одночасно і виконує декілька завдань, а інформації, необхідної для роботи, 

дуже багато і вона постійно змінюється. 

Складність цифрової трансформації орієнтує на формування певного 

складу мислення та навичок, завдяки яким здійснюється управління 

мінливим, мультиаспектним, частково невизначеним середовищем із 

генеруванням рішень як передбачення майбутніх запитів аудиторії. 

Digital-персонал – це група людей, яких об’єднує персоніфікована 

поведінкова модель, на якій базуються бізнес-процеси та які орієнтовані на 

розвиток когнітивних технологій з пріоритетом нової форми взаємодії та 

партнерства. У рамках зазначеної стратегії мають бути введені нові 

компетентності фахівців, а саме професійні таланти в контексті цифрових 

навичок, які відповідають ідеї Digital: 

1. Digital-стратег – керівна функція на етапах формування, реалізації 

та модифікації цифрової моделі розвитку. 

2. Digital-маркетолог – взаємодія з клієнтами в режимі реального 

часу, застосування цифрових технологій для оцінки вимог і просування 

товару. 

3. Digital-дизайнер – оновлення інтерфейсу користувачів на підставі 

пошуку нових рішень та запозиченні досвіду користувачів програмних 

продуктів. 

4. Digital-датолог – глибокі аналітичні здібності, на підставі яких 

ідентифікуються приховані взаємозв’язки та закономірності в 

інформаційному середовищі із генеруванням оперативних висновків.  

5. Digital-інноватор – управління інноваційними проектами та пошук 

шляхів для оптимізації організаційних зв’язків між підрозділами компанії. 

Digital-культура – це принципово нова модель організаційної думки, на 

підставі якої впроваджуються нові методи роботи із пріоритетом 

креативності, що підкріплюється переважанням y процесах технологічних 

рішень. Вважаємо, що Digital-культура являє собою трирівневу структуру: 

фундаментом (першим рівнем) є стратегічне розуміння нових правил і 

викликів ринку, тенденцій економіки, що спонукають цифрові перетворення 

із подальшим опрацюванням принципів і методів діяльності для приведення 

їх у відповідність до трансформаційних правил бізнесу; 

другий рівень – реалізація ініціативної політики, тобто доопрацювання 

організаційного середовища відповідно до нового фокусу діяльності із 

пріоритетом гнучкості у налагодженні взаємодії між підрозділами та 

приведення до єдиного знаменника лідерських якостей, нівелюючи будь-які 

прояви ієрархії;  

третій рівень – середовище інноваційних стратегій. Саме на верхівці 

структури здійснюється модифікація бізнес-моделі таким чином, щоб 

гарантувати ефективність змін з використанням цифрових технологій. Це 

рівень управління змінами, що є одночасно кінцем і початком перетворень, 

що має сприяти покращенню ідеї існування підприємства.  

Digital-культура – це покрокова програма змін, якою передбачено: 
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поширення ідеї цифрової трансформації (1); розробка сценарію змін (2); 

узгодження чинної бізнес-моделі з інноваційною стратегією (3); 

імплементація кращої практики (4); технологічна та організаційна 

трансформація (5); побудова циклу full-змін (6). 

Етапи формування та реалізації Digital-культури. 

1. Створення фундаменту формування Digital-культури. Це етап, на 

якому необхідно забезпечити усвідомлення кожним працівником 

необхідності запровадження культури цифрових перетворень. Важливо 

ініціювати формування нової ідеології, що розглядається як підґрунтя 

стратегії розвитку. В іншому випадку Digital-ініціатива не буде ефективною, 

а стане проектом на папері без можливості його реалізації. На цьому етапі 

необхідно відповісти на два важливих питання: «які зміни технологічного 

характеру слід запровадити?», «чи готова команда до змін?». Обов’язковим 

має стати спостереження за реакцією та поведінкою персоналу, щоб виявити 

сприйнятливість працівників до змін і перетворень. Лозунгом на цьому етапі 

має стати: «Перетворення для всіх», що є інструментом мотивації сприймати 

перетворенні як дієві та безапеляційні інструменти, необхідні та ефективні 

для всіх учасників діяльності.  

2. Створення колаборативного середовища та налагодження 

оперативного зворотного зв’язку. У колаборативному середовищі закладено 

ідею міжпредметних зв’язків, що виявляються у взаємному впливі на систему 

формування знань як інтегрованої форми організаційної єдності. Спільний 

контекст колаборативного середовища налаштовується для зручної 

комунікації між учасниками процесу управління без надмірного 

інформаційного перевантаження та уникнення асиметрії інформації на вузлах 

комунікації. У такому середовищі має бути організована культура 

інформаційної комунікації, що передбачає вчасне повідомлення всіх 

учасників із відповідною реакцією. Це дозволяє внести корективи у рішення, 

дії та процеси, а отже, підвищує їхню ефективність. Колаборативне 

середовище та комунікаційна культура формуються на єдиних засадах 

здорового партнерства з уникненням управлінської асиметрії та реалізації 

горизонтального керівного впливу, тобто приймати рішення та діяти має 

фахівець, який знаходиться «біля» поставленого завдання. Це дозволяє 

зекономити необхідний час та забезпечити виконання завдання високими 

професійними компетентностями.  

3. Персоналізація цифрових компетентностей. Технологічні рішення 

різні, складні та потребують опанування спеціальних навичок. Тому 

необхідно чітко розуміти, яку модель цифрової культури буде 

імплементовано, а отже, які технологічні інновації запроваджені. Це 

конструктивна політика організації діяльності з усуненням непродуктивних 

витрат та ефективної реалізації потенціалу. Зміст персоналізації полягає в 

опануванні тих інструментів і методів, що об’єктивно необхідні та важливі. 

4. Фокусування на творчому потенціалі. Професійні таланти є 

рушійною силою трансформацій, а тому саме до них висуваються підвищені 
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вимоги при розробці нових проектів, які ґрунтуються на відповідних 

цінностях, правилах та установках, що інтегруються в єдину мету. На цьому 

етапі оцінюється спроможність команди відповідати викликам цифрового 

перетворення з визначенням перспектив розвитку цифрових навичок.  

5. Формування цифрової команди. Кожному працівнику характерні 

різні професійні компетентності відповідно до набутих знань, отриманої 

освіти, попереднього досвіду роботи. Побудувати 100% цифрову компанію з 

попереднього традиційного аналогу неможливо за короткий термін. Тому 

необхідно організувати групу, яка відповідатиме за реалізацію програми 

змін. Для цієї групи слід створити окреме інформаційне середовище, в якому 

працівники зможуть організувати належну інформаційну комунікацію, 

робити презентації проектів та відстежувати результати змін. При такій 

організації всі зацікавлені сторони отримають можливість оперувати 

релевантною інформацією та відстежувати результати перетворень, що 

сприяє зміцненню корпоративного духу.  

6. Побудова поведінкової моделі Digital-культури. Цифрові рішення є 

безумовним ефективним інструментом змін і покращенням діяльності, проте 

при їхній правильній імплементації. Самі по собі інструменти не ефективні, 

тому необхідно побудувати поведінкову модель, що враховує особливості 

діяльності компанії та відповідає рисам колаборативного середовища. На 

цьому етапі необхідно здійснити декомпанування стратегії розвитку із 

виділенням вузьких місць, що потребують розроблення.  

Для цілей визначення впливу цифровізації на роботу нового менеджера, 

зазначимо, у чому полягає його відповідальність, яка зумовлює вимоги до 

його кваліфікації: розуміння суті бізнесу і місця в ньому організації через 

інформаційні потреби; розуміння можливостей сучасних цифрових 

інформаційних систем і технологій; вміння визначати стратегію розвитку 

інформаційної системи; вміння працювати в сучасному інформаційному 

середовищі. 

Проведені дослідження уможливили зробити висновок про те, що 

взаємовідносини персоналу організацій в умовах цифрової економіки на 

сьогодні зміщуються з області саморозвитку технологій в область 

покращення бізнесу за рахунок його інтелектуалізації та нових можливостей, 

що надаються технологіями (рис. 4). 

Чітко усвідомлюючи необхідність трансформування функцій сучасного 

управлінського персоналу, багато промислових і сервісних компаній штучно 

стимулюють зростання кількості людей, що володіють необхідними 

знаннями та вміннями в області застосування цифрових технологій. Зокрема, 

активно розвивають (найчастіше, спільно з провідними закладами вищої 

освіти та коледжами) спеціальні освітні та/ або тренінгові ініціативи і 

програми. Особливу популярність в останні роки набувають різні курси і 

програми онлайн-навчання, які пропонуються не тільки для потенційних 

претендентів на нові робочі місця та професії, а й самими компаніями для 

підвищення цифрової кваліфікації власного персоналу. 
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Рисунок 4 – Вплив цифрової економіки на роботу управлінського 

персоналу 
 

Таким чином, система управління знаннями дозволяє підвищити 

ефективність бізнесу (знизити витрати) за рахунок об’єднання і 

структуризації важливої інформації з різних джерел (Інтернет-ресурси, 

внутрішні ІС, сховища даних компанії тощо) і організації рольового доступу 

до неї. Швидкий і зручний доступ до необхідної інформації співробітників 

організації забезпечується за рахунок потужного механізму пошуку і 

класифікації, а можливість збору статистичної інформації, формування 

аналітичних звітів, а також сервіси спільної роботи дозволяють підвищити 

якість і оперативність прийнятих управлінських рішень1. 

 
1 Корягин Н. Д., Сухоруков А. И., Медведев А. В. Реализация современных 
методологических подходов к менеджменту в информационных системах управления: 

монография. М.: РИО МГТУ ГА, 2015. 148 с. 
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3.9 Кластерні системи як пріоритет стратегій смарт спеціалізацій 

бізнес структур сходу України 

Економічна система східної Україні зараз перебуває в стадії глибинного 

перезавантаження стратегічних орієнтирів. Шок після подій 2014 року і 

розбалансованість бізнес-структур падіння економічних показників, тотальна 

деіндустріалізація, експерименти в соціально-економічній сфері, змусили 

бізнес структури сходу України шукати нові орієнтири існування в новій 

економічній системі координат. 

Існує багато політичних і економічних пропозицій по відновленню 

економіки східної України від ідеї посилення ролі промислового регіону до 

проектування нових моделей з метою створення поясу успішності. На жаль 

можна стверджувати, що на сьогодні вже немає промислового сходу; існують 

його залишки, які не відповідають вимогам сучасного економічного розвитку 

і тому неконкурентні. 

Так звана галицька економічна модель пропонує для сходу розвиток 

виключно за рахунок перезавантаження малого і середнього бізнесу. 

Приватна ініціатива,на базі природно-промислового потенціалу України була 

природним гальмом на шляху євроінтеграції, тому що не вписувався в 

систему спеціалізації європейського ринку. Локомотивом економічної 

системи східної України, яка формувалася як індустріальне суспільство, на 

відміну від заходу, залишилась індустрія промислових підприємств. Вона ж 

претендувала на головну роль в процесі наповнення державного і 

регіонального бюджету. Східна економічна модель стала класичним 

прикладом Шпенглеровской «плавильного котла», в якому відбувається 

нівелювання всіх етнічних і національних особливостей1. 

Проблемами та загрозами стратегій смарт спеціалізацій бізнес структур 

сходу України на наш погляд наступні: 

1. Тенденція до деіндустріалізації регіону. 

2. Низька інвестиційна привабливість промислових об’єктів. 

3. Деградація освіти і науки та їх відрив від потреб економіки. 

4. Інтеграція ІТ-кадрів у певні сфери. 

5. Бюрократія і корупція. 

6. Створення концепцій в першу чергу бізнес-спільнотою і пасивна 

роль держави. 

7. Симуляція смарт стратегії. 

В створеній геоекономічній структурі кластерна модель може стати 

найбільш гармонійною схемою, і призвати суб’єктів господарювання, місцеві 

громади, владу, а також заклади освіти та науки доформування принципово 

нових соціально-економічних відносин. 

Характерною особливістю кластерної моделі на регіональному рівні, є 

 
1Бондаренко К. Південний схід: в очікуванні політичного перезавантаження? URL: 

https://uapolicy.org/index.php/2021/03/31/yugo-vostok-v-ozhidanii-politicheskoj-perezagruzki/ 
?fbclid=IwAR2M30HWMRhJO5f78iIr6MouZwtW2ETCeLUhU3b9L4i-TR1a4XbTmC2mSwc. 

(дата звернення: 7.04.2021). 
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можливість створення на базі територіального комплексу, або парку мереж 

бізнес-систем певного напрямку. Кластерний підхід до створення і взаємодії 

суб’єктів господарювання виступає альтернативою секторального підходу і 

відповідає принципу win-win, тобто підвищення корисності як для кожного 

члена системи, так і для всього кластеру в цілому. 

Концепція економічних кластерів є предметом ґрунтовних досліджень і 

дискусій як науковців, так і практиків. Вважається, що перше згадування про 

теорію кластерної моделі зробили британський економіст А. Маршалл та 

австрійський засновник теорії економічного розвитку Йозеф Шумпетер. 

Значний вклад в дослідження кластерної економічної політики для 

підприємств зробив відомий спеціаліст в галузі природи конкуренції 

М.Портер1. 

Багато науковців зараз досліджують концепцію кластерних систем, як 

найбільш інноваційної та прогресивної моделі для розвитку економіки. В той 

же час єдиного підходу до трактування кластеру і кластерних систем наукою 

на визначено. Відсутність зрозумілого законодавчого поля, комплексу 

нормативних актів, грамотного регулювання з боку влади і розуміння переваг 

з боку бізнесу поглиблює цю проблему. В певній мірі це зумовлено і 

відсутністю законодавчого визначення кластеру. Основним критерієм, що 

характеризують сутність кластера більшість дослідників вважають 

географічну близькість розташування пов’язаних компаній чи фірм2.  

Нового більш інноваційного змісту кластерні утворення набувають в 

період четвертої промислової революції або індустрії 4.0, коли новітні 

технології розмивають лінії між фізичними, цифровими і біологічними 

сферами. На цьому етапі економічних перетворень перша роль відводиться 

штучному інтелекту (АІ) та цифровим технологіям. Характерні риси стратегії 

розвитку індустрії 4.0 адитивне виробництво з елементами 3D-моделювання 

(Additivemanufacturing 3D), великий масив даних (BigData), доповнена 

реальність (AugmentedReality, AR), розумні продукти (Smartproducts)3. 

В експертних обговореннях питань створення і функціонування 

кластерних систем все частіше виникають інноваційні проекти смарт 

спеціалізації. Ідея кластерного об’єднання у вигляді комбінації конкуренції 

та кооперації бізнесу допомагає успішно вести конкурентну боротьбу в 

різних ринкових нішах.  

Ідея кластеризації, як і вся національна стратегія Індустрії 4.0. в 

сучасному вигляді поки не має ні підтримки уряду ні фінансування з боку 

держави, а виконується лише силами бізнес-спільноти. Кластерні зміни 

бізнес-моделей утворюють цілісну технологічну екосистему, що значно 

 
1Портер М. Международная конкуренция: конкурентне преимущества стран. Пер. с. англ. 
Москва. Международныеотношения, 1993. 896 с. 
2Семёнова Н. Кластеризация – новоеявление в мировой экономике и политике. URL: 

https://www.nanonewsnet.ru/blog/nikst/klasterizatsiya-novoe-yavlenie-rol-v-mirovoi-ekonomike-
politike(дата звернення: 3.03.2021) 
3Шваб К. Четвертая промышленная революция. Москва. Эксмо, 2016. 138 с.  
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прискорює інноваційний розвиток кластеру. 

Індустрія 4.0 як національна стратегія проходила багато публічних 

обговорень. Детальну оцінку та практичні рекомендації щодо впровадження 

кластерних інструментів надали експерти Індустрії 4.0 та інноваційного 

розвитку І.Кульчицький (АЄІ, НКП «Горизонт 2020»), І.Яненкова (Інститут 

економіки та прогнозування НАНУ), В.Ночвай (НАНУ), В.Фіщук 

(DigitalAgendaUkraine, Cisco), В.Матюшко (незалежний експерт), В. Власюк 

(«Укрпромзовнішекспертиза»).Наступним етапом було опитування 

експертних спільнот(близько 100 осіб) в травні 2019 р. в метою з’ясування 

рівня підтримки положень цієї стратегії, яке провела «Агенція Європейських 

Інновацій». За результатами аналізу, рівень підтримки респондентами різних 

аспектів цієї стратегії становить майже 90%. Розроблена стратегія встановила 

«систему координат» за якою надалі на довгострокових засадах відбувалась 

деталізація і розгортались конкретні policy-papers та створювались аналітичні 

звіти. Було запропоновано створити дорожню карту моделі інноваційної 

екосистеми промислових хай тек (ІЕПХ) – як основи стратегії 4.0. для 

українського ринку. Експерти погоджуються, що на момент виходу цього 

документу ніяких ґрунтовних досліджень в Україні щодо стану інноваційних 

екосистем немає1. 

На багатьох семінарах, конференціях функціонування кластерних 

механізмів наводяться приклади у сфері цифрових інновацій, але більшість 

рекомендацій є релевантними і для інших тематичних областей. Світова 

практика показує, що на сьогодні кластерна концепція є не тільки найбільш 

ефективним способом організації взаємодії суб’єктів господарювання, влади, 

освіти, науки, але і раціональним механізмом підвищення ефективності 

виробництва, росту конкурентоздатності і продуктивності праці. 

Концепції створення смарт-індустрії 4.0 є найбільш актуальними 

питаннями для наукових досліджень і практичного впровадження, 

враховуючи цифрові тенденції регіональних стратегій 2027. Все частіше, 

обговорюючи процес розвитку кластерних секторів в економіці держави з 

одного боку виникає питання: Чи є українці лідерами наукових розробок в 

галузі інноваційних інструментів Смарт-індустрії 4.0. 

З точки зору менеджменту SMART (Specific, Measurable, Achievable, 

Relevant, Timebound) передбачає бачення і формування стратегічних цілей, а 

також пошук найбільш оптимального шляху їх досягнення. Серед галузей 

сучасної смарт-індустрії сходу України такі: 

• Переробка аграрної продукції 

• Машинобудування 

• Керамічний кластер (Слов’янськ)  

• ІТ Кластер 

 
12 роки стратегії «Індустрія 4.0 в Україні» – результати та уроки для policy-makers URL: 
https://www.industry4ukraine.net/publications/2-roky-strategiyi-industriya-4-0-v-ukrayini-

rezultaty-ta-uroky-dlya-policy-makers/ (дата звернення: 17.03.2021) 
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• Туристичний кластер 

Традиційно в Україні, в т.ч. на її сході більшість сегментів смарт 

індустрії охоплює аграрний сектор. З позиції розвитку Індустрії 4.0 в 

аграрному секторі потрібно сформувати механізм накопичення бази даних і 

формування рейтингових комплексів шляхом моніторингу економічних 

показників і неекономічних фактів на кшталт китайській кредитній системі 

(SCS). Це дасть поштовх до запровадження стимулювання пріоритетних 

технологій і заохочення юридичних осіб до екологічної і соціальної 

відповідальності. 

Класичнастратегічна мета IT-кластеру – забезпечення ефективної, 

конструктивної та раціональної співпраці ІТ-бізнесу, влади та освітніх 

закладів.За економічними прогнозами, завдяки залученню ІТ-кластеру до 

розвитку промислових секторів – частка ВВП ІТ-індустрії в українській 

економіці може зрости з 5 до 30 %, з них до 10 % припадає на промислові 

кластери. 

Кластерна економічна модель має значно вищі показники 

конкурентоздатності і продуктивності праці. В зв’язку з цим європейські 

кластери набагато краще адаптовані до експортної індустрії. Задля уникнення 

тривалих пошуків а швидкого переходу до реалізації ідеї кластеризації 

доцільно дослідити міжнародний довід з цього приводу. В Європі діє 

приблизно 2950 кластерів і кожне третє підприємство вже працює за 

кластерною моделлю.  

Світовий досвід показує, що сучасні умови бізнесу дозволяють 

функціонувати більш успішно у складі вже прогресуючих кластерних систем. 

В свою чергу, новий бізнес у складі кластеру генерує нові ланцюги доданої 

вартості і створює нові бізнес-процеси спрямовані на розвиток всієї 

кластерної системи. Поступово створюються так звані стійкі синергетичні 

ефекти які позитивно впливають на економічний результат кожного члена 

кластера. Тобто функціонування одного члена кластера примножує ефекти 

для інших членів і навіть для інших кластерних систем. 

В Польщі створення зон пріоритетного розвитку спочатку орієнтувалось 

на пільгове оподаткування кластерних утворень через створення спеціальних 

економічних зон (СпЕЗ). З цією метою Рада Міністрів польського уряду а 

2013 році прийняла поправки до 14 положення Закону про СпЕЗ. Цим 

правовим актом було продовжено діяльність спеціальних економічних зон до 

2026 р., а також розширено їх площі (від 10 тис. до 20 тис. га). Пільгове 

оподаткування для мікро и міні підприємництва дозволило перетворити 

пільги на позитивний фінансовий результат. Після цього польський уряд 

тричі змінював концепцію спеціальних економічних зон. Наступним етапом 

державної політики стала переорієнтація на інтереси податкових та інших 

державних органів, що, в свою чергу стало джерелом збільшення надходжень 

до державного бюджету. Каменногурска, Слупська і Сувалкська СпЕЗ 

дозволили подолати безробіття в цих районах. Для залучення інвесторів у ці 

зони надавалися значні пільги та преференції – звільнення від податку на 
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прибуток на термін до 10 років, а також 50 %пільга з цього податку на 

наступні роки1. 

Для європейської економіки поширеними стають науково-технологічні, 

або науково-індустріальні парки. Така організаційно-правова форма являє 

собою партнерські взаємини регіональних і місцевих органів влади, вищих 

навчальних закладів і науково-дослідних установ. а також компаній і 

установ, що працюють у сфері підтримки розвитку підприємництва.  

В Китаї за 7 років створено 27 вільних економічних зон різного 

спеціалізованого напрямку. Відкритість китайської економічної системи для 

міжнародної торгівлі та інвестицій, а також наявність більше двадцяти 

вільних економічних зон привели до стрімкого зростання економіки за 

останні три десятиріччя. У 1981 році на частку чотирьох вільних 

економічних зон прийшлося 60% прямих іноземних інвестицій, з них більше 

половини припадає на район Шенжен. Частка прямих іноземних інвестицій у 

вільні економічні зони Китаю у 1985 р. складала вже не більше 20% (близько 

$1,2 млрд).При цьому внутрішні інвестиції в підприємства і інфраструктуру 

вільних економічних зон значно перевищували іноземні інвестиції. 

В Італії досить успішно налагоджений процес реалізації державно-

приватного, публічно-приватного партнерства для кластерів в певних сферах. 

Наукові дослідження і практичний досвід європейських бізнес структур 

доводять, що впровадження кластерної стратегії на регіональному рівні у 

Донецькій та Луганській областях лише тоді може позитивно вплинути на 

економіку регіону, якщо держава буде підтримувати кластерну політику. 

Перевагами існування кластерних об’єднань є наступні: 

Інноваційні фактори – впровадження інноваційних технологій за 

рахунок оперативного обміну знаннями, прискорення оновлення обладнання, 

зменшення витрат на проведення експериментів. 

Інвестиційні фактори – полегшення процесу залучення та розподілу 

інвестицій, зростання інвестиційної привабливості бізнес структур, 

створення нових підприємств. 

Продуктивні фактори – поліпшення економічних показників діяльності 

за рахунок вменшення вартості спільних закупівель, взаємного ресурообміну, 

розширення асортименту продукції. 

Управлінські фактори – зменшення адміністративних витрат за рахунок 

формування конструктивних спільних управлінських рішень, спільної 

маркетингової політики, своєчасного обліково-аналітичного забезпечення. 

Щодо перспектив розвитку кластерів на сході Україні, то є всі 

передумови для створення інноваційних кластерів у високотехнологічних 

секторах на основі існуючих систем спеціального та подвійного призначення. 

Розвиток інноваційних кластерів на базі технополісів вимагає збільшення 

прямого державного фінансування технопарків, індустріальних парків і 

 
1Наконечна К. В. Національний університет біоресурсів і природокористування України. 
Спеціальні економічні зони як дієвий засіб регіональної економічної політики. Досвід 

Польщі. АГРОСВІТ № 20, 2015. С. 29-35. 
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бізнес інкубаторів за прикладом європейських країн. Так, наприклад, як це 

відбувається в Німеччині, де частка державних асигнувань становить 78%, 

Нідерландах – 70%, Великій Британії – 62%, а от в Україні подібні організації 

перебувають на самофінансуванні1. 

В Українській економічній системі сьогодні, на жаль існує багато 

проблем, які перешкоджають ефективній реалізації ідеї кластеризації. 

Ситуація, яка склалася в українському економічному середовищі в результаті 

агресивних дій Росії може бути охарактеризована як катастрофа. 

Загальновідомим фактом на сході є низька інвестиційна привабливість 

регіону в причин військового конфлікту. 

Існує багато негативних прикладів формування кластерних систем в 

регіонах України. В Слов’янську, економіка якого історично формується на 

керамічне виробництво, близько 300 товаровиробників керамічної галузі вже 

багато років не можуть об’єднатися в кластер. 

З метою відновлення содового виробництва в північному регіоні 

донецької області колективом спеціалістів, науковців, експертів, практиків, 

підприємців розроблено програму розвитку економічного кластеру 

«Торсода».  

Реалізація цієї широкомасштабної та стратегічної програми була 

запропонована 2018р. на економічному форумі м. Слов’янська в якості однієї 

з концептуальних підходів до економічного розвитку Донецької та 

Луганської областей [Концепція економічного розвитку Донецької та 

Луганської областей]. 

Цікавим є прогноз від KevinCasey щодо домінування в 2021 тенденцій 

як подальшого впливу COVID-19 на зростання безконтактних технологій, 

спрощенні в підходах до рішень ІТ- та автоматизації та RPA 

(RoboticProcessAutomation). Інтерес до автоматизації в області ланцюгів 

постачань (логістика, транспорт тощо, – supplychains) й домінування в цьому 

технологій 5G та блокчейну. Натомість, штучний інтелект, безпілотний 

транспорт, та цифрові двійники йдуть далі як «обіцяючі» (перспективні), але 

ще не доказані в своїй ефективності 2.  

З метою відродження содового виробництва на теренах Слов’янщини 

групою підприємців і науковців запропоновано ідею кластерного підходу. 

Цю ініціативу підтримали Інститут економіки промисловості Академії наук 

України, Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії 

«Ниохим», Академія економічних наук НАН України, Інститут економіки 

промисловості, Слов’янський хіміко-механічний технікум, Слов’янський 

навчально-науковий інститут Університету державної фіскальної служби 

України, Асоціація підприємців Слов’янська. 

 
1Мазур О. А. , Шовкалюк С. В. Технологічні парки. Світовий та український досвід. Київ. 

Прок-бизнес, 2009. 70 с. 
2На Донбассе хотят создать "пояс успешности". URL: 
https://korrespondent.net/world/4342212-na-donbasse-khotiat-sozdat-poias-uspeshnosty.(дата 

звернення: 9.04.2021). 

https://enterprisersproject.com/article/2020/12/8-automation-trends-watch-2021
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Запропонована пропозиція розбудови регіонального хімічного науково-

інноваційного виробничого кластеру «ТОРсода»спрямована на відродження 

нового содового підприємства. Кластерний підхід передбачає цифрове 

інноваційне виробництво у вибраних пріоритетах смарт спеціалізації. 

Впровадження проекту в поєднанні зі створенням індустріального парку 

(Слов’янськ-Лиман-Миколаївка) може дати стрімкий поштовх у відродженні 

хімічної промисловості України в рамках смарт-спеціалізації. Кластер 

об`єднає переробні компанії виробників додаткових продуктів, спеціалізовані 

послуги (інформаційні, логістичні тощо). Технопарковий тип кластеру 

дозволяє використовувати зону отримання фінансування від державного 

фонду регіонального розвитку. Крім того передбачається створення 

спеціальних фондів і залучення коштів через грантові проекти. Вже 

з`являється можливість приєднання до спільного україно–польського 

транскордонного навчально-наукового простору, створення бізнес – 

інкубаторів та умови для проведення інноваційно-технологічної модернізації 

членів кластеру, що дасть конкурентні переваги за рахунок інноваційної 

продукції. 

Дорожня карта для цього проекту передбачає побудову наукових 

регіональних подій до створення стратегії розвитку. Підписаний меморандум 

з міською владою про сприяння розвитку регіонального проекту, 

використання пільгових механізмів і інструментів інноваційного розвитку, а 

також створення мотивованої команди виконавців. 

Серед інструментів інноваційного розвитку, які передбачається 

використовувати в процесі реалізації кластерних моделей на сході України 

наступні: 

• Аналіз та стимулювання стейкхолдерів: створення ради з 

інноватики; 

• Стимулювання замовників до переходу на 4.0 (СЕЗ, ІП, пільги, 

локалізація); 

• Нарощування м’яз кластерних організацій (кластери ІАМ) 

- підтримка R&D до комерціалізації , 

- центри спільного користування,  

- DIH,  

- Центри 4.0. 

- Технопарки 

• Акселераційні програми – дорожні карти (центри інновацій); 

• Регіональні\міські програми підтримки промислових кластерів; 

• Програми підготовки кадрів; 

• Програми підтримки експорту промислових хайтек-секторів; 

• Програми підготовки експертів. 

Відомий економіст, фахівець в області Олександр Юрчак, аналізуючи 

світові тенденції Індустрії 4.0 виділяє наступні інституції, які вплинуть на 

Центри індустрії 4.0 в Україні: 

• Регіональні кластерні ради (об’єднання інтересів бізнесу, асоціацій, 
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влади, науки); 

• Інструменти аналітики, комунікацій та діалогу; 

• T&I days; 

• Сайти маркетплейси, ландшафти 4.0; 

• Аналітичні бази даних; 

• Testbeds (платформи для проведення суворих прозорих випробувань 

наукових теорій, обчислювальних інструментів та нових технологій). 

У березні 2021 р. уряд України схвалив концепцію економічного 

розвитку Донецької та Луганської областей і створення стратегії так званого 

"пояса успішності". Передбачено чотири джерела фінансування відновлення 

територій, порушених війною: власний бюджет, донорська допомога, 

зовнішні кредити та інвестиції1. 

Державний Інформаційний хаб Дія Сіті сьогодні створює спеціальний 

правовий режим для розвитку продуктових стартапів в Україні. Це може дати 

поштовх для створення нових кластерних структур. 

За результатами громадського опитування в Донецькій та Луганській 

областях (27.08.2020-2.10.2020), а також, зважаючи на діагностовані 

проблеми та виклики в регіоні, завданнями трансформаційного процесу 

можуть стати такі1: 

Створення сприятливого бізнес-клімату, спрямованого на розвиток 

ММСП та залучення інвестицій (стратегічний індикатор за напрямом – 

капітальні інвестиції, % до ВРП); 

Забезпечення транспортно-логістичної інфраструктурної мережі, 

необхідної для розвитку регіону (стратегічний індикатор за напрямом – 

вантажооборот та пасажирооборот автомобільного та залізничного 

транспорту, тис. ткм/1000 осіб); 

Розвиток ланцюжків вартості, міжнародної торгівлі, виробництва та 

експорту (стратегічний індикатор за напрямом – частка складних товарів у 

реалізації переробної промисловості, %); 

Розвиток сучасного сільського господарства та переробної 

промисловості (стратегічний індикатор за напрямом – виробництво продукції 

сільського господарства на 1 га); 

Забезпечення енергетичних ресурсів, необхідних для розвитку регіону 

(стратегічний індикатор за напрямом – середня тривалість перерв у 

електропостачанні (SAIDI) з вини компаній, хвилин); 

Зниження безробіття та підвищення гнучкості ринку праці 

(стратегічний індикатор за напрямом – рівень безробіття населення у віці 15-

70 років, %);  

Підвищення якості життя населення на територіях Донецької та 

Луганської областей (стратегічний індикатор за напрямом – результат 

опитування громадян від Міжнародного республіканського інституту); 

 
1На Донбассе хотят создать "пояс успешности". URL: https://korrespondent.net/world/ 

4342212-na-donbasse-khotiat-sozdat-poias-uspeshnosty. (дата звернення: 12.04.2021). 
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Запобігання екологічним катастрофам та покращення екологічної 

ситуації в регіоні (стратегічний індикатор за напрямом – рівень капітальних 

інвестицій на охорону навколишнього природного середовища, % до ВРП 

(валового регіонального продукту), дані про якість води та атмосферного 

повітря – після запуску систем екологічного моніторингу). 

Аналізуючи окремо кожне з перелічених завдань можна побачити, вони 

складаються з багатьох конструктивних ініціатив і базуються на вирішенні 

проблемних сторін регіону, а також на врахуваннінайбільшсприятливих 

факторів. В свою чергу ініціатививраховують територіальний принцип, 

логістичну інфраструктурухарактерні особливості громад, що знаходяться на 

підконтрольній території донецької та Луганської областей, та територій, 

прилеглих до лінії розмежування. Окремої уваги заслуговує застосування 

механізму індустріальних парків на окремій території, або ж всієї території 

Донецької та Луганської областей. 

З цією метою на державному і регіональному рівнях потрібно розробити 

и застосовувати комплекс заходів, які б сприяли позитивному економічному 

іміджу регіону, створювали сприятливий бізнес-клімат для формування 

кластерної моделі, як пріоритет стратегій смарт спеціалізацій бізнес структур 

сходу України. 

Отже, створення кластерів сприятиме зростанню продуктивності та 

інноваційній активності підприємств, які входять до їх складу, а також 

підвищенню інтенсивності розвитку малого і середнього підприємництва, 

активізації залучення інвестицій, забезпеченню прискореного соціально-

економічного розвитку регіону, що в остаточному підсумку дозволить 

збільшити кількість робочих місць, заробітну плату, надходження до 

бюджетів усіх рівнів, стійкість і конкурентоспроможність економіки регіонів. 
 

 
 

3.10 Smart Specialization and Cluster Interaction in the System of 

Strategic Management of the Regional Economy’s Innovative Development 

Fierce competition and turbulent changes in the world against the background 

of the growing consequences of the COVID-19 pandemic pose significant 

challenges not only to the authorities of different countries, but also to 

management at certain local levels. In such conditions, the main driving force of 

the dynamic development of social production is innovation. They play a crucial 

role in the economic growth and development of economic systems of developed 

countries.  

Stable economic growth is carried out on an innovative basis with the active 

use of modern scientific and technological advances, the ability to produce and 

commercialize innovations. A high level of production and implementation of 

innovations is ensured in modern conditions with high productivity and interaction 

of various market actors, forming a coordinated innovation system for all elements. 

The stability of the development of national social and economic systems in 

the conditions of modern transformations and innovative changes is increasingly 
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determined by the level of development of the regions. The role of regional 

government in the general system of state regulation in Ukraine is growing. The 

regional administration acts as a leader of national interests, taking into account 

regional specifics and has all the necessary powers in the economic, financial and 

legal spheres, able to solve all the problems of life support of the population in the 

regions. As the regions acquire real independence, a new regional sphere of 

interests and responsibilities is formed. The most significant regional interests 

include: compliance of the level and way of life of the population of the region 

with state and international standards; availability of budgetary and financial and 

other material sources; potential for the use of available real resources, places of 

application of labour, intelligence, etc.; availability of infrastructure for the 

development of interregional relations; natural resource and ecological potential of 

the region; stability of the social and political, national and ethnic situation, 

preservation of tolerance in the religious environment. In addition to these 

interests, a special place also belongs to the prevention of crises in the economy of 

the region, which is an integral part of a market economy.  

In the period of post-crisis recovery and intensification of competition on the 

world market to increase the competitiveness of regions in the EU in 2010, the 

development and implementation of a new tool for market economy development – 

smart specialization was initiated. The spread of the concept of “smart 

specialization” was associated with the need to “unlock” the development of 

regions, revive their potential and industrial modernization of Europe. 

The concept of smart specialization, which was developed by economists 

D. Foray, P. David and B. Hall1 and proposed to the European Commission in 

2008, was recognized as one of the key tools for implementing the Europe 2020 

strategy. The official EU regulation states that “smart specialization strategy means 

a national or regional innovation strategy that sets priorities for competitive 

advantage by developing and adapting its own research and innovation capacity to 

business needs in order to consistently respond to new opportunities and market 

changes, while avoiding duplication and fragmentation of efforts”2. In addition, it 

is noted that a smart specialization strategy may take the form of or be part of 

national or regional policy. 

In a study3, the authors substantiated the main reasons for the large gap 

between economic growth in the United States and Europe: the quality of human 

capital; brutality of European labour markets; differences in adaptation and 

adoption of new management practices; differences in the organization of the 

 
1Foray D., David P. A., Hall B. H. Smart specialization: from academic idea to political 

instrument, the surprising career of a concept and the difficulties involved in its implementation. 

MTEI Working Paper. Lausanne, Switzerland, 2011. 16 p. 
2Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32013R1303. 
3Foray D., David P. A., Hall B. H. Smart specialization: from academic idea to political 
instrument, the surprising career of a concept and the difficulties involved in its implementation. 

MTEI Working Paper. Lausanne, Switzerland, 2011. 16 p. 
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investment process and the availability of venture capital. This Concept became 

the basis for defining nationally oriented directions of development and formation 

of innovative strategies at the level of regions for overcoming the problem of their 

uneven development in the conditions of globalization challenges and for the 

purpose of achievement of steady, reasonable and inclusive growth. First of all, the 

main idea of smart specialization was the division of regions according to the level 

of innovative development: if advanced innovation regions specialize in research, 

development and implementation of new technologies, the mission of more 

innovative backward regions should be to promote such technologies by local 

entrepreneurs. EU member states have traditionally differed in their innovative 

regional strategies from other countries. Their strategies have always included 

horizontal measures of industrial policy, which adhered to a neutral position in 

terms of sector and industry and was aimed at improving the general environment 

and creating opportunities for innovative development (development of higher 

education institutions, human resources, creation of intellectual property, IT 

infrastructure) and increasing the volume and efficiency of scientific and research 

activities, etc.). 

In recent years, the key factors in the development of their strategies have 

changed somewhat – the usual strategy of regional development has changed to a 

new one, which retains tradition in horizontal measures, but adds something new – 

logic and reason, which are combined in the concept of “smart specialization”. 

The new paradigm of regional policy with a certain smart specialization, 

which is recognized as a policy that goes ahead of the theory, is locally oriented, 

multilevel, innovative and focused on different types of regions1. This innovative 

EU regional capacity building tool is becoming more widespread due to two key 

approaches: taking into account local conditions and the knowledge economy, 

which involves identifying the region's competitive advantages and assets, using its 

innovation and scientific potential, effective cooperation and synergies between 

local authorities, business and academic environment, and civil society. 

Smart specialization is used in developed countries as a conceptual model for 

the formation of not only innovation (identifying and stimulating the development 

of unique industries or economic activities), but also social and economic policy in 

general, as it promotes long-term structural changes in the region's economy with a 

focus on the prospect of occupying important niches in foreign markets. 

Smart specialization is an integrated, local transformation program based on 

four general principles2: 

– selection and critical mass (limited number of priorities identified taking 

into account regional capacity and international cooperation); 

– competitive advantage (the process of entrepreneurial discovery); 

 
1Vanthillo T. Paradigm change in regional policy: Towards smart specialisation? Lessons from 

Flanders (Belgium). Belgeo. 2012. № 1–2. 
2Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3). 2012. 116 p. 
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/84453/RIS3+Guide.pdf/fceb8c58-73a9-

4863-8107-752aef77e7b4. P. 17. 
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– relationship and clusters (synchronize what you have with what the rest of 

the world has) 

– joint management (public and private partnership, model of four spirals 

(quadruple helix model)) 

The smart specialization strategy is an important basis for sustainable growth, 

as it facilitates the transition to a resource-saving economy and creates competitive 

advantages in domestic and foreign markets. It is aimed at structural changes 

provided by new and better jobs, social innovations. Smart specialization makes it 

possible to identify and make full use of regional potential for structural and 

technological change, as well as industrial modernization on an innovative basis. 

Therefore, the study of smart specialization as a key component of the region's 

development, increasing its competitiveness and innovation is urgent in modern 

conditions and for Ukraine in the context of decentralization reform.  

The essence of this “smart” system, which was primarily designed to 

stimulate economic development, enhance the ability of regions to operate and 

compete in important world markets with a view to the future has caused some 

difficulty in domestic perception, understanding its advantages and possibilities of 

application as an important innovative tool of regional policy in Ukraine. 

In Ukraine, at the legislative level, smart specialization is defined as “an 

approach that provides a reasoned definition of regional development actors in the 

regional strategy of certain strategic goals and objectives for the development of 

economic activities that have innovative potential taking into account the 

competitive advantages of the region and contribute to the transformation of 

economic sectors into more efficient ones”1. 

The study of approaches to the definition of smart specialization allows us to 

identify several of its main characteristics. Smart specialization is a new tool for 

strengthening the community and improving the region's economy through the 

efficient use of human resources and other resources and the implementation of 

innovation policies with public involvement in decision-making2. It takes into 

account the competitive advantages of the region and promotes the transformation 

of economic sectors into more efficient ones, provides a reasoned definition of 

strategic goals and objectives for the development of such economic activities that 

have innovative potential3. 

Smart specialization allows to identify the best aspects of the region and is 

 
1Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On the order of developing regional strategies 

and action plans for their implementation, and monitoring and evaluation of the implementation of 

these regional strategies and action plans” dated November 11, 2015, No. 
932.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2015-%D0%BF#Text 
2Zubko H. Smart specialization is the future of regional development. The only web-portal of the 

executive authorities of Ukraine.https://www.kmu.gov.ua/news/za-smart-specializaciyeyu-
majbutnye-rozvitku-regioniv-gennadij-zubko-na-forumi-yes 
3Implementation of the European Union's approach to regional development on smart 

specialization. Resource Centre for Sustainable Local Development. https://rozvytok.in.ua/4247-
vprovadzhennia-pidkhodu-yevropeiskoho-soiuzu-do-rehionalnoho-rozvytku-shchodo-smart-

spetsializatsii-3 

https://www.kmu.gov.ua/news/za-smart-specializaciyeyu-majbutnye-rozvitku-regioniv-gennadij-zubko-na-forumi-yes
https://www.kmu.gov.ua/news/za-smart-specializaciyeyu-majbutnye-rozvitku-regioniv-gennadij-zubko-na-forumi-yes
https://rozvytok.in.ua/4247-vprovadzhennia-pidkhodu-yevropeiskoho-soiuzu-do-rehionalnoho-rozvytku-shchodo-smart-spetsializatsii-3
https://rozvytok.in.ua/4247-vprovadzhennia-pidkhodu-yevropeiskoho-soiuzu-do-rehionalnoho-rozvytku-shchodo-smart-spetsializatsii-3
https://rozvytok.in.ua/4247-vprovadzhennia-pidkhodu-yevropeiskoho-soiuzu-do-rehionalnoho-rozvytku-shchodo-smart-spetsializatsii-3
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based on innovation, and its purpose is to form regional development strategies, 

goals and objectives for the formation and improvement of the economic sphere, 

which is based on the integration of competitive and innovative potential of 

education, science and real business in connection with the public sphere1. 

Thus, smart specialization is based on available resources, innovative 

potential and a certain uniqueness to their development, which allows you to create 

an unusual product, service or technology that increases the likelihood of the 

region entering the foreign (or interregional) market. That is, it allows the most 

profitable use of the potential of regions (states) on the basis of trust, 

communication and cooperation between regional stakeholders, ensuring 

maximum interaction between education, science, business and the public. 

The concept of smart-specialization develops in the conditions of aggravation 

of a competition when the existing structure of economy does not allow to receive 

optimum effects. Accordingly, the practice of constant discussions and search for 

compromises between the population of a certain area with innovators and 

researchers in the process of brainstorms and methods of finding new ideas for 

optimal strategic use of available resources is spreading. All this together starts the 

process of economic growth2. 

Smart-specialization is based on the synergy of education, science, business 

and local government, which involves all local stakeholders and government 

coordination of this interaction. It implements a vertical management mechanism, 

because first of all the most attractive areas for intervention, changes, introduction 

of technologies, structural changes, attraction of investment resources are 

identified and selected. 

In recent years, the United Nations Industrial Development Organization 

(UNIDO), the World Bank and the OECD have been actively involved in the 

practical implementation of this approach in regional development. The practice of 

using smart specialization shows a successful combination of smart specialization 

strategy with the policy of clustering the economy of EU member states. 

Accordingly, a European platform has been set up to support the implementation of 

a smart specialization strategy to assist countries and their regions in developing 

and expertly assessing the strategy, to help regional representatives identify high 

value-added activities and strengthen their competitiveness. 

The European experience of using smart specialization strategies has many 

vivid examples, where the use of smart specialization, i.e. its rational form is the 

result of joint coordinated work of many employees, including researchers, 

university staff, organizations and institutions of vocational training and business. 

The potential of such cooperation lies in opportunities to create new services, new 

companies, conduct new research and more. Such cooperation, based on the idea of 

 
1Experts debunked 11 myths about the introduction of smart specialization in 

Ukraine.Ukrainecrisismediacenter. http://uacrisis.org/ua/74007-smartspecializationinukraine.P. 36-

44. 
2Berezina O.Yu. Smart specialization to improve the living conditions of households: European 

experience. Economics and organization of management. 2018. No. 4 (32). Pp. 35-46. 

http://uacrisis.org/ua/74007-smartspecializationinukraine
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smart specialization, helps to grow by creating new connections, generating change 

and innovation, and spreading the processes of commercialization. 

Thus, the new smart approach to identifying the unique functions and assets 

of each country and region has excellent results, positive feedback from experts 

and a very popular demand not only among European countries but also in 

Ukraine. The introduction of smart specialization in regional strategies involves a 

broad public discussion of development priorities with representatives of 

innovation and export-oriented business, regional development agencies, 

educational and research institutions, without proper strategic development of 

which innovation is impossible as a powerful impetus to the business 

environment1. 

Smart specialization is crucial in ensuring investment efficiency. The 

unconditional advantages of using this “smart” tool in Ukraine include its essential 

importance as a key component for cooperation with European countries, as a tool 

for further decentralization, and its innovation for the local economy is a new 

impetus for effective development of each territory.  

Today, smart specialization has become an important area in the development 

of regional strategies in Ukraine in order to accelerate the development of new 

technologies and increase the level of competitiveness of the regional economy. 

However, a certain priority in practice turns into a formal fulfilment of a certain 

goal. Used European methodology does not allow us to fully determine the 

potential of science, business and the public in our reality, as statistics and 

individual industry reports do not record (or formally reflect) their effectiveness, 

the level of interaction and so on. As a result, the actual potential and level of 

development of all participants in regional ecosystems remains unexplored, and the 

chosen priorities of smart specialization are fictitious.  

Such gaps, which appear today in almost every region of Ukraine, need to be 

addressed with the help of expert communities, full involvement in this process of 

various industry associations and unions, innovatively active population and 

business entities. 

Today, smart specialization can solve a number of problems and stimulate 

many important areas: support for small and medium-sized businesses; improving 

cooperation between regional stakeholders; introduction of new forms of 

cooperation between different spheres of activity; increasing attention to less 

developed regions; development and restoration of social and economic 

infrastructure; increasing innovation and the level of competitiveness of regions; 

improving and enhancing joint work within the framework of innovative 

development of the state, etc. 

It is the available natural and geographical resources (land, forest, water, 

mineral, biological, energy) and socio and economic resources (tangible, financial, 

human and intangible) and the close level of interaction of regional stakeholders 

(education, science, business, community and local authorities), which characterize 

 
1Pavlovska A.S. Economic impact of smart specialization of regions on the business environment 

of Ukraine. Economics and management organization. Issue No. 1 (37). 2020. P. 6-13. 
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the self-sufficiency and financial capacity of the region, its competitive economy, 

will develop on the basis of smart specialization in the national and global space. 

Smart specialization is based on mutual assistance and cooperation, mainly of 

small and medium-sized businesses, research centres, universities and local 

authorities, and does not necessarily take into account all areas of the region, 

namely those industries that will be the most promising in the future. 

Thus, in the system of strategic management of the innovative development 

of the regional economy, smart specialization and cluster interaction occupy a 

special place (Fig. 1). The active use of these modern forms of interaction of 

regional stakeholders in managing the innovative development of the economy will 

contribute not only to an increase in the competitiveness of the region as a whole, 

but also to obtain a number of positive effects for various groups of market actors. 

Strategyof socio-economic development of the region

Innovation, unique product

Smart specialization

Effective interaction of regional stakeholders:

local authorities

business

education

science

investors

other groups of stakeholders

Cluster

Increasing the competitiveness of the region’s economy, human

development, innovative development

The uniqueness of the region

Economic development level

Resources available

Innovative potential

 
Figure 1 - Smart specialization and cluster in the system of strategic 

management of regions’ development 

 

The implementation in practice of the coordinated activities of various 

market actors for the production and commercialization of innovations has become 

widespread in regional innovation ecosystems around the world. In particular, it is 

believed that economic growth at different local levels is ensured by close 

production links of related various sectors and platforms, existing innovation 

networks that form an innovation ecosystem.  

Innovation ecosystem “is a set of organizational, structural and functional 

components (institutions) and their relationships involved in the creation and 

application of scientific knowledge and technologies that determine the legal, 

economic, organizational and social conditions of the innovation process and 
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ensure the development of innovation at the level enterprises, and at the level of 

the region and the country in general on the principles of self-organization”1. The 

innovation ecosystem is an open system with a set of institutions that must be 

closely linked. 

The effectiveness of this system is ensured by the interaction of organizations 

(structures), various forms of ownership engaged in the production of scientific 

knowledge and technology (intellectual property objects) and their preparation for 

commercialization. It produces and accumulates scientific knowledge as a public 

good, which takes the form of intangible assets, provides conditions for 

formalization and scaling of processes, accumulation and use of knowledge, 

pricing in innovative products, maintaining the effectiveness of integration 

between actors of the innovation system2. 

The innovation ecosystem is a kind of complex of various interconnected 

institutions (legal, financial and social) that regulate the conditions, rules and 

implementation of innovation processes, promote the generation, accumulation and 

transformation of knowledge (ideas, business experience, investment and the 

community that combines them) . 

In the context of globalization of the world economy and exacerbation of the 

consequences of the COVID-19 pandemic, the positions of many economic entities 

in various sectors of the Ukrainian economy have significantly weakened. In 

addition, in the domestic economy and society in general, there is a significant 

confrontation between large capital owners and their supporters, which is irrational 

in nature.  In such conditions, when the consolidation of society within national 

economies is widespread in developed countries, cluster movement is developing 

and the benefits of local areas are maximized, which confirms the practice of 

developing and implementing smart specialization strategies and innovation 

strategies, in Ukraine there are contrary trends. Even if the benefits of cooperation 

are proclaimed, attempts are made to cooperate – such processes are not massive, 

and only a few examples of effective cooperation become known. 

In the local environment, these clusters are able to combine these elements 

and ensure the transition to smart specialization, which are becoming more 

widespread in the face of intensifying competition and are formed to strengthen 

their positions of small and medium businesses, gaining more significant 

advantages in the market. Clusters allow to combine and coordinate all levels of 

innovation policy, as they provide concentration of resources and create a 

favourable environment for economic breakthrough in the form of innovations, 

promote competitiveness at micro-, meso- and macro-levels, rapid innovative 

development of local areas, simplification of access for enterprises to various 

 
1Davymuka S. A., Fedulova L. I. Regional innovation ecosystems: directions of development in 

terms of European integration: a monograph. Lviv: Institute of Regional Research named after 

M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine, 2016, 464 p. 
2Karpenko A. V. The Development of Intellectual Assets of Human Potential: theory and practice. 

FOP V. V. Mokshanov, Zaporizhzhya, 2018; ISBN 978-617-7520-52-7  
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resources and technologies, reduction of financial risks, etc.1. 

Clusters provide collaboration and synergy of scientists (public and private 

scientific and research institutions, universities, science and technology parks, 

science and technology exchange offices, etc.), business (manufacturing and 

services, primary sectors, financial sector, creative industries, social sector, 

corporations), SMEs, start-ups, clusters, business associations), authorities 

(departments and agencies at various levels of government, regional development 

agencies, public procurement offices, business support centres, incubators, etc.) 

and the public (NGOs and citizens' initiatives, consumer associations, talented and 

initiative youth), and their basis is a developed legal framework and discipline, the 

development of the institution of trust and responsibility, which is still significantly 

lacking in Ukraine2. 

The main centres of attraction for clusters are universities, research 

laboratories, specialized infrastructure or a reserve of skilled labour, which has a 

much greater effect than subsidies. The best regional policy is the one that 

identifies the key elements that form the basis of the power of the region's 

industries and increases them in order to encourage the formation of 

geographically concentrated clusters. When one industry creates demand of 

increased complexity or acts as a supplier of products and services for production 

purposes to others, it is more effective than trying to push a diverse and random 

company to locate and develop in a particular local environment. 

Thus, clusters are one of the effective forms of organizing innovation 

processes, providing new centres of profit, technology and knowledge, competitive 

products, allows not only to benefit from the cooperation of its members, but also 

to increase competition among them and form unique competencies within 

individual regions or interregional links. Clusters are based on trust and 

responsibility between its participants, whose tolerant interaction at the intersection 

of science and industry contributes to the production and commercialization of 

innovations. That is, clusters provide territorial integration of scientific and 

educational institutions with a network of producers and consumers, which forms 

an innovative ecosystem. The formation of clusters contributes to: the development 

of small and medium-sized businesses; increasing the level of employment and 

attracting qualified staff (return of migrant workers to the country); development of 

scientific support of the country; increasing revenues to the state budget, etc., and 

accordingly provides positive changes in the economy and makes it more attractive 

for investment. 

World practice shows that when a cluster is formed, all industries in it begin 

to provide mutual support to each other. Competitive suppliers contribute to the 

 
1Karpenko A. V. The Development of Intellectual Assets of Human Potential: theory and practice. 
FOP V. V. Mokshanov, Zaporizhzhya, 2018; ISBN 978-617-7520-52-7. P. 14. 
2Karpenko A.V., Karpenko N.M. Clusters as a form of innovative development of the region. 

Entrepreneurship in the agricultural sector: global challenges and effective management: 
materials of the II International scientific and practical conference (February 9-11, 2021) for 

general edited by L.M. Bukharina. Zaporizhzhia: ZNU, 2021. P. 204-207.  
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development of consumer industries in the country. They provide them with 

technologies, stimulate the development of general factors of production and 

generate new producers. One industry that is competitive in the world market is 

able to create a number of new related ones, providing access to skilled labour, 

using family diversification or encouraging the emergence of new ones through 

separation. The benefits are manifested in all areas of communication, and active 

competition in one area extends to other areas of the cluster. New manufacturers 

coming from other industries of the cluster accelerate development, stimulating 

different approaches to the development of innovation and R&D and providing the 

necessary tools for the implementation of new strategies, training of employees. 

There is a free exchange of information and rapid spread of innovations through 

the channels of suppliers and consumers, completely new opportunities are created.  

The well-known practice of creating clusters in the economy of Ukraine to 

date is not characterized by significant positive manifestations, as there are no 

long-term stable formations, with a few exceptions. In particular, back in 2010 it 

was noted about the creation of clusters in the Zaporizhzhia region (innovation 

cluster in the field of agricultural engineering, potential metallurgical cluster, 

transport and logistics cluster, etc.), however, over time, these initiatives have been 

forgotten. 

Today, in the context of digitalization processes and the transition to the 

formation of smart specializations in regional development strategies, a significant 

emphasis is once again placed on the cluster movement. Particularly tangible are 

cluster initiatives that are formed “from below” with a conscious understanding of 

the benefits of cooperation. 

In particular, in September 2020, at the initiative of a number of enterprises 

and organizations of Zaporizhzhia in accordance with the signed Memorandum of 

Cooperation between the Association of Industrial Automation Enterprises of 

Ukraine (AIAEU) and Zaporizhzhia Chamber of Commerce and Industry (ZCCI) 

with the participation of National University “Zaporizhzhia Polytechnic” creation 

of a professional association of entrepreneurs, scientists and business associations 

was launched. In November, with the support of AIAEU and the German federal 

company Deutsche GesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH, 

“Zaporizhzhya Cluster “Engineering-Automation-Machinery” was registered at the 

request of the German Government for the development of industrial high-tech 

clusters. 

Today Zaporizhzhia cluster “Engineering-Automation-Machinery” has united 

and continues to attract to its ranks the leading players of Zaporizhzhia region in 

the sectors of industrial engineering, automation, IT and mechanical engineering to 

increase the economic potential of Zaporizhzhia region through the 

competitiveness of cluster participants and development of regional innovative 

technologies (Fig. 2). 
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Figure 2 – Members Zaporizhzhia Cluster “Engineering-Automation-

Machinery” 
 

The basis of the cluster formation is the harmonization, coordination and 

synchronization of cooperation of participants around: definition of common goals 

and needs; building trust through networking and regular communications; 

launching a specific action plan. The main tasks of the Zaporizhia Cluster 

“Engineering-Automation-Machinery” are: establishing broad cooperation between 

all categories of cluster participants and creating a common innovation ecosystem 

in the region to develop innovation and R&D, development of new generation 

products (Industry 4.0), as well as joint implementation of engineering projects; 

increasing competitiveness and export potential through better and joint 

implementation of existing export support instruments, creation of new 

opportunities and integration into international chains of high added value; joint 

solution of a complex of problematic issues of the region in the field of industry 

and high-tech in terms of strengthening and retaining staff within the region, 

increasing skills and qualifications, attracting investment and creating new jobs; 

better cooperation and synergy with regional authorities and local governments, 

expert communities and the public, integration into regional development 

programs (Fig. 3)1. 

The main advantages of participation in the Zaporizhia cluster “Engineering-

Automation-Machinery”: the use of joint assets of the cluster (site, joint funds, 

joint promotion, joint stands at exhibitions, etc.); obtaining important information 

about market opportunities within or outside the region; image and reputation 

growth, joint and individual PR; obtaining a synergistic effect of cooperation in the 

development of joint products or projects; better access to innovation and export 

resources and opportunities, including finding partners and clients abroad; 

obtaining preferential terms for training and development programs organized by 

partners; priority inclusion in grant and other structural programs of export, 

 
1Yurchak O. A new project for the development of clusters “Engineering-Automation-Machinery” 

in the regions of Zaporizhzhia and Kharkiv. https://appau.org.ua/clusterise 
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innovation, regional, industrial and digital development, etc. (Fig. 4). 

 
Figure 3 – Smart specialization of Zaporizhzhia cluster “Engineering-

Automation-Machinery” 

 

 
Figure 4 – Main advantages of Zaporizhzhia 
 

The development of the Zaporizhia cluster “Engineering-Automation-

Machinery” and clustering processes in general in Ukraine involves the formation 

and implementation of a set of measures: partial funding of analytical studies of the 

cluster structure, definition of goals and directions of its development; creation of 

regional centres for knowledge exchange in clusters, involvement of interested 

organizations in joint actions within the cluster; implementation of programs to 

facilitate the entry of cluster enterprises into foreign markets, conducting joint 

marketing research; increasing the effectiveness of professional training programs, 

including by adjusting the curricula of vocational education institutions, business 

cooperation with multi-corporate universities; promoting the commercialization of 
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research results1. 

Thus, the basis for the formation and effective functioning of the cluster is 

trust and responsibility between its members, tolerance and solidarity in society, 

which in the monopolization of many markets low level of business ethics and low 

legal culture for a long time does not allow to fully using the potential of the 

national economy.  

Territorial integration of scientific and educational institutions with a 

network of specialized suppliers, major producers and consumers connected by a 

technological chain, for faster and more efficient dissemination of innovations 

(new knowledge, discoveries and inventions) in a certain economic subsystem 

supported by public administration and the public to ensure the progressive 

development of the region. Conscious creation of clusters by all participants in 

economic relations will allow to make full use of all available potential and to 

provide realization of their competitive advantages. 

Summarizing the above, it should be noted that smart specialization is a new 

model of regional and interregional development, which provides a close link 

between science, education, business (mostly small and medium), public and local 

authorities on the optimal use of available resources and creation innovative 

products, services or technologies competitive in the scale of the national or world 

economy with the use of cluster cooperation of innovation ecosystems. 
 

 

 

3.11 Цифровізація об’єктів нерухомого майна підприємства: 

інвентаризація, облік, формування єдиної бази даних та системи 

управління 

Економіка та управління бізнес – процесами у цифровому світі, в 

умовах побудови інформаційного суспільства, це переосмислення 

традиційних підходів до роботи в середині компанії, з клієнтами, створення 

унікального досвіду нового погляду на партнерство і конкуренцію, і, 

безумовно, формує нові моделі і підходи в їх операційній моделі. На даному 

етапі всі компанії, під впливом нових цифрових технологій стоять на порозі 

масштабних перетворень, тому що зараз відбуваються багатовимірні зміни як 

на глобальному рівні, так і на рівні країн, індустрій, компаній, корпорацій і 

самих людей. Організації змінюються як зовні, так і внутрішньо. На це 

необхідно звернути особливу увагу тому що, саме зовнішня трансформація 

має на увазі нову концепцію по роботі з клієнтами, партнерами, 

контрагентами і зміну в компанії системи планування, обліку, менеджменту 

та маркетингу. Уже зараз недостатньо відповідати очікуванням клієнта. 

Очікування клієнта потрібно вміти передбачати, а їх вимоги з кожним днем 

ростуть. Численні опитування топ-менеджерів підприємств по всьому світу 

 
1Karpenko A. V. The role of clustering in the formation of innovative development of Ukraine. 
Problems of development modern science: theory and practice: Collection of scientific articles. 

EDEX, Madrid, Espana. 2016. P. 46-50. 
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показують, що термін виведення продукту або послуги на ринок (time-to-

market) – дні, а не місяці або роки, як раніше, – став однією з найважливіших 

задач. Концепція для роботи в цифровому світі не запрацює на існуючих 

управлінських і операційних моделях. Для цього організації повинні 

перебудувати себе з середини і це чітко визначено, у Законі України «Про 

бухгалтерський облік», у «Національному Положенні (стандарті) 

бухгалтерського обліку №1», і передбачено «Цифровою аджентою України-

2020»1.  

Традиційна модель побудови бізнесу – система управління і операційна 

модель підприємств – в основному статична, орієнтована на повільний 

поступовий розвиток, потребує переосмислення з урахуванням вимог часу. 

Реагування на зміни в традиційній моделі стримується численними 

бар'єрами, закладеними в саму її природу:традиційну вертикальну культуру 

ведення бізнесу і систему прийняття рішень; складність і неповороткість 

традиційних автоматизованих корпоративних систем; традиційна модель 

впровадження нововведень і управління змінами, яка в основному спирається 

на традиційні проектні методології. 

Цифрові технології приносять нові можливості і інструменти, які 

допомагають подолати побудовані людиною штучні бар'єри традиційних 

моделей ведення бізнесу і дозволяють вивести його на новий рівень. Цифрові 

технології бізнес – процесів спрямовані на те, щоб компанія оперативно 

ухвалювала рішення, швидко адаптувала роботу до вимог поточного 

моменту, та задовольняла потреби клієнтів. 

Незважаючи на численні наукові дослідження, щодо розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій та цифрової економіки, 

залишаються недостатньо дослідженими питання цифрових технологій 

підприємств, розкриті сутності та особливостей формування цифрової 

економіки об’єктів нерухомого майна в контексті її управління та впливу на 

ефективність, конкурентоспроможність та економіку компанії. 

Цифрова економіка переплітається з традиційною економікою, роблячи 

чітке розмежування все складнішим. Основними продуктами цифрової 

економіки є ті ж самі товари і послуги традиційної економіки, що надаються 

за допомогою комп’ютерного обладнання і цифрових систем на кшталт 

глобальної мережі Інтернет.  

Водночас слід зазначити, що серед науковців і практиків не існує 

єдиного підходу до визначення поняття цифрової економіки. У класичному 

розумінні «цифрова економіка» – це діяльність, в якій ключовими факторами 

(засобами) виробництва є цифрові дані та їх використання, що дозволяє 

суттєво збільшити ефективність/продуктивність у різних видах економічної 

діяльності. Також «цифровою економікою» називають економіку, котра 

застосовує цифрові технології та сервіси. Часто вживають терміни 

 
1Цифрова адженда України-2020. Концептуальні засади (версія 1.0) Першочергові сфери, 
ініціативи, проекти «цифровізації» України до 2020 року URL: 

https//ucci.org.ua/uploads/files/58e78tt3c3922.pdf 
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«економіка даних», «інтернет-економіка», «нова економіка», або «веб-

економіка». 

Натомість, С. Коляденко розглядає цифрову економіку як таку, що 

базується на виробництві електронних товарів і сервісів 

високотехнологічними бізнес-структурами і дистрибуції цієї продукції за 

допомогою електронної комерції. Тобто під цифровою економікою автор 

розуміє виробництво, продажі і постачання продуктів через комп’ютерні 

мережі1. С. Веретюк розглядає цифрову економіку з врахуванням її 

потенційних можливостей – як ще нереалізовану трансформацію всіх сфер 

економіки завдяки перенесенню всіх інформаційних ресурсів та знань на 

комп’ютерну платформу2. 

Департамент комунікацій та цифрової економіки Австралії визначає 

цифрову економіку як глобальну мережу економічних та соціальних заходів, 

реалізованих через такі платформи, як Інтернет, а також мобільні та сенсорні 

мережі. 

Узагальнюючи існуючі визначення цифрової економіки, слід зазначити, 

що у більшості визначень є компонентний підхід при розгляді економічної 

сутності цифрової економіки. Так, Томас Мезенбург та Міжнародна 

організація OECD (OrganisationforEconomic Co-operationand Development), 

визначають,що вона повинні бути ключовим фактором виробництва в усіх 

сферах соціально економічної – діяльності; передбачати зростання економіки 

компанії, її конкурентоспроможності та якості життя працівників.  

З нашої точки зору,цифрова трансформація підприємства – це 

впровадження сучасних технологій у його бізнес-процеси, як складова 

стратегічного розвитку підприємства, і основа його корпоративного 

управління. Цей підхід передбачає,не лише,чітко розроблене методичне 

забезпечення та встановлення сучасного обладнання і програмного 

забезпечення, та систему фундаментальних змін у підходах до управління, 

корпоративної культури, зовнішніх комунікацій. Як наслідок підвищуються 

продуктивність кожного співробітника і рівень задоволеності клієнтів, а 

компанія здобуває репутацію прогресивної і сучасної організації. 

Ціфровізація процесів актуальна на рівні окремих підприємств,компаній та 

галузей (далі – компанії), які обирають для себе цей шлях розвитку, як єдину 

можливість відповідати умовам навколишнього світу, який швидко 

змінюється. Завдяки цьому компанії вже сьогодні змінюють життя кожної 

людини і компанії в цілому. 

Спеціалісти вважають що нові технології можуть змінити традиційні 

операційні моделі компаній шляхом впровадження 

роботизованих,автоматизованих процесів (RPA) - комп'ютерних програм-

 
1Коляденко С.В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі. 

Економіка. Фінанси. Менеджмент. 2016. № 6. С. 106-107. 
2Веретюк C.М., Пілінський В.В. Визначення пріоритетних напрямків розвитку цифрової 
економіки в Україні. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку. 

2016. № 2. С. 51-58. 
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роботів, які виконують певні дії працівника в різних програмах так, як їх 

виконувала б людина1. За прогнозом спеціалістів 80% рутинних операцій 

будуть виконуватись програмними роботами без участі людини. Програмних 

роботів можна досить швидко підключати до певних ділянок роботи і 

повністю замінювати ними людину, що виконує операції в декількох 

традиційних системах. Програмні роботи спілкуються з традиційними 

системами через інтерфейси, для їх підключення в продуктивну операційну 

середу компанії не потрібна прив'язка до системи управління релізами. Вже 

зараз в Україні технологія RPA застосовується на підприємствах ПАТ 

«Укртелеком», ПАТ «Укрзалізниця». Менеджмент цих підприємств пройшов 

навчання і втілює нові технології в дію. За даними Центра дослідження 

інформаційних технологій у Школі менеджменту Слоуна при 

Масачусетскому технологічному інституті, автори прийшли до висновку, що 

цифровізація примушує компанії переходити від ланцюжка створення 

доданої вартості до екосистем, та отримувати більш глибоке розуміння вимог 

кінцевих користувачів. 

У США і Європі, де RPA впроваджують протягом років, компанії 

досягли вражаючих результатів. Наприклад, телекомунікаційні компанії 

США, які переклали свої рутинні операції на програмних роботів від 

американського розробника RPA-платформ Automation Anywhere, в кілька 

разів скоротила число співробітників операційного бек-офісу. Компанія 

більше не орендує величезні офісні приміщення в центрі міста, її 

співробітники працюють віддалено і замість рутинних одноманітних 

операцій зосереджені на роботі з клієнтами.  

Водночас низка питань ефективного корпоративного управління 

об’єктами нерухомого майна (далі-ОНМ) залишається недостатньо 

дослідженими, потребують більш детального дослідження. Актуальними є 

питання інвентаризації, корпоративного обліку та управління ОНМ для 

реалізації політики компанії по використанню та розпорядженню нерухомим 

майном, забезпеченню стандартизації, ідентифікованої та облікової 

інформації про майно, що накопичуватиметься в Єдиній Базі Даних в умовах 

цифрової економіки. Весь комплекс робіт з цифровізації об’єктів нерухомого 

майна підприємства забезпечується чіткою методологічною базою 

проведення комплексу робіт по інвентаризації, обліку, формуванню  

Єдиної бази даних та системи управління. Саме на цих питаннях ми 

зосередимо свою увагу. 

Весь комплекс робіт з інвентаризації ОНМ складається з: виконання 

комплексу підготовчих робіт з проведення інвентаризації; проведення 

Головною інвентаризаційною комісією перевірки якості проведення 

інвентаризації (до 15% об’єктів); документального оформлення результатів 

інвентаризації та надання інформації до АС; документального оформлення 

 
1Добрынин А.П., Черных К.Ю., Куприяновский В.П. Цифровая экономика – различные пути 
к эффективному применению технологий. International Journal of Open Information 

Technologies. 2016. № 4. С. 4-11. 
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інвентаризаційними комісіями результатів інвентаризації; використання 

результатів інвентаризації для створення Єдиної бази даних та системи 

управління ОНМ. 

За результатами інвентаризації кожним підприємством формуються 

вхідні документи, які надходять до АС «Технічна інвентаризація». 

Після завантаження до бази даних АС «Технічна інвентаризація» 

наданої інформації, формуються переліки, зведені акти та розшифровки до 

них, звіряльні відомості, які детально визначені методикою як «Вихідна 

інформація». Підприємства, організації та структурні підрозділи отримують 

усі вихідні документи з АС «Технічна інвентаризація» через мережу 

інтернет. 

Одержані вихідні документи перевіряють на відповідність 

інвентаризаційним описам, звіряють певні показники з бухгалтерською 

звітністю та коригують відповідну вхідну інформацію АС «Технічна 

інвентаризація», у разі необхідності. 

Після завершення актуалізації інформації підприємства та структурні 

підрозділи повторно отримують переліки, зведений акт і розшифровку до 

нього, ці документи підписують керівники й передають до інвентаризаційних 

комісій за підпорядкуванням. 

Після завершення технічної інвентаризації відповідальні особи, 

призначені керівниками структурних підрозділів, відображають результати 

проведеної інвентаризації у регістрах аналітичного бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності. 

Результати технічної інвентаризації, завантажені до бази даних АС 

«Технічна інвентаризація», використовуються для формування реєстраційних 

карток на земельні ділянки та об’єкти нерухомого майна, незавершеного 

будівництва,що розташовані наданих земельних ділянках. 

Реєстраційні картки на земельні ділянки, об’єкти нерухомого майна, 

об’єкти незавершеного капітального будівництва – це інформаційна основа 

Переліку нерухомого майна (будівель, споруд, передавальних пристроїв, 

розташованих на конкретних земельних ділянках за адресами). 

В подальшому на основі проведеної інвентаризації, розроблених 

переліків та реєстраційних карт розробляється Реєстр об’єктів нерухомого 

майна. 

За результатами технічної інвентаризації заповнюються вхідні 

документи (Розділ 8 «Вхідна інформація»), які завантажуються до бази даних 

АС «Технічна інвентаризація» і використовуються для формування: 

• реєстраційної картки земельної ділянки та об’єктів нерухомого 

майна, що на ній розташовані ; 

• реєстраційних карток об’єктів нерухомого майна, які розташовані на 

земельній ділянці іншої юридичної чи фізичної особи ; 

• реєстраційних карток об’єктів незавершеного капітального 

будівництва, які розташовані на земельній ділянці іншої юридичної чи 

фізичної особи . 
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Реєстраційні картки отримують із АС «Технічна інвентаризація» 

відповідні користувачі через мережу Інтернет. 

Реєстраційні картки на земельні ділянки, об’єкти нерухомого майна, 

об’єкти незавершеного капітального будівництва – це інформаційна основа 

Переліку нерухомого майна (будівель, споруд, передавальних пристроїв, 

розташованих на конкретних земельних ділянках за адресами) та земельних 

ділянок підприємства. 

Основними джерелами інформації для формування Реєстраційних 

карток є: 

- матеріали технічної інвентаризації будівель, інженерних споруд, 

передавальних пристроїв, земельних ділянок і прав на них; 

- технічні звіти про виконані роботи по оформленню прав на постійне 

користування земельними ділянками; 

- матеріали проектів відведення, встановлення в натурі зовнішніх меж 

земельних ділянок; 

- кадастрові плани (схеми) земельних ділянок, індексні кадастрові 

карти, кадастрові справи; 

- книги реєстрації державних актів на право постійного користування 

землею, договорів тимчасового користування землею (у тому числі на умовах 

оренди) та договорів оренди землі; 

- звіти про грошову оцінку земель. 

Інформація щодо будівель, споруд і передавальних пристроїв, які 

розташовані на земельних ділянках підприємств, знаходиться в: 

- матеріалах технічної інвентаризації, які отримані в місцевих БТІ; 

- переліках нерухомого майна, що є на балансі підприємств, які 

отримуються з АС «Технічна інвентаризація». 

Ця інформація використовується підприємствами та структурними 

підрозділами для перевірки даних у Реєстраційних картках щодо земельних 

ділянок та об’єктів нерухомого майна, які на них розташовані. На основі 

проведеної інвентаризації, сформованих облікових документів створюється 

Єдина база даних та система управління ОНМ. Програмний комплекс «ПК», 

який використовується Акціонерними товариствами «Укрзалізниця» та 

«Укртелеком», це система де об’єктом цифровізації є: повністю самі компанії 

та їх структурні підрозділи,які виконують комплекс робіт по цифровізації 

корпоративного обліку об’єктів нерухомого майна (земельних ділянок, 

будівель, споруд, технологічних комплексів та ін.) і його управлінню; 

організації (підрядні), які виконують комплекс робіт по інвентаризації ОНМ, 

їх описанню, постановки на кадастровий облік, виконуванню комплексу 

робіт по державній реєстрації прав власності ОНМ, та інше; єдина база 

даних – реєстр майна цілісного майнового комплексу компанії в цілому з 

чітким визначенням його по підприємствам, структурним підрозділам та 

відповідальним особам. Основні задачі цифровізації, які вирішує програмний 

комплекс це: інвентаризація земельних ділянок, будівель,споруд, 

передавальних пристроїв та іншої нерухомості компанії, кожного її 
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підприємства та підрозділу; облік і управління земельним фондом и фондом 

нерухомості компанії, підприємства та кожного підрозділу; облік прав на 

земельні ділянки та іншу нерухомість компанії в цілому та кожного 

підприємства, структурного підрозділу; інформаційне забезпечення аналізу 

ефективності використання ОНМ компанії, кожного її підприємства та 

підрозділу;формування єдиної системи бази даних ОНМ кожного 

підприємства та компанії в цілому,шляхом впровадження корпоративної 

цифрової системи формування, обліку, та управління ОНМ. 

Програмний комплекс «ПК» враховує специфіку указаних великих, 

значних для економіки України компаній, і, як автономна цифрова система, 

яка показана на рис. 1 і враховує всі об’єкти в процесі інвентаризації, 

постановки їх на кадастровий облік та при реєстрації прав на нерухоме 

майно. У даній системі значна увага приділена підрядним організаціям, які, 

на договірній основі, по єдиній методології, виконують комплекс робіт по 

описанню ОНМ, їх інвентаризації, оцінки, а також по оцінки прав власності 

на ОНМ, як нематеріального активу. Крім того у системі пов’язані інші 

зовнішні організації,що виконують, наприклад, страхування майна. 

Цифрова трансформація бізнес-процесів корпоративного обліку та 

управління ОНМ спрямована на те, щоб компанії оперативно ухвалювали 

рішення, швидко адаптували роботу до вимог поточного моменту та 

задовольняли потреби клієнтів. Цифрова трансформація – це впровадження 

сучасних технологій у бізнес-процеси підприємства. Цей підхід передбачає 

не лише встановлення сучасного обладнання або програмного забезпечення, 

а і фундаментальні зміни в підходах до корпоративного управління, обліку, 

корпоративної культури, зовнішніх комунікацій, організації виробництва і 

праці, навчання спеціалістів, підвищення кваліфікації. Як наслідок 

підвищуються продуктивність кожного працівника, його заробітна плата, 

рівень задоволеності клієнтів, а компанія здобуває репутацію прогресивної і 

сучасної організації.  

Цифровізація процесів корпоративного обліку та управління ОНМ 

актуальна на рівні окремих підприємств та цілої галузі,яка обирає для себе 

цей шлях розвитку, як єдину можливість відповідати умовам навколишнього 

світу, що дуже швидко змінюються. Завдяки цьому цифрова трансформація 

Укрзалізниці, Укртелекому, промисловості, роздрібної торгівлі, державного 

сектора та інших сфер вже сьогодні змінює життя кожної людини і кожної 

компанії. Цифровізація процедур корпоративного обліку і управлінні ОНМ у 

даному комплексі,як уже про це говорилось, вирішується на рівні їх 

інвентаризації,постановки на кадастровий облік, реєстрації прав на ОНМ 

кожного структурного підрозділу, підприємства, компанії та повсякденної 

роботи до зняття об’єкта з обліку. 
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Рисунок 1 – Програмний комплекс «ПК» по цифровізації системи 

управління корпоративним нерухомим майном 
Джерело: побудовано автором 

 

Основні складові ПК-ЄБД системи управління корпоративним майном 

підприємств та підрядними зовнішніми організаціями з якими взаємодіє 

система «ПК» показана на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Складові ПК-ЄБД системи управління корпоративними 

ОНМ  
Джерело: побудовано автором 

 

Система управління корпоративним майном тісно пов'язана з іншими 

напрямами менеджменту та маркетингу на підприємстві, особливо з 

управлінням фінансами, інвестиціями, витратами, асортиментом продукції, 
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послуг, технічним і інноваційним розвитком. 

Дослідження показують,що економіко-правові аспекти управління ОНМ 

та їх ефективність залежить, в першу чергу, від розробленої, затвердженої та 

впровадженої системи1, а також від грамотності менеджменту, його 

компетентності, розуміння законодавчих та нормативно-правових документів 

на основі яких в систему, при необхідності, вносяться зміни та рішення нових 

задач. 

Архітектура програмного комплексу (далі – ПК) «ПК» включає 

наступні дві складові: 

- набір модулів, які забезпечують ведення семантичних даних (ієрархія 

суб’єктів – майнових відношень, ієрархія суб’єктів – виробничі відношення, 

ієрархія майна, ієрархія засобів виробництва, адресна система, документи та 

інше); 

- ГІС – компоненти, які забезпечують функції роботи з графічними 

(оглядові картографічні матеріали, графічні образи) ОНМ.  

Основними модулями семантичної компоненти ПК є:«Об’єкти»; 

«Ієрархія суб’єктів»;«Документи»;«Адресна система» (адміністративно-

територіальне ділення та префікси); «Класифікатори»; «Бібліотека запитів»; 

«Адміністратор»; Модуль «Ієрархія суб’єктів» – Майнові відношення між 

суб’єктом і об’єктом.  

Засоби комплексу забезпечують зв’язок між семантичною 

інформацієюпро об’єкт і його графічним уявленням. Систему реалізовано як 

модульну територіально розподілену, багато разів використовувану, що 

забезпечує колективну роботу персоналу. 

«ПК» використовується і надає відповіді на такі запроси: 

- Показати усі об’єкти нерухомості компанії, які знаходяться у стані 

«Оформлення технічних паспортів» на 11 квітня 2021р.»;  

- Показати усі об’єкти нерухомості компанії , що знаходяться у 

Вишгородському районі Київської обл. і знаходяться у стані «Реєстрації прав 

на об’єкт» на 21 квітня 2021р.»; 

- Показати, де знаходиться об’єкт (об’єкти) нерухомого майна 

(графічний запит );  

- Показати на карті об’єкт «Лінія електропередачі ВЛ-330-30 Київ – 

Бахмач»;  

- Показати історію змін складу та стану конкретного об’єкта 

нерухомості. 

- Показати які майнові відношення, з яким суб’єктом і у який період 

були у обраного майна «ОРУ-110 кВ»; 

- Показати, до якого майна має відношення суб’єкт №3 і які відношення 

у нього з об’єктом в ієрархії майнових відношень компанії;  

- Показати усі об’єкти нерухомого майна, до яких має майнові 

відношення Тов. «ФСК ЕЭС»; 

 
1Лозова Т.І. Порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна та 

земельних ділянок залізничного транспорту. К.: ДЕТУТ, 2010. 194 с. 
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- Показати, які суб’єкти в ієрархії майнових відносин компанії пов’язані 

з заданим об’єктом (об’єктами) майна; 

- Показати усі суб’єкти, які мають майнові відношення з вибраним 

об’єктом майна «Лінія електропередачі ВЛ-330-30 Бориспіль – Київ»; 

- Показати засоби виробництва, у склад яких входить (повністю або 

частково) задане майно; 

- Показати усі засоби виробництва, що мають зв'язок з вибраним 

об’єктом нерухомого майна «Будівлі ОПУ – 330»; 

- Показати майно, у склад якого входять (повністю або частково) 

заданий засіб виробництва; 

- Показати усі об’єкти нерухомого майна, що мають зв'язок з вибраним 

засобом виробництва «Опора №145 лінії електропередачі ВЛ-330-30 Харків – 

Львів»; 

- Показати історію змін майнових відношень по заданому об’єкту 

нерухомості № 234525; 

- Показати які суб’єкти, коли і які мали майнові відношення з вибраним 

майном «ОРУ-330»  

- Показати історію змін виробничих відношень по заданому засобу 

виробництва; 

- Показати виробничі підрозділи, коли та які мали виробничі 

відношення з засобом виробництва «Опора №145 лінії електропередачі ВЛ-

330-30 Львів – Ужгород»; 

- Показати усі об’єкти нерухомого майна, що знаходяться на земельній 

ділянці з кадастровим номером 61:54:0102:0167. 

Варіанти використання не вичерпуються наведеними. Тут показані 

тільки основні и найбільш значимі. Під запитом «Показати» розуміється не 

тільки візуалізація об’єктів (у виді семантичних даних і/або графічних 

образів на електронній карті), що задовольняє заданому критерію, з наданням 

результатів у вигляді усіх звітів (файл-формату doc, електрона таблиця, 

плановий матеріал и подібне). 

У загальному випадку суб’єкт може і не входити у структуру компанії. 

Наприклад, право володіння сусідньою земельною ділянкою. 

В сучасних умовах становлення та вирішення задач, які передбачені 

«Цифровою аджентою України-2020», підприємства та компанії самі 

автоматизують свої системи, впроваджують цифровізації всіх технологічних 

процесів обліку та управління ОНМ від прийняття рішення про будівництво, 

виконання проектних робіт, формування ОНМ, постановку на державний 

кадастровий облік, державну реєстрацію прав на ОНМ, експлуатацію, 

систему аналізу ефективності використання ОНМ, прийняття рішення про 

продаж, ліквідацію, зняття з корпоративного обліку. 

На кожному підприємстві доцільно проаналізувати, провести 

дослідження та оптимізувати бізнес-процеси обліку, аналізу ефективності, 

управління своїм корпоративним майном. Необхідність оптимізації та 

цифровізації цих бізнес-процесів найчастіше викликана зростанням послуг 
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(продажів) компанії й відповідних змін її структури. Це період переходу до 

компанії – «корпорації». І це актуально тому що бізнес, на даному етапі, 

переживає не прості часи. 
 

 

 

3.12 Методологічні підходи до визначення рівня концентрації та 

монополізації галузевих ринків (на прикладі галузі морського транспорту 

України) 

Досвід економічно розвинених країн світу показує, що важливу роль у 

забезпеченні високих темпів економічного зростання та рівня економічного 

добробуту відіграє ринкова конкуренція, яка є рушійною силою суспільства 

та основним інструментом ефективного розподілу обмежених виробничих 

ресурсів. Однак у більшості країн світу спостерігається стійка тенденція до 

укрупнення національного виробництва та централізації фінансового 

капіталу. У цьому зв’язку питання, пов’язані з визначенням рівня 

концентрації та монополізації окремих галузей економіки, набувають все 

більшої актуальності.  

Детальне вивчення спеціальної наукової літератури показало, що в 

сучасній науці існує дві групи підходів до визначення рівня концентрації та 

монополізації галузевих ринків. Перша група підходів заснована на 

визначенні ступеня нерівності розподілу галузевого ринку окремими 

підприємствами. Даної групи підходів дотримуються такі вчені як 

А. Коллінз, А. Лернер, Р. Лінд, М. Ротшильд, Н. Тайдман, О. Херфіндаль, 

А. Хіршман, М. Холл та ін. Одним з найбільш поширених підходів є підхід, 

який передбачає розрахунок коефіцієнта загальної концентрації (CRn), що 

показує питому вагу найбільших учасників галузевого ринку у загальному 

обсязі реалізованої продукції (або послуг) та варіюється у межах від 0 до 

100:0 – для ринків досконалої конкуренції, 100 – для ринків чистої монополії. 

Зрозуміло, що по мірі збільшення в галузі кількості великих за розміром 

підприємств цей показник також поступово збільшується. У 

формалізованому вигляді коефіцієнт концентрації має такий вигляд:  

 

CRn=∑
i= 1

n

Si

,      (1) 

де CRn – коефіцієнт концентрації галузевого ринку; Si – питома вага 

обсягу реалізованої продукції і-ого учасника галузевого ринку в загальному 

обсязі реалізованої продукції; n – кількість учасників галузевого ринку1. 

Дещо схожою є і методологія розрахунку коефіцієнта відносної 

концентрації галузевого ринку (K), який показує співвідношення кількості 

найбільших за розміром підприємств галузі та їх ринкової влади (питомої 

ваги обсягу реалізованої продукції в загальному обсязі реалізованої продукції 

 
1Буквиц Р. Рынок: Конкуренция и монополия: монографія. Княгинино: Издательство 

НГИЭУ, 2015. С. 120-129. 
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галузі). Значення даного показника змінюється у межах від 0 до 1: якщо 

значення коефіцієнта відносної концентрації дорівнює 0, то галузевий ринок 

належить до ринку вільної конкуренції; якщо значення коефіцієнта відносної 

концентрації менше 1 або дорівнює 1, то галузевий ринок є 

монополізованим; якщо значення коефіцієнта відносної концентрації 

дорівнює 1, то усі учасники ринку контролюють однакову частку ринку. У 

формалізованому вигляді коефіцієнт відносної концентрації має такий 

вигляд:  

   

K=
(20+ 3β)

α
,      (2) 

де K – коефіцієнт відносної концентрації галузевого ринку; β – питома 

вага кількості найбільших учасників галузевого ринку в загальній кількості 

підприємств галузі; α – питома вага обсягу реалізованої продукції 

найбільших учасників галузевого ринку загальному обсязі реалізованої 

продукції. 

З формул (1-2) видно, що коефіцієнти концентрації (CRn, K) не 

враховують ані кількість учасників галузевого ринку, ані ступінь нерівності 

розподілу ринкової влади між ними. У цьому зв’язку все більшого 

поширення набуває методологічний підхід, запропонований О. Херфіндалем 

та А. Хіршманом, який полягає у кількісній оцінці параметрів ринкової влади 

між усіма підприємствами галузі. У формалізованому вигляді індекс 

Херфіндаля-Хіршмана має такий вигляд:  

    

HHI=∑
i= 1

n

S
i
2

,      (3) 

де HHI – індекс Херфіндаля-Хіршмана; S – питома вага обсягу 

реалізованої продукції кожного учасника галузевого ринку1. 

З формули (3) видно, що індекс Хірфіндаля-Хіршмана може 

змінюватися у межах від 1 до 10 000, причому чим більш концентрованим та 

монополізованим є ринок, тим вищим є значення індекса Херфіндаля-

Хіршмана (для ринку вільної конкуренції цей індекс становить 1, а для ринку 

чистої монополії – 10 000). Додамо, що деякі науковці [6-8] пропонують 

визначати рівень концентрації галузевих ринків з урахуванням взаємозв’язку 

між індексом Хірфіндаля-Хіршмана (ННІ) та коефіцієнтом концентрації для 

трьох найбільших підприємств галузі (CR3) (табл. 1). 

Натомість методологічний підхід, розроблений Р. Ліндом, визначає 

ступінь нерівності між лідерами галузі і не враховує вплив невеликих за 

розміром підприємств. Зрозуміло, що по мірі збільшення кількості великих за 

розміром підприємств в галузі, значення індекса Лінда (L) буде 

зменшуватися. У формалізованому вигляді індекс Лінда має такий вигляд: 

 
1 Окрепкий Р. Б., Мигаль О. В. Методичні аспекти використання кількісних індикаторів 
концентрації товарного ринку та ступеня його монополізації. Український журнал 

прикладної економіки. 2016. Том 1. №4. С. 84-85. 
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L=
1

n(n− 1)
∑
i= 1

n

Qi

,      (4) 

де L – індекс Лінда; n – кількість найбільших учасників галузевого 

ринку; Qi – відношення середньої питомої ваги i-го підприємства до питомої 

ваги найбільших учасників галузевого ринку. 

Таблиця 1 – Визначення типу галузевого ринку на основі взаємозв’язку 

між індексом Хіршмана-Хірфіндаля та коефіцієнтом концентрації 1  
Значення коефіцієнта 

концентрації 

Значення індекса 

Херфіндаля-Хіршмана 

Тип галузевого ринку 

CR3 < 45% ННІ < 1000 Низько концентрований 

45% < CR3 < 70% 1000 < ННІ < 2000 Помірно концентрований 

CR3 > 70% ННІ > 2000 Висококонцентрований 

 

Зауважимо, що індекс Лінда досить часто застосовується у якості 

методологічного інструментарію для визначення “межі олігополії”. Для 

цього використовується таке рівняння: n + 1 > L, тобто “межею олігополії” 

вважається таке значення, що є мінімальним порівняно з (L + 1). У цьому 

випадку формула для розрахунку індексу Лінда набуває такого вигляду: 

для двох найбільших підприємств галузі (n = 2): 

 

L
(2)

=
Q

1

Q
2

,       (5) 

де L(2) – індекс Лінда для двох найбільших підприємств галузі; Q1 – 

питома вага обсягу реалізованої продукції найбільшого учасника галузевого 

ринку; Q2 – питома вага обсягу реалізованої продукції другого за розміром 

учасника галузевого ринку; 

для трьох найбільших підприємств галузі (n = 3):  

L(2)=
1

2[ Q1

(Q2+ Q3)/2
+

(Q1+ Q2)/2
Q3 ]∗100

,   (6) 

де Q3 – питома вага обсягу реалізованої продукції третього за розміром 

учасника галузевого ринку учасника галузевого ринку; 

 для чотирьох найбільших підприємств галузі (n = 4): 

 

L4=
1

3[ D1

(D2+ D3+ D4)/3
+

(D1+ D2)/2

(D3+ D4)/2
+

(D1+ D2+ D3)/3
D4 ]∗ 100

, (7) 

де Q4 – питома вага обсягу реалізованої продукції четвертого за 

розміром учасника галузевого ринку; 

для п’яти найбільших підприємств галузі (n = 5): 

 
1 De Loecker J., Eeckhout J., UngerG. The Rise of Market Power and the Macroeconomic 

Implications. Quarterly Journal of Economics. 2020. Issue 135(2). Р. 569-574.  
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L5=
1

4[ D1

(D2+ D3+ D4+ D5)/4
+

(D1+ D2)/2

(D3+ D4)/2
+

(D1+ D2+ D3+ D4)/4
D5 ]∗100

, (8) 

де Q5 – питома вага обсягу реалізованої продукції п’ятого за розміром 

учасника галузевого ринку1. 

Дещо іншим є методологічний підхід до визначення рівня концентрації 

та монополізації галузевих ринків, запропонований М. Холлом і Н. 

Тайдманом, який базується на розрахунку співвідношення відносних рангів 

(позицій) учасників галузі та ступеня їх ринкової влади. Значення індекса 

Холла-Тайдмана варіюється у межах від 0 до 1: 0 – для ринків вільної 

конкуренції, 1 – для ринків чистої монополії. У формалізованому вигляді 

індекс Холла-Тайдмана має такий вигляд: 

   

HT=
1

2∑
i= 1

n

RiSi−1

,      (9) 

де HT – індекс Холла-Тайдмана; Ri – ранг і-ого учасника галузевого 

ринку (учаснику ринку з найвищою ринковою владою відповідає ранг 1); Si – 

питома вага обсягу реалізованої продукції і-ого учасника галузевого ринку. 

У свою чергу, методологічний підхід М. Ротшильда дозволяє визначити 

співвідношення еластичності кривої галузевого попиту на певний товар та 

кривої індивідуального попиту учасника ринку на даний товар. Індекс 

Ротшильда варіюється у межах від 1 до безкінечності. Як правило, значення 

індекса Ротшильда перевищує 1, оскільки еластичність кривої галузевого 

попиту на товар майже завжди є вищою, ніж еластичність кривої 

індивідуального попиту фірми на цей товар. У випадку, якщо еластичність 

кривої галузевого попиту на товар і еластичність кривої індивідуального 

попиту фірми на цей товар співпадають, то індекс Ротшильда дорівнює 1. У 

формалізованому вигляді індекс Ротшильда має такий вигляд:  

 

R=
E

i

E
,       (10) 

де G – індекс Ротшильда; Ei – цінова еластичність кривої 

індивідуального попиту; E – цінова еластичність кривої скупного 

(галузевого) попиту на товар2. 

Друга група методологічних підходів до визначення рівня концентрації 

та монополізації галузевих ринків заснована на аналізі ступеня нерівності 

розподілу ринку різними групами підприємств. Даної групи підходів 

дотримуються такі вчені як Дж. Бейн, К. Джині, А. Ілишев, Д. Кей, 

 
1 Шапуров О. О. Сучасний стан природних монополій: категоріальний базис та фінансовий 

аспект. Ефективна економіка. 2020. №4. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2020/77.pdf. 
2 Kenneth G., Elzinga K. The Lerner Index of Monopoly Power: Origins and Uses. American 

Economic Review. 2020. Issue 101(3). Р. 558-560. 
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Е. Мейсон, С. Светуньков, Л. Ханн, Г. фон Штакельберг та ін. Так, підхід 

Джині передбачає розрахунок показника концентрації (“коефіцієнта Джині”), 

який показує ступінь нерівності розподілу галузевого ринку децільними або 

квінтильними групами підприємств. Коефіцієнт Джині базується на ідеї 

іншого вченого М. Лоренца про можливість визначення нерівності розподілу 

одиниць сукупності за допомогою спеціальної кривої – кривої Лоренца, яка 

відображає кількісну статистичну залежність між кумулятивними частками 

одиниць певної сукупності та значеннями кумулятивних часток сумарного 

показника. Тому чим більше фактичний розподіл одиниць сукупності (у 

нашому випадку – ринкових часток підприємств) відхиляється від 

рівномірного, тим більше і крива Лоренца, і площа трикутника, яка обмежена 

лінією рівномірного розподілу та кривою індекс коефіцієнт Джині 

змінюється у межах від 0 до 1, при цьому чим більше даний індекс 

наближається до 1, тим вищим є рівень концентрації галузевого ринку 

окремими групами підприємств. У формалізованому вигляді індекс Джині 

має такий вигляд: 

   

G=
1

nA
n

∑
i= 1

n

∣( i− 1) A
i
− iA

i−1
∣

,    (11) 

де G – індекс Джині; Ai – накопичене (кумулятивне) значення питомих 

ваг найбільших найбільших учасників галузевого ринку. 

Досить схожим з методологічним підходом К. Джині є методологічний 

підхід, розроблений Л. Ханном і Д. Кеєм, який передбачає, що ступінь, в яку 

зводиться параметр еластичності (α), що визначає питому вагу учасників 

галузевого ринку з ринковою владою (часткою) більше 1% по відношенню до 

учасників галузевого ринку з ринковою владою менше 1%, може набувати 

будь-яких значень. Однак чим вище значення цього параметра, тим меншою 

є ринкова влада малих підприємств. У формалізованому вигляді індекс 

Ханна-Кея має такий вигляд: 

 

HK=∑
i= 1

n

(y i)
α

,     (12) 

де HK – індекс Ханна-Кея; yi – питома вага обсягу реалізованої 

продукції і-ого учасника галузевого ринку в загальному обсязі реалізованої 

продукції; α – вільний параметр (α > 0, α ≠ 1) 1. 

Досить поширеним у другій групі підходів є і методологічний підхід, 

заснований на визначенні рівня монополізації галузі за допомогою дисперсії 

ринкових часток. Дисперсія показує ступінь нерівномірності розподілу 

ринкової влади між учасниками галузі та вимірюється в абсолютних 

одиницях (від 0 до 1): чим вищим є значення дисперсії, тим більшою є 

нерівномірність у розподілі ринкової влади в галузі; і, навпаки, чим меншим 

 
1 Syverson C. Macroeconomics and Market Power: Context, Implications, and Open Questions. 

Journal of Economic Perspectives. 2019. Issue 33. P. 30-32.  
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є значення дисперсії, тим більш нерівномірним є вплив фірм на стан 

конкурентного середовища. У формалізованому вигляді дисперсія має такий 

вигляд:  

 

σ2=
1

n
∑
i= 1

n

(Si− S̄)2

     (13) 

де σ2 – дисперсія; Si – питома вага обсягу реалізованої продукції і-ого 

учасника галузевого ринку; S – середня питома вага галузевого ринку 

1
(S )

n
=  1. 

В умовах швидкозмінюваного конкурентного середовища особливої 

актуальності набуває методологічний підхід до визначення ступеня 

монополізації галузі, який передбачає розрахунок індекса ентропії. 

Основною перевагою даного методологічного підходу є врахування 

хаотичності, “невпорядкованості” галузевих ринків: чим вищим є ступінь 

невизначеності ринку, тим більш конкурентним є ринок. Зазвичай, індекс 

ентропії набуває значень від 0 до 1, однак на відміну від багатьох інших 

показників, для ринку вільної конкуренції індекс ентропії становить 1, а для 

ринку чистої монополії – 0, оскільки він є оберненим рівню концентрації 

галузі. У формалізованому вигляді коефіцієнт ентропії має такий вигляд: 

 

E
1
=

1

n
∑
i= 1

n

S
i
ln

1

S
i

,    (14) 

 

E2= 100∑
i= 1

n

(Si lnSi)

,   (15) 

де E1, E2 – коефіцієнти ентропії; Si – питома вага обсягу реалізованої 

продукції і-ого учасника галузевого ринку. 

Проведемо кількісний аналіз конкурентного середовища та концентрації 

на ринку морського транспорту України із застосуванням викладених вище 

методологічних підходів. Як відомо, галузевий ринок морського транспорту 

України представлений 18 підприємствами, однак у зв’язку із анексією 

Криму (2014 р.) інформація про діяльність кримських портів (“Керченського 

морського торговельного порту”, “Севастопольського морського 

торговельного порту”, “Феодосійського морського торговельного порту”, 

“Ялтинського торговельного порту”) відсутня. З табл. 2 видно, що впродовж 

2015-2020 р. структура цього ринку майже не змінилася: домінують п’ять 

підприємств (ДП “МТП “Південний”, ДП “Миколаївський морський 

торговельний порт”, ДП “Одеський порт“, ДП “МТП “Чорноморськ“ та 

ДП “Маріупольський морський торговельний порт”), причому 

 
1 De Loecker J., EeckhoutJ., G. Unger The Rise of Market Power and the Macroeconomic 

Implications. Quarterly Journal of Economics. 2020. Issue 135(2). Р. 561-644.  
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спостерігається чітка тенденція до збільшення вантажопотоку, а відтак і до 

зростання ринкової влади, ДП “МТП “Південний” (з 34,28% у 2015 р. до 

42,2% у 2020 р.); у той же час конкурентні позиції ДП “Маріупольський 

морський торговельний порт” на ринку морського транспорту України 

суттєво знизилася – майже на 7,32%. 

Таблиця 2 – Стан та структура ринку морського транспорту України 1 
Підприємства 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

млн.т % млн.т % млн.т % млн.т % млн.т % млн.т % 

ДП “МТП 

“Південний” 
48,58 34,28 39,3 29,77 39,84 30,02 42,7 31,62 48,5 33,6 56,42 42,2 

ДП 
“Миколаївський 

торговельний 

порт” 

22,32 15,75 29,6 22,42 28,68 21,6 29,2 21,6 30,2 20,9 27,49 20,57 

ДП “МТП 

“Чорноморськ” 
17,0 12,00 15,9 12,05 19,92 15,0 21,5 15,9 23,6 16,4 21,77 16,29 

ДП “Одеський 

порт” 
25,59 18,06 25,3 19,17 32,14 24,2 21,7 16,07 24,39 16,9 21,47 16,06 

ДП 

“Маріупольський 

морський 

торговельний 

порт” 

17,26 12,18 7,6 5,75 9,55 7,2 9,95 7,37 7,14 4,95 3,72 2,78 

ДП “Бердянський 
морський 

торговельний 

порт” 

5,38 3,8 9,08 6,88 2,52 1,9 6,41 4,75 5,83 4,04 2,78 2,08 

Інші 5,57 3,93 3,96 3,96 1,06 0,08 3,63 2,69 4,63 3,21 0,27 0,02 

 

Тенденцію до укрупнення та монополізації галузі морського транспорту 

України підтверджують і розраховані показники концентрації (CR1, CR3, CR4, 

CR8), які вказують на те, що за період 2015-2020 рр. сукупна ринкова влада 

чотирьох основних учасників цього ринку (ДП “МТП “Південний”, 

ДП “Миколаївський морський торговельний порт”, ДП “Одеський порт“, 

ДП “МТП “Чорноморськ“) збільшилася майже на 14,75% (CR4 (2015) = 82,89, 

CR4(2020) = 95,12) (табл. 3). Щодо динаміки індекса Херфіндаля-Хіршмана, то 

за період 2015-2020 рр. він збільшився на 1625 (з 1124,12 у 2015 р. до 2750 у 

2020 р.), при цьому ключові структурні зміни на ринку морського транспорту 

України відбулися у 2015-2016 рр., коли індекс Херфіндаля-Хіршмана 

збільшився на 881,85 (або на 78,45%) і становив 2005,97. Загальний тренд до 

монополізації морської галузі України зберігся і у 2017-2020 рр., що 

підтверджують наступні дані: ННІ2015 = 1124,12, ННІ2016 = 2005,97, ННІ2017 = 

2234,16, ННІ2018 = 2072,31, ННІ2019 = 1594,99, ННІ2020 = 2750. 

Натомість динаміка коефіцієнтів Лінда (L2, L3, L4, L5) має уривчасту 

тенденцію. Так, у 2015-2017 рр. коефіцієнт Лінда, розрахований для двох 

найбільших підприємств галузі (ДП “МТП “Південний” і 

ДП “Миколаївський морський торговельний порт”), зменшився на 75,45% (з 

 
1 Офіційний сайт Адміністрації морських портів України. URL: www.uspa.gov.ua. 
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217,65 до 124,05), але вже у 2018-2020 рр. відновилася тенденція до 

концентрації галузі морського транспорту України і коефіцієнт Лінда L2 

становив 215,15 (табл. 4). Нестійкою була і динаміка коефіцієнтів Лінда, 

розрахованих для трьох і чотирьох лідерів галузі (ДП “МТП “Південний”, 

ДП “Миколаївський морський торговельний порт”, ДП “Одеський порт“, 

ДП “МТП “Чорноморськ): незначне зменшення означених показників (L3 – 

на 17,69, L4 – на 4,3), у 2015-2018 рр. змінилося стрімким зростання у 2019-

2020 рр. (L3(2020) = 217,3; L4(2020) = 279,87). 

Таблиця 3 – Динаміка показників концентрації галузі морського 

транспорту України 
Показник  2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Коефіцієнт концентрації для одного 

найбільшого морського торговельного 

порту (CR1) 

34,28 29,77 30,02 31,62 33,6 42,2 

Коефіцієнт концентрації для трьох 
найбільших морських торговельних портів 

(CR3) 

62,03 64,24 66,62 69,12 70,9 79,06 

Коефіцієнт концентрації для чотирьох 
найбільших морських торговельних портів 

(CR4) 

82,09 83,41 90,82 85,19 87,8 95,12 

Коефіцієнт концентрації для восьми 
найбільших морських торговельних портів 

(CR8) 

98,96 94,06 99,01 95,09 98,95 99,06 

Коефіцієнт відносної концентрації (K) 25,5 25,08 23,04 24,58 26,6 21,66 

 

Таблиця 4 – Динаміка коефіцієнтів Лінда у галузі морського транспорту 

України 
Показники  2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Коефіцієнт Лінда для двох найбільших 
морських торговельних портів України (L2) 

217,65 132,78 124,05 143,3 160,77 215,15 

Коефіцієнт Лінда для трьох найбільших 

морських торговельних портів України (L3) 
184,48 139,56 128,25 166,79 173,0 210,83 

Коефіцієнт Лінда для чотирьох найбільших 
морських торговельних портів України (L4) 

167,7 148,98 156,16 163,4 152,57 279,87 

Коефіцієнт Лінда для п’яти найбільших 

морських торговельних портів України (L5) 
142,5 454,15 153,84 217,34 230,22 243,83 

 

Подібною є і тенденція коефіцієнта Холла-Тайдмана, яка свідчить про 

зростання ринкової влади підприємств, які мають найбільший вантажопотік 

та займають провідні позиції на ринку морського транспорту України 

(ДП “МТП “Південний” (ранг 1)), ДП “Миколаївський торговельний порт” 

(ранг 2)), ДП “Одеський порт” (ранг 3)), ДП “МТП “Чорноморськ” (ранг 4)) 

(табл. 5). Як результат, значення коефіцієнта Холла-Тайдмана має тенденцію 

до зростання (НТ2015 = 0,2272, НТ2016 = 0,25, НТ2017 = 0,2274, НТ2018 = 0,2689, 

НТ2019 = 0,2689, НТ2020 = 0,29) та свідчить про загострення ринкової 

конкуренції в галузі. 

З метою більш ґрунтовного аналізу конкурентного стану у морській 

галузі України було розраховано й коефіцієнт Джині. Для цього спочатку 
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були розраховані кумулятивні (накопичені) підсумки ринкових часток 

підприємств цієї галузі, проранжованих за обсягом вантажопотоку (від 

найбільшого до найменшого), потім визначено кумулятивний відсоток обсягу 

вантажопотоку п’яти децільних груп підприємств цієї галузі та з’ясовано, що 

20% найбільших портів України (ДП “МТП “Південний”, 

ДП “Миколаївський торговельний порт”, ДП “Одеський порт”) забезпечують 

понад 70% пасажирських і вантажних перевезень; у той час як 20% 

найменших портів (СМП “Ольвія”, ДП “Морський торговельний порт “Усть-

Дунайськ”) надають менше 2% таких послуг (табл. 6). В результаті значення 

коефіцієнта Джині збільшилося на 0,15: з 0,55 у 2015 р. до 0,70 у 2020 р. 

Таблиця 5 – Показники нерівномірності розподілу ринку морського 

транспорту України (за підходом Холла-Тайдмана) 
Ранг 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Si Ri · Si  Si Ri · Si  Si Ri · Si  Si Ri · Si  Si Ri · Si  Si Ri · Si  

1 0,3428 0,3428 0,2977 0,2977 0,3002 0,3 0,3162 0,3162 0,336 0,336 0,422 0,422 

2 0,1806 0,3612 0,2242 0,4484 0,242 0,484 0,216 0,432 0,209 0,418 0,2057 0,4114 

3 0,1575 0,4725 0,1917 0,5751 0,216 0,648 0,1607 0,4821 0,169 0,507 0,1629 0,4887 

4 0,1218 0,4872 0,1205 0,482 0,15 0,6 0,159 0,636 0,164 0,656 0,1606 0,6424 

5 0,12 0,6 0,0688 0,344 0,072 0,36 0,0737 0,3685 0,0495 0,2475 0,0278 0,139 

6 0,0393 0,2358 0,0575 0,345 0,019 0,114 0,0475 0,285 0,0404 0,2424 0,0208 0,1248 

7 0,038 0,266 0,0396 0,2772 0,008 0,056 0,0269 0,1883 0,0321 0,2247 0,002 0,014 

 

Про інституційний монополізм на ринку морського транспорту України 

свідчить також динаміка іще двох показників: коефіцієнта ентропії та 

дисперсії ринкових часток, які значно збільшилися (коефіцієнт ентропії – з 

1,6 у 2015 р. до 1,14 у 2020 р., а дисперсія – з 0,0099 у 2015 р. до 0,01112 у 

2020 р.), що вказує на загострення ринково-конкурентного механізму в даній 

галузі та зменшення впливу невеликих за розміром портів на процес 

ціноутворення. 

Таблиця 6 – Кумулятивні (накопичені) підсумки ринкових часток 

підприємств галузі морського транспорту України 
2015 р. 2020 р. 

mixi mi m·(mixi) ∑mixi m·∑mixi mixi mi m·(mixi) ∑mixi m·∑mixi 

2,33 14,29 33,29 – – 0,02 16,67 0,33 – – 

2,8 14,29 40,01 73,31 1047,57 4,86 16,67 80,97 81,3 1354,46 

12,18 14,29 174,05 247,36 3534,77 16,06 16,67 267,56 348,86 5812,00 

14,6 14,29 208,63 455,98 6515,95 16,26 16,67 271,39 620,25 10393,36 

15,75 14,29 225,07 681,06 9732,34 20,57 16,67 342,67 962,92 16042,25 

18,06 14,29 258,08 706,13 1090,59 42,2 16,67 703,05 1665,97 27755,06 

34,28 14,29 489,86 1195,99 17090,69  

 

Висока концентрація капіталу на ринку морського транспорту України 

призводить до надмірної бюрократизації та встановлення монопольних цін, 

що у підсумку призводить до зниження якості послуг портів та зниження 

інвестиційної привабливості морської галузі як на національному, так і 

глобальному фінансовому ринку. З метою удосконалення конкурентної 

політики держави в галузі морського транспорту України автором 
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пропонуються наступні заходи. По-перше, реформувати систему відносин 

власності у сфері морського транспорту України на основі впровадження 

механізму державно-приватного партнерства. Мова йде не лише про широку 

приватизацію (продаж фінансових активів приватним інвесторам) або 

концесію (передачу майна портів у тимчасове користування іншим особам), а 

й про використання нових, більш сучасних форм взаємодії між державним і 

приватним сектором, зокрема укладання СВОТ-контрактів, субконтрактів, 

контрактів на управління, лізингових угод, які передбачають активний 

правовий і фінансовий моніторинг з боку держави. Окрім цього, вкрай 

важливим є пошук інвесторів, зацікавлених у розширенні та оновленні 

транспортно-логістичної інфраструктури морської галузі України, моральне 

зношення основного капіталу в якій перевищує 70%. Це допоможе суттєво 

знизити фінансове навантаження на державний бюджет України та 

раціонально розподілити ризики між усіма учасниками даного ринку1. По-

друге, розробити ефективну тарифну політику, яка передбачає субсидування 

пасажирських перевезень за рахунок вантажних перевезень, а субсидування 

внутрішніх послуг – за рахунок експортно-імпортних послуг. По-третє, 

доцільно провести децентралізацію та модернізацію структури управління 

галуззю морського транспорту України. Вкрай важливо розмежувати функції 

та сфери впливу органів державної влади (Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, Міністерства транспорту України, Державної служби 

морського та річкового транспорту), органів місцевого самоврядування 

(обласних, міських, районних і селищних рад), керівництва (адміністрацій) 

портів та приватних осіб. Так, за органами державної та місцевої влади 

мають бути закріплені функції зі стратегічного планування роботи портів, 

розробки Стратегії розвитку галузі морського транспорту України, 

визначення пріоритетів і резервів морської галузі на найближчі 5-10 років. 

Натомість адміністрації портів мають забезпечувати безпеку пасажирських 

перевезень і доставки вантажів та здійснювати оперативний контроль за 

господарською діяльністю суб’єктів господарювання, які діють на території 

портів і терміналів2. По-четверте, слід оновити та доповнити існуюче 

нормативно-правове забезпечення функціонування ринку морського 

транспорту України в частині сплати концесійних платежів та визначення 

прозорих правил проведення конкурсних торгів і тендерів3. 

Таким чином, проведене дослідження показало, що в сучасній науці 

існує дві групи методологічних підходів до визначення рівня концентрації та 

монополізації галузевих ринків: підходи, які засновані на визначенні ступеня 

нерівності розподілу галузевого ринку окремими підприємствами та 

 
1 Mihai N. Problems and Prospects of Development of Seaports Logistic Infrastructure in Ukraine. 
Three Seas Economic Journal. 2020. Volume 1. No. 1. P. 53-59. 
2 Сафонов Ю. М. Сучасний стан та перспективи розвитку морського транспорту України. 

Причорноморські економічні студії. 2018. Випуск 37. С. 39-47. 
3 Швидка Т. І. Економічна конкуренція: стан законодавчого забезпечення та перспективи 

його модернізації: монографія. Х.: Прапор, 2020. С.210-224. 
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передбачають розрахунок коефіцієнтів концентрації, індексу Лінда, індексу 

Херфіндаля-Хіршмана, індексу Холла-Тайдмана, індексу Ротшильда, та 

підходи, які засновані на визначенні ступеня нерівності розподілу галузевого 

ринку окремими групами (децільними або квінтильними) підприємств та 

передбачають розрахунок індексу Джині, індексу Ханна-Кея, коефіцієнта 

ентропії, дисперсії ринкових часток. Кількісний аналіз конкурентного 

середовища на ринку морського транспорту України із застосуванням 

викладених вище методологічних підходів дозволив встановити, що 

впродовж 2015-2020 р. структура цього ринку майже не змінилася: 

домінують п’ять підприємств (ДП “МТП “Південний”, ДП “Миколаївський 

морський торговельний порт”, ДП “Одеський порт“, 

ДП “МТП “Чорноморськ“ та ДП “Маріупольський морський торговельний 

порт”), причому спостерігається чітка тенденція до збільшення 

вантажопотоку, а відтак і до зростання ринкової влади, 

ДП “МТП “Південний” та ДП “Миколаївський торговельний порт”. Дану 

тенденцію підтвердили і розраховані коефіцієнти концентрації та ентропії, а 

також індекси Лінда, Ротшильда, Херфіндаля-Хіршмана, Холла-Тайдмана, 

що вказує на загострення олігополістичної конкуренції всередині галузі та 

ускладнення входу у дану галузь нових суб’єктів господарювання. З огляду 

на те, що висока концентрація капіталу призводить до надмірної 

бюрократизації та встановлення монопольних цін запропоновано напрями 

удосконалення конкурентної політики держави на ринку морського 

транспорту України. До таких напрямів віднесено розвиток механізму 

державно-приватного партнерства шляхом укладання СВОТ-контрактів, 

субконтрактів, контрактів на управління, лізингових угод; децентралізацію та 

модернізацію організаційної структури управління галуззю морського 

транспорту України; оновлення існуючого нормативно-правового 

забезпечення ринку морського транспорту України в частині сплати 

концесійних платежів та правил проведення торгів. У перспективі такі заходи 

допоможуть знизити фінансове навантаження на державний бюджет України 

та раціонально розподілити ризики між усіма учасниками ринку. 

 
 

 

3.13 Проблематика жіночого підприємництва на сучасному етапі 

розвитку національної економіки 

За останні 20 років у світі досягнуто значного прогресу у просуванні 

принципу гендерної рівності. Уряди, ділові кола, профспілки, громадські 

організації докладають багато зусиль з подолання дискримінаційних 

стереотипів, що створюють перепони на шляху забезпечення рівності в 

суспільстві. Наразі гендерна рівність набуває пріоритетної уваги навіть у 

діяльності міжнародних фінансових організацій. Останнім часом на 

глобальному рівні з’явився ряд важливих політичних ініціатив із 

забезпечення комплексного гендерного підходу шляхом розвитку 

інституційних механізмів, нормативних заходів і технічної допомоги. Проте, 
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попри величезні зусилля міжнародної спільноти, для жінок, як і раніше, 

існують реальні перепони в багатьох сферах, зокрема на ринку праці, де їх 

частка у високооплачуваних секторах є недостатньою.  

У вересні 2015 року у Нью-Йорку відбувся Саміт ООН зі сталого 

розвитку, на якому було затверджено 17 Цілей сталого розвитку: «…кожна 

жінка та дівчина користується повною гендерною рівністю та усунуті усі 

юридичні, соціальні та економічні перешкоди на шляху розширення її прав 

та можливостей» 

В Україні окремої уваги потребує проблема непропорційного 

представлення жінок у сфері прийняття рішень, на керівних позиціях в 

установах, організаціях та підприємствах. 

Минулого року МВФ презентував свої дослідження щодо впливу 

гендерного балансу на рівень розвитку держави. У дослідженні «How to 

operationalize gender issues in country work»1 йдеться про те, що гендерна 

рівність є неодмінною складовою сприяння економічній стабільності та 

росту. Гендерні питання часто мають макрокритичне значення, оскільки 

економічні можливості жінок є важливими для зростання як через 

безпосередній вплив розміру робочої сили на виробництво, так і через вплив 

на продуктивність.  

Щорічно Світовий економічний форум (World Economic Forum) 

проводить дослідження індексу гендерного розриву (The Global Gender Gap 

Index)2. У дослідженні вимірюється гендерна нерівність за 14 різними 

показниками у чотирьох основних сферах: економічна участь та кар'єрні 

можливості; рівень освіти; здоров'я і тривалість життя; політичні права та 

можливості. Індекс вимірюється за шкалою від 0 до 1, де нуль – повна 

нерівність статей, а одиниця – відповідно рівність. Значення індексу 

інтерпретується як відсоток розриву між жінками і чоловіками, що дозволяє 

порівнювати поточні показники з минулими та визначати прогрес у певній 

сфері.  

Основні висновки цьогорічного звіту: 

• Глобальна середньозважена (відкоригована на кількість населення) 

відстань до паритету становить 68,0 % (тобто розрив між чоловіками і 

жінками становить 32 %), що зовсім несуттєве покращення порівняно з 

минулим роком. Прогрес спостерігався у 89 країнах зі 144. 

• Серед чотирьох тем, з яких складається загальний індекс, 

найбільший розрив спостерігається в політиці – до рівності не вистачає 

77,1 %; в економічному житті розрив становить 41,9 %. Тим часом гендерний 

 
1 How to Operationalize Gender Issues in Country Work (imf.org). URL: 

https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/06/13/pp060118howto-note-on-
gender (дата звернення 02.04.2021р.) 
2 The global gender gap index 2020 – Bing/ URL: 

https://www.bing.com/search?q=the+global+gender+gap+index+2020&qs=AS&pq=the+global+g
ender+gap+index&sk=AS3&sc=6-27&cvid=56B9EA2AEF714EF183B81261C21490B1&FORM 

=QBRE&sp=4 (дата звернення 02.04.2021р.) 

https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/06/13/pp060118howto-note-on-gender
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розрив майже подолано у сфері освіти й охорони здоров’я – там залишилося 

тільки 4,4 % та 4,6 % відповідно. Лише в економічному житті розрив 

порівняно з минулим роком було зменшено. 

• Шлях до рівності в плані лідерства в економіці й політиці так само 

дуже довгий: лише в 17 зі 149 країн глава держави – жінка, в усьому світі 

міністерок і парламентарок тільки 18 % і 24 % відповідно. Частка жінок на 

керівних посадах становить 34 % (в тих країнах, де була доступна 

інформація) і не сягає навіть 7 % у таких найменш гендерно рівних країнах, 

як Єгипет, Саудівська Аравія, Ємен і Пакистан. Водночас у п’ятьох країнах – 

це Багамські острови, Колумбія, Ямайка, Лаоська НДР і Філіппіни – гендерна 

рівність у політичному житті стала реальністю, а ще в 19 країнах принаймні 

40 % жінок обіймають керівні посади. 

• В економічному житті суспільства найбільші проблеми з гендерною 

рівністю виникають у контролі за фінансовими активами і витратах часу на 

неоплачувану працю. У 60 % країн світу жінки мають такий самий доступ до 

фінансових ресурсів, як і чоловіки, а до можливості володіти землею – лише 

в 42 % країн. Крім того, у 29 країнах, про які є доступні дані, жінки 

витрачають у середньому вдвічі більше часу на неоплачувану хатню роботу, 

ніж чоловіки. 

• У звіті приділено увагу швидким змінам, які відбуваються нині на 

ринку праці, та розглянуто гендерні диспропорції в розробці штучного 

інтелекту (AI) – одній із ключових і критично необхідних у майбутньому 

галузей. На основі співпраці з LinkedIn було виявлено, що в усьому світі 

лише 22 % фахівців у цій галузі – жінки. Це зумовлює гендерний розрив у 

72 %, останні роки він не змінюється і поки що немає підстав сподіватися на 

позитивну тенденцію в майбутньому.. 

• Найскладніші гендерні розриви, які треба подолати, – це надання 

рівних економічних можливостей та залученість у політичне життя (202 і 

107 років відповідно). Прогрес у здобуванні жінками економічних 

можливостей є, але він дуже повільний, особливо на тлі зростання частки 

жінок у робочій силі. Спостерігається викривлення економічного простору: 

жінки отримують більше можливостей для економічної самореалізації і 

заробітків, проте рівень їх доступу до використання і розпорядження 

фінансовими ресурсами майже не змінюється. Важливий і той факт, що, 

попри загальні позитивні тенденції в скороченні гендерного розриву в плані 

участі в політичному житті, у західних країнах відбувається стагнація і навіть 

регрес у цій сфері. Розрив у сфері освіти буде подолано за наступні 14 років. 

Нерівності ж у сфері охорони здоров’я можна вважати усунутими, хоча цей 

показник дещо погіршився порівняно з 2006 роком, але майже в усьому світі 

гендерний розрив подолано, а в третині з оцінених країн його закрито 

повністю (йдеться про доступ, а не про якість медичних послуг, та 

ефективність роботи сфери охорони здоров’я). 

• Найбільш гендерно рівна країна сьогодні Ісландія, яка подолала 

понад 85 % загального гендерного розриву. Далі ідуть Норвегія (83,5 %), 
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Швеція й Фінляндія (82,2 %). До десятки лідерів, у якій домінують північні 

країни, ввійшли латиноамериканська Нікарагуа (5-те місце), дві країни на 

південь від Сахари (Руанда – 6-те місце, Намібія – 10-те) і одна країна зі 

Східної Азії (Філіппіни – 8-ме місце). У десятку потрапили також Нова 

Зеландія (7-ме місце) й Ірландія (9-те місце). 

• Усі вісім географічних регіонів, оцінені в доповіді, досягли 

принаймні 60 % гендерного паритету, а два з них подолали бар’єр у 70 %. 

Західна Європа в середньому – регіон з найвищим рівнем гендерного 

паритету (75,8 %), Північна Америка тут друга (72,5 %), а Латинська 

Америка – третя (70,8 %). За ними йдуть Східна Європа і Центральна Азія 

(70,7 %), Східна Азія і Тихий океан (68,3 %), Африка на південь від Сахари 

(66,3 %), Південна Азія (65,8 %), Близький Схід і Північна Африка (60,2 %). 

У 2018 році до 149 країн, представлених у доповіді, додалися п’ять нових 

учасників: ДРК Конго, Ірак, Оман, Сьєрра-Леоне і Того. Сьєрра-Леоне 

перебуває на 114-му місці, а інші нові учасники ще нижче. 

• За умови збереження наявних тенденцій загальний глобальний 

гендерний розрив через 61 рік буде подолано в Західній Європі, через 

70 років – у Південній Азії, через 74 роки – в Латинській Америці і 

Карибському басейні, через 135 років – у країнах Африки на південь від 

Сахари, через 124 роки – у Східній Європі і Центральній Азії, через 

153 роки – на Близькому Сході і в Північній Африці, через 171 рік – у 

Східній Азії і в Тихому океані, а також у Північній Америці через 165 років. 

Хоча ці оцінки засвідчують темпи досягнення гендерної рівності, політичні 

діячі й інші сторони мають можливості істотно пришвидшити ці процеси, 

адже досягнення гендерної рівності має позитивний вплив не лише з позицій 

справедливості і більшої соціальної рівності, а й на можливості економічного 

зростання та ефективнішого використання людського капіталу. 

Україна посідає 65-те місце зі 149 країн, а оцінка паритету становить 

70,8 %. Прогрес у досягненні гендерної рівності коректніше оцінювати саме 

за оцінкою, а не за рангом, адже кількість країн протягом цих років зросла зі 

110 до 140, тому найкращий результат – 48-ме місце – Україна мала 

2006 року. Водночас за 12 років існування звіту з оцінки гендерного розриву 

відстань до паритету зменшилася з 32,03 % до 29,2 %. 

Найгірша ситуація в Україні (як і в більшості країн світу) склалася з 

рівною участю жінок у політиці. Цікаво, що за 12 років найбільшого 

прогресу Україна досягнула в подоланні розриву в економічній (5,6 %) і 

політичній (5,7 %) сферах (хоча, щоб досягнути паритетної участі жінок і 

чоловіків у політиці, нам залишається ще 89,3 %), а в охороні здоров’я навіть 

відбувся регрес на 0,2 %. 

Розгляньмо найкритичніші для країни сфери – економіку й політику. 

Складники оцінки економічного життя такі. 

• Участь на ринку праці – відсоткова частка населення, яке активно 

бере участь на ринку праці, працюючи або шукаючи роботу. У 2018 році вона 

склала 0,829, це значить, що на кожні 100 чоловіків, активних учасників 
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ринку праці, припадає лише 83 жінки. 

• Рівність доходу (в паритеті купівельної спроможності, у дол.) 

оцінюється як сума доходу, отриманого жінками й чоловіками, з 

урахуванням частки зайнятих чоловіків і жінок, їхньої відносної заробітної 

плати та ВВП країни і становить 0,631, тобто на кожні 100 доларів доходу 

чоловіків жінки зароблять лише 63,1 долара. 

• Участь у вищому менеджменті на всіх рівнях: співвідношення жінок 

і чоловіків, зайнятих на вищих посадах за означенням Міжнародної 

організації праці (це посади, які впливають на планування, координацію, 

законотворчість і оцінку загальної діяльності в уряді та інших організаціях чи 

організаційних підрозділах), становить 0,697, а отже, на 100 керівників 

вищого рівня припадає 70 керівниць. Слід розуміти, що цей показник не 

ілюструє розподіл за галузями економіки, а також за впливовістю посад і 

підприємств / організацій на ринку (голова представництва Google в Україні і 

директорка міні-пекарні порівнянні в рамках обчислення показника і 

неспівмірні за впливовістю). 

• Професійні і технічні працівники – співвідношення жінок і 

чоловіків, зайнятих на професійних і технічних позиціях (за означенням 

МОП, це такі, хто збільшує наявний запас знань, застосовує наукові чи 

художні концепції й теорії, або такі, хто виконує технічні й суміжні завдання, 

які вимагають високих знань і навичок). Тут в Україні існує гендерна 

рівність. 

Залученість до політичного життя оцінюється за такими параметрами. 

• Наявність жінок у парламенті – як представництво жінок у 

парламенті, що в Україні становить 0,14, тобто поруч із сотнею чоловіків 

працює лише 14 парламентарок. 

• Міністерки – відсоток жінок, які обіймають міністерські посади, 

іноді такі посади можуть збігатися з головуванням в уряді (дані за цим 

показником оновлюються кожні два роки). Показник становить 0,15, тобто зі 

100 міністрів 87 осіб – чоловіки, 13 осіб – жінки. 

• Роки, коли жінки очолювали країну (за останні 50 років, 

враховуються посади голови держави або уряду), – для України це 2,8 роки 

за період обрахування. 

Загалом ситуацію можна оцінити як дуже повільний прогрес, який 

відбувається переважно коштом більшого залучення жінок в економічній і 

політичній сферах. Отже, саме ці аспекти суспільного життя потребують 

найбільшої уваги. 

Гендерна структура зайнятості в Україні 

Економічна активність жінок: 

- Зайняті – 52% 

- Економічно неактивні – 44% 

- Безробітні – 4% 

Економічна активність чоловіків: 

- Зайняті – 62% 
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- Економічно неактивні – 31% 

- Безробітні – 7% 

Отже, зайнятість серед чоловіків вища, ніж у жінок. 

Структура зайнятого населення України1: 

Жінки: 

- Наймані працівники – 87% 

- Самозайняті – 12% 

- Роботодавці – 0,8% 

Чоловіки: 

- Наймані працівники – 82% 

- Самозайняті – 16% 

- Роботодавці – 1,5% 

Отже, роботодавцями є більший відсоток чоловіків, ніж жінок, в той час 

як серед жінок є більший відсоток найманих працівників. 

Наскільки великим є гендерний дисбаланс серед керівників організацій 

та підприємств в Україні? 

Керівні посади займає 60% чоловіків і лише 40% жінок. 

Частка жінок серед активних фізичних осіб-підприємців становить 46%, 

в той час як чоловіків – 56%. Частка жінок серед курівників юридичних осіб 

становить 30%, а чоловіків – 70%. 

Багато психологічних характеристик чоловіків і жінок розрізняються. 

Слід, звичайно, зробити застереження, що прояв чоловічого і жіночого типу 

визначається не тільки статтю, але і всією сукупністю особистісних 

особливостей людини. У суспільстві, що базується на нерівності статей, 

неможливо розділити, де ці відмінності носять чисто психофізіологічний 

характер, а де сформовані середовищем, в якій жінкам звично відводилися 

другі ролі. Наслідком цього є велика залежність жінок від обставин, менша 

самостійність, тривожність, невпевненість в собі. Не дивно, що перехід до 

ринкових відносин більш негативно позначився на жінках. 

У структурі мотивації входження в бізнес чоловіків і жінок існують 

принципові відмінності: бізнес у жінок орієнтований на стан людей, які 

поруч, за яких вона несе відповідальність. Внутрішня сенситивність 

породжує особливу чутливість до стану інших людей, яка в значній мірі 

регулює мотиваційний потенціал жінки-підприємця. 

Якщо уявити мотиваційну шкалу жіночого підприємництва як певну 

ієрархію, то вона прийме наступний вигляд за результатами опитування 

жінок-підприємниць: 

• самореалізація – 40%; 

• інтерес – 35%; 

• матеріальна надійність, гроші – 30%; 

• турбота про тих, хто поруч – 25%; 

• професійне зростання – 20%; 

 
1 Україна у цифрах, 2019. Статистичний збірник. Київ, 2020. 46с. 
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• самоствердження – 15%. 

Вельми скромну позицію в системі мотивів жінок-підприємців займає 

мотив самоствердження, що відрізняє жіночу мотивацію від чоловічої. 

Матеріальний інтерес завжди змагається з особистісними мотивами і якщо 

перемагає, то, як правило, в разі загострення страху за фінансове 

благополуччя тих, хто знаходиться поруч. Дослідження показали, що чим 

вище самооцінка і задоволеність тим, що відбувається, тим нижчу сходинку 

займають гроші. 

У яких галузях та видах діяльності більше керівників-жінок? 

Види діяльності, в яких керівниками є переважно жінки1: 

- Освіта – 71% 

- Туризм – 61% 

- Діяльність професійних спілок – 62% 

- Облік і аудит – 61% 

- Перукарні і салони краси – 77% 

- Оптова і роздрібна торгівля – 76% 

Види діяльності, в яких керівниками є переважно чоловіки: 

- Транспорт – 78% 

- Будівництво – 84% 

- Сільське господарство – 81% 

- Добувна промисловість – 89% 

- Енергетика – 85% 

Таким чином, керівники-жінки переважають в більш гуманітарних 

галузях та професіях, і той час як чоловікам належать «важчі» види 

зайнятості. 

Мотивація жінок, що займають лідируючі позиції в бізнесі, в більшій 

мірі, ніж у чоловіків, має рухливий характер і переструктурується під 

впливом певних факторів: стан фірми, склад команди, фінансовий тиск, 

самооцінка, уявлення про ступінь реалізації цілей. У жінок, які займаються 

бізнесом, особливо у віковій групі 32-45 років, все більшого значення 

набувають професійний ріст, прагнення діяти в рамках власних, досить 

високих професійних вимог. 

Порівняння етичних установок чоловіків і жінок-бізнесменів дозволяє 

зробити наступне твердження: в бізнесі жінки сильніше залежать від інших, і 

тому їх принципи і етичність бізнесу в більшій мірі визначаються 

моральними принципами. Соціальна відповідальність жінок в 

підприємництві вища, ніж у чоловіків. 

Порівнявши перелік якостей, що сприяють успіху жінки в бізнесі, з тим 

же набором у чоловіків, можна помітити, що вони збігаються в 20-25% 

випадків. Наприклад, якщо у чоловіків лідируюче положення займає «вміння 

приймати нетривіальні рішення», то у жінок – «здатність до комунікації». 

Саме жінки з їх комунікабельністю, емоційною орієнтацією на клієнта, 

 
1 Україна у цифрах, 2019. Статистичний збірник. Київ, 2020. 46с. 
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умінням встановлювати довірчі відносини отримують необхідну перевагу 

перед чоловіками в реалізації корпоративних завдань. 

Сьогодні нетрадиційний стиль управління, гуманний менеджмент, 

більш відповідає постійно змінюваним умовам діяльності фірм і сприяє 

переходу на нову управлінську парадигму. Зміна ціннісних орієнтирів у 

суспільстві, перехід до демократичних принципів існування сприяють появі 

«харизматичних лідерів-натхненників», на відміну від традиційно «сильних 

лідерів». Серед особистісних якостей, що гальмують роботу з людьми, 75% 

жінок назвали зайву м’якість бажаним вектором зміни в формуванні 

психологічної дистанції з персоналом і зміну практики санкціонування. 

Серед рис, що заважають бізнесу, жінки називали відсутність 

пунктуальності, неможливість переступити через жалість, зайву емоційність, 

що переходила в нестриманість, довірливість, прагнення зробити добре для 

всіх. 

З особистих якостей, які необхідні в такого роду діяльності, можна 

відзначити традиційну працьовитість жінок, їх вміння мобілізуватися в 

потрібний момент, притаманну їм інтуїцію. Серед рис, які сприяють успіху в 

бізнесі, можна виділити комунікабельність, вміння налагоджувати контакти з 

людьми, любов до людей, сумлінність і відповідальність, вміння доводити 

почате до кінця. 

До соціальних передумов, що носять зовнішній характер і стримує 

розвиток жіночого підприємництва, слід перш за все віднести загальні 

проблеми, пов’язані з положенням жінок в сфері праці. В основі цих проблем 

лежить домінування патріархальних цінностей, які в умовах переходу до 

ринкових відносин, не дивлячись на демократизацію суспільства в цілому, 

тільки посилилися. Основними показниками такого становища жінок є: 

• соціальна дискримінація жінок (при прийомі і звільненні, при оплаті 

праці тощо); 

• існування стереотипів рольових функцій жінок, в тому числі і в сфері 

праці; 

• деякі форми соціального захисту жінок, що мають характер обмежень 

у сфері праці. 

У Львівській області 72,4% керівників юридичних осіб є мужчинами і 

лише 27,6% керівників є жінками. 55% фізичних осіб-підприємців є 

чоловіками, а 45% фізичних осіб-підприємців у Львівській області є жінками. 

Отже, можна простежити певну нерівність у сфері зайнятості сере 

чоловіків та жінок. це свідчить про потребу вирівнювання в професійному 

середовищі та у керівному складі в Україні. 

Деякі жінки поки вважають себе здатними зайнятися підприємництвом, 

хоча число тих, хто готовий до інноваційних форм трудової поведінки, за 

результатами різних досліджень, все-таки неухильно зростає. 

Сутнісними рисами малого бізнесу є: орієнтація на ринок і вільну 

торгівлю, переважне використання нецентралізованих джерел фінансування, 

висока організаційно-функціональна гнучкість і мобільність, загальна 
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простота організації та управління. Однак малі розміри підприємства ще не 

означають реальних переваг малого підприємництва. При цьому існують і 

негативні сторони: обмеження капіталомістких завдань, велика схильність 

фінансового ризику, менша соціальна захищеність працівників. На шляху 

розвитку малого бізнесу, тим більше жіночого підприємництва, стоять 

суттєві перешкоди: нерозвиненість ринку робочої сили, мала соціальна 

мобільність робочої сили (тим більше відомо, що мобільність жіночої 

робочої сили завжди нижча чоловічої), з фінансово-економічної точки зору 

не підготовлена кредитна система для фінансування дрібних фірм, правова 

незахищеність, відсутність реалізованих державних програм допомоги 

малому бізнесу. Мале підприємництво не знає собі рівних за здатністю 

оживити економіку, вивести її з кризи і забезпечити індивідуальний підхід до 

споживача товарів і послуг, концентруватися в найбільш необхідних 

споживчих сферах. Саме мале підприємництво в більшій мірі виконує в 

суспільстві соціальні функції. 

Мале підприємництво – це найбільш прийнятна для жінок форма 

підприємницької діяльності. Поки суспільство дотримується традиційних 

уявлень про роль жінки, великий і середній бізнес залишиться в основному 

чоловічим. Треба розуміти, що більшість жінок здатні стати підприємцями в 

певній галузі і на певному рівні. 

Жінка, що займається рукоділлям і сама реалізує свої вироби, жінка, яка 

тримає торгову палатку і керівник невеликим виробничим підприємством, – 

це все доступні жінкам різні рівні малого бізнесу. Необхідне створення таких 

економічних, соціальних і політичних умов, при яких переваги малого 

підприємництва перекривали б його негативні ефекти. Об’єктивні 

можливості в суспільстві, що сприяють підприємницькій діяльності, 

полягають у створенні такої інформаційної, правової, податкової та 

соціальної інфраструктури, яка б робила підприємницьку діяльність 

привабливою і безпечною. Інфраструктура, необхідна для нормального 

розвитку малого підприємництва, включає в себе: 

• доступні джерела фінансування для відкриття малого підприємства; 

• центри допомоги малим підприємствам, що надають підприємцям 

необхідну інформацію та консультації; 

• правова і податкова політика, що робить відкриття своєї справи 

привабливою можливістю. 

В даний час рівень розвитку такої інфраструктури в нашій країні поки 

явно недостатній для ефективного розвитку малого бізнесу, а тим більше 

жіночого підприємництва. Але останнім часом малому підприємництву 

приділяється все більше уваги з боку урядових органів. 

Соціально-психологічні передумови до розвитку жіночого 

підприємництва поступово складаються, все більше число українок стають 

більш адаптованими до нових економічних умов, багато жінок, з їх високим 

освітнім рівнем, при пом’якшенні об’єктивних умов входження в 

підприємницьку діяльність, захочуть і зможуть досягти успіхів в цій області. 
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Напрошується висновок про необхідність створення організації, що 

підтримує жіночі ініціативи різного рівня, організації, яка могла б надати 

реальну підтримку жінкам, які мають інноваційні ідеї і бажання стати 

підприємцями. 

Основні перешкоди на шляху до розвитку жіночого підприємництва в 

країнах з перехідною економікою можна розділити на три види. 

1. Економічні бар’єри: нечіткі і часто мінливі юридичні положення, що 

стосуються відкриття та розвитку бізнесу; надмірно високі податки; 

недостатній стартовий капітал і складність доступу до фінансових ресурсів; 

низький попит як результат високого безробіття і низьких показників 

зростання економіки; конкуренція з боку великих вітчизняних або 

зарубіжних компаній; обмежений вихід на закордонні ринки через 

невідповідності стандартам, встановленим більш розвиненими країнами; 

високі витрати, необхідні для просування бізнесу на ці ринки; несприятлива 

державна політика по відношенню до розвитку бізнесу; відсутність 

підтримки з боку уряду. 

2. Освітні бар’єри: обмежений доступ до консультаційних послуг 

центрів для тих, хто бажає відкрити свій бізнес або просувати його; 

обмежений доступ до знань та інформації; висока вартість професійних 

тренінгів, що надаються на ринку (лише кілька країн розробляють програми з 

рефінансування витрат на участь в тренінгах для підприємців, серед яких 

Польща); обмежені можливості в постійному навчанні. 

3. Культурні бар’єри: неповне прийняття суспільством приватної 

економічної діяльності; недостатньо шанобливе ставлення до підприємців; 

відсутність традицій, що стосуються навчання людей підприємницької 

діяльності; побоювання з приводу майбутніх змін; гендерна дискримінація в 

бізнесі. Культурні бар’єри стають ще більш жорсткими для жінок з моменту 

прийняття ними рішення про відкриття власної справи. Тому причиною є той 

факт, що підприємництво завжди асоціювалося з чоловіками. Жінки не 

входять в неформальні мережі, які сприяють завоюванню позицій у бізнесі, 

тому вони частіше, ніж чоловіки, відчувають себе безпорадними, 

незахищеними, невпевненими в собі і в своєму успіху. 

Виходячи з вищевикладеного необхідно зробити наступний висновок: 

вдосконалення жіночого бізнесу необхідно здійснювати саме в тих 

напрямках, де воно має незаперечні переваги, спирається на специфічні 

«жіночі» особливості поведінки, психіки, менталітету і т.д. Не обов’язково 

йти шляхом врівноваження сфер бізнес-діяльності жінок і чоловіків. 

Розвиток жіночого бізнесу має бути відповіддю на особливості бурхливого 

розвитку бізнесу в нашій країні в початковий період, коли підприємництво, 

необхідно це визнати, було в значній мірі «мускулінним» явищем. 

По-перше, жіноче підприємництво саме по собі є важливим фактором 

еволюції вітчизняної економіки, сприяє її стабілізації і динамічному 

зростанню. Разом з тим жіночий бізнес виконує в значній мірі і суттєві 

соціально значущі функції. Так, саме розвиток жіночого бізнесу сприяє 
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більшою мірою подоланню феномену бідності, створює умови для 

домінування «здорового способу життя», націлене на поліпшення якості 

життя людини. По-друге, масштаби розвитку жіночого бізнесу в нашій 

країні, як показують статистичні дані, поки що відстають від відповідних 

показників високорозвинених країн світу. Незважаючи на те, що це явище 

характерне для всіх країн з перехідною економікою, в Україні воно 

додатково посилюється під впливом численних специфічних факторів. 

На жаль, сьогодні в Україні є невирішеною проблема розвитку жіночого 

підприємництва, оскільки багато українських жінок не можуть реалізувати 

свої можливості в той час, коли в США та у інших розвинених країнах 

відбувається стала орієнтація на поглиблення навичок ведення бізнесу, 

підвищення кредитоспроможності, балансування роботи та сімейного 

дозвілля.  

Україна все ще залишається у проблемах більш глобального рівня, 

таких як: бюрократія, відсутність підтримки з боку держави, відсутність 

фінансування, відсутність кваліфікованих кадрів та відсутність впевненості у 

завтрашньому дні, а звідси і відсутність впевненості у своїй діяльності. Це ті 

проблеми, які варто нашій країні вирішувати якомога швидше.  

Та попри такі проблеми в Україні прослідковується розвиток 

громадських організацій, які також здатні вплинути на велику кількість 

процесів, та розвиток комунікації між жінками-підприємцями. Тому варто 

поєднати позитивні аспекти та вирішувати існуючі проблеми, адже розвиток 

жіночого підприємництва дозволить жінкам підвищити свою фінансову 

незалежність та реалізувати власний лідерський потенціал, що вплине на 

суспільно-економічний розвиток суспільства. 
 

 
 

3.14 Вплив глобалізації на національний ринок праці 

Головною формою розвитку трудового потенціалу країни є ринок праці. 

Національний ринок праці представляє собою найважливішу ланку 

економіки країни, яка має характерні риси та володіє специфічною моделлю 

функціонування. При цьому значний вплив на розвиток національного ринку 

праці та, як наслідок, на формування й реалізацію трудового потенціалу 

країни і становище, безпосередньо, робітників та роботодавців здійснює 

глобалізація, яка протягом останніх років визначає напрями розвитку 

практично всіх сфер життєдіяльності суспільства. В умовах сучасної 

глобальної економіки ринок праці зазнає швидких змін. Глибокі 

демографічні зміни, військово-політичні конфлікти, впровадження 

технологічних інновацій (автоматизація виробництва, робототехніка, 

тривимірний друк, цифрові технології тощо), глобальний аутсорсинг 

змінюють сфери зайнятості населення різних країн. Ті країни, які вчасно 

усвідомлять ці тренди та успішно адаптуються до викликів часу, зможуть не 

лише вирішити назрілі проблеми ринку праці, але й забезпечити фундамент 

для зростання ефективності національної економіки, підвищення 
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продуктивності праці, поліпшення якості життя населення тощо.  

На будь-якому етапі соціально-економічного розвитку країни ринок 

праці є найбільш чутливим індикатором зміни ринкової кон’юнктури, що 

проявляється у швидкій реакції на прояви макроекономічної нестабільності 

та турбулентності економіки. Ринок праці займає центральне місце серед 

інших ринків. На глобальні і системні економічні шоки ринок праці реагує 

вивільненням найменш конкурентоспроможних кадрів, підвищенням рівня 

тінізації економіки та безробіття. При позитивних векторах зростання 

галузей економіки ринок сигналізує про зростання попиту на затребуваних 

фахівців через систему макроекономічних індикаторів і підвищення рівня 

оплати праці. Однак у розрізі сукупності всіх можливих економічних 

сценаріїв питання стабільного розвитку ринку праці і людського капіталу 

перманентно зберігає свою актуальність. Тому одним із пріоритетів 

державної політики у сфері зайнятості населення стає аналіз і прогнозування 

стану ринку праці у період значних зрушень у його усталених тенденціях, які 

пов’язані зі стрімкими темпами глобалізації світової економіки та протікання 

четвертої індустріальної революції. 

Дослідженню формування і розвитку трудового потенціалу та ринку 

праці присвячено праці чималої кількості вчених, серед них: Савченко О. О.1, 

Близнюк В. В.2, Герасименко О.О.3, Ярова Л.Г.4, Ільїч Л. М.5. Внесок у 

вирішення питань, пов’язаних з особливостями розвитку та функціонування 

національного ринку праці у відкритій економіці, зробили такі вчені, як: 

Бандура С. І.6, Грішнова О. А.7, Колот А. М.8, Сандугей В., Федунчик Л. Г.9 та 

інші. Незважаючи на велику кількість досліджень в цій галузі вивченню 

проблем впливу глобалізації на ринок праці присвячено недостатньо уваги. 

Глoбалізація ринку праці являє собою формування єдиного механізму 

 
1 Грішнова О.А., Савченко O.O. Фріланс: нові можливості і проблеми реалізації трудового 
потенціалу. Ринок праці та зайнятість населення. 2017. №1. С.8-12. 
2 Близнюк В.В. Український ринок праці: історичні виклики та нові завдання. Український 

соціум. 2017. №3. С. 58-71. URL: http://nbuv.gov.ua 
3 Колот А. М., Герасименко О. О. Новітні глобальні тенденції у сфері зайнятості і доходів та 

їх вплив на соціальну нерівність. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2018. 

№1. С. 6-33. 
4 Ярoва Л. Г. Аналіз рівня безрoбіття в Україні та напрямки йoгo пoдoлання. Глoбальні та 

націoнальні прoблеми екoнoміки. 2015. №4. С.752-755. 
5 Ільїч Л. М. Структурні трансформації транзитивного ринку праці України: монографія. 
Київ: Алерта, 2017. 608 с. 
6 Бандур С. І. Розвиток соціально-трудових відносин як передумова досягнення 

продуктивної зайнятості населення. Ринок праці та зайнятість населення. 2016. №1. С. 8-
13. 
7 Грішнова О.А., Савченко O.O. Фріланс: нові можливості і проблеми реалізації трудового 

потенціалу. Ринок праці та зайнятість населення. 2017. №1. С.8-12. 
8 Колот А. М., Герасименко О. О. Новітні глобальні тенденції у сфері зайнятості і доходів та 

їх вплив на соціальну нерівність. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2018. 

№1. С. 6-33. 
9 Федунчик Л. Г. Ринок праці в Україні: проблеми та напрями їх вирішення. Економіка 

праці та проблеми зайняності. 2016. №2. С.31-34. 
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узгодження попиту та пропозиції рoбoчoї сили незалежно від країни 

проживання і розвивається на фоні глобалізації економіки. Причинами цього 

процесу є формування системи міжнародного поділу праці, розвиток світової 

інфраструктури та світової валютної системи, міжнародна міграція 

населення, стрімке зростання світової торгівлі та потоків іноземних 

інвестицій, швидкі технологічні зміни1. 

Вплив процесу глобалізації на сучасний ринoк праці, головним чином, 

має прояв у таких напрямах, як зміни у структурі зайнятoсті населення, поява 

дисбалансу між структурою рoбoчoї сили та робочими місцями, зміщення 

вітчизняних виробництв до країн із більш дешевою робочою силою, 

підвищення мобільності рoбoчoї сили, зміна в структурі попиту на рoбoчу 

силу, стрімка міграція висококваліфікованих спеціалістів2. У цілому, 

глобалізацію можна представити як процес створення лібералізованого та 

інтегрованого світового ринку товарів та капіталу, формування нового 

міжнародного інституціонального устрою, який слугує розвитку 

виробництва, торгівлі, руху капіталів у масштабах усього світу та включає 

національну економіку країни до системи всесвітнього поділу праці, у 

зв’язку з чим визначення та підтримка високого ступеню активної участі у 

зовнішньогосподарських трудових відносинах стає стратегічним завданням 

будь-якої держави, у тому числі й України. 

Слід зазначити, що дієвість впливу глобалізації на національний ринок 

праці залежить від рівня розвитку національної економіки. Економічні 

розвинуті країни отримують висококваліфіковану робочу силу причому, 

нічого не витрачаючи на її підготовку, натомість слабкі економіки, як 

правило, стають опорами для країн з високим економічним розвитком. У 

зв’язку з цим вплив глобалізації має як позитивні, так і негативні наслідки 

для функціонування та розвитку ринку праці. Так, на думку Сандугей В. В., 

позитивний вплив глобалізації на український ринок праці можливий лише за 

умов: прискорення реструктуризації та модернізації національного 

виробництва, що приведе до оптимізації структури зайнятості; посилення 

мобільності робочої сили; формування ринкової моделі поведінки 

працівника; підвищення стандартів з оплати праці; розширення експортного 

потенціалу, що забезпечуватиме створення нових робочих місць; подолання 

дискримінаційного ставлення до України у світовій антидемпінговій 

політиці; посилення конкурентоспроможності освітніх послуг, що 

забезпечуватиме підвищення освітнього рівня національного працівника3. 

Ефект глобалізаційних перетворень дає серйозні зрушення в розвитку 

 
1 Бандур С. І. Розвиток соціально-трудових відносин як передумова досягнення 

продуктивної зайнятості населення. Ринок праці та зайнятість населення. 2016. №1. С. 8-
13. 
2 Грішнова О.А., Савченко O.O. Фріланс: нові можливості і проблеми реалізації трудового 

потенціалу. Ринок праці та зайнятість населення. 2017. №1. С.8-12. 
3 Близнюк В.В. Український ринок праці: історичні виклики та нові завдання. Український 

соціум. 2017. №3. С. 58-71. URL: http://nbuv.gov.ua 
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різних галузей економіки, та сфер суспільного життя. Відбуваються якісні 

зміни як у виробничому секторі економіки, так і в секторі послуг, у 

промисловому виробництві, галузевій структурі тощо. Ці зміни мають 

прямий вплив на стан ринку праці та сприяють новим тенденціям у розвитку 

соціально-трудових відносин. По-друге, сьогодні стрімко, як ніколи, зростає 

невідповідність між структурою рoбoчoї сили та робочими місцями1. 

Розповсюдженою стає ситуація, коли зменшується попит на малодосвідчену 

та некваліфіковану робочу силу. Відбувається неприйняття людського 

ресурсу, що не має достатньої кваліфікації і не хоче або не може 

перекваліфіковуватись. 

Ринок праці і зайнятість населення створюють цілісну систему 

оціночних критеріїв і показників попиту і пропозиції робочої сили, носіями і 

власниками якої виступають трудові ресурси, тобто люди, які здатні 

працювати. У зв’язку з цим, природною основою відтворення ринку праці 

виступає населення. Тому виходячи з цілі та завдань дослідження та 

користуючись методологічними і методичними підходами щодо вивчення 

ринку праці та особливостей зайнятості, здійснено оцінку ринку праці в 

Україні. Природною основою формування ринку праці виступає постійне 

населення.  

Оцінка ринку праці дає можливість виявити внутрішні резерви. Основні 

показники ринку праці визначаються за методологією Міжнародної 

організації праці (МОП). Згідно методології МОП все населення поділяється 

на економічно активне та економічно неактивне. Економічно активне 

населення це населення обох статей віком 15-70 років, яке протягом певного 

періоду забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів і 

послуг. До економічно активного відносяться особи, зайняті економічною 

діяльністю та безробітні. Кількість зазначених категорій розраховується на 

підставі даних щомісячних вибіркових статистичних обстежень сільського і 

міського населення (домогосподарств) з питань економічної активності 

населення. Динаміку економічно активного населення України за останні 

десять рокі показано в таблиці 12. 

Аналіз динаміки економічно активного населення показав, що протягом 

досліджуваного періоду мала місце тенденція до постійного зниження цього 

показника. Незначне збільшення економічно активного населення 

працездатного віку було зафіксоване впродовж 2010–2013 рoків, однак із 

2014 року ця тенденція не зберігалася. Розрахунки показали, що в Україні 

економічно активне населення у віці 15–70 рoків у 2018 році дорівнювало 17 

939,5 тис. осіб (працездатного віку – 17 296,2). Зокрема, у 2018 році проти 

2010 року економічно активне населення у віці 15–70 рoків скоротилося на 

1,0 % (працездатного віку на 0,8% – зросло). Таке скорочення пов’язане із 

 
1 Колот А. М., Герасименко О. О. Новітні глобальні тенденції у сфері зайнятості і доходів та 

їх вплив на соціальну нерівність. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2018. 
№1. С. 6-33. 
2 Офіційний сайт Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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загальним зменшенням чисельності населення в країні, що викликано 

перевищенням показника смертності над показником народжуваності, 

загальним старінням нації, зовнішніми міграціями українців тощо. 

Таблиця 1 - Динаміка економічно активного населення України за 2010-

2019 роки 

Роки 

Економічно активне населення 

у віці 15-70 років працездатного віку 

у середньому, 

тис. осіб 

у % до населення 

відповідної вікової 

групи 

у середньому, 

тис. осіб 

у % до населення 

відповідної 

вікової групи 

2010 20 894,1 63,6 19 164,0 71,9 

2011 20 893,0 64,2 19 181,7 72,6 

2012 20 851,2 64,5 19 317,8 72,9 

2013 20 824,6 64,9 19 399,7 72,9 

2014 19 920,9 62,4 19 035,2 71,4 

2015 18 097,9 62,4 17 396,0 71,5 

2016 17 955,1 62,2 17 303,6 71,1 

2017 17 854,4 62,0 17 193,2 71,5 

2018 17 939,5 62,6 17 296,2 72,7 

2019* 14 65,0 67,0 1 364,9 75,3 

*Дані 2019 року за період Січень-вересень 

 

Проблема зайнятості населення в Україні є однією з найбільших 

соціально-економічних проблем трудових відносин. Рівень зайнятості 

найчастіше оцінюють через коефіцієнт зайнятості, який визначається як 

відношення чисельності зайнятого населення до загальної чисельності 

економічно активного населення. Для аналітичних цілей розраховують також 

частину зайнятого населення в загальній чисельності населення (рівень 

зайнятості населення професійною працею) і частину зайнятого населення у 

загальній чисельності трудових ресурсів (рівень зайнятості працездатного 

населення).1  

Під зайнятістю розуміють участь населення в усіх видах трудової 

діяльності. Для кількісної характеристики зайнятості використовують 

систему показників, серед яких найважливішим є: загальна чисельність 

зайнятих, рівень зайнятості, розподіл зайнятого населення за формами 

власності, галузями і секторами економіки, рівнем освіти, професією і 

кваліфікацією тощо. 

За даними Державної служби статистики України у 2018 році кількість 

зайнятого населення в Україні у віці 15-70 рoків дорівнювала 16 360,9 тис. 

осіб (працездатного – 15 718,6 тис. осіб) (табл. 2)2. 

Аналіз динаміки зайнятості показав, що впродовж досліджувального 

періоду мала місце тенденція до поступового зниження відповідного 

показника. Незначне зростання кількості зайнятого населення в країні було 

 
1 Мармоза А. Т. Статистика сільського господарства: навч. посіб. К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. 
696 с. 
2 Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: http://minfin.com.ua  
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зафіксоване протягом 2010-2013 рр., однак із 2014 року ця тенденція не 

зберігалася. Подібна ситуація спостерігалась і з динамікою економічно 

активного населення. З 2010 по 2013 рік відбувалося помірне зростання 

кількості зайнятого населення, проте складна політична та економічна 

ситуація в Україні у 2014 році спричинила значний спад, більш, ніж на 

мільйон осіб. Після чого даний показник так і не повернувся до 

передкризового стану. У відсотковому значення на сьогодні зайняте 

населення працездатного віку становить 56,6%, що демонструє найнижчий 

рівень зайнятості за останні десять років. Також на 10% зросла кількість 

зайнятих, яких перевели на неповний робочий день. 

Таблиця 2 - Динаміка зайнятого населення України за 2010-2019 роки 

Роки 

зайняте населення 

у віці 15-70 років працездатного віку 

у середньому, 

тис. осіб 

у % до населення 

відповідної вікової 

групи 

у середньому, 

тис. осіб 

у % до населення 

відповідної вікової 

групи 

2010 19 180,2 58,4 17 451,5 65,5 

2011 19 231,1 59,1 17 520,8 66,3 

2012 19 261,4 59,6 17 728,6 66,9 

2013 19 314,2 60,2 17 889,4 67,3 

2014 18 073,3 56,6 17 188,1 64,5 

2015 16 443,2 56,7 15 742,0 64,7 

2016 16 276,9 56,3 15 626,1 64,2 

2017 16 156,4 56,1 15 495,9 64,5 

2018 16 360,9 57,1 15 718,6 66,1 

2019* 1 381,9 63,2 1 281,8 70,7 

*Дані 2019 року за період Січень-вересень 
 

Останнім часом для підвищення рівня зайнятості населення 

загострилася увага щодо малого і середнього бізнесу, який збагачує приватну 

власність, поєднує її з працею товаровиробника, сприяє не тільки 

збільшенню зайнятості, а й покращує життєвий рівень населення. Тому для 

розвитку малого і середнього бізнесу уряд прийняв ряд нормативно-правових 

актів, які хоча суттєво й не покращили умови існування малого і середнього 

бізнесу, але завдяки йому частково працезабезпечена майже третина 

населення України. 

Яскравим індикатором ринку праці в умовах глобалізації є приховане 

безробіття, яке стало досить звичним явищем для України і має тенденцію до 

зростання. Це означає, що частина працездатного населення хоче працювати, 

але не може знайти роботу поповнюючи резервну армію безробітних. Згідно 

методології МОП безробітними вважаються громадяни у віці від 15 до 

70 років, які одночасно задовольняють трьом умовам: не мали роботи 

(прибуткового заняття); протягом останніх чотирьох тижнів шукали роботу 

або намагались організувати власну справу; впродовж найближчих двох 

тижнів були готові приступити до роботи, тобто почати працювати за 

наймом або на власному підприємстві. Безробітними вважаються також 

особи, які приступають до роботи протягом найближчих двох тижнів, 
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знайшли роботу, або чекають відповіді, а також особи які зареєстровані в 

службі зайнятості як такі, що шукають роботу, або навчаються за 

направленням від служби зайнятості. При цьому необхідно враховувати, що 

зареєстроване безробіття не повною мірою відображає реальність, адже в 

останні роки дедалі значна частина населення втратила віру щодо одержання 

за допомогою центру зайнятості відповідної роботи і тому не реєструється, 

тобто стає “тіньовим”, що завдає значних економічних втрат. 

Наявними глобальними тенденціями зайнятості у світовому вимірі є 

такі: зберігається високий рівень безробіття; внаслідок підвищення 

тривалості життя змінюється вікова структура безробітних; велику частку 

має молодіжне безробіття; розгортання НТП зумовлює стрімке зростання 

чисельності зайнятих в інформаційній сфері, через що у виробничій сфері 

відчувається нестача кваліфікованої робочої сили.  

В Україні риси національного ринку праці характерні для країн із 

ринковою економікою, але мають і певні ознаки країн із трансформаційною 

економікою: високий рівень безробіття, асиметрична бідність населення, 

низька вага середнього класу, повільна динаміка зростання обсягу нових 

робочих місць. Важливе місце серед цих проблем посідає саме безробіття, 

яке з кожним роком набуває все більших масштабів майже серед усіх верств 

населення1. 

За даними Державної служби статистики України у 2018 році кількість 

безробітного населення в Україні у віці 15–70 років дорівнювала 1 578,6 тис. 

осіб (працездатного – 1 577,6 тис. осіб) (табл. 3)2.  

Таблиця 3 – Динаміка рівня безробіття України за 2010-2019 роки 

Роки  

безробітне населення (за методологією МОП) 

у віці 15-70 років працездатного віку 

у 

середньому, 

тис. осіб 

у % до економічно 

активного населення 

відповідної вікової групи 

у середньому, 

тис. осіб 

у % до економічно 

активного населення 

відповідної вікової групи 

2010 1 713,9 8,2 1 712,5 8,9 

2011 1 661,9 8,0 1 660,9 8,7 

2012 1 589,8 7,6 1 589,2 8,2 

2013 1 510,4 7,3 1 510,3 7,8 

2014 1 847,6 9,3 1 847,1 9,7 

2015 1 654,7 9,1 1 654,0 9,5 

2016 1 678,2 9,3 1 677,5 9,7 

2017 1 698,0 9,5 1 697,3 9,9 

2018 1 578,6 8,8 1 577,6 9,1 

2019* 83,1 5,7 83,1 6,1 

*Дані 2019 року за період Січень-вересень  

 

Аналіз динаміки рівня безробіття показав, що рівень безробіття в 

Україні у 2018 р. порівняно з 2010 роком серед населення у віці 15-70 років 

 
1 Сардак С.Е., Бєліч Ю.С. Проблематика безробіття у глобальному та національному 
вимірах. Економіка і суспільство. Випуск 17 / 2018 с. 490- 495. 
2 Офіційний сайт Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 



STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ECONOMY  

OF INDEPENDENT UKRAINE 

 

311 

зріс на 0,6% (працездатного віку – на 0,2%). Зареєстрованих безробітних у 

віці 15-70 років у 2018 році проти 2010 року стало менше на 135,3 тис. осіб 

(працездатного віку – на 134,9 тис. осіб). 

Однак позитивна тенденція рівня безрoбіття в Україні є дуже далекою 

від реальності, оскільки є багато проблем щодо статистики безрoбіття в 

Україні, які не дають змоги об’єктивно оцінювати реалії безрoбіття: 

статистика не враховує часткову зайнятість, неможливо врахувати осіб, які 

втратили «надію на працю» і не стоять на обліку в службі зайнятoсті; ті, хто 

примусово знаходяться у відпустках з ініціативи адміністрації, вважаються 

зайнятими; неправдива інформація з боку безрoбітних. Саме тому показник 

становив 9,1 % у 2018 році, це досить висока позначка, хоча нижча в 

порівнянні з показниками країн Європи (Італія – 9,1%, Іспанія – 15,8%, 

Греція – 20,1%). 

Під час аналізу безробіття важливим є визначення його основних 

причин, головними з яких є: невисока заробітна плата, яку пропонують на 

ринку праці України; нестабільна політична та економічна ситуація в країні; 

відсталість системи підготовки фахівців від розвинутих країн; значне 

перевищення пропозиції рoбoчoї сили над пoпитoм1.  

Безробіття є важкою хворобою ринкової економіки яка несе за собою 

тяжкі соціально-економічні наслідки:  

- незайняту робочу силу, що означає неефективне використання 

економічного потенціалу суспільства і веде до його прямих економічних 

втрат;  

- зниження кваліфікації працівників в умовах тривалого безробіття. За 

результатами досліджень, працівник навіть після 3 місяців безробіття досягає 

попередньої продуктивності праці лише приблизно через 7 місяців; 

- падіння попередньо досягнутого рівня життя. Допомога із безробіття в 

Україні є істотно меншою, ніж середня заробітна плата і має тимчасовий 

характер, тому зростання безробіття знижує купівельний та інвестиційний 

попит, скорочує обсяги заощаджень у населення. Якщо взяти до уваги 

допомогу з безробіття в розвинутих країнах світу, то, наприклад, у Франції 

безробітні впродовж 30 місяців отримують 79% свого місячного заробітку, як 

страхову допомогу. Відповідний показник у Німеччині складає 72%, у 

Португалії – 81%, у Бельгії – 82%. Тривалість виплат коливається від 1 до 

5 років. У Бельгії вони взагалі безстрокові, відтак можливо з допомоги по 

безробіттю одразу переходити до отримання пенсії; 

- значні психологічні травми, які фахівці порівнюють із такими 

важкими обставинами в житті людини, як смерть близьких, тюремне 

ув’язнення тощо. Соціолог з Університету Хопкінса Харві Бреннер, який 

вивчає понад 30 років соціальні наслідки безробіття в США, встановив, що 

збільшення безробіття в національних масштабах на 1% викликає збільшення 

кількості самогубств на 4,1%, пацієнтів у психіатричних закладах – на 3,4%, 

 
1 Ярoва Л. Г. Аналіз рівня безрoбіття в Україні та напрямки йoгo пoдoлання. Глoбальні та 

націoнальні прoблеми екoнoміки. 2015. №4. С.752-755. 
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ув'язнених – на 4%, а число убивств зростає на 5,7% 1. 

Шляхами вирішення проблеми безробіття можуть бути наступні кроки: 

розвиток приватного підприємництва, малого бізнесу, сфери послуг, 

фермерства, всієї ринкової інфраструктури тощо. Для цього потрібне 

ефективне державне регулювання ринку праці, важливим показником якого є 

частка ВВП, яка витрачається на здійснення відповідних програм2. 

Головним фактором, що визначає конюнктуру на ринку праці є рівень її 

оплати. При цьому в порівнянні з Болгарією, що знаходиться на останньому 

місці в ЄС за розміром мінімальної заробітної плати, в Україні величина цого 

показника у 2019 р. була меншою на 133 євро. В той же час, мінімальна 

заробітна плата в Україні була приблизно в 9 разів нижче, ніж у Франції, 

Німеччині та Бельгії, і в 12 разів нижче, ніж в Люксембурзі (рис.1). Тому 

одним із пріоритетних напрямів економічної політики України має бути 

удосконалення політики оплати праці.  
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Рисунок 1 – Мінімальна заробітна плата в Україні та країнах ЄС за 2018-

2019рр. 3 
 

Найвищі заробітні плати в Україні станом на 2019 рік отримують 

працівники в галузі авіаційного транспорту – 27300 грн., працівники 

фінансової та страхової діяльності – 19132 грн., працівники у сфері 

інформації та технологій – 17543 грн., а найнижчі – у охороні здоров’я та 

соціальній допомозі – 8505 грн. В загальному, середній рівень зарплат у 

 
1 Макарчук О. Г., Вороніна А. В. Статистичне дослідження ринку праці в Україні. 

Економічні науки. 2017. №9 (49). С. 540-544. 
2 Ільїч Л. М. Структурні трансформації транзитивного ринку праці України: монографія. 
Київ: Алерта, 2017. 608 с. 
3Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: http://minfin.com.ua  
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2019 році зафіксований на рівні 10497 грн. Серед найбільш затребуваних 

професій на ринку праці в останні роки виділяють спеціалістів у IT та 

банківській сферах, продажах та маркетингу. На українському ринку праці 

втрачають свою актуальність наступні професії: юристи, адміністративні 

службовці та топ-менеджери. Людям даних професій досить важко у пошуку 

робочого місця з гідною оплатою праці. 

Розмір мінімальної заробітної плати має поступово підвищуватись до 

рівня прожиткового мінімуму з урахуванням економічних показників 

розвитку національної економіки, покладених чинним законодавством в 

основу формування мінімальної заробітної плати. Актуальність проблеми 

підсилюється тим фактором, що заробітна плата на сучасному етапі 

залишається для населення нашої країни головним джерелом доходів та 

підтримки життєвого рівня, оскільки оплата праці в сукупності доходів 

займає головне місце. Заробітна плата є не лише індикатором, що визначає 

загальний життєвий рвень працівників. Від її розміру, частки у валовому 

національному продукті багато в чому залежать також можливості розвитку 

економіки взагалі. 

Важливою проблемою ринку праці України в умовах глобалізації є 

зростання частки безробітних із вищою освітою. За даними Державної 

служби статистики України у 2018 році серед безробітньої молоді у віці 25-

34 років – 52% мають повну, базову або неповну вищу освіту та 24 % – 

професійно-технічну, що порівняно з 2010 роком показник безробіття у віці 

25-34 років збільшився на 8,4% (43,6%), а показник професійно-технічної 

зменшився на 9,2% (33,2%) 1. За результатами соціологічних досліджень 

більше п’ятидесяти відсотків працюючої молоді України віком 14-34 років 

працює не за фахом.  

Ще одна проблема національного ринку праці, породжена його 

глобалізацією – відтік робочої сили. Зростання рівня безробіття в Україні 

виглядає особливо сумно на тлі зростаючої трудової міграції. До того ж, 

зараз територію України в пошуках роботи покидають як представники 

середнього класу, так і висококваліфіковані кадри, в тому числі, і молодь. 

Майже кожен третій вітчизняний роботодавець сьогодні має справу з 

нехваткою кваліфікованої робочої сили. 

За даними департаменту народонаселення ООН у 2019 році кількість 

міжнародних мігрантів українського походження становить 5,9 млн. осіб, що 

на 0,5 млн. осіб більше за показник 2010 року (5,4 млн.осіб)2. Із близько 

6 мільйонів українських мігрантів – 30% мають вищу освіту. Можна 

стверджувати, також що останнім часом в Україні загалом постійно 

погіршується ситуація із зайнятістю молоді. На цьому тлі постає ще одна 

важлива проблема – зростаюча зовнішня мобільність робочої сили, яка 

проявляється у щораз більших обсягах зовнішньої трудової міграції.  

Трансформаційні економічні перетворення в Україні, політичний курс 

 
1 Офіційний сайт Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/  
2 Офіційний сайт Департаменту народонаселення ООН. URL: https://www.un.org  
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до євроінтеграції, а також запровадження безвізового режиму перетину 

кордонів із країнами ЄС створили можливості для появи її нових форм та 

видів. Варто відзначити стрімке збільшення міграції серед студентів. 

Навчальна міграція набула свого розвитку за рахунок можливості навчання з 

подальшим працевлаштуванням за кордоном. Якщо ще кілька років тому 

міграція відзначалася сезонним характером, то останні 2-3 роки вона стає 

постійною. Найбільш привабливими для трудових мігрантів з України є 

Польща, Чехія, Італія, Білорусь, Росія. А у зв’язку із змінами у законодавстві 

Німеччини, які вступили у дію у 2019 році, трудові мігранти почали 

опановувати ринок праці цієї країни. Норвезький економіст Ерік Райтнер 

прогнозує, що відкриття кордонів між Україною та Європейським Союзом 

спричинить відтік молоді до 9 мільйонів осіб. Він пояснює, що Латвія, у свій 

час, таким чином втратила 20% трудових ресурсів країни. Е. Райтнер 

стверджує, що Україні необхідно спрямувати всі свої сили на збереження 

виробництва, аби запобігти втраті ще більшої кількості працездатного 

висококваліфікованого населення. 1.Головною причиною такого відпливу 

кадрів у країни ЄС стає дуже низька мінімальна заробітна плата, вона є 

найнижчою серед країн – членів ЄС та становить 136 євро, тоді як у Польщі – 

750 євро, у Чехії – 702 євро, Германії – 2 054 євро2. Проте парадоксальним є 

той факт, що саме ці трудові мігранти є свого роду рятувальною шлюпкою 

для економіки України та її валютного ринку. Кожен рік українці ввозять з-за 

кордону близько третини держбюджету а грошові перекази з-за кордону 

становлять близько 6% ВВП країни.  

Слід зазначити, що еміграція робочої сили з України має свої позитивні 

й негативні сторони (табл. 4). 

Також до позитивних можна віднести: додаткове спрямування в 

економіку України значних фінансових потоків; зниження напруження на 

українському ринку праці та зменшення зареєстрованого й прихованого 

безробіття; розширення можливостей зайнятості для економічно активного 

населення України. Нажаль негативні сторони, що супроводжують процеси 

трудової міграції, особливо молоді, нині превалюють над позитивними. 

Серед них: відплив здебільшого молодих людей на роботу за кордон, що 

призводить до від’ємних демографічних наслідків для України. Згідно з 

даними міжнародного правозахисного центру «Ла Страда – Україна», батьки 

готові надовго розлучитися зі своїми дітьми заради їх же добробуту3. 

При очевидних позитивних ефектах міжнародної міграції робочої сили, 

зростання її масштабів в Україні набуває загрозливих розмірів. Тому, 

зменшення негативних наслідків впливу глобалізації на національний ринок 

 
1 Наумова М. А. Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. БІЗНЕС 
ІНФОРМ. 2019. №1. С.40-49. 
2 EAPEP-WORLD-REGIONS 1990–2020. URL: 

http://laborsta.ilo.org/applv8/data/EAPEP/v6/EAPEP-WORLDREGIONS%201990-2020.xls.  
3 Івашко О., Бень А. П’ять мільйонів на закордонних заробітках. Та ще й нелегально. Голос 

України. 2003. 3 квітня. С.5. 
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праці потрібно запровадити системи заходів щодо стабілізації економіки 

України, вони мають передбачати: створення нових робочих місць, 

збільшення інвестування іноземного капіталу. Необхідно створити 

цивілізовані форми виїзду працівників за кордон та можливість їх вільного 

беззастережного повернення назад в Україну, ввезення валюти, а також 

гарантії захисту українцям своїх прав в іншій країні. Якщо українець має 

вибір працювати вдома або за кордоном і обирає останній варіант, то для 

того, щоб його утримати, необхідно підняти зарплату та переглянути 

податкову систему. 

Таблиця 4 – Негативні та позитивні наслідки прояву безробіття в 

Україні 1 
Негативні сторони Позитивні сторони 

Падіння життєвого рівня населення Зростання конкуренції між працівниками 

Зростання витрат на допомоги безробітнім Стимулювання підвищення інтенсивності та 

продуктивності праці 

Скорочення податкових надходжень Підвищення соціальної цінності робочого 
місця 

Загострення криміногенної ситуації Зростання конкуренції між працівниками 

Посилення соціальної напруги Зростання соціальної значимості та цінності 

праці 

Падіння трудової активності та втрата 
кваліфікації 

Перерва в зайнятості як час зайнятися 
навчанням 

Посилення соціальної диференціації Підвищення рівня освіти 

Недовикористання економічного 

потенціалу суспільства  

Формування резерву робочої сили 

Активізація зростання кількості психічних 

захворювань 

 

Збільшення числа самогубств  

Зменшення рівня ВВП  

 

Під впливом процесів глобалізації, також, трансформувались і правила 

гри на сучасному ринку праці. Минув той час, коли роботодавці були 

орієнтовані лише на робітника та підлаштовувалися під нього. Нині саме 

роботодавець диктує умови гри у сфері соціально-трудових відносин. Рівень 

кваліфікації працівника повинен відповідати вимогам, які висувають йому 

головні гравці на ринку праці, а не навпаки. Українські вчені визначають 

найважливішою проблемою ринку праці в умовах глобалізації, деформацію в 

галузевій структурі та професійно-кваліфікаційному складі. Причиною 

низького рівня кваліфікації можна назвати матеріальну мотивацію, обмежену 

можливість працевлаштування, відсутність гарантії стабільності виробничої 

діяльності за фахом, невідповідність структури професійної освіти 

перспективним потребам ринку праці за кваліфікаційним рівнем та 

професійною структурою. 

Людський ресурс – це найбільша цінність та найперспективніша 

 
1 Швець О.В. Сучасні особливості регулювання безробіття. Науково-виробничий журнал 

«Бізнес-навігатор». Випуск 2 (58). 2020. С. 49-53. 
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складова для розвитку. Разом з тим, відсутність економічних стимулів та 

державної політики призводять до втрати країною талановитих людей1. У 

2016 році Україна посіла 26 позицію серед 130 країн світу за рейтинговою 

оцінкою розвитку людського капіталу, оприлюдненою Всесвітнім 

економічним форумом (World Economic Forum)2. Це не поганий показник, 

враховуючи що тільки за один рік Україні вдалось піднятись на 5 пунктів у 

рейтингу. При проведенні рейтингової оцінки застосовується Індекс 

людського капіталу (Human Capital Index), при визначенні якого 

враховуються складові, які, зокрема характеризують рівень освіти в країні, 

професійної підготовки, працевлаштування і зайнятості, тривалості 

життя. Покращення людського капіталу означає створення можливостей для 

громадян повністю реалізувати свій потенціал. Це впливає на персональний 

розвиток, а також на зростання національної економіки. Глобалізація, перехід 

до ринкової економіки, ринкова лібералізація – метою є подолання 

пов’язаних з цими процесами викликів через створення можливостей для 

персонального розвитку від раннього дитинства до юності. Світовим лідером 

за рівнем розвитку людського капіталу є Фінляндія, що займає провідні 

позиції за всіма складовими Індексу. 

Відтік з України трудових ресурсів, особливо молоді, це показник того, 

що незважаючи на високі, доволі, рейтинги країни її трудові ресурси не в 

змозі повністю реалізувати свій потенціал. Разом з тим, постійне безробіття 

супроводжується величезною кількістю вакансій, у тому числі професій які 

з'явилися лише нещодавно. Ці професії породжує новий етап науково-

технічного прогресу, глобалізаційні процеси. Молодь найбільш здатна до 

сприйняття нових ідей і є найкращим провідником інноваційних 

перетворень, тому, зниження рівня молодіжного безробіття має особливо 

важливе значення для забезпечення інноваційного розвитку країни в умовах 

глобалізації. В цих умовах ще однією важливою функцією держави у сфері 

праці стає професійна підготовка і перепідготовка робочої сили, а також 

розвиток освітньої системи – це і регулювання через систему 

працевлаштування та політика стабілізації кадрів, проте співвідношення цих 

механізмів залежить, в першу чергу, від економічних умов розвитку певної 

галузі, про яку йде мова. 

Нажаль, державне регулювання здійснюється на основі нормативно 

правових актів в яких не завжди вчасно і досконало розроблені механізми їх 

здійснення. Можливими шляхами вирішення окреслених проблем ринку 

праці в умовах глобалізації є: удосконалення відповідної нормативної бази, 

яка забезпечить ефективне функціонування підприємств та зумовить 

створення нових робочих місць; забезпечення працевлаштування 

випускників вищих навчальних закладів (ВНЗ) шляхом впровадження 

 
1 Рівень розвитку людського капіталу України у 2015 році. Громадська спілка "Економічний 

дискусійний клуб" URL: http://edclub.com.ua/. 
2 Рейтингові оцінки розвитку людського капіталу. URL: http://edclub.com.ua/analityka/ 

reytyngovi-ocinky-rozvytku-lyudskogo-kapitalu-2016  
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механізму взаємодії роботодавців та ВНЗ країни; впровадження механізму 

перепідготовки кадрів, створення державних центрів перекваліфікації та 

курсів з підвищення професійних навичок; заручення державною 

підтримкою для малого та середнього бізнесу, надання податкових канікул 

на 3-5 років, інших преференсій, що забезпечить розвиток та створення нових 

підприємств, що в свою чергу призведе до створення нових робочих місць 

тощо. 

Державна політика у сфері зайнятості повинна мати системний характер 

та бути спрямованою на досягнення цілей кожного із суб’єктів соціально-

трудових відносин. Зокрема, для держави такими цілями мають бути 

забезпечення економічного зростання та зміцнення конкурентоспроможності, 

покращення загального добробуту та зменшення розшарування населення за 

рівнем доходів, раціональний розподіл робочої сили (секторальний, 

територіальний та кваліфікаційний) та детінізація трудової сфери; для 

роботодавців – забезпечення ефективності економічної діяльності та 

підвищення продуктивності праці, створення якісних робочих місць; для 

економічноактивного населення – отримання гідної винагороди за працю, 

максимальна реалізація професійних навичок, відсутність дискримінації 

(вікової, гендерної, професійної тощо), належні умови праці, ефективна 

система соціального захисту та сприятливі умови для самозайнятості1.  

Потужним викликом глобалізації для ринку праці стала пандемія 

COVID-19, зокрема про це свідчить такий важливий показник, що оцінює 

ефективність функціонування ринку праці – кількість відпрацьованих 

робочих годин (в річному вимірі), який за даними Міжнародної організації 

праці (МОП) в другому кварталі 2020 року скоротився в світі на 14 %, що є 

рівноцінним (за умови тривалості робочого тижня в 48 годин) втраті 0,4 

млрд. робочих місць2. За офіційними даними Державної служби статистики 

України, в ІІ кварталі 2020 році рівень безробіття серед робочої сили (за 

методологією МОП) становив 9,9 %, що на 2,1 в. п. більше порівняно з 

відповідним періодом 2019 року. Це пов’язано з тимчасовим закриттям на 

карантин підприємств (установ і організацій), призупиненням діяльності 

суб’єктів малого і середнього підприємництва, що змушувало їх відправляти 

частину найнятих працівників у відпустки, зокрема і за власний рахунок. Як 

наслідок, в Україні стрімко знижується життєвий рівень, зростає 

невпевненість у зайнятого населення в своєму майбутньому та наростають 

негативні соціально-економічні і політичні явища. 

Пандемія за прогнозами фахівців Організації Економічного 

Співробітництва та Розвитку (ОЕСР) призведе до зростання рівня безробіття 

у країнах ОЕСР не менше, ніж на 60 %, зокрема в Іспанії на 80,9 %; в США в 

 
1 Швець О.В. Сучасні особливості регулювання безробіття. Науково-виробничий журнал 

«Бізнес-навігатор». Випуск 2 (58). 2020. С. 49-53. 
2 Міжнародна організація праці, «COVID-19 та сфера праці,» Вісник МОП: вип. 5, 2020. 
URL: https://www.ilo.org/moscow/information-resources/publications/WCMS_749644/lang--

ru/index.htm. 



STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ECONOMY  

OF INDEPENDENT UKRAINE 

 

318 

3,5 рази; у Франції – 63,1 %; у Великобританії в 3 рази; в Канаді на 85,9 %; в 

Німеччині на 77,4 %; в Японії на 66,7 %. В Україні за даними Держкомстату, 

рівень безробіття в ІІ кварталі 2020 року становив 9,9 %, що на 1,7 в. п. 

більше, ніж в 2019 році.1 Результатом першої хвилі пандемії в Україні стало 

зменшення кількості зайнятих на 980 тис. осіб, або на 5,9 %. Крім того, за 

даними голови Національного Банку України, рівень безробіття за 

підсумками ІІ кварталу 2020 року прогнозовано міг зрости на 11,5 %, що 

більше значення 2019 року на 3,3 в. п..2 При цьому як в світі, так і в Україні 

пандемія надзвичайно сильно відобразиться на падінні обсягів ВВП, а 

запровадження країнами локдаунів (період максимальних обмежень і 

заборон) і закриття внутрішніх кордонів додатково посилить проблеми на 

ринку праці. Так, нині в Україні загострилась проблема щодо зростання 

навантаження на одну вакансію, що вимагає колосальних фінансових 

ресурсів на збільшення обсягів допомоги по безробіттю та інших видів 

соціальних допомог. Що стосується впливу пандемії на кількість 

відпрацьованих робочих годин в світі (в річному вимірі), то за даними 

фахівців ОЕСР, зазначений вплив буде колосальний. 

Фахівці ЕСР визначили, що після розповсюдження першої хвилі 

пандемії глобальна економіка втратила біля 15 % відпрацьованих робочих 

годин (через три місяці від її початку). Для порівняння глобальна фінансова 

криза в 2007— 2008 рр. призвела до втрат робочих годин лише до 2 %.  

Прогнози щодо наслідків, першої хвилі пандемії – падіння світової 

економіки (за песимістичним сценарієм) до 7,6 %.3 Прогнози щодо наслідків 

другої хвилі – погіршення економік і ринків праці, зокрема зайнятості будуть 

суттєво погіршуватись. Так, в ІІ кварталі 2020 року в Україні, зокрема через 

запровадження локдауну зниження обсягів реального ВВП за підсумками ІІ 

кварталу склали «мінус» 11,4 %.4 Таким чином, падіння обсягів економіки, 

зокрема зайнятості через пандемію вимагають швидкого реагування держави 

щодо запровадження активних програм збереження робочих місць. Тому для 

України буде важливим врахування досвіду країн світу щодо мінімізації 

негативного впливу пандемії COVID-19 (таблиця) на економіку та ринок 

праці5. 

Для вирішення цілої низки проблем та викликів що виникають на 

вітчизняному ринку праці під впливом глобалізації пріоритетними 

 
1 Експрес випуск. Зайнятість та безробіття населення в 2 кварталі 2020 року. Державна 

служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/09/118.pdf  
2 «Як пандемія COVID-19 за лічені тижні радикально змінила ринок праці в світі,» 
Укрінформ — мультимедійна платформа України. URL: https://www.ukrinform.ru/rubric-

society/3104413-kak-pandemia-covid19-izmenila-rynok-truda-v-ukraine.html  
3 Ринок праці. Населення, Організації економічного співробітництва та розвитку. URL: 
http://www.oecd.org/  
4 Експрес випуск. Зайнятість та безробіття населення в 2 кварталі 2020 року. Державна 

служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/09/118.pdf  
5 Заюков И. В., Кобылянский А. В. Современные мировые и отечественные тенденции 

занятости Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2020. № 5. С.17 -24. 



STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ECONOMY  

OF INDEPENDENT UKRAINE 

 

319 

напрямками реформування українського ринку праці мають стати 

вдосконалення системи оплати праці, розширення можливостей отримання 

населенням офіційних основних і додаткових доходів, соціальна підтримка 

окремих груп, підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили, 

сприяння ефективним і доцільним переміщенням працездатного населення, 

запобігання зростанню безробіття через створення робочих місць за рахунок 

різних джерел фінансування, впровадження механізмів звільнення і 

перерозподілу зайнятих – все це призведе до реструктуризації економіки і 

піднесення вітчизняного виробництва. 

Основними напрямами удосконалення політики зайнятості населення в 

умовах глобалізації мають бути: збереження ефективних і створення нових 

робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм 

власності; сприяння самостійній зайнятості населення, розвитку 

підприємництва; підготовка робочої сили, професійний склад і 

кваліфікаційний рівень якої відповідає потребам економіки та ринку праці; 

підвищення якості робочої сили, розвиток системи професійного навчання 

кадрів протягом періоду трудової діяльності з урахуванням потреб ринку 

праці; посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості; 

забезпечення зайнятості громадян, що потребують соціального захисту і не 

спроможні на рівних умовах конкурувати на ринку праці; сприяння 

професійній підготовці та зайнятості осіб із обмеженими фізичними та 

розумовими можливостями; повернення зареєстрованих безробітних до 

продуктивної зайнятості; детінізація відносин у сфері зайнятості населення 

тощо. Сприяння зайнятості, розвиток людських ресурсів і боротьба з 

безробіттям, легалізація тіньової зайнятості, робота з професійної орієнтації 

та професійної підготовки мають координуватися з політикою і основними 

програмами соціального та економічного розвитку держави1. 

Узагальнення світового досвіду щодо запровадження заходів на ринку 

праці в напрямку зниження негативного впливу першої та другої хвилі 

пандемії, та третьої (потужнішої) хвилі пандемії COVID-19 нині 

найактуальнішими і найефективнішими заходами мають бути: стимулювання 

розвитку економіки і ринку праці через активну фіскальну і грошово-

кредитну політику держави, забезпечення пільгового кредитування і надання 

фінансової допомоги реальному сектору економіки, зокрема галузі охорони 

здоров’я; підтримка середнього і малого підприємництва, створення умов 

збереження робочих місць та відповідних доходів (шляхом переведення 

звільнених громадян на вакансії, що стають найактуальнішими – кур’єри, 

водії, помічники медичного персоналу тощо) зокрема шляхом реалізації 

ефективних заходів соціальної політики, соціального захисту, соціального 

страхування, створення сприятливих умов щодо пільгового оподаткування 

суб’єктів господарювання і зайнятих громадян; захист зайнятого населення 

на робочих місцях, це стосується створення безпечних умов праці, сприяння 

 
1 Павлюк Т. І. Ринок праці: теорія, методологія, практика : монографія. Вінниця: 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. 212 с.  
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розвитку гнучких, зокрема дистанційних форм зайнятості, виключення будь-

якої дискримінації зайнятості і заборона звільнень в період пандемії, 

створення умов для доступу до гідної медичної допомоги; посилення ролі 

соціального діалогу і соціальної відповідальності роботодавців за збереження 

робочих місць тощо.  

Таким чином, загострення проблем ринку праці в умовах глобалізації є 

однією із ключових макроекономічних проблем України, про що свідчить 

формування довготривалого, застійного типу безробіття в економіці, 

розвиток неформального та нелегального сегментів ринку праці, поглиблення 

тенденції до міграції робочої сили закордон. Глобалізація ринку праці являє 

собою формування єдиного механізму узгодження попиту та пропозиції 

рoбoчoї сили незалежно від країни проживання і розвивається на фоні 

глобалізації економіки. Причинами цього процесу є формування системи 

міжнародного поділу праці, розвиток світової інфраструктури та світової 

валютної системи, міжнародна міграція населення, стрімке зростання 

світової торгівлі та потоків іноземних інвестицій, швидкі технологічні зміни. 

Вплив процесу глобалізації на сучасний ринoк праці, головним чином, 

має прояв у таких напрямах, як зміни у структурі зайнятoсті населення, поява 

дисбалансу між структурою рoбoчoї сили та робочими місцями, зміщення 

вітчизняних виробництв до країн із більш дешевою робочою силою, 

підвищення мобільності рoбoчoї сили, зміна в структурі попиту на рoбoчу 

силу, стрімка міграція висококваліфікованих спеціалістів. 
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РОЗДІЛ ІV 

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 

4.1 Territorial Development Management: Directions of Social 

Transformations 

The region development is multidimensional and multifaceted process that is 

usually viewed in terms of different social and economic goals. Aspects of 

development traditionally include the following: growth of production and income; 

changes in public consciousness; changes in the institutional, social and 

administrative structures of society; changes in the traditions and social customs of 

the population. 

Territorial community development is a process of rethinking and awareness 

of the population's role in sustainable development, which aims to mobilize 

community assets, develop their own potential, create conditions for self-

sufficiency of basic economic, social, political, cultural and environmental needs 

by empowering the population, in close partnership local government, business and 

population and with the support of the national government. Therefore, we should 

focus on positive changes in the state of the territorial community. In our opinion, 

development is a process of continuous qualitative, natural and organized 

transformations, changes in the existing state of the territorial community as a 

result of the activities of certain entities. At the same time, organized development 

requires assessment of opportunities and identification of the territorial community 

problems with subsequent access to practical actions. 

An important issue today is the further systematic improvement of the basic 

principles of financial support for the development of territorial communities, as 

this development is provided not only by local governments, but also by a number 

of other entities that promote or hinder its development according to their interests 

and powers. Transformation of the territorial structure of power, its 

decentralization, in particular the introduction of territorial self-government, is 

considered an important task in the process of restoring political and administrative 

systems. The essence of administrative-territorial reform in Ukraine, in our 

opinion, was to solve the following main tasks: 

ensuring the territorial integrity of administrative-territorial units, in which 

the so-called inter-settlement territories disappear, each administrative-territorial 

unit must be inseparable, enclaves of some administrative units on the territory of 

others are not allowed; 

the desire for managerial, financial and economic, social, demographic self-

sufficiency of units of administrative-territorial organization; 

it is possible to consolidate the administrative-territorial units of the oblast 

(region) level, taking into account regional peculiarities and expediency; 

avoiding the gap between the government and citizens, involvement of 

territorial communities’ residents to addressing issues of local importance through 

the creation of conditions for higher socio-economic activity of the population, 

stimulating self-organization of citizens; 
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delimitation of functions and powers between bodies of state power and local 

self-government with legislative definition of the list of issues of local significance 

and their assignment to the exclusive competence of local self-government bodies; 

distribution of public authorities’ functions and powers by levels of 

administrative-territorial management based on the principles of bringing 

administrative, socio-cultural, economic, communal and other services to the 

population, more efficient and quality provision of such services, inclusion of 

members of territorial communities directly through administrative-territorial 

bodies units and self-organization of citizens in solving issues of local importance; 

elimination of powers substitution of local self-government bodies by state 

authorities, formation of executive bodies of local self-government at the basic, 

district, regional levels; 

determination of the essence and limits of control functions of state 

authorities in relation to local self-government bodies; 

changes in inter-budgetary relations, increasing the share of local budget 

revenues in the consolidated state budget, forming a state fund to support local 

budgets and guaranteeing a minimum level of budget support for all territorial 

communities, introduction of an effective system of budget equalization; 

establishing the principle of independence and non-subordination between 

the budgets of the basic, district, regional levels. 

Communities are a self-governing community of people, a kind of space 

within which the interests of residents are united in order to meet their own 

economic, social, cultural, household needs, and so on. Communities are the 

primary or main actors of public local government. Without them, it is impossible 

to imagine civil society and it is impossible to build a capable, capable self-

government. At the same time, the importance of governing bodies should not be 

underestimated, as they have an important life support function, but they are only 

executors of the will of the community. And this has the key approach in 

understanding the nature and purpose of territorial communities. 

The system of socially conditioned interests is the important integral feature 

of the territorial community, and it is the interests (needs) of residents as the 

driving force of municipal government is an extremely important component in the 

organization of local self-government. Public interests are common interests, a 

kind of averaging of personal, group interests. In other words, these are public 

interests, without the satisfaction of which it is impossible, on the one hand, the 

realization of private interests, and on the other – ensuring the integrity, 

sustainability and normal development of local government. These are officially 

recognized interests that have the support of the state and legal protection. 

An important element of the local self-government success should be the 

involvement of citizens themselves, members of the territorial community in the 

development of the territory, urban planning, involvement of civil society in the 

development, management decisions and control over their implementation. 

Democracy at the local level can provide a powerful impetus to achieve the 

ambitious goal of achieving truly European life standards in our cities and villages. 
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Public-private partnership as an innovative form of rural management is focused 

on their development and economic viability. The orientation of the mechanism on 

cooperation of territorial communities actualizes it in view of the fast course of the 

power decentralization reform in Ukraine and the predominance of rural areas 

within the state. Within the framework of a public-private partnership, public 

authorities or local self-government bodies transfer part of their powers to a private 

partner (one or more). Accordingly, the private partner (individual or enterprise) is 

responsible for implementing a project designed to address some of the socio-

economic or environmental problems of the local community. The subjects of 

public-private partnership in rural areas include local governments (village, 

settlement councils (including councils of the united territorial community), their 

chairmen, executive committees, elders, as well as bodies representing common 

interests territorial communities), persons-entrepreneurs, legal enterprises of 

various organizational and legal forms. 

Speaking about the mechanisms of representative democracy in the 

realization of the rights of national minorities, we would like to pay attention to 

human resources, so the choice of form and methods of defending their rights 

depends on the person. Therefore, we consider the formation of civic competencies 

of the population important for the formation of an effective mechanism of 

representative democracy in the realization of the rights of national minorities. It is 

no less important than the legislative consolidation of possible procedures and 

mechanisms for the protection and enforcement of rights. We present the 

understanding of civic competences in the sense that follows from the provisions 

of Recommendation 2006/962 / EC of the European Parliament and of the Council 

(EU) on core competences for lifelong learning of 18 December 2006.1  

In our opinion, the analysis of the concept of citizenship is important for the 

disclosure of the concept of civic competence and in the implementation and 

protection of the rights of national minorities. We understand citizenship as a 

person's position in relation to his state, his people and the ethnic group with which 

he identifies, as well as the willingness and ability to do something for their 

benefit. We emphasize that in this context, the category of the state, as a political 

administrative-territorial unit, may not coincide with the categories of ethnicity and 

people (here we understand this category more as a population). 

We define citizenship in the processes of representative democracy at the 

regional and national levels as a spiritual and moral value, worldview and 

psychological characteristics of a person, which determines his desire, duty and 

responsibility to the territory where he lives and the ethnic group with which he 

identifies. In order to exercise civic competencies at the regional and state levels, 

in particular to participate in the procedures of representative democracy, it is 

necessary to master such competencies as: the ability to make decisions; a set of 

 
1 Recommendation 2006/962 / EC of the European Parliament and of the Council (EU) "On core 

competences for lifelong learning" of 18 December 2006. URL: 
https://publicsearch.coe.int/#k=On%20core%20competences%20for%20lifelong%20learning%22

%20of%2018%20December%2020 (дата звернення: 01.03.2021) 
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individual abilities necessary to achieve the goal (mainly the ability to work with 

different partners, perform different roles in a team, plan independently, etc.); 

human possession of the relevant competence and attitude to the subject of activity 

(a wide range of competencies, starting with political or social activity, 

determining their ratio of ways to achieve the goal of legal and other social norms 

of society, multicultural competence, etc.); integral quality of personality, which is 

manifested in the ability and willingness to act (ability and willingness of a young 

person to work, acquire new knowledge and skills, apply them in practice, spend 

their own time and abilities on public purposes, etc.). 

It should be noted that the civic competence of the individual is an important 

factor in the development of Ukrainian society, especially today, its formation as a 

civil society, so its formation (especially among young people) requires purposeful 

efforts of both government (central and local) and education and the general 

public. . But the question arises as to how civic competencies are formed. Mostly 

their formation is outside the system of higher education, because within it they are 

considered as additional to professional. On the other hand, it is impossible to 

exclude from public life those persons who do not receive education in higher 

educational institutions, before professional or professional. 

Accordingly, civic competencies are formed mainly through non-formal and 

informal education. These can be: trainings, project activities, participation in 

various target programs, analysis of life situations – for the formation of 

competencies, the ability to make decisions and a set of individual abilities 

necessary to achieve the goal; ); competitions, business games, participation in the 

implementation of social projects, situation modeling, participation in self-

government at the local level (school, home, interest group, university, etc.) – for 

the competence of "young people have the appropriate competence and attitude to 

the subject"; cultural projects, tourism or virtual travel, visiting art events, 

museums, exhibitions, communication with government officials, etc. – in order to 

form an integral quality of personality, which is manifested in the ability and 

willingness to act. 

The focus should be on the formation of such algorithms of behavior in the 

exercise of its rights, in particular a national minority or a person belonging to a 

national minority, which will shift the issue of preventing and resolving the social 

conflict with the national component from the plane of confrontational to 

representative democracy. 

Another area of development of territorial communities is the digitalization 

of public administration at the local level. Experts suggest a number of measures 

that can contribute to the implementation of any strategy: 

- creation of software solutions for standardized publication of problem sets; 

- mandatory publication of the results of data audits and three-component 

tests; 

- development of methodical materials on key issues in the field of open data: 

debugging processes, work with personal data, three-part test, etc .; 

introduction of a contact center to help information managers resolve current 
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issues 1 

Nowadays, the international community sees the following priority areas for 

building society in the context of digital transformation: 

- publication of data on the central portal (resources) in such a way that open 

data can be easily found and accessed in one place. 

- disclosure of data in open formats to ensure their availability to a wide 

audience of users who could find, access and use them; in many cases, this will 

involve providing data in a number of standardized formats so that they can be 

processed by computers and used by humans; 

- free disclosure of data under an open unlimited license; 

- disclosure of data without mandatory registration, which would allow users 

to select data for download without the need to log in; 

- providing access to and use of data by a wide range of users2. 

The introduction of structural change and institutional reforms instruments in 

the country requires a clear definition of socially acceptable priorities for achieving 

sustainable development goals. 

The goals of implementing the policy of digital transformation and use of 

open data in Ukraine are also correlated with the goals of sustainable development. 

They should include: 

1. Guaranteeing the realization of a person's right to access information of 

public interest. Until 2015, the right of a person to access information was 

exercised through the obligation of administrators to provide information about 

their own activities on websites (in any form) and to respond to information 

requests. The obligation to disclose all information in the form of open data 

significantly expands the right of individuals to access public information through 

the extension of the obligation to disclose public information to all public 

information, disclosure in machine-readable format.  

2. Ensuring transparency in the activities of public authorities. Disclosure of 

the entire array of data on the activities of an enterprise or institution radically 

increases transparency compared to the answers to certain requests. In some areas, 

such as procurement, this radical transparency becomes the basis of public policy.  

3. Stimulation of innovations and implementation of economic activity. 

Disclosure of open data has a direct economic effect, in particular in the form of 

increased sales, increased value added, job creation, reduced costs, etc.3 

At the conceptual level, the International Open Data Charter proclaims the 

content, approaches and measures aimed at implementing such a digitalization 

policy at the level of local self-government. It is an international initiative that 

promotes the collaboration, adoption and implementation of common principles, 

 
1 Політика відкритих даних. Офіс ефективного регулювання BRDO. URL: 
https://cdn.regulation.gov.ua/f6/aa/ac/e6/regulation.gov.ua_GB%20Open%20data%20UA%20upd

%20(2).pdf 
2 Міжнародна хартія відкритих даних. URL: http://opendatacharter.net/adopt-the-charter/ 
3 Міністерство та Комітет цифрової трансформації України. Офіційна вебсторінка. URL: 

https://thedigital.gov.ua/ministry 
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standards and best practices for the disclosure and use of open data around the 

world. An application to join the Charter may be submitted by a local authority if it 

has started to implement an open data policy. The Charter provides for such main 

directions of development: 

− development and adoption of regulatory framework (provisions on open 

data, job descriptions, procedures, maintenance and publication of registers); 

− audit of open data, formation of the register of open data of the local self-

government body; 

− advanced training of employees in the disclosure and use of data; 

−  creation of a structural unit or position in the field of data management; 

− modernization of information systems for data export in open machine-

readable formats, formation of open APIs (application programming interfaces); 

− establishment and strengthening of information exchange between 

structural subdivisions of local self-government body; 

− establishment of electronic services; 

− conducting consultations with business and the public on opening data 

sets, improving their quality; 

− introduction of a local open data portal; 

− promotion of open data: organization of hackathons, open data 

competitions and more1. 

The decision to accede to the Charter obliges local governments to 

implement in their activities the principles of work based on the widespread use of 

various forms of digitalization in the context of the use of open data: 

1. Openness by default. This principle presupposes the openness of data. All 

public information is open, except as provided by law. Managers should 

proactively open new sets. Moreover, it is necessary to ensure the protection of 

personal data and other information with limited access. 

2. Efficiency and clarity. The value of open data lies in their relevance. 

Therefore, it is important to update the data quickly – as soon as possible after the 

changes. In the case of transport data, changes can occur in real time. Open data 

should be disclosed in the original, summary and most detailed form. This will 

ensure their completeness. 

3. Availability and use. The availability and use of open data has several 

aspects. First of all, the publication of data on portals in machine-readable formats 

allows for their automated collection and processing. In addition, users should be 

able to easily find the information they need. Data must be free and licensed. 

4. Comparability and possibility of combination with other data 

(interoperability). The more public authorities, citizens, public and private 

organizations use open data, the more they receive social and economic benefits. 

This applies to government, commercial and non-commercial use. Open data can 

help identify social and economic challenges, monitor and deliver sustainable 

 
1 План дій з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних. URL: 

https://data.gov.ua/pages/plan-dii-z-pryiednannia-odc 
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development programs. Open data can also help address global challenges such as 

poverty, hunger, climate change and inequality. By nature, open data is a fair 

resource that gives additional opportunities to all people, giving them access to 

data, regardless of who they are or where they come from. However, we also 

recognize the existence of a global digital divide between technological tools and 

experience. This divide limits the ability of socially and economically marginalized 

groups to access and use open data. 

The ability to combine and combine different types of data significantly 

increases their value. Therefore, the data should be compared and prepared for 

combination with other data, for example, contain individual identification codes, 

have the same value formats and units of measurement. 

5. Better governance and public participation. 

Open data provides transparency and accountability. As a result of the 

introduction of electronic services, it is possible to more effectively involve 

citizens in making management decisions. 

6. Inclusive development and innovation. 

Open data promotes inclusive economic development and innovation at the 

local level. For example, entrepreneurs can create new IT products based on data1. 

In such processes, digitalization is undoubtedly designed to ensure effective 

communication, extraterritoriality, transparency, competitive environment, 

inclusiveness, innovation, optimize control, monitoring, ensure access to these 

processes of all stakeholders, speed up processes and more. As a result, it should 

lead to a significant improvement in the quality of administrative services, 

satisfaction of citizens with the level and quality of life, communication between 

public administration entities, and thus – gradual and stable development of 

regions to ensure the common good in economic, social and environmental 

spheres. 

As a reflection of the approaches outlined by us, the question arises of unite 

territorial communities’ own understanding of the goals of sustainable 

development and their perception as guidelines in the development and 

implementation of management decisions. Speaking of the territorial community as 

a basic component of the structural hierarchy of state building, in addition to its 

capacity, we emphasize its responsibility. By the way, the Sustainable 

Development Strategy "Ukraine – 2020" considers the vector of responsibility 

given the importance of unite territorial communities. The vector of responsibility 

is seen as providing guarantees that every citizen, regardless of race, color, 

political, religious or other beliefs, gender, ethnic and social origin, property status, 

place of residence, language or other characteristics, will have access to high 

quality education, system health care and other services in the public and private 

sectors. Territorial communities will independently solve issues of local 

significance, their own well-being and will be responsible for the development of 

 
1 Принципи узагальнено автором на основі джерела: Міжнародна хартія відкритих даних. 

URL: http://opendatacharter.net/adopt-the-charter/ 



STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ECONOMY  

OF INDEPENDENT UKRAINE 

 

328 

the whole country.1 

We want to emphasize that a responsible unite territorial communities, in our 

understanding, is a community that is responsible not only to its inhabitants 

(political, moral, financial, etc.), but also to future generations of Ukrainians in 

general through preserving the environment, sovereignty and integrity of the 

country, historical and cultural heritage. , rational, not consumer use of resources, 

taking into account the priorities of national and global development, etc. That is, a 

responsible unite territorial communities can be defined as one that builds its 

activities taking into account the possible impact of its management decisions and 

activities not only on the interests of the community but also on society as a whole, 

the interests of the region and the state, environment (including cultural 

environment). adheres to the principles of publicity and ethics, as well as interacts 

with all stakeholders (population, authorities at various levels of government, the 

public, etc.). 
 

 

 

4.2 Territorial Development Management:Regional Aspects of Publicpolicy 

on Population Aging and Related Issues 

Every person in any country in the world should have an opportunity to live 

their life as long as possible in good health and that is what weall endeavour to 

achieve. WHO defines "healthy longevity" as the process of developing and 

maintaining the functional ability that enables wellbeing in older age2.This means 

that the process of aging should be accompanied by the preservation of both 

physical and mental efficiency for as long a period of time as possible, as well as 

the availability of services for older people in different needs. The creation of such 

a supportive environment is a confirmation of the country's commitment to the 

Sustainable Development Goals, where the basic aspects and approaches to the 

formation of national policies are set out, and it is reflected in the development of 

national plans and strategies. Accordingly, countries must fulfil their commitments 

and take coordinated actions for establishing national policies. These will be 

innovative evidence-based policies for maintaining the well-being of all age groups 

and are implemented in all sectors. 

Global efforts aimed at improving the health of the elderly are to ensure that 

the increase in life expectancy is not accompanied by an increase in morbidity. As 

the world experience shows, health systems of low and middle economic 

development countries (hereinafter – LMIC) are more effective in the 

counteraction of infectious diseases. Therefore, the dominance in the overall 

structure of chronic non-communicable diseases and high mortality from them is a 

serious challenge for the health system. 

 
1 Стратегія сталого розвитку "Україна – 2020", схвалена Указом Президента України від 

12 січня 2015 року № 5/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text 
2World Health Organization. World report on ageing and health. World Health Organization, 

2015. 
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Increasing the share of elderly in the general population and maintaining this 

trend forces governments to review approaches periodically while shaping their 

national strategies, and take into account the specifics of the demographic process. 

Although population aging is observed in almost all countries of the world, some 

causal features should be taken into account in terms of public policy: if in 

developed countries population aging occurs due to increased life expectancy, and 

therefore an increase in the number of elderly people, then, for example, in 

Ukraine it occurs due to by reducing the birth rate and increasing mortality of 

people of working age. 

The projected increase in the number and proportion of older population and 

the formation of policies to create appropriate living conditions is a serious 

problem for politicians and decision makers in various fields. Medical services are 

closely linked to the provision of social services and economic support, including 

housing, food, increased costs of inpatient care and related activities, prevention 

and rehabilitation programs. 

Decisions made at both the national and regional levels to adapt national 

measures to the local needs of the elderly are becoming increasingly complex for 

several reasons: 

• Firstly, the growing number of elderly needs priority attention from society. 

According to research1, more than 15 years ago there was already a so-called 

principle of "three fives" in Ukraine: every fifth citizen of the country was an 

elderly person; one in five elderly people lived alone; one in five elderly people 

living alone lost the ability to self-care. 

• Secondly, the reduction or loss of physical capacity and ability to self-care 

of the elderly, due to the deterioration of their health, leads to an increase in the 

need for outside care and medical and social services. This in turn creates an 

increase in social, economic and medical costs for decades to come. 

• Thirdly, chronic psychological stress, declining incomes and forced 

lifestyles lead to accelerated aging and earlier development of age-related 

pathology, including the development of dementia, thus increasing the number of 

people in need of long-term care. 

• Fourthly, the growing number of young people with disabilities who are 

potential candidates for long-term geriatric care must be taken into account today. 

• Fifthly, the lack of evidence-based geriatric policy measures in Ukraine 

(few scientific and analytical studies have been conducted in this area). 

Regions as units of the regional level of government in accordance with 

current legislation2 should take into account the needs of local residents in 

decision-making process, taking over part of the powers of central government. 

 
1Табачніков С. І., Чайковська В. В., Черкасов В. Г., Маркова М. В., Пінчук І. Я. Напрями 
розвитку реабілітаційної геронтопсихіатричної допомоги в Україні Медицинскиеи 

сследования. 2001. Т. 1, вып. 1. С. 21–22. 
2Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. 

№ 333-р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80. 
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The optimal distribution of powers between local governments and executive 

authorities on the principles of transfer of power to the lowest level of government 

for the most effective implementation allows to address all local issues, including 

the availability and quality of health and social services. 

Adequate quality of life , in particular of the elderly, can be ensured through 

the formation and implementation of state regional policy, which provides a 

system of measures and concerted actions of central and local executive bodies, 

local governments and their officials1. Thus, regional measures in connection with 

the problem of population aging should lead to changes in the systems that serve 

these populations in an increasing volume. Ensuring such a process requires a clear 

understanding of the issue of maintaining health in old age and a targeted 

understanding of measures that can improve the situation. Such changes can be 

implemented with the involvement of all sectors, as the health of older people is 

affected not only by the systems that provide medical and long-term care, but also 

by the conditions in which these people live throughout their lives. 

Increasing the life expectancy of the population, and therefore increasing the 

number and share of the elderly, makes us think about the quality of life and health 

of this group of people. This depends in part on the ability of families and 

communities, existing social and medical service delivery systems to provide 

optimal support for the elderly, as well as the region's economic capacity and the 

political will of its leadership. 

Focusing on health and age is crucial for several reasons. Health is one of the 

most important indicators of well-being, and accounts for a large share of social 

spending on health and social services for the elderly, and therefore also influences 

social policy and its programs. In addition, health can be managed through high-

quality disease prevention programs as well as effective medical services. But 

health care for the elderly differs from that provided to other age groups in several 

respects: increased resource needs due to age-related diseases; intertwining of 

professional health services with social services; frequent occurrence of important 

ethical issues; greater prevalence of physical and mental illnesses2. 

In this regard, the issue of providing assistance on a permanent basis at the 

community level with the involvement of specialized specialists, as well as 

ensuring an appropriate balance between family and government in providing 

assistance, care and support. Meanwhile, the nature and quality of services 

provided are less and frequently discussed, and the need to quantify the benefits 

that can be achieved in the development of other alternative aids is rarely 

considered. In addition, older people who receive help are often stereotyped as a 

burden and marginalized on this basis3. 

 
1Про засади державної регіональної політики: Закон України від 05.02.2015 №156-VIII. 
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19. 
2National Research Council, & Committee On Population. (2001). Preparing for an aging world: 

The case for cross-national research. National Academies Press. 
3Чань, М. Всемирный доклад о старении и здоровье. Женева: Всемирная Организация 

Здравоохранения. 2015 г. 
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Dementia remains one of the major problems determined by the aging of the 

population, both in developed and developing countries. This disease causes 

disability of elderly people and is a major cause of dependence on caregivers. The 

progression of dementia is associated with the strengthening of this dependence 

and the increasing of resources because of additional care and needs1, as well as 

having psychological pressure on the families. 

Being one of those few disorders of health, dementia itself has a 

macroeconomic effect2. An estimated dementia costs amounted to $ 604 billion 

worldwide in 2010. The main part of these costs (84%) equally consists of 

unofficial unpaid family-provided assistance and direct social assistance costs 

provided by specialist institutions3. Although the cost of direct medical care is only 

16% of global spending, this can be a serious challenge for the health system of 

LMIC. 

The situation is aggravated also by the fact that health care systems are over-

bloated, under-supplied and under-financed, and along with low motivational level 

of staff and limited professional training knowledge of mental health results in 

delivering poor services for the elderly, especially those with dementia4. Lack of 

awareness and stigma also lead to limited access to treatment and receiving timely 

assistance in hospitals. So many carers do not complain about problems, although 

their relatives may have significant cognitive impairment. 

According to epidemiological studies, it is expected that the number of 

patients with dementia will be doubled every 20 years, with most of these people 

live in the LMIC. And just in these countries dementia is underestimated, 

insufficiently disclosed and unstable, where other basically non-social priorities are 

determined. An increasing needs for social and medical assistance to an increasing 

number of patients with dementia is a reason for a serious concern to the leadership 

of all countries to make comprehensive analysis of the situation5. Therefore, given 

the seriousness of the situation, within this study, we made the first step to analyse 

why the spread of dementia causes a different response from national managers, 

politicians and civic organizations around the world. 

The small progress has made in preventing dementia requires comprehensive 

thinking on the successes and failures, in view of the large investments made by 

governments of developed countries, the commercial sector and charitable 

organizations in overcoming the disease in recent decades. Dementia has become a 

 
1World Health Organization. Dementia: a public health priority. World Health Organization, 2012. 
2Banerjee, Sube. Good news on dementia prevalence-we can make a difference. The Lancet, 2013, 

382.9902: 1384-1386. 
3Wimo, A., & Prince, M. World Alzheimer’s Report 2010. The Global Economic Impact of 

Dementia (21 September 2010). Alzheimer’s Disease International. London, UK. 
4Ferri, CleusaPinheiro, and K. S. Jacob. "Dementia in low-income and middle-income countries: 
Different realities mandate tailored solutions." PLoS Medicine 14.3 (2017): e1002271. 
5Dementia: a public health priority. WHO, 2012. Available from: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/75263/9789241564458_eng.pdf?sequence=1. 
7. Vroom, Victor H. Leadership and the decision-making process. Organizational dynamics, 2000, 

28.4: 82-94. 
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topic of international political interest and therefore it attracts more and more 

attention. Since policy makers and managers have different goals and work in a 

variety of national contexts, there is a significant difference in the way potential 

benefits of new national strategies are considered and which evidences is 

considered credible, sufficient and convincing to be taken into account. 

All countries seek to strengthen the effectiveness of health systems, 

especially those with limited resources, so policy makers need to understand how it 

works and which ways are the best to start with to achieve results. Scientists are 

called upon to help determine the cause-and-effect relationship of dementia to 

develop a set of management measures, which will help both health and social 

systems managers to make the right decisions. This will also contribute to 

improving the quality of management decisions1, which should be well-balanced, 

well-grounded and consistent with the goals set, and be accompanied by accessible 

information on the implications of alternative ways to achieve them. 

Dementia is a prototype of a series of chronic progressive disorders that 

affect aging of the brain, including neurodegenerative disorders, such as 

Parkinson's disease. These disorders have much in common in terms of their socio-

economic impact and specific problems for determining the cost of medical 

interventions. Understanding their socio-economic impact is key to determining 

the value of programs for diagnosis, treatment and prevention, as well as for 

decisions concerning investment in research and development of new technologies. 

Although it is important and necessary to use information from dementia 

studies to generate evidence-based policy, excessive interpretation of results or 

careless analysis of key factors may overestimate the findings that can effect policy 

planning in not the best way2. According to scientists, for countries with low 

economic development and limited resources, excessive attention to the dementia 

epidemic can lead to misleading policy planning and can have unforeseen negative 

consequences for the health system3. 

The first epidemiological dementia studies in Western Europe were launched 

in the 1980s and had a significant impact on politics 10 years later. These studies 

are still valid having an impact on policy development nowadays and continue to 

assess the scale and "distribution" of dementia within Europe being used at both 

the national and local levels4. Such studies reinforce governments' arguments for 

improving the quality of life of the elderly with dementia and their families or 

caregivers. 

More and more countries are focusing on the rights in the context of 

 
1Vroom, Victor H. Leadership and the decision-making process. Organizational dynamics, 2000, 

28.4: 82-94. 
2WU, Yu-Tzu; MATTHEWS, Fiona E.; BRAYNE, Carol. Dementia: time trends and policy 
responses. Maturitas, 2014, 79.2: 191-195. 
3Mcveigh, Joanne, et al. Promoting good policy for leadership and governance of health related 

rehabilitation: a realist synthesis. Globalization and health, 2016, 12.1: 49. 
4Wu, Yu-Tzu, et al. Dementia in western Europe: epidemiological evidence and implications for 

policy making. The Lancet Neurology, 2016, 15.1: 116-124. 
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dementia, and at least ten developed countries have already formulated national 

plans for the prevention and treatment of this disease. The assumption that only 

developed countries contribute to health plans are controversial, as some 

developing countries are also working to achieve this goal (for example, Nigeria 

and India). Of course, a lack of financial resources can be a serious barrier to 

neglecting the issue of dementia, so developed countries, with greater opportunity 

and tendency to introduce and implement the new services in the medical and 

social sphere, are more progressive. 

The estimated prevalence of dementia varies between countries, as well as 

between urban and rural areas. It is established that the influence of diagnostic 

criteria on the estimation of prevalence is significant especially in developing 

countries1, which leads to the distortion of the real situation. The use of approaches 

relevant and suitable to evaluate, for example, cardiovascular diseases and cancer, 

is not useful for the diagnosis of dementia; therefore, there is a need for a 

standardized dementia definition and diagnostic criteria improvement2. 

The financial burden generated by dementia is enormous. The annual cost is 

approximately 10 000 euros worth of social and medical services per one elderly 

with dementia3. There was a rise of 35% in costs of dealing with dementia issue 

worldwide in 2015 compared to 20104. Taking into account all these facts we 

noticed a certain imbalance: 58%-60% of people with dementia live in the 

countries with low and lower-middle-income economies, while 86%5of all costs 

remain concentrated in high-income countries. The lack of information for 

comparison in dynamics in low and middle income countries and geographical 

variations may indicate potential risk factors for the population or a systematic 

difference in the clinical application of diagnosis of dementia6. 

All key determinants affecting health, including socioeconomic, biological, 

environmental ones and quality of health services, are accumulated in the average 

life expectancy indicator7. Life expectancy in the world has been increasing 

leading to the rise in dementia prevalence. After 65 years of age, dementia rates 

tend to double every five years in developed countries, and every seven years in 

 
1WU, Yu-Tzu; MATTHEWS, Fiona E.; BRAYNE, Carol. Dementia: time trends and policy 
responses. Maturitas, 2014, 79.2: 191-195. 
2Brayne, Carol, and Daniel Davis. «Making Alzheimer’s and dementia research fit for 

populations.» Lancet 380.9851 (2012): 1441. 
3Cieto, Bianca Bolzan, et al. Dementia care in public health in Brazil and the world: A systematic 

review. Dementia & Neuropsychologia, 2014, 8.1: 40-46. 
4Wimo, Anders, et al. "The worldwide costs of dementia 2015 and comparisons with 
2010." Alzheimer's & Dementia 13.1 (2017): 1-7. 
5Wimo, Anders, et al. "The worldwide costs of dementia 2015 and comparisons with 

2010." Alzheimer's & Dementia 13.1 (2017): 1-7. 
6Solomon, Alina, et al. Advances in the prevention of Alzheimer’s disease and dementia. Journal 

of internal medicine, 2014, 275.3: 229-250. 
7Chepelevska, L. A., Rudnyzkyj O. P. Average life expectancy as a criterion for medical and 
demographic situation in Ukraine. Bulletin of Social Hygiene and Organization of Health Care of 

Ukraine, 2014, (2), 39-43. 
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developing countries1. Increasing longevity of life is a major milestone of public 

health, and people could be more pleased living their healthy life, rather than 

becoming a burden to public health for many years, becoming dependent on 

outsourced care and suffering from the manifestations of the disease, the 

development of which can be largely prevented or delayed. But even with 

prevention programs in place, the aging population is likely to increase the number 

of people who die from dementia and with severe cognitive impairment2. 

A simple mortality indicator or integrated life expectancy indicator, 

calculated on the basis of available mortality data, can often say more about the 

level and direction of society development than complex macroeconomic 

indicators. The research on the cause of death can provide valuable information 

about life expectancy and knowledge of what actually causes death can be valuable 

in the care of dementia patients, especially at the terminal stage3. 

Policy planning at the present stage is mostly based on data of dementia 

prevalence, hence the increase in the life expectancy of the population requires а 

constant review of governmental approaches to this policy. This process will be 

accompanied by many problems associated with stigma and lack of resources for 

adequate care for people with dementia, but the first step towards overcoming 

dementia is to have this problem recognized as such by the government. 

The importance of the dementia issues has almost reached the level of HIV 

epidemic consideration; hence the strengthening of epidemiological research may 

increase the evidence base for predicting the prevalence of dementia. The research 

of the influence of economic development on dementia counteraction shows that 

only half of the countries with the highest dementia death rates are represented by 

high-income countries, whereas almost half of the countries with income above the 

average level refer to the countries with the lowest rates. The highest dementia 

death rates are observed in all four groups of countries, divided according to their 

level of economic development based on the World Bank classification, but low 

rates are absent in poor countries. The lowest dementia death indicator as well as 

the highest one are recorded in highly developed countries. 

Life expectancy in the world has been increasing, leading to the rise in 

dementia prevalence. The research on the cause of death can provide valuable 

information about life expectancy and knowledge of what actually causes death 

can be valuable in the care of dementia patients, especially at the terminal stage. In 

the first group of countries with the lowest dementia death rates (Fig. 1), a quarter 

of countries have a high level of life expectancy (76.5 years or more) with high 

economic development. We assume that this situation can be explained by two 

options: it may be either a result of a high level of prevention programs, or a low 

 
1Larson, Eric B. Prospects for delaying the rising tide of worldwide, late-life dementias. 
International Psychogeriatrics, 2010, 22.8: 1196-1202. 
2Brayne, Carol, et al. Dementia before death in ageing societies - the promise of prevention and the 

reality. PLoS medicine, 2006, 3.10: e397. 
3Brunnström, H. R., and E. M. Englund. "Cause of death in patients with dementia 

disorders." European Journal of Neurology 16.4 (2009): 488-492. 
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level of diagnosis of dementia. 

 
Figure 1 – The group of the countries with the lowest dementia death rates 

and their life expectancy rates, calculated for 100,000 of population 
 

Within the second group of countries with the highest levels of mortality 

from dementia (Fig. 2), only a third of them are leaders in terms of life expectancy 

(78.5 years and higher). At the same time, 10 out of 20 countries are 

representatives of the Middle East and North Africa and they are distinguished by 

low life expectancy indicators – from 63.8 to 76.05 years (with the exception of 

Bahrain). 

We found no correlation between prevalence of dementia, mortality from 

dementia, longevity of life or level of economic development and dementia policy. 

So we assume the development of dementia policy depends directly on the will and 

desire of policy makers.  

Ukraine is one of the biggest country in Europe with ageing population and 

extremely low level of dementia awareness. The first step indeveloping dementia 

policy is toattract attention to dementia as a medical and social problem at the 

national level involving policy makers into the discussion. In launching this 

process the role of NGOs is invaluable. 

It is important and necessary to use information from dementia studies to 

generate evidence-based policy. But excessive interpretation of results or careless 

analysis of key factors may overestimate the findings that can effect policy 

planning in not the best way, especially for countries with low economic 

development and limited resources. Excessive attention to the dementia epidemic 

can lead to misleading policy planning and can have unforeseen negative 

consequences for the health system. That is why Ukraine needs to learn from 
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international experience. 

 
Figure 2 – The group of the countries with the highest dementia death rates 

and their life expectancy rates, calculated for 100,000 of population 
 

Dementia is probably a clinically quiet disorder that begins in middle age 

(about 40-60 years), and the terminal stage is actively manifested by symptoms of 

dementia much later. This hypothesis suggests age frames for using opportunities 

to reduce the risk factors for developing dementia1. Screening for all elderly people 

is not recommended, but people with the highest risk of dementia can be identified. 

High prevalence of cardiovascular disease also plays an important role in 

increasing the risk of dementia and this can partly explain the deviation of rates in 

different countries2. 

It has been established over the last decade that dementia is being diagnosed 

rarely up to 65 years of age, but after 65 years the incidence increases 

exponentially with a steeper curve after 80 years of age. The low social and 

economic levels in the early stages of living affect not only physical growth of a 

person but also their mental development, increasing the risk of chronic diseases 

and the emergence of Alzheimer's disease. Healthier and more favorable social and 

economic conditions in childhood and adolescence lead to a better ability of the 

brain to cope with increasing physiological changes with age and reduce the risk of 

arising dementia in the younger age3. Significant historical events, such as the First 

 
1Frankish, Helen; Horton, Richard. Prevention and management of dementia: a priority for public 
health. The Lancet, 2017, 390.10113: 2614-2615. 
2Pająk, Andrzej, and Magdalena Kozela."Cardiovascular disease in Central and East 

Europe." Public Health Reviews 33.2 (2011): 416. 
3Larson, Eric B. Prospects for delaying the rising tide of worldwide, late-life dementias. 

International Psychogeriatrics, 2010, 22.8: 1196-1202. 
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World War and the Second World War, civil wars, famine and complicated 

infectious diseases, were also likely to have a profound impact on living 

conditions, life expectancy, growth and development, physical and mental health in 

different generations1. 

The prevention of chronic mental disorders and the improvement of the 

quality of life of people with such disorders are partly included in the national 

strategic plans for the maintaining of public health. But the development and 

implementation of coherent plans that balance the prospects for many different 

stakeholders in counteraction of dementia is a challenge. Given the 

multidimensional nature of this disease, state policy planning is currently limited to 

three areas2: (1) to invest enormous amounts into research that may eventually 

delay or prevent the development of dementia; (2) to develop plans for delivering 

health and care services; or (3) the combination of these two options. 

Attracting attention to dementia as a medical and social problem at the level 

of an individual country depends directly on the will and desire of political 

managers.  

The progressive nature of the disease changes the needs of people living with 

dementia in time and requires constant evaluation and changes of approaches 

adapted to national opportunities and priorities. It is anticipated that policies should 

be based on reliable and convincing scientific data, epidemiological studies, and 

the implementation of the strategy in practice should be supported financially. 

Much of the research on the risk factors for dementia occurs in high-income 

countries. However, more research in developing countries is needed to understand 

the nature of the problem better, taking into account the different social and 

economic contexts, and not to repeat the mistakes of high-income countries that are 

over-dependent on high-value inpatient care. 

The costs of expensive therapy with low efficiency bring little benefit to 

society. However, the same money invested in reducing risk factors can ensure 

more effectiveness and efficiency of management measures for dementia.  

Since many developing countries are focused on achieving positive shifts in 

dementia issues, their attention is drawn to international experience, that is, to 

those countries that have been able to make dementia one of their national 

priorities or have made significant strides in this direction. Leadership in 

developing countries must be capable of acting in the face of uncertainty and 

untenable evidence. Therefore, the need to study international practices is driven 

by the need to be guided by knowledge from various sources to summarize 

evidence-based and substantiated facts. In shaping the national response, the core 

potential of leadership is to make the best use of their internal resources and 

external partnerships, to transform the most relevant and easily applied knowledge 

 
1Wu, Yu-Tzu, et al. Dementia in western Europe: epidemiological evidence and implications for 

policy making. The Lancet Neurology, 2016, 15.1: 116-124. 
2Khachaturian, Ara S., et al. Zeroing out preventable disability: Daring to dream the impossible 
dream for dementia care: Recommendations for a national plan to advance dementia care and 

maximize functioning. 2017. 
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into the most productive areas of action that can maximize the benefits of 

improving services for people living with dementia and their caregivers. 

Discussions about leadership in the sphere of dementia are focused mainly on 

experiences in high-income countries, while little information is available on the 

experience of developing countries. Studying international experience provides an 

opportunity for the developing countries to rethink their own leadership 

experience, to enrich it with proven international practice tools, as well as to 

develop the ability to analyse situations related to leadership challenges, apply 

persuasion methods, make team decisions, and communicate effectively. 

Lesson learned from this experience indicates the need to create platforms 

that provide tools for leadership development, bringing all stakeholders together to 

promote ideas in both national and global contexts. Globally, there are separate 

platforms for civil society debate, academic conferences, and the private sector. 

However, there are very few platforms where diverse groups of actors plan 

concerted action to overcome obstacles in the context of dementia, actively 

engaging and supporting developing countries. This should encourage more 

multidisciplinary research, quality leadership input to support families, especially 

in low- and middle-income countries. 

There are numerous actors that in one way or another influence the formation 

and implementation of the dementia policy. They are academic and research 

institutions, civil society organizations, the private sector, patient groups, citizens' 

representatives, as well as international players, such as donors, development 

partners, and charitable foundations. Therefore, it would be appropriate to focus 

more on examining how leadership in each of these groups complements or 

competes with other groups, how priorities are set, and which leadership 

development models are most suitable for countries where dementia is not yet on 

the agenda. 
 

 
 

4.3 Territory Development Management: Economic Aspects 

The efficient development of territories is a base of successful changes 

expected by the Ukrainian society. Correspondingly, the development management 

for a certain territory shall include a number of approaches, principles and 

methods, based on which regional progressive transformations will be effected. In 

particular, the management of the territory development shall be executed in the 

context of its organizational, administrative, institutional, social and economic 

aspects. To ensure an adequate standard of living for people residing within a 

specified territory according to standards applied in advanced economies, to 

guarantee positive transformations of a region and the country as a whole, a 

management model, which provides the continuous and sustainable territory 

development, shall be found. Hereby, economic levers, impetuses, mechanisms 

and tools shall play an important role, since the economic aspect is a key one in the 

process of efficient transformations taking place in the Ukrainian society. 

The territory development and its management are surveyed by many 
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scientists, such as I. Ansoff, F. Brison, V. Brian, J. Warda, G. Gordon, B. Karlof, 

who study the peculiarities of the regional development and its strategic 

management in advanced economies. Domestic researchers who also study these 

issues are as follows: H. V. Atamanchuk, V. M. Babaev, O. Berdanova, 

V. Vakulenko, Z. Varnalii, B. Danilishyn, N. Hrynchuk, H. Zhavoronkova, 

N. Ilchenko, V. Koltun, V. Kuibida, V. Mamonova, H. Odintsova, A. Tkachuk, 

I. Chykarenko and others. 

In their papers, researchers justify processes, which proceed in the society 

and influence the regional development, provide study results related to 

opportunities of the interaction between regions and the state as a whole, and 

analyze causes, which inhibit positive transformations on the level of certain 

territories. But, taking into account the importance of the efficient development of 

the regional economy and the improvement of the territory management level, 

nowadays, a demand for deeper and more foundational studies of the above issues 

is available, together with a demand for focusing on economic aspects, which can 

ensure successful territory development. 

In the modern civilized world, government authorities mostly execute their 

management functions by means of guarantying law and order in a country. 

Advanced economies more and more often trend to the decentralization of the 

government management and expansion of authorities conferred to local 

governments. Thus, a center of the management process moves to the regional 

level, allowing making critically important decisions, which ensure the efficient 

territory development. Hereby, local governments are the most important 

authorities in making key management decisions related to subordinate region. 

In the territory development management, the leading role is given to the 

economic approach, based on the well-being of a community and its individual 

members, since the economic development is a method to solve most regional 

problems. Taking into account the national peculiarities of the economic system 

development, contemporary Ukrainian basic principles of the interaction of central 

and local governments can be determined as follows: 

− Territory management by the development and implementation of 

strategies, which can ensure the continuous and progressive economic 

development of regions; 

− Determination of functions and authorities related to the adoption of a legal 

base for the economic policy of the regional development, which cannot be 

considered by local governments, and the assignment of these functions and 

authorities to central government bodies: this refers to the financial and credit 

policy, activities of the National Bank of Ukraine, distribution of investments, 

foreign economic policy, etc.; 

− Conferring of management functions related to state-owned assets to 

regional authorities for the efficient use of these assets; 

− Granting to local authorities and local governments the right to use a major 

part of their incomes from regional budgets built up by a corresponding council. 

Scientists distinguish two major approaches to ensure the territory economic 
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development: a progressive and a liberal approach1. The progressive approach 

includes increasing of a community potential, while the liberal approach sets the 

entrepreneurship development as a main goal. Within the frame of the liberal 

approach, major problems of the regional economy can be solved, in particular, a 

people’s employment level can be improved due to private investments. Hereby, a 

non-uniform redistribution of resources is not observed, and simultaneously local 

economic management conditions are improved. 

Meanwhile, the progressive approach is a symbiosis of economic and social 

goals of the territory development and is focused on the implementation of non-

conventional economic activities and establishment of organizations, which can 

promote these activities. These organizations shall represent the community and be 

subordinate to it.  

A separate approach in a context of economic aspects related to the territory 

development is a cluster approach, which is more and more popular. Due to 

clustering, the best conditions for the economic development of individual regions 

can be created, since economic entities get access to higher-qualified employees, 

expand a range of suppliers, which want to cooperate, get more information 

regarding product markets, advanced production technologies, etc. According to 

researches, economic entities can focus on their development opportunities, since 

when they act as a system, they can use resources more efficiently and get better 

results2.  

All approaches to ensuring the territory economic development and its 

management shall focus on the solution of a strategic task – increasing regional 

contribution into the Ukrainian economic growth. Other goals will be reached in a 

context of solving this key task and will be a result of achieving the strategic goal 

of the territory development management. 

Since the territory development management shall be focused on ensuring the 

economic advance in a region, this, in its turn, will be a base for the social 

development and adequate standards of people’s well-being. In particular, this 

relates to increasing the competitive ability of regional economic entities in 

domestic and in foreign markets, efficient use of a territory economic potential, 

reasonable use of regional budget costs, involving investments, etc. 

A Concept of Reorganization of Local Governments and Territorial 

Government Organization in Ukraine provides methods and ways of the territory 

economic development3, which shall be implemented by making efficient 

management decisions by local authorities: 

– granting transfers from the state budget to each local budget; 

 
1 N. Ilchenko, R. Zhylenko. Economic development of communities: context and practical aspects 

(Canadian experience). Economic development of communities. 2006. No. 2. P. 35-40. 
2 Chykarenko I. Cluster approach in the economic development management for municipal 

structures. State management and local governments: collection of scientific papers. 2010. Ed. 4 

(7). URL : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dums/2010_4/10ciarmu.pdf 
3 Concept of Reorganization of Local Governments and Territorial Government Organization in 

Ukraine. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 
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– ensuring the execution of local authorities’ functions, determination of 

taxes and duties as a financial base for the implementation of the above functions; 

– provision of local authorities with powers to adjust rates used for local 

taxes and duties; 

– simplification of a procedure used to get access to credit resources for local 

authorities, which will use this resources for the implementation of investment 

projects at a level of their subordinate territory; 

– implementation of a mode to use the management by objectives to increase 

the efficiency and transparency for the use of local budget costs; 

– proper adjustment of property and, in particular, land relations, referred to a 

certain territory, to determine a corresponding tax base; 

– widest possible public involvement to the territory development 

management, which, in its turn, will positively influence not only social, but also 

economic development of a region. 

According to the Law of Ukraine “On Voluntary Amalgamation of Territorial 

Communities”1, communities have the opportunity to implement significant tools 

and use regional potential to ensure full-fledged local development in the process 

of territorial management. In particular, it is about the resources, powers, and 

finances needed to implement a full-fledged management process. 

The Law of Ukraine “On the Principles of State Regional Policy”, which 

defines the basic principles of state regional policy as an integral part of the 

domestic policy of Ukraine, plays an important role in managing the development 

of territories in Ukraine. 2. 

Thus, in the context of economic development of the region the regulatory 

framework in Ukraine defines the main areas of administration that should be 

implemented at the level of a particular territory in the process of decentralization 

reform . Therefore, there is reason to assume that the legal framework is sufficient 

for local authorities to be able to implement administrative functions in the 

direction of developing the economic systems of their territories and the further 

implementation of decentralization reform. 

The amalgamated territorial communities implement direct inter-budgetary 

relations with the State Budget, which has expanded their powers significantly. It 

was the different situation before the reform has been implemented – only regional 

and district budgets, budgets of cities of regional significance had such 

opportunities. In order to be able to perform functions delegated by the state to the 

amalgamated territorial communities, the latter receive transfers in the form of 

grants, subventions for the development of education, health, infrastructure in the 

region, and so on. Legislation also made it possible to approve local budgets 

regardless of the date of adoption of the Law on the State Budget. 

The decentralization reform has expanded the financial capacity of the 

 
1 Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України. Відомості Верховної 

Ради. 2015. № 13. ст. 91 
2 Про засади державної регіональної політики: Закон України. 2015 . №156-VIII. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/156-1 
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amalgamated territorial communities to manage the territories under their 

jurisdiction. However, along with the implementation of direct inter-budgetary 

relations with the State Budget and the increase of financial revenues to local 

budgets, local authorities have other tools to ensure the economic development of 

territories. In particular, it is the implementation of external borrowing, and the 

independent choice of institutions to service local budgets in relation to the 

development and own revenues of budgetary institutions. 

So it gives results, because the authorities that govern a certain area are 

interested in increasing its investment attractiveness for the benefit of the 

community, as well as taxes paid on the ground will be aimed at improving the 

welfare of the territorial population. Thus, the govern actions carried out by the 

amalgamated territorial communities will contribute to the economic as a result of 

the decentralization reform and hence a social development of the territories. 

In order to ensure the maximum effect from the management actions that 

should be carried out by authorities at the regional level, it is necessary to 

understand the tasks and the main functions that should be entrusted to them (table 

1). 

Table 1 – The main functions and typical tasks for regional authorities in the 

context of the economic development of the territory  
№  Functions Characteristics of the task within the function 

1 Planning function 

Launching of economic development programs of the region; 
implementation of strategic and current planning; drawing up and 

approval of local budgets; drawing up balances of resources needed to 

manage the economic development of the territory; calculation of 

forecast indicators of territorial development. 

2 
Organizational 

function 

Ensuring balanced economic progress in the subordinate territory; 

implementation of economic development programs based on the use 
of appropriate resource base; organization of foreign economic 

activity; ensuring the implementation of filling the budget and 

financing expenditures. 

3 
Motivational 
function 

Ensuring a socio-psychological climate in the teams of the region, 
able to motivate employees to perform tasks. 

4 
Coordinational 
function 

Influencing the processes of economic development that can ensure 

progress at the regional level and efficient use of available resources; 
promoting the implementation of economic development programs of 

the territory. 

5 Control function 

Control over the use of available resources and the functioning of 

enterprises within the law, settlement operations and financial 

activities of entities; compiling reports on the progress and results of 

economic development programs, etc. 

 

It is also necessary to focus on the fact that in the decision making process 

related to the development of territories, there are still a numerous of 

shortcomings, in particular: 

It is necessary to focus on the fact that in the process of decisions making 

related to the development of territories, today there are still a number of 

shortcomings, in particular: 
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- a significant proportion of management decisions do not meet today's 

requirements and the real parameters of economic system development; 

- in many cases, decisions taken by local authorities are duplicated with those 

taken at the national level, which leads to their accumulation; 

- inefficiency of management decisions is caused by imperfect monitoring of 

problems at the level of a separate territory, as well as low level of awareness of 

business entities about the possibilities of their development; 

lack of real connection between the subjects of management decisions and 

their executors, which does not contribute to the stimulation of regional 

development in the short and long term1 . 

These and other shortcomings that exist in the system of territorial 

development management hamper the progressive changes that must take place at 

the regional level in the state. Therefore, it is necessary to take measures to 

increase the level of implementation of management decisions in the regions. To 

this end, it is necessary to implement the principles of modern strategic 

management in the implementation of both national and regional economic policy, 

to monitor the economic policy of regional authorities and indicators of regional 

economy to objectively identify problems, needs and prospects. Strategic 

management of territorial development allows to determine a reliable course of 

regional development, which relates to the analysis of current problems and 

justification of ways to overcome them in the short, medium and long term. 

It is worth noting that the strategic approach to the development of territorial 

development makes it possible to identify and implement strategic approaches, 

based on which there is an opportunity to increase the competitiveness of both 

economic entities and the region as a whole. They are expressed through their 

niche in the market due to such economic characteristics as the quality of the goods 

offered, the introduction of innovations in the production process, the 

implementation of foreign economic activity, staff qualifications and more. 

In the direction of effective management of territorial development, a 

purposeful state policy should be implemented, capable of ensuring the integrated 

development of regions, their economic systems and their management on the 

basis of the best world experience. It should contribute to the maximum further 

process of decentralization transformations through voluntary amalgamation of 

territorial communities, which took place in Ukraine during 2015-2020 and has 

proved their effectiveness. 

In particular, it is a question of change and improvement of the territorial 

organization of the power at the subregional level – at the level of separate areas 

(rayons). This requires redistribution and delimitation of local authorities powers 

and resources, deepening the decentralization reform at the district level, 

expanding the powers of authorities at this level and appropriate resources to 

ensure the implementation of their management functions. 

Territorial development is ensured by the complex influence of external and 

 
1 Жаворонкова Г. В. Стратегічне управління розвитком регіону. URL: 

http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/IMV/article/view/2872 
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internal factors that ensure socio-economic progress and growth of welfare. 

Among the external factors, the most important are political, legal, technological, 

social and economic, which determine the development of the national economy 

(macro level of the state). Their symbiosis directly or indirectly affects the 

territorial development and activities of economic entities operating within a 

certain area. 

Along with external factors, internal factors that determine the development 

of regional systems are no less important. In particular, it is about the total 

resource, investment, personnel, innovation potential of the region, the level of its 

technological and social development, on the basis of which business entities 

operate and the development of regions at the micro level is implemented. 

According to the report "Regional Risks for Doing Business" of the World 

Economic Forum, the biggest risks for the Ukrainian economy, which affect both 

the macro- and meso, and the micro level, are: 

1. Social instability, which has a significant scale; 

2. Problems in the energy sector caused by the Russian Federation; 

3. Interstate conflict, the consequences of which are felt by all spheres of the 

national economy of Ukraine. 

Significant unemployment, which, along with the funding crisis and 

underdeveloped infrastructure, negatively affects the development of areas at the 

micro level1. These and other reasons necessitate the search for ways to improve 

the development of the territories of the Ukrainian state at the micro level, based 

on the existence of a number of phenomena of objective and subjective nature: 

− objective are a manifestation of market laws that determine the behaviour 

of economic entities in society, as well as the interaction of production, natural, 

geographical, labour and financial factors; 

− subjective are determined by the complex influence of territorial 

economic entities and local authorities, the environmental situation in the region, 

the regulatory framework that determines the development of the region, intra-

regional policy and state policy for the development of a particular region. 

The close relationship of objective and subjective factors influencing the 

functioning of regional systems, give grounds to argue that the strategic vectors of 

development of territories at the micro level should be aimed at solving key 

problems of Ukrainian society: administrative, legal, financial, technological 

innovative, etc. At the state level, it is necessary to ensure stable financial support 

for the association of territorial communities. After all, their increase in Ukraine 

without proportional increase in funding is a threat to reduce the motivation of 

communities to unite and economic development of territories in general. 

Financing needs proper control, so in the context of budget decentralization it 

is necessary to strengthen public financial control and ensure its efficiency and 

effectiveness. In addition, it is necessary to establish the most transparent activities 

 
1 Regional Risks for Doing Business, 2019. URL : https://cn. weforum.org/reports/regional-risks-

for-doing-business-2019 
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of local authorities and its control by the public. 

These actions, which should be implemented at the state level, are designed 

to promote regional development, increase the level of management of local 

authorities in relation to their subordinate territories and improve their economy as 

a whole. 

In the direction of territorial development at the micro level, mutually 

beneficial cooperation between the state and regional sectors should be established. 

An example is the experience of the United Kingdom, where partnerships have 

been established between local authorities and businesses in the form of so-called 

business zones. These zones are specific geographical areas within individual 

territories and offer a number of incentives for doing business (tax exemptions, 

investment and grant assistance, etc.) 1. 

It is worth noting that in Ukraine there are a number of institutions aimed at 

the interaction of the state and territorial economic entities, which "should fill the 

gaps that exist in multilevel governance at a time when there is no coordinated 

policy of local authorities."2 However, objective realities require, along with 

regional development, the provision of continuous development and business 

incubators, industrial parks, technology parks, clusters, public-private partnerships, 

and so on. In this regard, at the state level it is necessary to ensure the existence of 

a regime of support for members of these structures, to create the appropriate 

infrastructure, to implement a method of monitoring the development of clusters, 

technology parks, etc. 

The decentralization vector generalizes above key areas of development of 

territories at the micro level, because it is decentralization that has shown positive 

changes in society in the context of effective transformation in individual areas. 

Legislation in force in Ukraine gives grounds to assert that there is a sufficient 

regulatory framework in the state that regulates management processes in the 

process of territorial development. These processes are implemented on the basis 

of the main functions and typical tasks of regional governments in the context of 

economic development of the territory, in particular, as part of the functions of 

planning, organization, coordination, motivation and control. 

Nowadays in Ukraine there are a number of problems in the field of territorial 

development management, which hinder economic progress in the regions. 

Therefore, it is important to find ways to improve governance in this area, one of 

which is the further progress of decentralization reform and the development of 

territorial communities. At the state level, it is necessary to provide them with 

 
1 Supporting economic growth through local enterprise partnerships and enterprise zones. Official 
site of the UK Government. Policy. 7 November 2012. URL : 

https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-local-enterprise-

partnerships-leps-and-enterprise-zones/2010-to-2015-government-policy-local-enterprise-
partnerships-leps-and-enterprise-zones# appendix-1-enterprise-zones 
2 Maccani Р., Samoggia A. Multilevel governance and the role of regional agencies in territorial 

and rural development: a snapshot of three European countries. Strategic planning for local 
development: case studies from small and mid-sized European cities. Belgrade, Serbia, 2010. 6 

(June). Р. 135-152. 
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sufficient funding to implement their management functions, strengthen control 

over the use of budget funds by associations and deepen decentralization 

transformations to the subregional level. This will provide an opportunity to 

implement management actions to improve the economic policy of a particular 

area. 
 

 

 

4.4 Territorial Development Management: Local Identity Building as a 

Tool of The Community Capacity Development 

One of preconditions for the building of a modern democratic, competitive 

state, and ensuring its sustainable development is the efficient functioning and 

development of local governments. Reorganization of local governments and 

territorial government structure in Ukraine as a component of the governmental 

policy of regional development has become one of the most important on a 

Ukrainian reform agenda. It has created a base for revolutionary institutional 

reforms, for the improvement of the people’s quality of life, and is very important 

for further sectoral reforms. Due to the creation of a new system used for the 

distribution of authoritative powers between central and local governments, 

actually, a new system of relations between different branches of government and a 

new system of checks and balances are currently building in Ukraine. 

Comprehensive drivers creating a base for the development of communities, 

taking into consideration a necessity to integrate operation development goals with 

strategic goals of local identity strengthening determine the transition from the 

narrowed understanding of community capacity, which is traditionally described as 

available relevant resources and ability to use efficiently public costs, to the 

integral characterization of the community capacity and to the strategic 

development based on the involvement of available (central and decentralized, 

public and private) resources. According to this approach, a community is a 

community of citizens, who understand their rights and interests, show their skills 

to solve constructively issues related to the community development, adjust 

conflicts, can manage economic, culture and social community life and implement 

an own development strategy. Based on this advanced understanding of the 

community capacity, mechanisms and tools, which can positively influence the 

development of the community capacity can be also reinterpreted. 

Global practices, and more recently also the experience of successful 

domestic communities allow determining of a basic set of tools promoting the 

economic development, which can be used within the community purview and 

shall ensure the practical implementation of possibilities provided by the 

decentralization. They include, among other matters, procurements of goods and 

services required for local government’s execution of authoritative and delegated 

powers; public-and-private partnership within the execution of local government’s 

powers; setting rates for local taxes and duties; determination of lease terms for 

community property; informational and legal support; organization of municipal 

loans and special assets for financing certain projects with the voluntary 
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participation of community members; energetic monitoring and audit; use of 

transboundary cooperation possibilities; development of local labor markets; 

implementation of development institutes, etc. 

The practical implementation of tools promoting the economic development 

is conventionally limited by available financial resources of communities. The 

issue of insufficient financial resources for community functioning is common for 

many developing economies1. This fact causes looking for extra-budgetary 

resources, which can be used to finance community functions. Thus, the long-term 

base of the community capacity shall be the building-up of sustainable own income 

sources based on unlocking local natural, economic, human and social potential, 

involving investment resources, promoting the development of local municipal and 

private companies, thus producing sufficient jobs, which are simultaneously a 

method to include community members and thus to rally the community.  

This approach is used globally. According to OECD professionals, the 

capacity of communities is based both on fixed and intangible assets2. Fixed assets 

include services, infrastructure, natural resources and cultural assets. Intangible 

assets consist of local skills, cohesion, capacity to act, adaptability and openness to 

others, and finally, the capacity to cooperate, to make common decisions and to 

implement a common image of the future community development. Hereby, 

researches emphasize that public services are critically important, since a strict 

correlation between the quality of local public services and local government 

confidence3. Solving of these issues is to a large extent related to the building of 

the local identity as an important driver of the community consolidation and 

consolidation of its “value” core and key factor of its future development.  

Issues of the building of the local identity in the context of the community 

consolidation is studied by domestic practitioners and scientists, including 

N. Hedikova, S. Hrechana, I. Zablodska, L. Zelenkevich, I. Kotenko, V. Lola, 

L. Ovchynnikova, O. Oliinyk, A. Tkachuk, etc. 

The local, territorial identity is a multiscale and multilevel person’s 

identification with a local community, which manifests itself as a common feeling 

of participation in life and events at the place of residence (city, town or village). 

Under normal conditions, the local identity causes the building up of a certain 

system of values and standards of behavior in people settling a certain locality. 

The most community inhabitants appreciate or feel the local identity as the 

“we” sense. This identification with the local community creates the readiness of 

the community and its individual members to share usual community customs and 

act according to values shared in the local community.  

It shall be noted that the consolidation of communities aimed at the drawing 

together of people and government bodies has simultaneously produced various 

 
1 OECD Regional Outlook 2016: Productive Regions for Inclusive Societies. Paris, 2016. 306 p. 

URL: https://regions20.org/wp-content/uploads/2016/08/OECD-Regional-Outlook-2016.pdf (Last 

accessed: 10.04.2021). 
2 Ib. 
3 Ib. 
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complicated challenges. One of them is that inhabitants of new, consolidated 

communities shall re-define their local identity. Old ideas and previous 

identification shall often give place to new ones or at least be added with them. A 

capable community shall be recognizable, show a positive message to the world 

and be associated with successful images. This, will definitely improve the 

territory attractiveness for living or business, unlock the touristic, investment and 

cultural potential of the community, etc. However, all these processes shall 

undergo certain transformations, re-interpretation and, finally, require certain time.  

The local identity is required both for the self-identification with an own 

community, understanding its uniqueness, and for the wide identification – within 

the frame of large social and territorial groups and formations and finally within 

the frame of the whole Ukraine. The properly understood local identity introduces 

a new value into activities of individual community inhabitants and allows looking 

with a fresh eye at touristic, cultural and business opportunities of an own 

community.  

The local identity as a common sense of the identification of an individual 

and individual’s life with the life of the own community, participation into 

community events can be embodied through the identification with certain 

elements:  

- With a home location – birthplace;  

- With a certain landscape, available mineral resources, land resources, 

climate, nature;  

- With economic specialization of territories and level of social and economic 

development;  

- With significant historical and cultural events;  

- With prominent figures – famous historical and modern individuals;  

- With special real or attributed personality traits, behavior features, 

organization of local people’s everyday life.  

Due to the development of the community cohesion, an individual move 

away from taking the own community as an occasional people’s gathering within a 

certain territory. An individual understands that there are certain sense-making, 

consolidating factors, which help jointly act and move to the future. 

Simultaneously, no matter how paradoxically it is, almost the largest share of these 

factors consists of historical ones, everything that is related to the past of locations. 

The cause is that any marking, any mobilizing symbolism can be most easily based 

on a common experience (which is always a phenomenon of the past).  

That is why, trying to understand their local identity communities first of all 

address arms and other symbols, which, as a rule, are of historical heritage. In 

addition, the communities start more detail studying of events, which took place 

within their territories, search prominent persons, who was born, lived, acted, etc. 

examples of such an information, which can be a base for the creation of symbols, 

are, in particular, the following items: previous names of a location, their 

interpretation, common monikers of community inhabitants (given by people from 

neighbor locations), first documented reference, archeological artifacts from 
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ancient times, unique customs, traditions, narrations and legends, owners of these 

locations during the feudal period, persons, who was born, lived and acted in this 

location, etc.1 

This historical and cultural aspect is the most evident one and influences very 

significantly the self-identification of community inhabitants. It is important both 

for residents of big cities, which played a great role in the history of a region and a 

whole country and people from towns and villages, which do not have many 

artifacts or prominent historical dates, only one or two – and in this case the 

community’s desire to use to the uttermost this prominent event, person or place is 

absolutely natural. The historical and cultural aspect is of a special significance, 

when a related museum is available in the location. 

One of the most concentrated manifestations of the local identity are 

community symbols. It can be common for the whole community, but can also be 

preserved for individual settlements, included into the community. Some 

communities are not satisfied with their old symbols, since it does not correspond 

to inhabitants’ vision of their past and future, thus a decision of the development of 

new symbols is made2. The development of new arms often involves consulting 

with professional heraldists, scientific researches of the location history, regional 

historical events promoting the involvement of broader public to this activity. Even 

ordinary people, who are far from historical and heraldic researches feel involved 

into the development of symbols.  

In addition to the work with the arms, events related to the development of 

community logos are carried out. According to scientists, the development of 

individual flags and arms for dated communities (or local councils) and their 

administrative centers before the adjustment of this issue by the current law is 

useless. Instead, the use of another type of symbols – logos or emblems, which will 

not reproduce arms, is desirable for these communities3. It shall be remembered 

that certain significant distinctions are available for arms and logos. The arms 

make their origin from Middle Ages or early modern times, while logos come from 

the industrial, capitalistic late-modern epoch. The first ones can be overloaded with 

different details, chimeric images, while a logo shall be graphically as simple as 

possible4. Correspondingly, a conclusion can be made that the arms mostly present 

the historical continuity, old images related to traditions and the past, while the 

logos can better represent the modern times and are focused on the future.  

 
1 Tkachuk, A. F. From prospective plan to a community development strategy (from the 

perspective of the experience gained by consolidated communities of Khmelnitskii Oblast). Кyiv, 

2018. 76 p.  
2 To be recognizable, a community shall have its own brand. URL: 

https://www.prostir.ua/?news=schob-hromada-bula-vpiznavanoyu-vona-maje-maty-vlasnyj-brend 

(Last accessed: 10.04.2021). 
3 Hrechylo, A. Instructional guidelines for heraldic activities and flag development for regions, 

districts, city districts, and city, town and village communities (territorial and municipal symbols). 

URL: http://uht.org.ua/ua/part/terytot/recomend/ (Last accessed: 10.04.2021). 
4 Rybenko, B. Logo and emblem. Let us address the terminology. URL: http://vcheny-

kit.com/design/blog/logo-i-emblema.html (Last accessed: 10.04.2021).  
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Another moment, which shall be considered is the quality and professionality 

of the symbol development, as well as ideological conformity of symbols. As 

Anatolii Tkachuk, Scientific and Development Director of the Institute of Civil 

Society Development says: “Often heraldists, who developed these arms, 

combined the uncombinable in them. But before, no one paid attention to it, while 

today everything, arms, a logo and a key motto, shall correlate with each other and 

create an integrated image of a community ”1.  

The community symbols are actively implemented into the life. In Chervona 

Dibrova (village in Chernivthsi Oblast), the people apply their logo on crackers, 

jam pots, bottles of self-made liqueurs2. In Baranivka community, eco bags with 

the community logo are produced3. 

The historic and cultural aspect is also materialized through other 

manifestations. A significant historical artifact available in the community territory 

can be used for the development of a religious brand and be positioned as a place 

of pilgrimage. It can be used during the creation of a regional map of sacred places. 

In villages, sacred places are often located not far from drinking water sources 

known as curative ones. Upon observed sanitary standards, these local attractions 

can create a serious touristic potential. Similarly, Cross ways through neighbor 

forests and hills, caves, where monks lived, etc. can be used. These sites often have 

a centuries-long history, but they were destroyed or abandoned during the USSR 

period, and only following independence they are renovated, reconstructed and 

further building.  

Abandoned cemeteries require the case-by-case consideration and study. A 

cemetery (even a currently used one) is a general marker for the us-them 

distinction, and, as it is known, locals in towns and villages often are covetous and 

unkind to the large-scale additional burials of “foreigners” – residents of larger 

settlements. Even in small and outlying regions, burial places are often visited by 

offsprings coming from other locations to care for predecessors’ graves. And this is 

one of few occasions for them to visit their home location. When a cemetery is old, 

it is also significant as a historical site (which is also often used as a historical 

source not only by necropolists, but also by genealogists). Cemeteries of 

minorities: Germans, Jews, Poles, Czechs, etc. are important sites of historical 

memory for these folks and are often visited by abroad guests.  

Prominent figures, who were born, lived, acted in the community territory 

can be used to open museums, monuments or memorial plates; names of this 

persons can be used for schools, streets, football teams, different groups and 

 
1 Symbols of consolidated communities. URL: https://decentralization.gov.ua/news/4074 (Last 

accessed: 10.04.2021).  
2 Anatolii Tkachuk, Nina Natalenko. Local identity. For communities and others. Кyiv, 2020. 97 p. 
URL: https://www.csi.org.ua/publications/misczeva-identychnist-dlya-terytorialnyh-gromad-i-ne-

tilky/ (Last accessed: 10.04.2021). 
3 To be recognizable, a community shall have its own brand. URL: 
https://www.prostir.ua/?news=schob-hromada-bula-vpiznavanoyu-vona-maje-maty-vlasnyj-brend 

(Last accessed: 10.04.2021). 
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societies. Generally, similar activities are possible for historical events (meetings, 

battles, etc.). It is worth to organize anniversaries, celebrations in honor of persons 

or events, invite guests from other communities, organize conferences, reading 

events, etc. In many cases, community locations can be included into broader 

touristic routes, such as Minstrel’s Paths (T. Shevchenko), Stonemason’s Paths (I. 

Franko), Lesia Ukrainka’s Paths, Ways of WW II, Places of Khmelnychchyna 

(liberation war under the leadership of Bohdan Khmelnytskyi), etc.  

Sure, any architectural artifacts, regardless of their significance – 

international, national or regional, are very important for the building of the local 

identity in community inhabitants. Often these artifacts can become a recognizable 

symbol of a location (“first association with a community”), which can be used for 

community symbolic objects or generally for the creation of any visual image. For 

example, during the development of logos for Skala-Podilska community, all the 

designs included anyway fragments of a local castle, church of Dormition of the 

Theotocos and Mykolayivska church, the difference was mainly in colors and 

spatial arrangement of these symbols1.  

Geographical features are also important for the local identity: relief 

character, arrangement of community settlements, available rivers, lakes and other 

water bodies, mountains, valleys, forests, specific local plants or animals, as well 

as geological aspects – for example, available certain mineral resources, which 

were and are mined by locals. These peculiarities can ensure the community 

recognizability, be used in community symbols, and serve for improving the 

touristic potential. For example, the Yamnitsia community arms include as a 

natural symbol the green color, which shows forests available around the village, 

and flax flowers, which are wide-spread in the region. Meanwhile, the community 

logo includes a green and a blue wedges – symbols of the local mountain Stinka 

and the river of Bystritsia2.  

A particular field in the local identity building is maintaining of own 

traditions, crafts and activities, which are plied by locals from the earliest times. 

This mainly is related to people living in villages or small towns. Actually, we here 

deal with thing, which locals could do well for centuries. Local crafts were often 

neglected during the USSR period as well as during first post-Soviet decades, 

when folk crafts were poorly demanded (and people often left their communities to 

find earnings). Nowadays, this field is mainly developed as the recovery of the 

forgotten and neglected folk crafts. For example, in Sofiivka community 

(Dnipropetrovsk Oblast), the smithcraft is recovered and people have organized a 

municipal smith's shop3. However, workshops with modern equipment are 

 
1 Logos for Skala-Podilska consolidated community. URL: http://skala-

podilska.at.ua/news/propozicija_logotipiv_dlja_skala_podilskoji_otg/2018-10-14-615 (Last 
accessed: 10.04.2021). 
2 Yamnytsia community now has its arms, flag and logo. URL: https://report.if.ua/foto/yamnycka-

otg-teper-maye-svij-gerb-prapor-ta-logotyp-foto/ (Last accessed: 10.04.2021). 
3 Smithcraft recovery in Sofiivka community. URL: https://decentralization.gov.ua/news/12405 

(Last accessed: 10.04.2021). 
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simultaneously organized in certain communities; these workshops are positioned 

as coworking spaces, which are open and accessible for each visitor (for example, 

a sewing coworking workshop and a carpenter’s and locksmith’s coworking 

workshop in Baranivka community)1. 

Since during a certain period hand-made goods produces within the frame of 

the folk crafts could not compete with industrial goods manufactured for a wide 

circle of consumers, this was a basic cause of the decline of these crafts. However, 

a trend for the recovery of hand-made, individual (or at least non-mass) products is 

currently recovered all over the world, and thus, the recovery of local folk crafts is 

often (and aptly from the point of view of a marketing strategy) positioned under a 

craft production brand. Craft products are goods made in small batches, without 

industrial equipment, often manually and against a special order2. Thus, Priiut 

community (Oleksandriia Raion, Kirovohrad Oblast) implements the project "Craft 

Product Fair”. This event takes place in the community village of Voinivka. An 

event purpose was stated as focusing “on the development of folk crafts, small 

entrepreneurship, green tourism, positive image making of communities and 

improving their investment attractiveness”3. Such events are a rather powerful 

driver for the community’s local identity building. 

This project of Priiut community became one of the winners of a competition 

of arts-and-cultural projects organized by the Ministry of Cultural Affairs of 

Ukraine “Small towns – great impression” (totally, 74 communities of submitted 

182 initiatives won this competition in 2019)4. It is worth to remember this 

competition more closely. It was started in 2018 and was financed from the state 

budget. A project idea was proposed by the Cultural Policy Institute. As a 

competition purpose, the support of cultural ideas in small settlements and 

communities (up to 50,000 inhabitants) was stated. In 2019, most projects were 

implemented in Odesa Oblast and Lviv Oblast (8 projects in each region). Besides, 

active regions were Vinnytsia Oblast, Khmelnytskyi Oblast and Ivano-Frankivsk 

Oblast. 

Some events related to the local identity building can be implemented due to 

the DOBRE Program (Decentralization Offering Better Results and Efficiency). 

This five-year program is carried out by the international organization Global 

Communities under financing the USA Agency of International Development 

(USAID). Thus, due to this program, the smithcraft in Sofiivka community is 

recovered (see above). Besides for Ternopil Oblast communities, the Taste of 

Communities Workshop has been organized, focused on the promotion of 

 
1 To be recognizable, a community shall have its own brand. URL: https://www.prostir.ua/ 
?news=schob-hromada-bula-vpiznavanoyu-vona-maje-maty-vlasnyj-brend (Last accessed: 

10.04.2021). 
2 Craft products: quality label or marketing ploy? URL: https://iom.anketolog.ru/2019/03/28/kraft 
(Last accessed: 10.04.2021).  
3 Priiut community invites to the Craft Product Fair. URL: 

https://www.hromady.org/приютівська-отг-запрошує-взяти-участ/ (Last accessed: 10.04.2021). 
4 Winners of the competition “Small towns – great impression” are pronounced. URL: 

https://www.hromady.org/оголошено-переможців-конкурсу-малі/ (Last accessed: 10.04.2021). 
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community positive images and the development of the commercialization of a 

local culinary art. Simultaneously, the support of local folk crafts and art 

handicrafts has been pronounced1. The DOBRE Program is implemented in 7 

regions: Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk, Kharkiv, Kherson, Kirovohrad, 

Mykolaiv and Ternopil Oblasts. One of its purposes is to create better development 

conditions and simultaneously to be models and impetus for other communities2. 

Besides, the Foundation of Social Innovations “From a country into Ukraine” 

works on the development of the folk crafts and other events related to the local 

identity building in communities and implements cultural and educational events in 

small towns3. The foundation mission is the creation of an environment for the 

social evolution of unconscious citizens into a civil society (due to ECHC 

programs: education, culture, health care)4.  

An important tool for building up the community identity are also local 

regulatory acts: first of all, this is a charter, a so-called small constitution. The 

adoption of statutes as local regulatory acts, which shall regulate community 

activities, has a long tradition both on Ukrainian lands and in the whole Europe. 

The practice to regulate the community life by a document or, rather, by a number 

of documents has spread among Ukrainian cities and towns since the XIV century, 

together with the reception of the Magdeburg Rights5. As of today, a charter is 

recognized as a last local regulatory act, which shall regulate relations arising due 

to the execution of the local governments by communities. This charter shall be 

adopted by a representative authority of the local government based on the 

Constitution of Ukraine and Law of Ukraine “On Local Governments in Ukraine”6, 

to take into account historical, national and cultural, social and economical and 

other peculiarities determining the execution of the local governments by 

communities.  

As of today, an issue of the mandatory charter adoption and charter legal 

superiority is not clearly determined legislatively. A positive shift to this end are 

proposed amendments related to this issue in a draft new edition of the local 

government law7. According to it, a charter becomes mandatory and is recognized 

 
1 Ternopil Taste of Communities. URL: http://www.golos.com.ua/article/314480 (Last accessed: 

10.04.2021). 
2 DOBRE Program (Decentralization Offering Better Results and Efficiency). URL: 

https://donors.decentralization.gov.ua/project/dobre (Last accessed: 10.04.2021). 
3 Anatolii Tkachuk, Nina Natalenko. Local identity. For communities and others. Кyiv, 2020. 97 p. 
URL: https://www.csi.org.ua/publications/misczeva-identychnist-dlya-terytorialnyh-gromad-i-ne-

tilky/ (Last accessed: 10.04.2021). 
4 From a country into Ukraine. URL: https://coukraine.org/ (Last accessed: 10.04.2021). 
5 Zayats D. Historical traditions of the implementation of community charters in Ukraine. Lviv, 

2008. 
6 On local governments in Ukraine: Law of Ukraine dd. 21.05.1997 no. 280/97-VR. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text (Last accessed: 

10.04.2021). 
7 Local Government Law. – Ed. 26.02.2021 as amended. URL: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f-EVEHH89W1Q1FXOeUrg6rIGvtMxZrgkCux_ 

YEGrHMY/edit#gid=1164233344 (Last accessed: 10.04.2021). 
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as a major community act. A special procedure per Italian sample is proposed for 

the charter adoption and amending: two votings with majority of council votes 

with a two-month interval between them. 

First of all, the charter is required, since it allows filling of lacunas in the 

legal regulation of organizational issues related to local governments, gives a real 

possibility to implement direct democracy elements through the immediate 

participation in the local governance, and, as a result, promotes the building up of a 

community as a monolithic collective of location inhabitants, which shall solve 

common issues1.  

Thus the availability of the common identity in community members is an 

important attribute of the community capacity, since such a community is built up 

as a certain social organism, which functions based on available common interests, 

social trust and ability to act jointly. The involvement of an individual to a social 

interaction system (including the involvement using public participation tools) 

ensures the widest possible representation of people’s interests, creates condition 

for the community organization as a social community, builds up a worldview base 

of its capacity and self-sufficiency, and thus builds up the local identity. The 

importance of this process is in coping the social disorientation, building up group 

goals loyalty, community consolidation and mobilization for the execution of 

socially important projects, and thus improving the economic and social capacity 

of the community. The local identity, together with a sense of confidence, unity, 

solidarity, respect and mutual understanding of community members under the 

influence of an individual and joint experience and interactions ensures 

development of the social capital of the community, which is a base for the rally 

constructive activities of local communities. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Zayats, D. D. Community charter: theoretical legal aspects. Lviv, 2014. 104 p. 
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РОЗДІЛ V 

ПРОЦЕСИ СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТКУ ТА ФОРМУВАННЯ 

ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

5.1 Внутрішній контроль порядку формування зареєстрованого 

(пайового) капіталу 

На всіх етапах становлення та розвитку незалежної України система 

національного фінансового контролю (незалежного, державного і 

громадського) та внутрішнього у тому числі, знаходиться у стані 

перманентних змін та постійного удосконалення.  

Внутрішній контроль – це процес постійного впливу на об’єкти через 

відстеження відхилень та корекції управлінських рішень задля приведення 

фактичного стану об’єктів до бажаного 1.  

Джерелами формування активів підприємства є власні засоби (власний 

капітал) та позичені кошти (позичений капітал).  

Згідно Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності» власний капітал –це різниця між 

активами і зобов’язаннями підприємства2. 

Залежно від джерела формування власний капітал підприємства можна 

поділити на дві групи: вкладений капітал– це капітал, сформований за 

рахунок внесків власників підприємства, а також унаслідок конвертування 

боргових зобов’язань підприємства в акції або частки (паї); накопичений 

капітал– це капітал, сформований внаслідок господарської діяльності 

підприємства.Вкладений капіталвключає такі елементи:зареєстрований 

капітал (статутний капітал, пайовий капітал);додатково вкладений 

капітал(емісійний дохід, інші внески засновників понад зареєстрований 

статутний капітал). 

Зареєстрований капітал – це юридично оформлена, офіційно об’явлена і 

належним чином зареєстрована частина внесків власників до капіталу 

підприємства. У тому числі виділяють: 

• статутний капітал – це зафіксована в установчих документах 

загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу 

підприємства; 

• пайовий капітал – це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, 

добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарської 

діяльності (суми пайових внесків членів споживчого товариства, 

колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного 

кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені 

 
1Внутрішній контроль процесів матеріального забезпечення в системі управління 
підприємством : Монографія / Т.В. Фоміна, О.Б. Пугаченко; за редакцією Г.М. Давидова. 

Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. С. 13 
2Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» : Наказ М-ва фінансів України від 07 лют. 2013 р. № 73. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. (дата звернення: 23.03.2021) 
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установчими документами). 

Одним із етапів внутрішнього контролю є перевірка порядку 

визначення та правильності відображення в обліку і звітності механізму 

формування величини зареєстрованого (пайового) капіталу, який впливає на 

розмір і структуру власного капіталу суб’єктів господарювання.  

Дане дослідження є продовженням авторських розробок, розпочатих у 

роботах 1,2,3. 

Сума власного капіталу відображається у І розділі пасиву Балансу (Звіту 

про фінансовий стан) та включає у себе складові, що згруповано у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Складові власного капіталу, які відображається у І розділі 

пасиву Балансу (Звіту про фінансовий стан) 

Складова власного капіталу 
Рядок Балансу  

(Звіту про фінансовий стан) 

Зареєстрований (пайовий) капітал Рядок 1400 

Капітал у дооцінках Рядок 1405 

Додатковий капітал Рядок 1410 

Резервний капітал Рядок 1415 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Рядок 1420 

Неоплачений капітал Рядок 1425 

Вилучений капітал Рядок 1430 

Джерело: побудовано авторами  

 

Перед початком проведення перевірки правильності формування 

величини власного капіталу щодо розміру зареєстрованого (пайового) 

капіталу внутрішньому контролеру необхідно здійснити оцінку існуючої 

системи обліку і контролю, яка склалась на підприємстві. Оцінкусистеми 

внутрішнього контролю операцій із формування величини власного капіталу 

у частині зареєстрованого (пайового) капіталу слід здійснювати за 

допомогою тесту, наведеного у таблиці 2. 

Оцінка відповідей на питання даного тесту надасть можливість 

внутрішньому контролеру з’ясувати обсяги роботи, спланувати порядок 

проведення контролю порядку формування власного капіталу щодо 

зареєстрованого (пайового) капіталу, визначити слабкі сторони, призначити 

відповідальних та у цілому оцінити стан обліку на підприємстві.  

 
1Фоміна Т.В., Пугаченко О.Б. Внутрішній контроль операцій із формування величини 

додаткового та резервного капіталу. Latest Technologies of Neo-industrial Transformations: 
Financial, Legal and Sociological Aspects. Gutsalenko L., Liashenko V., Sukach O. and others: 

Collective monograph [Ed. By Doctor of Economics Sciences, Prof. PasichnykYu.]. Austria, 2020. 

P. 275-286 
2Фоміна Т.В., Пугаченко О.Б. Внутрішній контроль капіталу у дооцінках. Emergence of 

public development: financial and legal aspects: /Yu. Pasichnyk and etc.: [Ed. By Doctor of 

Economic Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.] :Collective monograph. Agenda Publishing House, 
Coventry, United Kingdom, 2019. Р. 520-529. 
3Фоміна Т.В., Міліченко О.С. Внутрішній контроль порядку формування неоплаченого 

капіталу. Державний фінансовий контроль, незалежний аудит та аналіз: проблеми та 
перспективи розвитку:матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 28 лист. 2018 р., 

Ірпінь. С. 114-117.  
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Таблиця 2 – Тест системи внутрішнього контролю операцій з 

формування величини власного капіталу у частині зареєстрованого 

(пайового) капіталу 

№ 

з/п 

Питання, які характеризують стан обліку та контролюоперацій з 

формування величини власного капіталу у частині зареєстрованого 

(пайового) капіталу 

Відповідь 

Так Ні 

1 Складові власного капіталу, які є у Балансі (Звіті про фінансовий стан) 

підприємства: 

  

1.1 зареєстрований (пайовий) капітал    

1.2 внески до незареєстрованого статного капіталу    

1.3 капітал у дооцінках   

1.4 додатковий капітал   

1.5 резервний капітал   

1.6 нерозподілений прибуток (непокритий збиток)   

1.7 неоплачений капітал   

1.8 вилучений капітал   

2 Структура зареєстрованого (пайового) капіталу:   

2.1 статутний капітал   

2.2 пайовий капітал    

2.3 інший зареєстрований капітал    

2.4 внески до незареєстрованого статутного капіталу   

3 Установчі документи є у наявності    

4 Установчі документи відповідають законодавчо визначеним вимогам    

5 Аналітичний облік за субрахунком 402 «Пайовий капітал» ведеться за 

видами капіталу 

  

6 Пайовий капітал на підприємстві поділяється на пайовий і неподільний 

фонди  

  

7 Неподільний фонд утворюється за рахунок вступних внесків і майна 

кооперативу (за винятком землі) 

  

8 На підприємстві ведеться Книга паїв   

9 Формування пайового капіталу відбувається у грошовій формі   

10 Формування пайового капіталу відбувається у формі, відмінній від 

грошової  

  

Джерело: побудовано авторами  

 

Під час внутрішнього контролю порядку формування величини 

зареєстрованого (пайового) перевірці підлягає інформація, відображена на 

таких субрахунках бухгалтерського обліку: 

• 401 «Статутний капітал» (відображається статутний капітал 

господарських товариств, державних і комунальних підприємств). За 

кредитом субрахунку 401 «Статутний капітал» відображається збільшення 

статутного капіталу, за дебетом – його зменшення (вилучення). Сальдо на 

цьому субрахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу, який 

зафіксовано в установчих документах підприємства. Аналітичний облік 

статутного капіталу ведеться за видами капіталу за кожним засновником, 

учасником, акціонером тощо); 

• 402 «Пайовий капітал» (відображається і узагальнюється інформація 

про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного 
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сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, 

кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими 

документами). Колективні сільськогосподарські підприємства (КСП) на 

субрахунку 402 «Пайовий капітал» обліковують частину вартості майна, яка 

була розпайована між його членами, частину вартості майна, яка не була 

розпайована між його членами, а також зростання (зменшення) вартості 

майна протягом діяльності підприємства. Аналітичний облік за субрахунком 

402 «Пайовий капітал» ведеться за видами капіталу; 

• 403 «Інший зареєстрований капітал» (відображається зареєстрований 

капітал інших підприємств, зокрема приватних підприємств, формування 

якого передбачено в установчих документах);  

• 404 «Внески до незареєстрованого статутного капіталу» 

(відображаються внески, які надходять для формування статутного капіталу, 

зокрема акціонерного товариства, після його оголошення і до реєстрації 

відповідних змін до установчих документів. Сальдо субрахунку 404 після 

реєстрації статутного капіталу в установленому порядку списується у 

кореспонденції із кредитом субрахунку 401 «Статутний капітал», а у разі 

якщо підприємству відмовлено у реєстрації статутного капіталу, у 

кореспонденції з дебетом субрахунку 404 відображаються операції з 

повернення активів, які надходили як внески)1. 

Суб’єкти господарювання починають свою господарську діяльність при 

первинному накопиченні капіталу, так як він є необхідною умовою для 

фінансування господарської діяльності. Стартовий капітал потрібен для 

безпосереднього формування активів нового підприємства і створення 

можливостей для початку його господарської діяльності. На відміну від 

інших джерел власного капіталу, статутний капітал є відносно стабільною 

величиною, що забезпечує підприємству юридичну можливість існування і є 

гарантією захищеності прав власників підприємства. 

Статутний капітал створюється товариствами з обмеженою 

відповідальністю, повними товариствами, товариствами з додатковою 

відповідальністю, командитними товариствами та іншими комерційними 

підприємствами. В обов’язковому порядку створюється він і акціонерним 

товариством. Причому лише в товариствах даного виду статутний капітал 

розподілений на певну кількість акцій2.  

При внутрішньому контролі статутного капіталу необхідно здійснити 

перевірку: 

• наявності та відповідності законодавчим вимогам установчих 

документів;  

 
1Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій :Наказ М-ва фінансів 

України від 30 лист.1999 р. № 291. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (дата 

звернення: 23.03.2021) 
2Бєлоусов М.О. Внутрішній контроль статутного капіталу: організаційно-методичний підхід 

URL: http://pbo.ztu.edu.ua/article/viewFile/43190/39977(дата звернення: 03.03.2021) 
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• своєчасності оплати мінімальної суми статутного капіталу у разі 

реєстрації;  

• дотримання законодавчо закріплених вимог щодо формування та 

реєстрації величини статутного капіталу (складання протоколу зборів 

засновників, установчих документів та проведення державної реєстрації); 

• наявності у договорі про створення ПАТ і ПрАТ визначеної форми 

оплати акцій, а щодо додаткових акцій – умови їх розміщення;  

• величини статутного капіталу, зареєстрованого в установчих 

документах товариства, на предмет відповідності її законодавчо 

встановленим вимогам (для кожного виду господарського товариства 

визначена мінімальна величина статутного капіталу); 

• відповідності законодавчо закріпленим вимогам складу та структури 

статутного капіталу підприємства (акції, частки); 

• правильності оцінки внесків до статутного капіталу, якщо з’ясовано, 

що внески були здійсненні у формі, відмінній від грошової (внески 

оборотними чи необоротними активами, нематеріальними активами тощо); 

• наявності та належності заповнення первинних документів, які 

супроводжують передачу до статутного капіталу активів, відмінних від 

грошових (накладні, акт приймання-передачі, акти оцінки майна тощо); 

• дотримання термінів погашення зобов’язань за внесками до статутного 

капіталу та встановлення осіб (юридичних та фізичних), які прострочили дані 

терміни; 

• порядку застосування санкцій за порушення строків погашення 

внесків до статутного капіталу (розмір таких санкцій повинен бути 

передбачений в установчих документах); 

• правильності реєстрації та відображення в установчих документах 

змін до статутного капіталу, якщо було встановлено факти змін протягом 

періоду, що підлягає перевірці, а також обґрунтованості та доцільності таких 

змін; 

• дотримання вимог законодавства в частині внесення змін до 

статутного капіталу, зокрема: при зменшенні статутного капіталу 

обов’язковим є повідомлення про це кредиторів, при збільшенні статутного 

капіталу – обов’язковим є погашення попередньо сформованого статутного 

капіталу; 

• дотримання вимог щодо режиму іноземного інвестування, якщо 

встановлено, що підприємство має в статутному капіталі іноземні інвестиції; 

• порядку дотримання вимог законодавства щодо випуску акцій. На 

даному етапі встановлюється вид акцій (документарні, бездокументарні, 

іменні, на пред’явника, прості, привілейовані (конвертовані, відкличні)), 

оскільки це впливає на порядок їх відображення в обліку, їх номінальна 

вартість. За наявності на підприємстві привілейованих акцій, необхідно 

впевнитись в тому, що вони становлять не більше 10% статутного капіталу 

підприємства; 

• порядку відображення операцій, пов’язаних з формування статутного 
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капіталу в регістрах аналітичного і синтетичного обліку; 

• правильності оподаткування коштів та майна, переданого 

засновниками до статутного капіталу;  

• величини статутного капіталу на предмет того, що він не є більшим за 

величину чистих активів підприємства; 

• порядку відображення операцій з формування статутного фонду на 

рахунках бухгалтерського обліку1. 

У Балансі (Звіті про фінансовий стан) передбачено додатковий рядок 

1401 «Внески до незареестрованого статутного капіталу», в якому 

наводиться інформація про внески, які надходять для формування статутного 

капіталу, зокрема акціонерного товариства, після його оголошення та до 

реєстрації відповідних змін до установчих документів. У даному випадку 

внутрішній контролер повинен пам’ятати, що на субрахунку 404 ««Внески до 

незареєстрованого статутного капіталу» акумулюються кошти, які надходять 

від засновників до реєстрації змін в установчих документах. Також, на 

даному етапі внутрішньому контролеру необхідно звернути увагу на 

правильність списання сум за субрахунком 404 «Внески до 

незареєстрованого статутного капіталу» на рахунок 401 «Статутний капітал». 

Джерелами інформації на даному етапі слугують: установчі документи, 

первинні документи, регістри аналітичного обліку у розрізі засновників, 

регістри синтетичного обліку, фінансова звітність. Особливу увагу 

внутрішній контролер повинен звернути на те, щоб не було випадків 

внесення змін до статутного капіталу без погашення зареєстрованого.  

Під час внутрішнього контролю пайового капіталу внутрішній 

контролер повинен враховувати те, що пайовий капітал – це сукупність 

коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для 

провадження його господарсько-фінансової діяльності. Колективні 

сільськогосподарські підприємства на субрахунку 402 «Пайовий капітал» 

обліковують частину вартості майна, яка була розпайована між його членами, 

частину вартості майна, яка не була розпайована між його членами, а також 

зростання (зменшення) вартості майна протягом діяльності підприємства. 

Аналітичний облік за субрахунком 402 «Пайовий капітал» ведеться за 

видами капіталу. Відповідно до статті 100 Господарського кодексу України 

майно виробничого кооперативу відповідно до його статуту поділяється на 

пайовий і неподільний фонди. Неподільний фонд утворюється за рахунок 

вступних внесків і майна кооперативу (за винятком землі). Пайові внески 

членів кооперативу до нього не включаються. Порядок формування і розміри 

неподільного фонду встановлюються статутом2.  

У разі виходу з кооперативу фізична або юридична особа має право на 

 
1Фоміна Т.В. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю на підприємствах 

олійножирової галузі України : дис. ... канд.екон. наук: 08.00.09 / Одес. держ. екон. ун-т. 

Одеса, 2007. Додаток Р3 
2Господарський кодекс України : Закон України від 16 січ. 2003 р. № 436-1VURL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15/paran761#n761 (дата звернення: 03.03.2021) 
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отримання майнового паю натурою, грошима або, за бажанням, цінними 

паперами, відповідно до їх вартості на момент виходу. Термін та інші умови 

отримання паю встановлюються статутом кооперативу. 

Під час перевірки правильності формування інформації на субрахунку 

402 «Пайовий капітал» використовують такі джерела інформації: 

• книги обліку паїв, на підставі яких встановлюється розмір вступних та 

пайових внесків членів кооперативів, а також перерахунок розміру пайового 

внеску за результатами його діяльності; 

• установчі документи кооперативу, що дає змогу визначити вид 

членства – просте чи асоційоване. Це необхідно для того, щоб з’ясувати 

порядок участі конкретного члена в управлінні кооперативом та порядок 

виплати йому майнового внеску та частини прибутку у разі його ліквідації; 

• первинні документи (виписки банку, прибуткові касові документи, 

акти приймання-передачі цінностей, акти оцінки майна тощо) для виявлення 

джерел формування пайового капіталу. Також на підставі первинних 

документів та інших регістрів обліку слід провести перевірку правильності 

розподілу прибутку між членами кооперативу (щорічно, при розподілу 

прибутку, за рішенням зборів пайовиків нараховуються дивіденди, які за 

згодою власників можуть бути зараховані на поповнення паю); 

• регістри аналітичного обліку у розрізі членів кооперативу; 

• регістри синтетичного обліку на предмет правильності відображення 

операцій на субрахунках бухгалтерського обліку (практика показує, що 

доцільно до субрахунку 402 «Пайовий капітал» відкривати субрахунки 4021 

«Неподільний фонд» – для обліку вступних внесків та 4022 «Пайовий фонд» 

– для обліку паїв).  

Під час внутрішнього контролю правильності формування іншого 

зареєстрованого капіталу, який формується на субрахунку бухгалтерського 

обліку 403 «Інший зареєстрований капітал» необхідно вивчити установчі 

документи на предмет законодавчої дозволеності участі приватних 

підприємств у статутному капіталі підприємства, що підлягає перевірці. 

Також перевірці підлягають первинні документи, які засвідчують факт 

внесення внесків до статутного капіталу, регістри аналітичного та 

синтетичного обліку, а також слід оцінити податкові наслідки таких 

операцій.  

Заключним етапом внутрішнього контролю зареєстрованого пайового 

капіталу є перевірка правильності відображення його величини у рядку 1400 

«Зареєстрований (пайовий) капітал» Балансу (Звіту про фінансовий стан), у 

стовпчику 3 «Зареєстрований (пайовий) капітал» Звіту про власний капітал та 

співставності показників даних фінансових звітів.  

Однією з основних проблем організації внутрішнього контролю 

операцій з формування величини зареєстрованого (пайового) капіталу є 

відсутність затверджених рекомендацій з формування підготовчої,робочої та 

підсумкової документації за результатами проведених контрольних 

процедур.  
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Результати внутрішнього контролю підлягають документуванню. 

Інформація, отримана під час контрольно-перевірочних заходів повинна 

відповідним чином фіксуватись.  

Документальне оформлення внутрішнього контролю складається з двох 

основних блоків документів:  

• робочі документи служби внутрішнього контролю (внутрішнього 

контролера);  

• підсумкова документація за результатами контрольно-перевірочних 

заходів.  

До робочих документів відносяться записи (форми, таблиці, розрахунки 

тощо), за допомогою яких фіксуються проведені прийоми та процедури 

внутрішнього контролю, довідки та/або експертні висновки залучених 

фахівців та експертів, отримана інформація і відповідні висновки. 

Робочі документи внутрішнього контролю повинні містити таку 

інформацію: ціль, період, дата проведення, об’єкт перевірки, номер сторінки, 

ПІБ виконавця (внутрішній контролер, залучений фахівець, експерта тощо). 

До робочих документів також слід відносити необхідні витяги або копії 

документів; інформацію про вивчення та оцінку системи бухгалтерського 

обліку; опис важливих показників та аналіз тенденцій діяльності1.  

У таблицях 3-7 представлено робочі документи внутрішнього 

контролера, які пропонується використовувати під час перевірки операцій з 

власним капіталом у частині формування величини зареєстрованого 

(пайового) капіталу.  

Таблиця 3 – Робочий документ внутрішнього контролера з перевірки 

складу та структури власного капіталу 

Об’єкт внутрішнього контролю 
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о
 

о
б
’

єк
т
у
 (

%
) 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400    

Капітал у дооцінках 1405    

Додатковий капітал 1410    

Резервний капітал 1415    

Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток) 
1420 

   

Неоплачений капітал 1425    

Вилучений капітал 1435    

Разом за період 1495   100 

Джерело: побудовано авторами  

 

 
1Пугаченко О., Фоміна Т. Робочі документи внутрішнього контролю операцій з 

необоротними активами: прикладний аспект. Інститут бухгалтерського обліку, контроль 
та аналіз в умовах глобалізації: Міжнародний науковий журнал: ТНЕУ, ПДАТУ, ГО 

«Науковий клуб «Софус». 2016. випуск 3. С. 71 
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Таблиця 4 – Робочий документ внутрішнього контролера з перевірки 

складу та структури зареєстрованого (пайового) капіталу 

Об’єкт 
Номер 

субрахунку 
Сума, грн. 

Питома вага 

окремого об’єкту (%) 

Статутний капітал 401   

Пайовий капітал 402   

Інший зареєстрований капітал 403   

Внески до незареєстрованого 

статутного капіталу 
404   

Разом за період -  100 

Джерело: побудовано авторами  
 

Таблиця 5 – Робочий документ внутрішнього контролера з перевірки 

співставності даних про статутний капітал у різних джерелах інформації 
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Джерело: побудовано авторами  

 

Таблиця 6 – Робочий документ внутрішнього контролера з перевірки 

повноти та своєчасності сплати пайових внесків 

П
ІБ

 /
 н

а
зв

а
 

Ф
о

р
м

а
 

п
а
й

о
в

о
го

 

в
н

е
ск

у
 

С
у

м
а

, 
г
р

н
. 

Д
а

т
а

 

в
н

е
се

н
н

я
 

П
ід

т
в

е
р

д
-

ж
у

ю
ч

и
й

 

д
о
к

у
м

ен
т
 

Н
а

я
в

н
іс

т
ь

 

т
а

 с
у
м

а
 з

а
 

б
о

р
го

в
а

-

н
о
с
т
і 

за
 

в
н

е
ск

а
м

и
  

Г
р

а
н

и
ч

н
а

 

д
а

т
а

 

с
п

л
а
т
и

 

Пайовики – фізичні особи 

     «так» / «ні» (грн.)  

Пайовики – юридичні особи 

     «так» / «ні» (грн.)   

Разом за всіма учасниками  

     грн.  

Джерело: побудовано авторами  
 

Запропоновані форми робочих документів внутрішнього контролю 

операцій з формування величини зареєстрованого (пайового) капіталу є 

баченням авторів з удосконалення існуючих методик внутрішнього 
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контролю.  

Таблиця 7 – Робочий документ внутрішнього контролера з перевірки 

правильності визначення форми та суми пайових внесків 
Пайовики – фізичні особи Пайовики – юридичні особи 
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Джерело: побудовано авторами  

 

Розвиток національної економіки неможливий без потужних первинних 

осередків – суб’єктів господарювання різних форм власності, видів 

діяльності, організаційно-правових форм, розмірів та статусу тощо. Саме 

тому організація дієвої системи внутрішнього контролю підприємства є 

запорукою його ефективної діяльності та сталого розвитку. Представлені у 

даному дослідженні методика та порядок документального оформлення 

результатів внутрішнього контролю операцій з формування величини 

зареєстрованого (пайового) капіталу певною мірою заповнюють існуючі 

прогалини у теорії та практиці контролю.  

 
 

 

5.2 Формування облікової політики необоротних активів в системі 

управління підприємством 

Важливим в системі управління підприємств є формування облікової 

політики з урахуванням нормативно-методичних вимог та реалій їх 

господарської діяльності. 

Облікова політика, як елемент організації бухгалтерського обліку, 

втілюється у визначенні методологічної складової бухгалтерської системи 

підприємства. З прийняттям Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність підприємства»1 в Україні було прийнято низку 

нормативно правових актів, що визначають особливості формування 

облікової політики господарюючих суб’єктів, та означено їх можливості 

виокремлювати внутрішніми регламентами підходи (в межах діючого 

законодавства) щодо облікового відображення господарських операцій, які 

забезпечуватимуть достовірність інформації про наявне майно та результати 

діяльності у фінансовій звітності. Діюче законодавство визначає основні 

вимоги до розпорядчого документа щодо облікової політики підприємства та 

перелік його структурних елементів. 

 
1Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України № 996-XIV від 
16.07.1999 р. Відомості Верховної Ради України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення: 16.03.2021) 
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Питання формування облікової політики щодо необоротних активів 

вивчалися провідними вченими-економістами, зокрема: Р.А.Алборовою, 

Ф. Ф. Бутинцем, А. А. Єфімовою, Н. П. Кондратовою, С. А. Ніколаєвою та ін. 

Дослідження вчених свідчать про зростання актуальності цього питання в 

обліковій науковій літературі та визначають продовження поглибленого 

вивчення. 

Метою даної дослідження є формування облікової політики 

необоротних активів в системі управління підприємством, яка дозволить 

покращити порядок обліку необоротних активів з метою досягнення кращих 

результатів фінансово – господарської діяльності підприємства. 

Формування облікової політики повинно здійснюватися підприємством 

самостійно, для цього рекомендується враховувати вимоги Національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку, власну практику ведення 

бухгалтерського обліку та потреби компанії в ефективному управлінні 

власними активами. 

Необоротні активи – це матеріальні, нематеріальні та фінансові ресурси, 

призначені для реалізації чи використання протягом терміну, що більший за 

дванадцять місяців з дати балансу чи операційний цикл1. Класифікація 

необоротних активів наведена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Класифікація необоротних активів1 

 

На підставі статистичних даних за 2015-2019 роки,проведемо 

аналітичну оцінку частки необоротних активів, що забезпечують діяльність 

господарюючих суб’єктів України ( табл. 1). 

 
1Моссаковський В. Б. Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні: 

Монографія. Київ: «Інтерпрес ЛТД», 2016. 326 с.  
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Таблиця 1 – Необоротні активи підприємств в економіціУкраїни 

Роки 

Україна  

Всього активів, млн. грн 
Необоротні активи, млн. 

грн. 

Частка необоротних 

активів, % 

2015 953899 519041 54,4 

2016 1096855 572609,8 52,2 

2017 1259708 674251,9 52,1 

2018 1477862 770183 52,1 

2019 1842383 932711,8 50,6 

Джерело1 
 

Аналітичні дані свідчать, що протягом останніх п’яти років сума 

необоротних активів за всіма галузями економіки (у фактичних цінах) 

щорічно збільшується, проте їхня частка у сукупних активах, навпаки, 

зменшується від 54,4% у 2015 р. до 50,6% у 2019 р.  

При розробці облікової політики необоротних активів слід враховувати 

наслідки, до яких призведе її реалізація. Напрямки впливу облікової політики 

необоротних активів на результат діяльності підприємства наведено в 

таблиці 2. 

Таким чином, врахувавши вплив облікової політики на показники 

підприємства можна досягнути як збільшення так і зменшення фінансових 

результатів суб’єкта господарювання. Розглядаючи всі теоретично можливі 

варіанти, підприємства при формуванні власної облікової політики 

встановлюють її лише щодо тих господарських операцій та подій, які мають 

місце в їх діяльності або плануються в найближчому майбутньому. Кожне 

підприємство встановлює облікову політику самостійно виходячи зі своєї 

структури, галузі та інших особливостей діяльності. Має бути дотримано 

одну найважливішу умову – єдність облікової політики на підприємстві. Це 

означає, що принципи, методи та процедури, передбачені обліковою 

політикою підприємства, повинні безапеляційно застосовуватися всіма його 

філіями, представництвами, відділеннями та іншими відокремленими 

підрозділами. Отже, можна стверджувати, що облікова політика є не лише 

сукупністю методик з метою формування звітності, але й інструментом 

організації та управління бухгалтерським обліком підприємства. 

Господарюючі суб’єкти в при формуванні облікової політки 

необоротних активів виокремлюють наступні критерії (табл. 3). 

Методи, принципи та процедури обліку необоротних активів (основних 

засобів, нематеріальних активів та фінансових інвестицій) встановлені 

відповідними стандартами:НП(С)БО 7 «Основні засоби»2, НП(С)БО 

 
1Статистичний збірник України. 2019 р. URL: 
https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm (дата звернення: 14.03.2021) 
2Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». 

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000 р. Відомості 
Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00#Text(дата 

звернення: 16.03.2021) 
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8 «Нематеріальні активи»1, НП(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»2 таНП(С)БО 

32 «Інвестиційна нерухомість»3. 

Таблиця 2 – Вплив облікової політики підприємства на фінансові 

результати 
№ 

п/п 
Варіанти застосування Наслідки впливу 

Елементи облікової політики необоротних активів, вибір яких впливає на зменшення фінансового 

результату підприємства 

1. Знос (амортизація) 

необоротних активів 

прискорена податок на прибуток  

поточні прибутки власників  

коефіцієнт концентрації капіталу коефіцієнт 

стійкості економічного зростання 

коефіцієнт рентабельності активів коефіцієнт 

рентабельності капіталу 

коефіцієнти рентабельності продукції 

сповільнена майбутні прибутки власників 

коефіцієнт оборотності активів 

2. Переоцінка (дооцінка) основних 

засобів 

податок на прибуток  

поточні прибутки власників  
коефіцієнт стійкості економічного зростання 

коефіцієнт оборотності активів коефіцієнт 

рентабельності активів 

коефіцієнт рентабельності капіталу 

Елементи облікової політики, вибір яких впливає на збільшення фінансового результату 

підприємства 

1 Знос (амортизація) 

необоротних активів 

прискорена майбутні прибутки власників 

коефіцієнт оборотності активів 

 сповільнена податок на прибуток 

поточні прибутки власників  

коефіцієнт концентрації капіталу коефіцієнт 
стійкості економічного зростання  

коефіцієнт рентабельності активів 

коефіцієнт рентабельності капіталу 

коефіцієнти рентабельності продукції 

2 Переоцінка (дооцінка) 

основних засобів 

 майбутні прибутки власників 

коефіцієнт концентрації капіталу 

Джерело4 

 
1Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи». 
Затверджено Наказом Міністерства фінансів України № 242 від 18.10.1999 р. Відомості 

Верховної Ради України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99#Text (дата 

звернення: 16.03.2021) 
2Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції». 

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України № 91 від 26.04.2000 р. Відомості 

Верховної Ради України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00#Text (дата 
звернення: 16.03.2021) 
3Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість». 

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України № 779 від 02.07.2007 р. Відомості 
Верховної Ради України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0823-07#Text (дата 

звернення: 16.03.2021) 
4 Задорожний З.М., Крупка Я.Д., Назарова І.Я. Обліково-інформаційне забезпечення 
реорганізаційних процесів у надзвичайних умовах. URL: 

http://fkd.org.ua/article/view/206928/207487(дата звернення: 26.03.2021) 
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Таблиця 3 – Елементи облікової політики щодо необоротних активів 
Критерії, що реалізуються 

обліковою політикою 

Альтернативні варіанти 

Розмежування необоротних активів 
за кожною класифікаційною 

групою 

Наводиться розмежування необоротних активів за 
кожною класифікаційною групою, необхідне для 

потреб аналітичного обліку 

Номенклатура центрів 

відповідальності 

Наводиться перелік центрів відповідальності, що 

формується на підприємстві 

Метод нарахування амортизації Зазначається вибраний метод нарахування амортизації 

Періодичність подання 

управлінської звітності 

Вказуються форми внутрішньої звітності, необхідної 

для управління, періодичність її подання 

Джерело1 
 

Основні засоби – матеріальні активи, якими компанія володіє для 

використання у виробництві або поставці товарів, наданні послуг, передачі в 

оренду іншим особам або для адміністративних та соціально-культурних 

функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких 

становить більше одного року (або робочий цикл, якщо він триває більше 

року). 

Для забезпечення достовірності облікового відображення змін з 

необоротними активами Бірюк О. Г. пропонує в обліковій політиці 

виокремлювати наступні напрямки відображення інформації (табл. 4). 

На наше переконання до даного переліку необхідно внести доповнення 

щодо критеріїв розмежування інвестиційної та операційної нерухомості, 

особливості обліку інвестиційної нерухомості, оскільки господарюючим 

суб’єктам важливо розрізняти види основних засобів, які призначені для 

перепродажу або здачі в оренду, та основні засоби, призначені для 

використання.  

Нематеріальний актив – негрошовий актив, який не має матеріальної 

форми, може бути ідентифікований та утримуватися підприємством для 

використання протягом періоду більше одного року (або одного 

операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробничих, 

торгових, адміністративних цілей або здати в оренду іншим особам. 

Для обліку нематеріальних активів в обліковій політиці встановлено: 

1. Метод амортизації. Компанія може обрати один із наступних методів 

амортизації: прямолінійний, виробничий, прискорене зменшення залишкової 

вартості, кумулятивний, зменшення залишкової вартості. По суті, методи 

повністю схожі на методи амортизації основних засобів. 

Для вибору методу необхідно проаналізувати умови використання 

нематеріальних активів, але для нематеріальних активів найбільш доцільно 

використовувати прямолінійний метод, оскільки нематеріальні активи не 

підлягають фізичному або моральному зносу, а в деяких випадках – навпаки, 

їх використання та вартість зростають.  

 
1 Кулик В.А. Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку: 

Монографія. Полтава: РВВ ПУЕТ, 2014. с. 373. 



STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ECONOMY  

OF INDEPENDENT UKRAINE 

 

369 

Таблиця 4 – Напрямки відображення інформації в обліковій політиці 

необоротних активів 
№ 

з/п 

Складові облікової політики 

необоротних активів 
Характеристика 

1 Вартісні критерії основних 
засобів та малоцінних 

необоротних матеріальних 

активів 

Термін «основні засоби» містить положення про 
термін корисного використання основних засобів, але 

не встановлює критерії витрат для розмежування 

основних засобів та малоцінних необоротних 
матеріальних активів. Відповідно до нормативно-

правових актів вартісною межею між даними активами 

є 20000 гривень. 

2 Збільшення первісної вартості 
об’єктів основних засобів за 

рахунок витрат на 

капітальний ремонт 

Первісна вартість основних засобів збільшується на 
суму витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта 

(модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, 

реконструкція тощо), що приводить до збільшення 
майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від 

використання об’єкта. 

3 Строк корисного 
використання та ліквідаційну 

вартість об’єктів основних 

засобів 

Очікуваний період часу, протягом якого необоротні 
активи використовуватимуться підприємством. 

4 Метод нарахування 
амортизації основних засобів 

Методи амортизації основних засобів, обирають з 
урахуванням очікуваного методу отримання 

економічної вигоди від його 
використання(прямолінійний, зменшення залишкової 

вартості, прискорене зменшення залишкової вартості, 

кумулятивний, виробничий метод).  

5 Нарахування зносу 
малоцінних необоротних 

матеріальних активів  

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних 
активів та бібліотечних фондів може нараховуватися 

прямолінійним та виробничим методами. 

6 Переоцінка основних засобів Суб'єкт господарювання може здійснити переоцінку 
об'єкта основних засобів, якщо залишкова вартість 

цього об'єкта суттєво відрізняється від його 

справедливої вартості на дату балансу. 

7 Критерії розмежування 
інвестиційної та операційної 

нерухомості, особливості 

обліку інвестиційної 
нерухомості* 

Для кожного підприємства важливо розрізняти види 
основних засобів, які призначені для перепродажу або 

здачі в оренду, та основні засоби, призначені для 

використання.  

*пропозиції авторів 

Джерело: сформовано на основі 1 

 

2. Переоцінка. Критерій суттєвості та порядок переоцінки 

встановлюється підприємством самостійно. Критерій суттєвості 

встановлюється залежно від потреби підприємства у проведенні переоцінки. 

Слід зазначити, що переоцінці підлягають лише нематеріальні активи, для 

яких існує активний ринок. Якщо підприємство враховує нематеріальні 

 
1Бірюк О. Г. Облікова політика щодо основних засобів. URL : http://magazine.faaf.org.ua/ 

oblikova-politika-schodo-osnovnih-zasobiv.html(дата звернення: 14.03.2021) 
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активи, які не мають аналогів на ринку, такі активи не переоцінюються.  

Фінансові інвестиції – це активи, що утримуються підприємством з 

метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), збільшення 

вартості капіталу або інших вигод для інвестора. Облікова політика 

встановлює метод оцінки фінансових вкладень. 

Розглянемо формування облікової політики необоротних активів в 

управлінні підприємства та можливі доповнення в ній. Сфокусуємо увагу на 

можливих причинах, завдяки яким можуть бути внесені зміни та доповнення 

в обліковій політиці підприємства. 

В умовах не визначення та кризових явищ, як наслідків корона вірусної 

хвороби, посилюється роль і необхідність ефективного та дієвого контролю, 

який складає контрольну функцію обліку, і завданням його стає контроль 

ризиків втрати надбаного майна, створених ресурсів і системи 

господарювання. Внутрішній контроль зазвичай орієнтований і на перевірку 

стану бухгалтерського обліку, та фокусується на своєчасності облікових 

записів здійснених операцій, правильності їх відображення та 

результативності. 

Існуюча система бухгалтерського обліку не в змозі забезпечити 

управлінський персонал підприємств інформацією, достатньою для 

підготовки, обґрунтування і оперативного прийняття ефективних 

управлінських рішень. Однією з причин такого становища є значне 

збільшення обсягу інформації, яку необхідно вивчити, щоб використовувати 

для прийняття оперативних рішень в умовах ринкової невизначеності. 

Епідемія коронавірусу суттєвим чином впливає на світову і вітчизняну 

економіку. Згортання виробничо-торговельної діяльності, суцільне 

переведення населення на карантинний режим, скорочення комунікаційних 

зв’язків як усередині країни, так і на міждержавному рівні негативно 

позначаються на економічних індикаторах діяльності вітчизняних 

підприємств і корпорацій, на макроекономічних показниках України та 

світовому господарстві загалом. Для виходу із цієї ситуації значна кількість 

суб’єктів господарювання вимушена ухвалювати кардинальні рішення щодо 

реорганізації своєї діяльності, запровадження неординарних заходів, щоби 

зменшити вплив пандемії, не порушуючи вжитих у державі та світі 

протиепідемічних заходів. Для виживання деяким із них доведеться 

переорієнтовувати діяльність на менш вразливі форми ведення бізнесу, 

змінювати статус, об’єднуватись, ділитись, перетворюватись, застосовувати 

інші реорганізаційні форми. З метою здійснення таких неординарних 

процедур, дотримання принципу правонаступництва мають застосовуватися 

особливі методи ведення бухгалтерського обліку, формування перехідних, 

трансформаційних балансів та одержання іншої інформації для управління 

реорганізаційними процесами1. 

Суттєвим чином на застосування реструктуризаційних процедур має 

 
1Кулик В.А., Левченко З.М. Навчальний посібник. Облікова політика підприємства. Київ: 

SBA-Print, 2019. 238 с. 
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вплинути необхідність мінімізації контактів з метою недопущення зараження 

громадян коронавірусною інфекцією. Це випливає із заявлених в уряді нових 

стандартів життя і переходу до «Безконтактної економіки 

(Touchlesseconomy)». Вона передбачає: перехід на онлайн-продажі; 

переважання безготівкових платежів; безконтактна доставка товарів; 

спеціальне обслуговування в супермаркетах, кафе та ресторанах. Безумовно, 

що запровадження таких заходів потребуватиме інших методів 

документування, обліку та передавання інформації. Дистанційні методи 

торгівлі, зменшення особистих контактів між працівниками компанії, 

управлінським персоналом, а також віддалене спілкування з контрагентами 

може бути реалізоване з використанням системи «електронного 

документообігу».  

Із запровадженням вищенаведеної системи забезпечується 

автоматизація бізнес-процесів з обробки документів як усередині 

підприємства (створення, узгодження, підписання, виконання і контроль з 

подальшим передаванням документів в архів), так і ззовні, а саме обмін 

необхідними документами з контрагентами (договорами, рахунками, 

накладними) і органами контролю (обмін листами, запитами, подання 

звітності). Використання зовнішнього електронного документообігу дозволяє 

не лише обмінюватися документацією з контрагентами дистанційно, а й 

засвідчувати їх юридичну силу, оскільки за вітчизняним законодавством 

електронний документ, на рівні з паперовим, є доказовим засобом для 

підтвердження факту здійснення господарських операцій. Формування та 

обмін внутрішніми електронними документами здійснюється, зазвичай, із 

використанням облікових програмних продуктів1.  

У свою чергу, здійснення зовнішнього електронного документообігу 

можливе як за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, так і з 

використанням онлайн-платформ первинного документообігу чи подання 

звітності. Для зменшення під час пандемії особистих контактів між 

працівниками підприємства розповсюдження може набути аутсорсингове 

обслуговування – ведення обліку і складання звітності спеціалізованими 

обліково-аудиторськими фірмами. У малому бізнесі з цієї причини 

повноваження з ведення бухобліку і складання звітності можуть бути 

делеговані самозайнятим приватним особам з виконанням покладених на них 

обов’язків у домашніх умовах.  

В зв’язку з вищевикладеним пропонується доповнити Наказ «Про 

облікову політику» підприємства наступними пунктами2: 

- Використання зовнішнього електронного документообігу; 

 
1 Романенко Т. Реструктуризація як ефективний засіб оздоровлення підприємства. 
Юридична газета. 2019. № 9 (559). URL: https://yur-

gazeta.com/publications/practice/bankrutstvo-i-restrukturizaciya(дата звернення: 24.03.2021) 
2Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства. Наказ Міністерства 
фінансів України № 635 від 27 черв. 2013р. Відомості Верховної Ради України. URL: 

http://www.rada.gov.ua (дата звернення: 20.03.2021) 
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- дистанційні методи роботи та управління; 

- впровадження нових способів комунікацій. 

Як правило, облікова політика формується під конкретне підприємство, 

враховуючи організаційні, технічні та методичні аспекти його діяльності. 

Таким чином, облікова політика має відповідно організаційні, технічні та 

методичні складові. Попри це, встановленої структури наказу про облікову 

політику не існує. Його формування покладається виключно на саме 

підприємство, з врахуванням усіх особливостей діяльності суб’єкта 

господарювання1. 

Важливим в системі управління підприємств є формування облікової 

політики з урахуванням нормативно-методичних вимог та реалій їх 

господарської діяльності. 

Формування облікової політики повинно здійснюватися підприємством 

самостійно, для цього рекомендується враховувати вимоги національних 

норм (стандартів) бухгалтерського обліку, власну практику ведення 

бухгалтерського обліку та потреби компанії в ефективному управлінні 

власними активами. 

Для забезпечення інформативності щодо призначення необоротних 

активів необхідно в наказі про облікову політики виокремити – критерії 

розмежування інвестиційної та операційної нерухомості, особливості обліку 

інвестиційної нерухомості, що дозволить розрізняти види основних засобів, 

які призначені для перепродажу або здачі в оренду, та основні засоби, 

призначені для використання. В діяльності кожного підприємства. 

Методи, принципи та процедури обліку необоротних активів – основних 

засобів, нематеріальних активів та фінансових інвестицій – встановлені 

відповідними стандартами – НП (С) БО 7 «Основні засоби», НП(С)БО 

32 «Інвестиційна власність», НП(С)БО 8 «Нематеріальні активи» та 

НП(С)БО 12 «Фінансові інвестиції». 

Надзвичайні умови, у яких через пандемію коронавірусу опинилася 

Україна, як і весь світ, вимагають ужиття низки заходів з метою пом’якшення 

фінансової кризи, збереження економічного потенціалу суб’єктів 

господарювання.  

В зв’язку з вищевикладеним пропонується доповнити Наказ «Про 

облікову політику» підприємства наступними пунктами: 

- використання зовнішнього електронного документообігу; 

- дистанційні методи роботи та управління; 

- впровадження нових способів комунікацій. 

- виокремлювати критеріїв розмежування інвестиційної та 

операційної нерухомості.  
 

 

 
1 Коваль Л. В. Облікова політика в управлінні підприємством. Ефективна економіка. 2019. 
№ 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7048 (дата звернення: 16.03.2021). 

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.42 
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5.3 Фінансово-економічна діяльність підприємства: напрямки 

підвищення ефективності, аналіз та облік 

Сучасне підприємство на кожному етапі своєї поточної діяльності 

реалізує одночасно велику кількість різних видів діяльності, метою яких для 

комерційного підприємства є максимізація прибутку та забезпечення 

найвищого рівня ефективності використання задіяних ресурсів. 

До головних видів діяльності, які обов’язково реалізуються 

підприємством незалежно від його спеціалізації, є наступні 1: 

- виробнича діяльність – дії підприємства, які стосуються організації та 

реалізації процесів виробництва продукції та перетворення ресурсів у готову 

продукцію; 

- комерційна діяльність – зусилля підприємства, спрямовані на 

реалізацію виготовленої продукції, пошук платоспроможних покупців, 

стимулювання попиту, тощо; 

- інноваційна діяльність – проведення робіт з технологічного оновлення 

засобів виробництва, вдосконалення продукції, що виготовляється відповідно 

до поточних вимог ринку, впровадження у виробничий процес досягнень 

науково-технічного процесу, з метою недопущення морального старіння 

технологій та продукції підприємства; 

- управління персоналом та мотивація праці – усі напрями діяльності 

підприємства, спрямовані на досягнення максимального рівня 

продуктивності праці за рахунок ефективної кадрової політи, побудови 

системи адаптації персоналу, впровадження ефективних систем та форм 

оплати праці та матеріальних і нематеріальних заходів мотивації персоналу;  

- економічна діяльність – діяльність підприємства на всіх рівнях 

господарювання з метою забезпечення ефективної роботи підприємства, 

тобто це такі види діяльності, як стратегічне та поточне планування, ресурсне 

забезпечення, ціноутворення, зовнішньоекономічна діяльність, тощо; 

- фінансова діяльність – усі зусилля підприємства, які стосуються 

використання фінансових ресурсів та управління фінансовим станом. 

Відповідно до конкретних особливостей підприємства та галузі 

діяльності, в якій воно функціонує, перелік обов’язкових видів діяльності 

може бути доповнений специфічними видами діяльності. Однак головну 

увагу дослідження хотілося б приділити саме наведеному переліку 

обов’язкових видів та економічній і фінансовій діяльності підприємства, 

зокрема. 

Стосовно економічної діяльності можна зауважити, що за економічною 

сутністю це сукупність дій на всіх рівнях господарювання, в результаті яких 

за допомогою виробництва та обміну ресурсами і продукцією відбувається 

задоволення усіх потреб підприємства і споживачів. 

Стосовно визначення сутності фінансової діяльності підприємства, слід 

зауважити, що існують дещо відмінні погляди дослідників на цю проблему. 

 
1 Нестеренко В.Ю., Деділова Т.В., Токар І.І., Болотова Т.М. Економіка виробництва: 

навчальний посібник. Харків: ХНАДУ, 2013. 124 с. 
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Серед головних думок авторів можна виокремити наступні: 

- відповідно до Господарського кодексу України1, фінансова діяльність 

суб’єктів господарювання включає грошове та інше фінансове 

посередництво, страхування, а також допоміжну діяльність у сфері фінансів і 

страхування; 

- за думкою Мартюшевої Л.С. та Меренкової Л.О.2, фінансова 

діяльність – це діяльність, яка веде до змін розміру і складу власного та 

позичкового капіталу підприємства (який не є результатом операційної 

діяльності); 

- Азаренкова Г.М., Журавель Т.М. та Михайленко Р.М. 3 в своєму 

дослідженні зазначають, що фінансова діяльність – це діяльність суб’єкта 

господарювання, що реалізується шляхом використання відповідних форм і 

методів фінансового забезпечення функціонування підприємств для 

досягнення ними основної мети – отримання доходів; 

- відповідно до думки Поддерьогіна А.М.4, фінансова діяльність 

підприємства представляє собою систему форм і методів, які 

використовуються для фінансового забезпечення функціонування 

підприємств та досягнення ними поставлених цілей; 

- Бердар М.М.5 стверджує, що фінансова діяльність – це діяльність, 

пов’язана з організацією фінансів підприємства, що здійснюється відповідно 

до цілей і завдань стратегії економічного розвитку господарюючого суб’єкта. 

Ця діяльність пов’язана із формуванням активів та фінансової структури 

капіталу; 

- Загородній А.Г.6 зазначає, що фінансова діяльність – це діяльність 

спрямована на забезпечення фінансовими ресурсами поточної операційної, 

фінансової та інвестиційної діяльності підприємства; 

- Зятковський І.В., Зятковська Л.І. та Романів М.В.7 вважають, що 

фінансова діяльність підприємства – це діяльність суб’єкта господарювання, 

пов’язана з мобілізацією фінансових ресурсів, необхідних для виконання 

завдань, які поставив перед ним його засновник; 

- Терещенко Н.О., Невмержицький Я. І., Куліш А. П.8 розглядають 

 
1 Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. URL : http://zakon2.rada.gov.ua. 
2 Мартюшева Л. С., Меренкова Л.О. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: 

навчальний посібник. Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. 218 с. 
3 Азаренкова Г. М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: Навчальний 
посібник для самостійного вивчення дисципліни. Київ: Знання-Прес, 2009. 299 с. 
4 Поддєрьогін А. М., Білик М. Д., Буряк Л. Д., Булгакова С. О., Куліш А. П. Фінанси 

підприємств: Підручник за ред. А. М. Поддєрьогіна. Вид. 6 -те, перероб. і доп. Київ: КНЕУ, 
2006. 552 с. 
5 Бердар М. М. Фінанси підприємств: навчальний посібник. Київ: ЦУЛ, 2010. 352 с. 
6 Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник. Київ:Знання, 2007. 1072 с. 
7 Зятковський І. В., Зятковська Л. І., Романів М. В. Фінансова діяльність суб’єктів 

господарювання. Навчальний посібник. Чернівці: Золоті литаври, 2007. 274 с. 
8 Терещенко О. О., Невмержицький Я. І., Куліш А. П. Фінансова діяльність суб’єктів 
господарювання: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. За заг. ред. О. О.Терещенка. 

Київ: КНЕУ, 2006. 312 с. 
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фінансову діяльність одночасно у вузькому та широкому значеннях. У 

вузькому значенні основний зміст фінансової діяльності полягає у 

фінансуванні підприємства (надходження власного капіталу із зовнішніх 

джерел, отримання позик, погашення позик, сплата дивідендів). У широкому 

значенні під фінансовою діяльністю розуміють усі заходи, пов’язані з 

мобілізацією капіталу, його використанням, примноженням (збільшення 

вартості) та поверненням. 

Отже, аналізуючи вище зазначені погляди можна відзначити наступне 

принципове бачення фінансової діяльності1: 

- реалізація діяльності з фінансового посередництва; 

- діяльність, направлена на формування фінансових ресурсів та їх 

подальший розподіл; 

- діяльність, яка організує використання фінансових інструментів для 

функціонування підприємства; 

- діяльність, спрямована на формування економічних та фінансових 

ресурсів та реалізацію визначених керівництвом та власниками напрямків 

економічного розвитку; 

- діяльність, метою якої є забезпечення підприємства фінансовими 

ресурсами; 

- діяльність з мобілізації фінансових ресурсів в інтересах власника; 

- діяльність з формування та використання фінансових ресурсів 

підприємства. 

Отже, проведений аналіз дає можливість сформувати чітке уявлення про 

зміст фінансово-економічної діяльності підприємства. Метою управління 

фінансово-економічною діяльністю, як і будь-яким іншим напрямком 

діяльності, в умовах комерційного підприємства є досягнення найвищих 

показників ефективності. Отже, слід визначитися з розумінням самої 

категорії «ефективність» для подальшого визначення напрямків її 

підвищення, показників, що її вимірюють, та розроблення принципової 

моделі здійснення аналізу ефективності фінансово-економічної діяльності 

підприємства. 

Стосовно дослідження сутності економічної категорії «ефективність» 

дуже ґрунтовний аналіз підходів був проведений Григораш О.В. та 

Терьошиною Ю.О.2, які систематизували їх у наступному вигляді: 

- на думку В.Андрійчук3 ефективність – це результативність певної дії, 

процесу, що вимірюється співвідношенням між отриманим результатом і 

витратами (ресурсами), що його спричинили; 

 
1 Нескородєва І.І., Коцегуб Ю.О. Дослідження сутності економічної категорії «фінансова 

діяльність підприємства». Вісник економіки транспорту і промисловості. Харків, 2013. № 
41. С.200-204. 
2 Григораш О.В., Терьошина Ю.О. Ефективність фінансово-господарської діяльності 

підприємств України. Бізнес інформ. Харків, 2017. №11. С. 221-226. 
3 Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз. 

Київ:КНЕУ, 2005. 292 с. 
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- С. Мочерний1 вважає, що ефективність – це здатність приносити 

ефект, результативність процесу, проекту, тощо, які визначаються як 

відношення ефекту, результату до витрат, що забезпечили цей результат; 

- І. Павленко2 в своєму дослідження розглядає ефективність як 

комплексну оцінку кінцевих результатів використання трудових, 

матеріальних, інформаційних та фінансових ресурсів підприємства у 

виробництві товарів та наданні послуг за певний термін; 

- Б. Жнякін та В. Краснова3 розглядають ефективність як 

співвідношення результату (ефекту) з витратами, що викликали цей ефект; 

- М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі4 вважають, що ефективність 

характеризується співвідношенням між обсягом виробництва продукції та 

необхідними для її виготовлення ресурсами, тобто визначається як 

внутрішній параметр функціонування підприємства, віддзеркалюючи 

ефективність використання ресурсів; 

- І. Мазур, В. Шапіро, Н. Ольдерогге5 зазначають, що ефективність – це 

комплексне поняття, яке проявляється через порівняння результатів 

господарської діяльності з витраченими ресурсами (трудовими, 

матеріальними, природними, основними фондами та ін.) та описується 

такими характеристиками, як доцільність, результативність, якість, 

корисність та ін.; 

- Григораш О.В. та Терьошина Ю.О.6 в результаті дослідження 

формують висновок, що ефективність – це співвідношення між одержаними 

результатами від господарської діяльності та витраченими ресурсами на їх 

досягнення. 

Розуміючи сутність фінансово-економічної діяльності підприємства та 

визначення категорії «ефективність» з економічної точки зору, можна 

сформувати певний перелік факторів, які спричиняють свій вплив на 

ефективність фінансово-економічної діяльності підприємства, та в 

подальшому дослідженні на їх основі сформувати напрямки її підвищення. 

Отже, за сутністю впливу на фінансово-економічну діяльність 

підприємства всі фактори можна розділити на наступні види7: 

1) внутрішні, до яких належать: 

 
1 Економічна енциклопедія: у 3т. / ред. кол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ: 

Академія, 2000. Т.1. 598 с. 
2 Павленко І.Г. Підходи до визначення економічної сутності поняття «ефективність». 

Економіка та управління. 2006. №1. С. 35-38. 
3 Жнякін Б.О., Краснова В.В. Економіка підприємства: навч. посібник. Донецьк: Альфа-
прес, 2005. 160 с. 
4 Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 1998. 704 с. 
5 Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Эффективный менеджмент. М.: Высшая 
школа, 2003. 555 с. 
6 Григораш О.В., Терьошина Ю.О. Ефективність фінансово-господарської діяльності 

підприємств України. Бізнес інформ. Харків, 2017. №11. С. 221-226. 
7 Григораш О.В., Булигіна Д.О. Фактори підвищення ефективності діяльності підприємств. 

Приазовський економічний вісник. 2018. №6 (11). С. 154-158. 
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- організаційно-правова форма підприємства; 

- рівень забезпечення сировиною; 

- ефективність системи управління підприємством; 

- ефективність управління ресурсами підприємства; 

- стан матеріально-технічного забезпечення діяльності підприємства; 

- технологічний рівень виробництва; 

2) зовнішні, серед яких можна виокремити наступні: 

- загально ринкова кон’юнктура; 

- соціально-політичні фактори; 

- природі фактори; 

- вплив податкової системи; 

- рівень інвестиційної привабливості галузі, в якій функціонує 

підприємства; 

- фінансово-кредитна політика підприємства та інші. 

Головним аспектом під час формування напрямків підвищення 

ефективності фінансово-економічної діяльності підприємства є розуміння 

ступеню підлеглості керуючого впливу на фактори з боку керівництва та 

власності підприємства. 

Отже, на основі визначених факторів впливу та базуючись на розумінні 

того, що ефективність фінансово-економічної діяльності підприємства – це 

насамперед узагальнений показник ефективності використання трудових, 

матеріальних, виробничих, фінансових, тощо ресурсів, можна визначити 

наступні загальні напрямки підвищення ефективності1: 

1) підвищення ефективності використання ресурсів:  

- основних засобів,  

- оборотних засобів; 

- трудових ресурсів; 

2) організаційне вдосконалення підприємства: 

- вдосконалення організаційної структури підприємства; 

- підвищення рівня організації виробничо-господарських процесів на 

підприємстві; 

3) технологічне вдосконалення підприємства: 

- впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу; 

- вдосконалення наявних технічних та технологічних засобів 

виробництва. 

На наступному етапі дослідження розглянемо загальну систему 

формування переліку показників на основі, яких є можливим формування 

висновків стосовно ефективності фінансово-економічної діяльності 

підприємства. Базуючись на підході, що ефективність діяльності 

визначається ефективністю використання ресурсів, можна сформувати такі 

групи показників, які представлені на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Показники оцінювання ефективності фінансово-

економічної діяльності підприємства за ресурсним підходом 
Джерело: побудовано авторами на основі12 

 

Порядок розрахунку показників, які наведені на рис. 1, заснований 

переважно на основі порівняння результатів від використання ресурсів та 

вкладених ресурсів відповідного виду, отже відповідає сформованому вище 

висновку про розуміння сутності ефективності як економічної категорії. 

Однак формування показників для оцінки фінансово-економічної 

діяльності підприємства на основі показників ефективності використання 

виробничих ресурсів, на наш погляд, не є коректним, бо не враховує 

 
1 Савицька О.М., Салабай В.О. Ефективність діяльності та управління підприємством: 

особливості використання теорії, методології та результативності аналітичних досліджень. 

Ефективна економіка. 2019. №6. 
2 Гречко А.В., Гречухін А.С. Оцінка ефективності виробничої діяльності підприємства. 

Ефективна економіка. 2016. №1. С. 64-68. 
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показників, які характеризують ефективність використання фінансових 

ресурсів підприємства. Тому, на наш погляд, перелік показників має бути 

доповненим (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Показники оцінювання ефективності фінансової діяльності 

підприємства 
Джерело: побудовано авторами на основі 1 

 

Таким чином, повна система показників оцінки ефективності фінансово-

економічної діяльності підприємства, сформована на основі ресурсного 

підходу повинна доповнюватися показниками оцінки ефективності 

використання фінансових ресурсів. 

На основі порядку розрахунку кожного з показників, які наведені на 

рис. 1 та 2, можна виявити чіткі фактори впливу на рівень цих показників та 

побудувати факторну модель аналізу ефективності фінансово-економічної 

діяльності. Отже, відповідно до цього погляду, такими стартовими 

показниками, які формують фінансово-економічний результат є2: 

- доходи; 

- витрати; 

- фінансовий результат від операційної діяльності; 

- фінансовий результат від фінансової діяльності; 

- фінансовий результат від іншої діяльності; 

- загальна сума прибутку від звичайної діяльності; 

- загальна сума витрат звичайної діяльності. 

Отже, факторна модель аналізу ефективності фінансово-економічної 

діяльності підприємства має базуватися на факторному аналізі прибутку та 

витрат. 

Факторна модель проведення аналізу прибутку підприємства наведена 

 
1 Григораш О.В., Терьошина Ю.О. Ефективність фінансово-господарської діяльності 

підприємств України. Бізнес інформ. Харків, 2017. №11. С. 221-226. 
2 Степаненко О.І. Аналітична оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності 

підприємства. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2016. №3. Т.21. С. 206-212. 

Показники ефективності 

використання фінансових ресурсів 
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на рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Факторна модель аналізу прибутку підприємства 

Джерело: складено авторами на основі 1 
 

Факторна модель проведення аналізу витрат підприємства наведена на 

рис. 4. 

 
1 Степаненко О.І. Аналітична оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності 

підприємства. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2016. №3. Т.21. С. 206-212. 
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Рисунок 4 – Факторна модель аналізу витрат підприємства 

Джерело: складено авторами на основі 1 

 

На основі комплексного факторного аналізу прибутку та витрат 

підприємства за даними його фінансової звітності можна сформувати дієву 

систему проведення аналізу ефективності фінансово-господарської 

діяльності, яка дозволяє виявляти резерви підвищення ефективності та 

готувати проекти ефективних управлінських рішень стосовно управління 

витратами та прибутком підприємства. 

Таким чином, аналіз ефективності фінансово-економічної діяльності є 

багатоетапним процесом, який будується на дослідженні всього переліку 

показників, які оцінюють ефективність використання його основних засобів, 

оборотних коштів та матеріальних ресурсів, трудових та фінансових 

 
1 Степаненко О.І. Аналітична оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності 

підприємства. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2016. №3. Т.21. С. 206-212. 
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ресурсів. Аналіз факторів, що впливають на рівень означених показників, 

дозволяє побудувати коректні факторні моделі аналізу прибутку та витрат та 

сформувати об’єктивні висновки про ефективність фінансово-економічної 

діяльності підприємства. 
 

 

 

5.4 Траєкторія формування облікової політики нематеріальних 

активів підприємств 

Бухгалтерський облік на підприємстві забезпечується методичними 

складовими, які зазначаються в внутрішньому регламентуючому документі 

Наказі про облікову політику. Мета облікової політики на підприємстві 

полягає в регулюванні методичних складових ведення бухгалтерського 

обліку. Правильно обрана, складена та застосована облікова політика 

забезпечує достовірність відображення інформації в фінансовій звітності. 

Особливою складовою облікової політики є вимоги до облікового 

забезпечення операцій з нематеріальними активами. Нематеріальні активи 

виокремлюються в системі бухгалтерського обліку, оскільки даний вид 

активів відмінний від усіх інших об’єктів і характеризується відсутністю 

матеріальної та фізичної форми. Правильне та достовірне відображення їх в 

обліку залежить безпосередньо від сформованої облікової політики з 

врахуванням стратегічних цілей та динаміки розвитку підприємства. 

Облікова політика виступає певною моделлю організації управління 

підприємством, яка може втілюватися в альтернативних варіантах організації 

і ведення бухгалтерського обліку та реалізується через активну, переважно 

творчу діяльність облікових працівників. Особливого розгляду вимагає 

концептуальний підхід до логіки формування облікової політики 

підприємства. Будь-яка політика визначає стратегічні вектори для дій і 

прийняття рішень в певній сфері людської діяльності. Тому і облікова 

політика повинна встановлювати принципові загальні орієнтири в організації 

облікової системи як невідємної частини цілісної системи управління 

підприємством. У нормативних документах та більшості досліджень облікова 

політика трактується як сукупність принципів, методів і процедур, що 

використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, 

складання та подання фінансової звітності1. 

Адже саме облікова політика визначає класифікацію нематеріальних 

активів, методи та строк амортизації нематеріальних активів, термін 

експлуатації, перелік документів тощо. 

Питання відображення обліку нематеріальних активів в обліковій 

політиці досліджували такі науковці як Л. В. Гуцаленко, О. О. Дядюн, 

В. А. Кулик, З. М. Левченко, І. М. Лепетан, А. В. Киян, О. Ф. Ярмолюк, 

 
1 Кубік В. Д., Обнявко О. В. Етична складова облікової політики підприємств. Науковий 
вісник [Одеського національного економічного університету]. 2019. № 6. С. 84-106. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Naykvo_2019_6_7 (дата звернення: 09.04.2021) с. 88 
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В. В. Ясишена та інші. Кожен автор запропонував своє бачення та підходи 

щодо обрання облікової політики до ведення обліку нематеріальних активів. 

Нематеріальні активи є правом інтелектуальної власності. 

Право інтелектуальної власності – це право особи на результат 

інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права 

інтелектуальної власності, визначений ЦКУ та іншим законом. Право 

інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права 

інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, 

зміст яких щодо певних об’єктів права інтелектуальної власності 

визначається ЦКУ та іншим законом. До об’єктів права інтелектуальної 

власності, зокрема, належать:  

- літературні та художні твори;  

- комп’ютерні програми;  

- компіляції даних (бази даних);  

- виконання;  

- фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;  

- наукові відкриття;  

- винаходи, корисні моделі, промислові зразки;  

- компонування (топографії) інтегральних мікросхем;  

- раціоналізаторські пропозиції;  

- сорти рослин, породи тварин;  

- комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для 

товарів і послуг), географічні зазначення;  

- комерційні таємниці1. 

Важливим аспектом в обліковому процесі виступає ведення 

управлінського обліку, оскільки він забезпечує прийняття управлінських 

персоналом важливих рішень у короткі терміни. Ведення такого обліку 

обов’язково має визначатися обліковою політикою, тому запропонуємо 

власно розроблену форму управлінської звітності щодо стану нематеріальних 

активів на підприємстві (табл. 1). 

Пропонована форма управлінської звітності щодо стану нематеріальних 

активів забезпечить управлінський персонал інформацією щодо стану 

нематеріальних активів на певний період часу, прийняття рішень щодо 

необхідності оновлення нематеріальних активів, формуванню прогнозованих 

показників, які забезпечуватимуть динаміку розвитку підприємства в 

майбутньому тощо. Тобто, облікова політика має визначати не лише 

елементи фінансового обліку, але й управлінського обліку. Додатково 

можуть бути доповнені інші графи за рішенням управлінського персоналу. 

В. В. Ясишена притримується думки, що елементи методу 

управлінського обліку включають не тільки елементи методу 

бухгалтерського обліку, а й елементи методу інших дисциплін. Відповідно і 

 
1 Лепетан І. М., Лаврова М. Р. Визнання нематеріальних активів у обліковій політиці 
підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7488 (дата звернення: 06.04.2021) 
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принципи управлінського обліку нематеріальних активів, на яких формується 

облікова політика будуть торкатися аналізу, прогнозування, планування та 

контролю. При формуванні облікової політики в частині управлінського 

обліку нематеріальних активів необхідно враховувати основні принципи, а 

саме: послідовність, коректність, системність, релевантність, ефективність, 

плановість, прогнозування, комплексність, правове забезпечення, науковість, 

винятковість (особливість), контроль, оперативність, інтерпритованість1. 

Таблиця 1 – Форма управлінської звітності щодо нематеріальних 

активів 
№ Показник Ціна Термін 

1 
Види нематеріальних активів, які були придбані у звітному 

періоді (навести перелік) 

(вказати 

суму) 
 

 …   

 …   

2 Строки наявних ліцензій (вказати термін закінчення   

3 Економічний ефект від використання нематеріальних активів   

4 Метод амортизації   

5 Розрахунок амортизації   

6 
Придбання нового нематеріального активу (вказати, якщо 
потрібно для майбутнього) 

  

7 Висновки/зауваження персоналу х х 

 …   

8 
Допустима межа аналітичних показників щодо 

нематеріальних активів 
  

Джерело: авторська розробка 

 

У таблиці 2 наведений типовий перелік елементів облікової політики 

щодо нематеріальних ресурсів підприємства, складений за існуючими 

рекомендаціями щодо облікової політики підприємства та діючими 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Основи відображення в 

обліку та фінансовій звітності нематеріальних активів закріплено НП(С)БО 8 

«Нематеріальні активи», проте зазначене положення не містить прямих 

рекомендацій щодо управління окремими групами нематеріальних ресурсів, 

наприклад, інформаційними ресурсами та інноваційними активами. Тому, на 

думку фахівців, такі положення повинні розкриватись окремо у наказі про 

облікову політику підприємства2.  

Згідно МСБО 38 «Нематеріальні активи» для своєї облікової політики 

суб’єкт господарювання обирає або модель собівартості в параграфі 74 

«модель собівартості», або модель переоцінки в параграфі 75 «модель 

 
1 Ясишена В.В. Принципи облікової політики нематеріальних активів. Інноваційна 

економіка. 2019. №3-4(79). С. 156-162. URL: http://ie.at.ua/IE_2019/InnEko_3-4_2019-79-.pdf. 
(дата звернення: 07.04.2021 р.) С. 159 
2 Ярмолюк О.Ф., Киян А.В. Особливості облікової політики щодо ресурсного потенціалу 

підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 11. 2016. С. 916-922. 
URL: http://global-national.in.ua/archive/11-2016/190.pdf. (дата звернення: 07.04.2021 р.) 

С. 919  
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переоцінки». Якщо облік нематеріального активу за його собівартістю за 

вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених 

збитків від зменшення корисності, а модель переоцінки, тоді коли після 

первісного визнання нематеріальний актив слід відображати за переоціненою 

сумою, яка є його справедливою вартістю на дату переоцінки, за 

вирахуванням будь-якої подальшої накопиченої амортизації та будь-яких 

подальших накопичених збитків від зменшення корисності. Для переоцінки 

згідно МСБО 38 справедливу вартість слід визначати посиланням на 

активний ринок. Переоцінювати слід з достатньою регулярністю, щоби на 

кінець звітного періоду балансова вартість активу суттєво не відрізнялася від 

його справедливої вартості1. 

Таблиця 2 – Елементи облікової політики щодо нематеріальних 

ресурсів підприємства 
№ 

з/п 
Об’єкт обліку Елементи облікової політики 

1 Нематеріальні 

активи 

Строки корисного використання (експлуатації) нематеріальних 

активів та склад комісії, яка визначатиме ці строки. Порядок 
встановлення зміни строку корисного використання об’єктів 

нематеріальних активів 

Ліквідаційна вартість об’єктів нематеріальних активів 

Методи нарахування амортизації (прямолінійний, зменшення 
залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової 

вартості, кумулятивний, виробничий) 

Переоцінка об’єктів нематеріальних активів в бухгалтерському 

обліку (чи буде проводитись така переоцінка) 

Критерій суттєвості відхилення залишкової вартості від 

справедливої для цілей проведення переоцінки нематеріальних 

активів 

Періодичність зарахування сум дооцінки нематеріальних активів до 
складу нерозподіленого прибутку (щомісячно, щоквартально, один 

раз на рік або разово при вибутті об’єкта нематеріальних активів) 

Порядок застосування методики визначення суми втрат від 
зменшення корисності нематеріальних активів та визначення вигід 

від відновлення корисності нематеріальних активів 

Джерело1 

 

О. О. Дядюн пропонує таке визначення облікової політики щодо 

нематеріальних активів: облікова політика в частині нематеріальних 

активів – це опис обраних підприємством рішень з низки альтернатив, 

передбачених стандартами (НП(С)БО чи МСФЗ), щодо визнання, оцінки, 

подання та розкриття інформації про нематеріальні активи, а також інших 

аспектів, що визнані суттєвими. Щодо інших особливостей облікової 

політики за МСФЗ в частині нематеріальних активів, то автор виокремив, що 

підприємство може прийняти обґрунтоване рішення про включення в перелік 

Додатків до облікової політики робочого плану рахунків. У такому разі 

 
1 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи». URL: 

https://mof.gov.ua/storage/files/IAS%2038_ukr%202020.pdf (дата звернення: 07.04.2021 р.) 
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важливо, щоб наведені субрахунки по нематеріальних активах були 

узгоджені з ідентифікованими в основному тексті класами. До того ж, у 

примітках до фінансової звітності стаття «Нематеріальні активи» також має 

деталізуватися за визначеними класами. Та на практиці непоодинокими є 

випадки, коли облікові оцінки по нематеріальних активах є частиною 

загального додатку з професійними судженнями керівництва. Не заперечуємо 

щодо такого підходу, оскільки його мета – уникнення ситуації 

перенавантаження основного тексту облікової політики1. 

Федорова І. В. проаналізувала підходи до визначення найбільш 

оптимального методу амортизації нематеріальних активів, що пропонували 

різні українські вчені та в розрізі класифікації нематеріальних активів за 

податковим законодавством виокремила переваги та недоліки кожного 

методу (табл. 3). Розглядаючи амортизацію нематеріальних активів у 

контексті облікової політики підприємства, автор дійшла висновку, що 

некоректним є зазначення в Наказі про облікову політику обставини, що 

підприємство вибирає строк корисного використання та метод амортизації 

самостійно, адже таке право регламентоване законодавчо. Натомість доречно 

було б навести перелік вибраних методів амортизації нематеріальних активів 

в розрізі класифікаційних груп таких активів, наявних на підприємстві, з 

одночасним їх обґрунтуванням у вигляді строку корисного використання 

(якщо він є) та ліквідаційної вартості (за наявності)2. 

Важливою складовою облікової політики є проведення інвентаризації. В 

обліковій політиці повинні бути визначені строки та термін проведення 

інвентаризації. Вимоги щодо проведення інвентаризації нематеріальних 

активів визначені Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань.  

При інвентаризації нематеріальних активів їх наявність установлюється 

за документами, що були підставою для оприбуткування, або за 

документами, якими оформлені майнові права. Одночасно на підставі цих 

документів перевіряється обґрунтованість їх оприбуткування. До 

інвентаризаційного опису вносяться дані про назву нематеріального активу, 

характеристику, призначення, дату придбання (введення в експлуатацію), 

первісну (переоцінену) вартість, суму накопиченої амортизації, строк 

корисного використання, кількість та вартість об’єкта чи групи об’єктів 

нематеріальних активів. Інвентаризаційний опис складається за об’єктами 

нематеріальних активів чи групами однотипних за призначенням і умовами 

використання об’єктів нематеріальних активів та окремо за кожною 

матеріально відповідальною особою. У разі виявлення лишків об’єктів 

 
1 Дядюн О. О. Облікова політика підприємств щодо нематеріальних активів: засадничі 

принципи та особливості формування. Бізнес Інформ. 2020. №12. С. 303 
2 Федорова І. В. Амортизація нематеріальних активів у контексті облікової політики: 

актуальна проблематика. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 

Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2018. Вип. 20. Ч. 3. С. 
101–105. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/20_3_2018ua/23.pdf (дата 

звернення: 07.04.2021 р.) С. 104 
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нематеріальних активів до інвентаризаційного опису вони вносяться із 

зазначенням необхідних даних. Оцінка таких об’єктів проводиться за 

справедливою вартістю. Суб’єкти державного сектору економіки визначають 

вартість об’єктів прав інтелектуальної власності, що перебувають у 

державній власності або були створені (придбані) за державні кошти згідно із 

законодавством1. 

Таблиця 3 – Методи амортизації нематеріальних активі у розрізі 

класифікаційних груп 
Групи нематеріальних 

активів 

Методи 

амортизації 
Переваги Недоліки 

Права користування 

природними ресурсами 

Прямолінійний Відносно менша 

трудомісткість розрахунку 

та застосування. 

Рівномірні частини 

амортизаційних 
відрахувань, що протягом 

всього періоду 

застосування буде 
підтримувати однаковий 

рівень прибутку, а також 

платежів до бюджету. 

Неврахування 

морального 

старіння 

нематеріальних 
Права користування 

майном активів (крім 

права постійного 
користування 

земельною ділянкою) 

Права на комерційні 

позначення 

Право на винаходи Виробничий Прямий зв’язок між 

амортизаційними 

відрахуваннями та 
інтенсивністю 

виробничого процесу. 

Коректність формування 
собівартості продукції, 

послуг. 

Складність 

встановлення 

обсягу продукції, 
яка була 

виготовлена за 

допомогою саме 
цього 

нематеріального 

активу 

Право на корисні 

моделі 

Право на промислові 
зразки 

Право на сорти рослин 

Право на породи тварин 

Ліцензійні угоди, в яких 

чітко обумовлено обсяг 
виробництва за цією 

ліцензією 

Комп’ютерні програми Метод зменшення 
(прискореного 

зменшення) 

залишкової 
вартості 

Попередження ризику 
неправильного визначення 

швидкості морального 

зносу нематеріальних 
активів, невдалого 

визначення строку 

корисного використання. В 

перші роки застосування 

відзначатимуться 

зменшення прибутку та 
нижчий рівень податкових 

платежів до бюджету. 

Може сприяти 
збільшенню ціни 

на виготовлену 

продукцію, що 
може вплинути на 

зниження попиту 

та зниження 

прибутків від її 

реалізації. 

Програми для ЕОМ  

Компіляції даних (бази 

даних) 

Джерело1 

 

 
1 Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань: затв. Наказом Міністерства 
фінансів України № 879 від 02.09.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-

14#Text (дата звернення: 08.04.2021). 
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С. М. Кафка запропонувала формування облікової політики стосовно 

нематеріальних активів здійснювати за 2 етапами (рис. 1). При послідовному 

формуванні методичних складових облікової політики щодо нематеріальних 

активів за допомогою запропонованих етапів визначатиметься суб’єкт 

формування облікової політики в частині нематеріальних активів. Автор 

пропонує на першому етапі створити окрему експертну комісію з відповідних 

фахівців підприємства для визначення терміну корисного використання 

відповідного об’єкта, оптимального методу нарахування амортизації, підстав 

для проведення переоцінок, визначення при необхідності ліквідаційної 

вартості. В окремих випадках до таких комісій можна залучати незалежних 

експертів при умові, що такі додаткові витрати будуть економічно 

доцільними для підприємства. Проводиться аналіз діючого на момент 

формування облікової політики чинного законодавства щодо можливих 

альтернативних варіантів методів обліку та оцінок стосовно нематеріальних 

активів, або визнається відсутність законодавчої регламентації окремих 

елементів облікової політики. Проходження даного етапу передбачає, також, 

проведення аналізу об’єктивних і суб’єктивних чинників, що впливають на 

об’єкти нематеріальних активів у процесі їх використання (експлуатації). А 

другий етап передбачає аналіз всієї зібраної інформації на першому етапі та 

вибір найбільш підходящих методів ведення обліку нематеріальних активів1. 

 
Рисунок 1 – Етапи формування облікової політики нематеріальних 

активів. 
Джерело: побудовано автором1  

 

Також для взяття на облік об’єкти нематеріальних активів повинні мати 

 
1 Кафка С.М. Формування облікової політики щодо нематеріальних активів. Фінанси, облік і 
аудит. Вип. 2 (30). 2017. С. 215-228. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/ 

22914/215-228.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 08.04.2021). С. 218 
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правовстановлюючі документи. Порядок застосування типових форм 

первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі 

нематеріальних активів визначає такі первинні документи для ведення обліку 

нематеріальних активів:  

1. Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної 

власності у складі нематеріальних активів (типова форма №НА-1); 

2. Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності у 

складі нематеріальних активів (типова форма №НА-2); 

3. Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у 

складі нематеріальних активів (типова форма №НА-3); 

4. Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у 

складі нематеріальних активів (типова форма №НА-4)1. 

При розробці облікової політики суб’єкт господарювання має обрати 

найдоцільніші методи обліку, враховуючи організаційно-правову форму 

підприємства, галузь, специфіку діяльності, обсяги виробництва тощо. 

Обрана облікова політика має забезпечити достовірне ведення фінансового, 

управлінського обліку і порядок ведення податкових розрахунків для 

формування об'єктивних показників у фінансовій, управлінській і податковій 

звітності. Облікова політика також має сприяти об'єктивному проведенню 

прогнозування, планування, контролю, захисту нематеріальних активів й 

аналізу діяльності підприємства загалом. На початковому етапі формування 

облікової політики підприємства в частині нематеріальних активів необхідно 

виокремити основні її завдання, закріплені за відповідними складовими 

(фінансовий облік, управлінський облік, ведення податкових розрахунків, 

контроль і захист)2. 

Вагоме значення у процесі документального оформлення облікової 

політики відводиться проектним матеріалам з організації обліку (графіки 

документообороту, посадові інструкції тощо). В той же час змінювати 

облікову політику на власний розсуд підприємство може в будь-який момент 

протягом звітного року, зокрема це відбувається при уточненні окремих 

положень облікової політики (що пов’язано із зміною ліміту готівкових 

розрахунків, термінів звітування, внесення змін і доповнень до діючих 

законодавчих і нормативно-правових актів, суттєвої зміни умов діяльності 

підприємства чи інших істотних факторів)3. 

Таким чином, бухгалтерський облік ґрунтується на обліковій політиці. 

 
1 Порядок застосування типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної 

власності у складі нематеріальних активів: затв. Наказом Міністерства фінансів України 
№732 від 22.11.2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1580-04#Text (дата 

звернення: 08.04.2021).  
2 Ясишена В. В. Проблемні аспекти методології та організації обліку нематеріальних 
активів: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 330 с. С. 114 
3 Романів Є. М., Кравичшин І. М. Особливості організації і методика розробки облікової 

політики на сучасному етапі функціонування підприємств в Україні. Modern economics. 
2018. № 10. С. 115-121. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2018_10_21 (дата звернення: 

09.04.2021) C. 119 



STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ECONOMY  

OF INDEPENDENT UKRAINE 

 

390 

Це важливий документ, без якого неможливе ведення обліку. Облікова 

політика може змінюватися, як за рішенням самого управлінського 

персоналу, так і з урахуванням законодавчих змін. Облікова політика може 

складатися з групи документів, таких як Наказ на впровадження облікової 

політики на підприємстві, Положення про облікову політику, додатки до 

облікової політики та внутрішня документація.  

Отже, облікова політика в частині нематеріальних активів відіграє 

важливу роль у веденні бухгалтерського обліку нематеріальних активів. 

Правильно обрані методи ведення обліку нематеріальних активів забезпечать 

достовірне відображення інформації у фінансовій звітності. Також 

підприємство може самостійно вести внутрішній облік та використовувати 

спеціально розроблену внутрішню документацію для ще більш повного 

висвітлення інформації. Важливо враховувати висвітлення усіх методичних 

складових в обліковій політиці. Це дасть змогу закріпити найефективніші 

способи ведення обліку та збереже подальше розуміння ведення обліку, при 

таких подіях, наприклад, як зміна головного бухгалтера, якому важливо 

зрозуміти чіткість та логічність облікової політики або проведення аудиту, 

що дасть змогу аудиторам зрозуміти застосування тих чи інших методів 

ведення обліку нематеріальних активів та пришвидшить темп перевірки. 
 

 

 

5.5 Екологічна безпека як запорука ефективної екологічної та 

облікової політики в управлінні аграрним бізнесом 

Значний науково-технічний потенціал людства розширює можливості 

економічного розвитку та супроводжується негативним впливом на 

навколишнє природне середовище. Антропогенна діяльність змінює 

природний перебіг процесів у довкіллі, що ставить під загрозу здоров’я і 

життя людини. Екологічна проблема охопила весь світ і стала однією з 

глобальних криз. Досягнення компромісу між економічними та екологічними 

потребами суспільства є одним із факторів задоволення людства обмеженими 

природними ресурсами. Економічна наука не приділяє належної уваги 

екологічним аспектам господарювання – навколишнє природне середовище 

сприймається виключно як джерело ресурсів для господарської діяльності.  

Екологічна практика в сучасному світі займає домінуючі позиції. 

Розвиток екологічного стану на планеті спонукає людей до пошуку шляхів 

подолання екологічної кризи. З поглибленням екологічної кризи та 

загостренням інших глобальних проблем все більше зростає значення 

забезпечення екологічної безпеки. Важливе місце в цьому процесі посідає 

екологічна та облікова політика, що орієнтуються на реалізацію вимог 

забезпечення екологічної безпеки, зниження ризику тощо. 

Для більш детального вивчення сутності облікової та екологічної 

політик, а також дослідження їх реалізації в системі управління 

підприємством, необхідно виходити із поняття політики, як такої.  

Термін «політика» походить від давньогрецького слова «поліс» (місто-
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держава) та його похідних: «politike» (мистецтво управляти державою), 

«politeteia» (конституція), «polites» (громадяни), «politica» (державний діяч). 

Єдиного визначення поняття «політика» немає. Ще Платон під політикою 

розумів мистецтво, здатність жити в умовах поліса, що ставить людину у 

певні поведінкові рамки. М.Вебер вважав, що політика – це прагнення до 

влади, її завоювання, утримання в різних великих суспільних колективах. 

Д.Істон розглядає політику як реалізований владою розподіл цінностей, а 

Меркл твердив, що у своїх найкращих проявах політика – це шляхетне 

прагнення до справедливості та розумного порядку, а у найгірших – це 

корислива жадоба влади, сили, багатства1. 

Останнім часом, у зв’язку з розвитком ринкових відносин, термін 

«політика» розглядається, принаймні, у двох площинах – по-перше, це 

суспільна наука, по-друге, це особливий вид діяльності на макро- і 

мікрорівні. 

Розробка екологічної політики спрямована на вирішення головного 

завдання – забезпечення стійкості параметрів стану середовища існування та 

впливу на неї. Вивчаючи деякі інноваційні аспекти щодо традиційних 

уявлень про екологічну діяльність підприємств необхідно дотримуватися 

системних поглядів на їх екологічну діяльність. 

У сучасній науці феномен екологічної політики намагаються осмислити 

представники гуманітарних, природничих та соціальних наук – екологи, 

соціологи, політологи, правознавці, економісти, державні управлінці та інші 

фахівці. Але, незважаючи на наявність низки наукових розробок із цього 

питання, на сьогоднішній день не існує єдиного підходу до визначення змісту 

екологічної політики. В науковій літературі розглядаються поняття 

«екологічна політика» та виявляються спільні й відмінні риси в понятійному 

апараті. 

Так, Л. Жарова розуміє екологічну політику (у широкому розумінні) як 

концептуально цілісну сукупність видів і форм суспільної діяльності, 

спрямованої на збереження природного середовища існування людини, 

гармонізацію взаємовідносин суспільства і довкілля, формування належного 

ставлення суспільства до природи з метою її захисту й розвитку2. О. Васюта 

стверджує, що екологічна політика – це система державного стимулювання, 

запобігання та обмеження різноманітних видів діяльності, яка пов’язана з 

небезпечним для людини впливом на навколишнє середовище. Екологічна 

політика складається з комплексу організаційних, нормативних та правових 

заходів у галузях економіки та охорони довкілля, спрямованих на людину3. 

На думку Є. Хлобистова, екологічна політика – це комплекс організаційних 

 
1 [Електроний ресурс]. URL: http://uk.wikipedia.org/wiki/Політика 
2 Жарова Л.В. Сучасні підходи до формування та реалізації екологічної політики. Економіка 

природокористування і охорони довкілля. Щорічник наук. праць. / Під ред. М.А. Хвесика. 

Київ: РВПС України НАН України, 2007. С. 138 – 144. 
3 Васюта О.А. Екологічна політика України на зламі тисячоліть: монографія. К. : КМУ, 

2003. 306 с. 
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та інституційних заходів, спрямованих на кредитно-фінансове забезпечення 

природоохоронної діяльності відповідно до розвитку продуктивних сил і 

соціальних пріоритетів щодо якості довкілля й раціонального 

природокористування1. Л. Метлова вважає, що екологічна політика – це 

поєднання взаємопов’язаних обраних цілей, практичних завдань та засобів у 

системі менеджменту і їх спрямування на конкретний результат. Екологічна 

політика здійснюється в межах держави, регіону, галузі, підприємства, але в 

кожному випадку існують довгострокові, середньострокові, поточні 

завдання, засоби та заходи, узгоджені на певній території2. А. Гетьман 

стверджує, що Екологічна політика – система державних заходів, що 

визначають вплив суспільства на довкілля, тактику й стратегію 

збалансованого розвитку3. О. Заржицький під екологічною політикою 

розуміє сукупність правових засобів і заходів, спрямованих на забезпечення 

екологічної безпеки якісного стану довкілля, раціонального використання 

природних ресурсів4. 

Автори робіт погоджуються, що збереження довкілля є метою 

екологічної політики, однак визначають її по-різному, а саме:  

- як гармонізацію взаємовідносин суспільства та довкілля;  

- як забезпечення екологічної безпеки;  

- як розробку стратегії у сфері охорони природи і довкілля;  

- як вирішення практичних завдань, забезпечення соціальних 

пріоритетів щодо якості довкілля;  

- як запобігання та обмеження негативних видів діяльності тощо.  

На стратегічному рівні пріоритети екологічної політики визначені у 

Законі України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної 

політики України на період до 2030 року», відповідно до якого державна 

екологічна політика – це діяльність державних органів, спрямована на 

забезпечення конституційного права кожного на безпечне для життя і 

здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права 

шкоди5. 

Екологічна політика суб’єкта господарювання повинна включати 

відповідний екологічний план, на підставі якого будуватиметься його 

стратегія охорони навколишнього середовища, яку залучатимуть до загальної 

 
1Хлобистов Є. В. Екологічна безпека трансформаційної економіки. НАН України, РВПС 
України. К. : Чорнобильінтерінформ, 2004. 336 с. 
2Метлова Л. П. Про еколого-економічні показники промислового розвитку. Економіка 

промисловості. 2003. № 2. С. 63 – 70 
3 Гетьман А. П. Правове регулювання екологічного аудиту в Україні. Екологічний вісник. 

2002. № 5-6 
4Заржицький О. С. Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної політики 
України (теоретичні аспекти) : монографія. Дніпропетр. : Національний гірничий 

університет, 2012. 200 с. 
5 Законі України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України 
на період до 2030 року» від 28.02.2019 р. № 2697-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text 
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стратегії підприємства. Таке управління забезпечить довготривалу інтеграцію 

економічних цілей підприємств з екологічними, а, звідси, рівновагу між 

господарською системою підприємства та системою його екологічної 

політики. 

Міністерство фінансів України в 2018 році затвердило Звіт про 

управління, який повинні формувати і надавати великі та середні 

підприємства. Звіт про управління є наслідком орієнтиру України в Європу. 

Звіт про управління – документ, що містить фінансову та нефінансову 

інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та 

розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності. 

Виходячи з норм НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 

Звіт про управління не належить до складу фінансової звітності. Отже, це 

самостійний звіт зі своєю історією й метою, який подається разом із річною 

фінансовою звітністю. Мета цього звіту – доповнити річну фінансову 

звітність необхідною інформацією, яка повинна містити достовірний огляд 

розвитку, діяльності та стану, а також опис основних ризиків і 

невизначеностей у роботі підприємства. 

Зміст Звіту про управління міститься в Методичних рекомендаціях зі 

складання звіту про управління № 982 від 07.12.2018 р.1 З метою 

систематизації та співставності інформації він має формуватися за такими 

напрямами:  

✓ організаційна структура та опис діяльності підприємства; 

✓ результати діяльності;  

✓ ліквідність та зобов’язання;  

✓ екологічні аспекти;  

✓ соціальні аспекти та кадрова політика;  

✓ ризики;  

✓ дослідження та інновації;  

✓ фінансові інвестиції;  

✓ перспективи розвитку;  

✓ корпоративне управління. 

За напрямом «Екологічні аспекти» рекомендується наводити 

інформацію щодо впливу діяльності підприємства на навколишнє 

середовище, залежно від галузі, в якій функціонує підприємство та від 

заходів з охорони довкілля і зменшення впливу діяльності підприємства на 

навколишнє середовище.  

Одним із показників, які рекомендується розкривати за цим напрямом, є 

управління відходами. 

Управління поводженням з відходами виробництва вимагає реалізації 

певних регулюючих напрямків діяльності у цій сфері, а саме належним 

чином організованої системи обліку утворення, збору, переробки, 

розміщення, поховання відходів; налагодження контролю матеріального 

 
1 Методичні рекомендації зі складання звіту про управління, затв. Наказом Міністерства 

фінансів України від 07.12.2018 р. № 982. 
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балансу виробництв з метою стимулювання впровадження маловідходних 

технологій; впровадження кваліфікаційного моніторингового контролю руху 

відходів на всіх етапах їх життєвого циклу; створення умов для розвитку 

підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами тощо1.  

На сьогодні, на жаль, приділяється недостатньо уваги проблемі відходів, 

а особливо їх обліковому відображенню. 

Таблиця 1 – Утворення відходів за видами економічної діяльності 

підприємств і в домогосподарствах, тис. т2 
Види економічної 

діяльності 
2015 р. % 2018 рік % 2019 рік % 

Відхилення, 

+/- 

Усі види економічної 

діяльності 
312267,6 100 352333,9 100 441516,5 100 129248,9 

Сільське, лісове та рибне 

господарство 
8736,8 2,8 5968,1 1,7 6750,5 1,5 -1986,3 

Добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів 
257861,9 82,6 301448,9 85,6 390563,8 88,5 132701,9 

Переробна промисловість 31000,5  9,9 31523,2 8,9 30751,8 7,0 -248,7 

Постачання електроенергії, 

газу, пари та 

кондиційованого повітря 

6597,5 2,1 6322,7 1,8 5959,2 1,3 -638,3 

Водопостачання, 

каналізація, поводження з 

відходами 

594,2 0,2 397,4 0,1 411,8 0,1 -182,4 

Будівництво 376,2 0,1 378,8 0,1 188,7 0,01 -187,5 

Інші види економічної 

діяльності 
1047,2 0,3 751,3 0,2 994,0 0,2 -53,2 

Домогосподарства  6053,3 2,0 5543,5 1,6 5896,7 1,4 -156,6 

 

Результати аналізу таблиці 1 дають можливість зробити висновок, що 

найбільшу питому вагу щодо утворення відходів з усіх видів економічної 

діяльності займає добувна промисловість і розроблення кар’єрів. Утворення 

відходів у 2019 році по Україні значно менше порівняно з 2015 роком, але 

окрім їх утворення в результаті добувною промисловості і розроблення 

кар’єрів. Тут спостерігається їх збільшення у 2019 році на 132701,9 тис.т 

порівняно з 2015 роком. Утворення відходів сільського, лісового і рибного 

господарства має тенденцію до зменшення у 2019 році на 1986,3 тис. т. 

Закон України «Про відходи» від 05.03.1998 р. визначає правові, 

організаційні та економічні засади діяльності, пов’язаної із запобіганням або 

зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням, 

зберіганням, сортуванням, обробленням, утилізацією та видаленням, 

знешкодженням та захороненням, а також з відверненням негативного 

впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини на 

території України3. Закон вказує на обов’язковий облік відходів на основі їх 

 
1 Руденко О.В. Екологічна та облікова політики в управлінні промисловим підприємством. 

Ефективна економіка. 2019. № 6 
2 Статистичний щорічник України – 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua 
3Закон України «Про відходи» від 05.03.1998 р. № 187/98-ВР 
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класифікації та паспортизації. Основним моментом є визначення порядку 

обліку утворення, утилізації та видалення відходів, а також подання 

статистичної звітності у встановленому порядку. 

Україна має високо розвинутий сектор сільського господарства, зокрема 

рослинництва, який щорічно генерує великий обсяг різноманітних відходів та 

залишків. Відходи поділяються на первинні, тобто ті, що утворюються 

безпосередньо при збиранні врожаю сільськогосподарських культур, і 

вторинні – такі, що генеруються при обробці врожаю на підприємствах. 

Первинні відходи включають солому зернових та інших культур, відходи 

виробництва кукурудзи на зерно і соняшника (стебла, стрижні, кошики і т. 

ін.). Вторинні відходи – це лушпиння соняшника, лушпайка гречки, рису, 

жом цукрового буряку і тому подібне. Частина відходів та залишків 

використовується на потреби самого сільського господарства (органічне 

добриво, підстилка та корм тваринам), частина – іншими секторами 

економіки, а решта біомаси залишається незадіяною і часто утилізується 

(спалюється в полі, вивозиться на звалище) без принесення користі. Значну 

частину біомаси, що не використовується, видається доцільним залучити до 

виробництва енергії. При цьому важливим є питання яку саме частку 

відходів та залишків сільського господарства можна використовувати на 

енергетичні потреби без заподіяння негативного впливу на родючість 

ґрунтів. Тому пропонуємо узагальнити класифікаційні ознаки відходів для 

аграрного бізнесу у таблиці 2. 

Таблиця 2 – Класифікація відходів аграрного бізнесу 
Ознаки Класифікація 

1. За видами виробництва - Відходи основного виробництва 
- Відходи допоміжних виробництв 

- Відходи обслуговуючих виробництв 

- Відходи підсобних виробництв 

2. За способом утворення - Первинні відходи 
- Вторинні відходи 

3. За місцем виникнення - Відходи виробництва 

- Відходи споживання  

4. За можливістю повторного використання - Зворотні відходи 
- Незворотні відходи 

5. За економічних ефектом від 

використання 

- Економічно доцільні відходи 

- Економічно недоцільні відходи 

6. За способом утилізації - Власними силами 

- За допомогою переробних підприємств 

7. За класом небезпеки - І – надзвичайно небезпечні відходи 

- ІІ – високонебезпечні відходи 
- ІІІ – помірно небезпечні відходи 

- IV – малонебезпечні відходи 

 

Класифікація відходів за класом небезпеки використовується для 

формування інформації з метою складання форми державного статистичного 

спостереження № 1 – небезпечні відходи «Звіт про утворення, оброблення та 

утилізацію відходів І-ІІІ класів небезпеки»,а також з метою контролю 
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екологічної небезпеки утворених відходів і виконання заходів знешкодження. 

Першочергову роль у процесі екологічного управління покликаний 

виконувати бухгалтерський облік як система, у якій відображаються події 

господарського життя, в тому числі щодо впливу підприємства на 

навколишнє природне середовище. Тобто, система бухгалтерського обліку є 

основним джерелом інформації для екологічного управління підприємством. 

Раціональне екологічне управління підприємством передбачає ведення 

максимально пристосованого до його вимог бухгалтерського обліку, на 

підставі даних якого і буде формуватися реальна картина впливу 

підприємства на довкілля. 

Екологічна безпека підприємства залежить від механізму 

інформаційного забезпечення. Одним з елементів інформаційного 

забезпечення є облік, який здійснюється на підприємстві виходячи з 

положень облікової політики.  

У Законі України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні» облікова політика трактується як сукупність принципів, методів і 

процедур, що використовуються підприємством для ведення бухгалтерського 

обліку, складання та подання фінансової звітності1. 

Серед науковців існують різні точки зору щодо визначення поняття 

«облікова політика». 

А. А. Пилипенко та В. І. Отенко розуміють облікову політику як 

сукупність принципів і правил (варіантів) організації і технології реалізації 

способів (методу) бухгалтерського обліку на підприємстві з метою 

формування максимально оперативної, повної, достовірної фінансової й 

управлінської інформації2. 

На думку П. Житного, облікова політика – це одночасно інструмент 

історичного та поточного обліку, попередньої оцінки господарських фактів 

прогнозування, планування і господарського контролю, а також інструмент 

перетворення інформації про господарські події в облікові показники згідно з 

потребами фінансової звітності та управління виробничою сферами3. 

О. Лукінова4 вважає, що облікова політика – це постійне застосування 

принципів, методів і процедур для складання та подання фінансової звітності.  

Т. В. Войтенко притримується думки, що облікова політика – це 

вибрана підприємством з урахуванням установлених норм та особливостей 

методологія бухгалтерського обліку, яка спрямована на досягнення його 

цілей та завдань та використовується з метою забезпечення надійності 

 
1 Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», від 

16.07.1999 р. (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua 
2 Пилипенко А.А., Отенко В.І. Організація обліку і контролю : підручник. X: ВД «ІНЖЕК», 
2005. 424с. 
3Житний П. Системний аспект облікової політики. Бухгалтерський облік та аудит. 2006. 

№1. С.62-66. 
4 Лукінова О. Організація бухгалтерського обліку. Облікова політика. Баланс. 2005. № 5. 

С. 19-23. 
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фінансової звітності та якісної системи управління1. 

На думку Т. Кучеренко, облікова політика – це домовленість і практика, 

що проявляються у сукупності принципів, методів і процедур, які 

використовує підприємство для складання та подання фінансової звітності з 

метою її гармонізації та створення єдиних підходів до визначення, визнання 

й оцінки окремих її елементів2. 

М. С. Пушкар та М. Т. Щирба стверджують, що облікова політика – це 

механізм управління обліком, який здійснюють на основі вибору та 

розроблення суб’єктом господарювання способів (варіантів), правил і 

процедур щодо організації та методики ведення обліку, складання і подання 

звітності виходячи із загальноприйнятих принципів та специфіки діяльності 

підприємства для отримання повної, об’єктивної, достовірної і 

неупередженої інформації з метою прийняття зацікавленими особами 

обґрунтованих управлінських рішень3.  

Причинами появи облікової політики в ринкових умовах є:  

✓ альтернативні варіанти щодо організації і ведення фінансового 

обліку, передбачені законодавством;  

✓ розширення видів діяльності та організаційно-правових форм 

підприємств;  

✓ зміна ролі бухгалтера в господарському житті підприємства від 

простого реєстратора фактів господарської діяльності до активного його 

учасника4.  

Професор С.О. Ніколаєва відзначає, що потреба у формуванні облікової 

політики на підприємствах виникає в двох випадках: коли законодавством 

передбачено кілька варіантів ведення обліку тих чи інших об’єктів, 

підприємство обирає один з них; коли законодавча регламентація 

відображення в обліку тих чи інших фактів господарської діяльності не 

розроблена і підприємство самостійно розробляє способи ведення обліку5. 

При розробці облікової політики слід ураховувати, що на процес 

формування облікової політики підприємства впливають дві основні групи 

чинників: 1) зовнішнього ринкового середовища; 2) внутрішнього 

середовища виробничої системи. До складу цих груп входять такі основні 

підгрупи чинників: економічні, технологічні (технічні), організаційні, 

політичні, правові, соціальні та екологічні. Узагальнені підгрупи чинників 

 
1 Войтенко Т.В. Облікова політика – 2010: головне. Податки і бухгалтерський облік. 2010. 

№ 1. С. 16–22. 
2 Кучеренко Т. Регламентування облікової політики фінансової звітності. Бухгалтерський 
облік і аудит. 2009. № 5. С. 24–34. 
3 Пушкар М.С., Щирба М.Т. Теорія і практика формування облікової політики : монографія. 

Тернопіль : Карт-бланш, 2010. 260 с. 
4Бутинець Ф. Ф., Войналович О. П., Томашевська І. Л. Організація бухгалтерського обліку: 

підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]; 4-е вид., доп. і перероб. Житомир: ПП «Рута», 2005. 

528 с. 
5Николаева С. А. Учетная политика организации : принципы формирования, содержание, 

практические рекомендации, аудиторская проверка. М. : Аналитика-Пресс, 1998. 168 с. 
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мають однакові класифікаційні ознаки, проте підгрупа зовнішніх чинників 

здійснює непрямий (побічний) вплив на формування облікової політики 

виробничих систем загалом, тоді як підгрупа внутрішніх чинників визначає 

безпосередньо умови формування облікової політики конкретного 

підприємства1. 

В Україні облікова політика формується з урахуванням двох рівнів. На 

макрорівні – це політика державних органів щодо розвитку системи обліку. 

Облікова політика формується через урядові структури і оформляється у 

вигляді законів, що регулюють питання обліку, аудиту та звітності, а саме: 

визнання країною міжнародних бухгалтерських стандартів та впровадження 

їх у національну систему обліку; вирішення питань щодо рівня регламентації 

обліку; розробка національного плану рахунків; розробка та затвердження 

форм звітності; методологічне і організаційне керівництво системою обліку в 

країні. На мікрорівні – це політика окремого підприємства щодо 

забезпечення надійної фінансової звітності. Підприємство, з урахуванням 

чинних законодавчих актів, формує внутрішній нормативний документ – 

облікову політику, в якому визначається форма організації бухгалтерського 

обліку, робочий план рахунків бухгалтерського обліку, форми первинних 

облікових документів, порядок проведення інвентаризації активів та 

зобов’язань, методи оцінки активів та зобов’язань, правила документообігу 

та технологія обробки облікової інформації, порядок контролю за 

господарськими операціями, інші рішення, необхідні для організації 

бухгалтерського обліку 2. 

Таким чином, вважаємо за доцільне розглянути елементи облікової 

політики щодо відходів в системі екологічної безпеки підприємства (рис. 1). 

У відповідності до «Порядку ведення державного обліку і паспортизації 

відходів», затвердженого Постановою КМУ від 1 листопада 1999 р. № 2034, 

ідентифікація відходів – віднесення відходів до певних категорій та 

класифікаційних груп, виходячи з їх походження, складу, стану, небезпеки 

для довкілля, здоров’я людини, технологічних можливостей утилізації, 

знешкодження3. 

Ідентифікацію відходів проводять на підставі:  

✓ фізичного стану відходів та визначання їхнього складу за 

стандартними методиками; 

✓ визначання небезпечних властивостей відходів за встановленим 

порядком та стандартними методиками; 

✓ віднесенням до певного класу (категорії) небезпеки для здоров’я 

людей, встановленої згідно з чинними нормативними документами; 

 
1 Руденко О.В. Екологічна та облікова політики в управлінні промисловим підприємством. 
Ефективна економіка. 2019. № 6. 
2 Правдюк Н.Л., Коваль Л.В., Коваль О.В. Облікова політика підприємств: навчальний 

посібник. – Київ:, «Центр учбової літератури», 2020. 647 с. 
3 Порядок ведення державного обліку і паспортизації відходів, затв. Постановою КМУ від 

1 листопада 1999 р. № 2034. URL: https://zakon.rada.gov.ua 
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✓ радіаційно-гігієнічних характеристик, встановлених за стандартними 

методиками. 

 
Рисунок 1 – Елементи облікової політики щодо відходів підприємства 
 

Ідентифікація та організація обліку відходів здійснюється за кодами 

найменувань відходів відповідно до Класифікатора відходів ДК 005-96. Так, 

для аграрного бізнесу передбачено найменування відходів групи 01 розділу 

А.1 – Відходи виробництва продукції сільського господарства та мисливства. 

Підприємства повинні вести первинний облік відходів відповідно до 

типових форм первинної облікової документації з використанням 

технологічної, нормативно-технічної, планово-економічної, бухгалтерської та 

іншої документації, про що має бути відповідний запис у Наказі про облікову 

політику підприємства. 

Основним первинним документом для відображення в обліку відходів є 

форма № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари», введена в 

дію 1 січня 2009 р. відповідно до Інструкції № 3421. 

Т.М. Сторожук зазначає, що «Інформація, наведена в типовій формі № 

1-ВТ, може використовуватися для ведення державного обліку і 

 
1 Інструкція щодо заповнення типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ 

«Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари», затв. Наказом Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища України № 342 від 07.07.2008 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/  

ЕЛЕМЕНТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ  

ЩОДО ВІДХОДІВ 

Ідентифікація (класифікація) 
відходів 

Первинне відображення відходів 

Державний класифікатор України 

«Класифікація відходів ДК 050-96» 

- Порядок ведення державного 

обліку і паспортизації відходів», 

- Інструкція щодо заповнення 

типової форми первинної облікової 

документації № 1-ВТ «Облік відходів 

та пакувальних матеріалів і тари» 

Оцінка відходів 
- П(С)БО 9 «Запаси»,  
- Методичні рекомендації з 
бухгалтерського обліку запасів 

Рахунки Субрахунки до рахунка 20 «Виробничі 

запаси» 

Паспортизація відходів Порядок ведення державного обліку і 

паспортизації відходів» 
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паспортизації відходів, складання адміністративних даних, проведення 

контролю, експертизи проектів та об’єктів, підготовки технічної 

документації, реєстраційних карток для реєстрів місць утворення, 

перероблення та видалення відходів, проведення інвентаризації, 

затвердження лімітів і отримання дозволів на утворення і розміщення 

відходів, отримання ліцензій та дозволів на поводження з відходами, 

оперативного вирішення питань поводження з неякісною та небезпечною 

продукцією, ідентифікації та паспортизації потенційно небезпечних об’єктів і 

укладання деклараційної безпеки, заповнення документів для 

транскордонних перевезень відходів тощо»1. 

Форму № 1-ТВ доцільно використовувати на підприємствах інших 

галузей економіки, оскільки для аграрного бізнесу характерні певні 

особливості в обліку відходів. Зокрема, гній можна розглядати з двох точок 

зору: як відходи, які належать до ІV класу небезпеки, і як побічна продукція 

тваринництва, яка може використовуватися у вигляді органічного добрива. 

Якщо ж підприємство вважає, що у їхній діяльності гній буде 

використовуватися як добриво у рослинництві, то такий гній 

оприбутковується на підставі Накладної (внутрішньогосподарського 

призначення) (ф. № ВЗСГ-8). Якщо ж гній розглядати як відходи ІV класу 

небезпеки, то для відображення його утилізації необхідно розробити типовий 

первинний документ. 

Відповідно до Методичних рекомендацій з планування, обліку і 

калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських 

підприємств, затв. Наказом Міністерства аграрної політики України № 132 

від 18.05.2001 р. вартість матеріальних запасів, які відносяться до 

собівартості продукції, зменшується на вартість зворотних відходів. Зворотні 

відходи – це залишки сировини та інших матеріальних ресурсів, які 

відповідно до встановленої технології передаються до інших цехів і 

підрозділів як повноцінний матеріал для виробництва інших видів продукції 

(виконання робіт, надання послуг)2. 

Таким чином, відходи можна віднести до запасів підприємства. Такі 

відходи відповідно до п. 2.18 Методичних рекомендацій № 132 можуть 

оцінюватися: 

а) на рівні договірної ціни того матеріалу, на заміну якого вони 

використовуються (за вирахуванням додаткових витрат, пов’язаних з 

підготовкою їх до використання), чи в залежності від коефіцієнта 

використання матеріалу; 

 б) за договірними (тут і далі – на момент здійснення операцій) цінами 

на відходи, за вирахуванням витрат на їх збирання та обробку, якщо вони 

 
1 . Сторожук Т.М., Авершин Д.А. Облікова політика підприємства щодо відходів. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/ Oif_apk/2009_1/18_Storo.pdf. 
2Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції 
(робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затв. Наказом Міністерства аграрної 

політики України № 132 від 18.05.2001 р.URL: https://zakon.rada.gov.ua 
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призначені для переробки всередині підприємства чи передані стороннім 

організаціям (тут і далі – договірні ціни приймаються на момент здійснення 

операції (в поточному місяці); 

 в) за повною ціною вхідної сировини чи матеріалу, якщо відходи 

реалізуються для використання як повноцінний (повномірний) матеріал; 

 г) зворотні відходи оцінюються за зниженою ціною вхідних матеріалів 

(напівфабрикатів), якщо відходи можуть бути використані в основному 

(промисловому) виробництві, але з підвищенням витрат (зниженням виходу 

готової продукції), для потреб допоміжного виробництва, виготовлення 

предметів широкого вжитку (товарів культурно-побутового і господарського 

призначення) або реалізовані стороннім підприємствам і організаціям. 

За п 2.13 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, 

затв. Наказом Міністерства фінансів України від 10.02.2007 р. № 2, первісна 

вартість запасів, що надійшли на склад від забракованих виробів та 

зворотних відходів виробництва, ліквідації основних засобів, визначається за 

чистою вартістю реалізації, якщо такі запаси призначені для реалізації, або в 

оцінці їх можливого використання1. 

Згідно з Інструкцією № 291 зворотні відходи виробництва 

обліковуються на субрахунку 209 «Інші матеріали»2. 

Завершальним етапом первинного обліку відходів є їх паспортизація. 

Вона охоплює послідовне збирання, узагальнення та зберігання відомостей 

про кожний конкретний вид відходів, їх походження, технічні, фізико-

хімічні, технологічні, екологічні, санітарні, економічні та інші показники, 

методи їх вимірювання та контролювання, а також технології їх 

знешкодження, оброблення, перероблення, утилізації чи видалення. 

Інвентаризація відходів проводиться на загальних методологічних 

засадах, згідно з чинними в Україні нормативними документами про 

організування бухгалтерського обліку і звітності. Вона представляє собою 

комплекс разових організаційно-технічних заходів з виявлення, 

ідентифікації, опису і реєстрації відходів, обліку обсягів їх утворення, 

утилізації та видалення, а також виявлення і обстеження місць утворення 

відходів і об’єктів поводження з ними. 

Проводять інвентаризацію шляхом віднесення відходів до певних 

категорій та класифікаційних груп, виходячи з їх походження, складу, стану, 

небезпеки для довкілля та здоров’я людини, технологічних можливостей 

знешкодження, утилізації чи видаляння.  

Зміст облікової політики за її розділами доцільно доповнити 

наступними складовими, які допоможуть організувати отримання інформації 

про обсяги відходів виробництва та операцій поводження з ними (рис. 2). 

 
1Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затв. Наказом Міністерства 

фінансів України № 2 від 10.02.2007 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua 
2 Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом 

Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291. URL: https://zakon.rada.gov.ua 
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Рисунок 2 – Місце екологічної та облікової політики в системі 

управління процесом утворення відходів в аграрному бізнесі 

 

Таким чином, екологізація є основним напрямом діяльності аграрних 

підприємств і базується на освоєні еколого-економічних методів 

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ЩОДО ВІДХОДІВ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 

Мета:економія природних ресурсів і зниження ступеню шкідливого впливу 
відходів на людину та навколишнє природне середовище. 

Завдання: 

- організувати систему обліку утворення, збору, переробки, розміщення, 
поховання відходів;  

- налагодження контролю матеріального балансу виробництв з метою 

стимулювання впровадження маловідходних технологій;  
- впровадження кваліфікаційного моніторингового контролю руху відходів на 

всіх етапах їх життєвого циклу; 

-  створення умов для розвитку підприємницької діяльності у сфері поводження з 

відходами тощо. 

Регламентація інформаційного забезпечення управління  
з екологічних питань 

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА 

Організаційна складова 

- розробити і затвердити класифікацію відходів, встановити перелік 
відповідальних осіб за облік руху відходів виробництва та витрат на операції 

поводження з ними із внесенням цих обов’язків до Посадових інструкцій; 

- створення спеціального еколого-економічного відділу в системі внутрішнього 

контролю. 

Методична складова 

- детальний опис методики оцінки відходів виробництва; 

- затвердити розширений перелік витрат, формування калькуляційних статей 

щодо утворення еколого-небезпечних відходів, порушення екологічного режиму; 
- затвердити перелік статей витрат на поводження з відходами  та відповідних 

регістрів аналітичного обліку відходів. 

 

Технологічна складова 

- визначення в робочому плані рахунків обліку відходів виробництва за їх 

видами і рахунків для обліку екологічних витрат; 

- розробити форми внутрішньої звітності щодо руху відходів виробництва та 
операцій поводження з ними; 

- визначити правила документообігу і технології обробки облікової інформації 

стосовно відходів та операцій поводження з ними. 
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господарювання для забезпечення розширеного відтворення природних 

ресурсів за рахунок формування стійких еколого-економічних систем, 

збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможної екологічно 

безпечної продукції, створення агросистем за використання екологічних 

методів господарювання. 

Агропромислове виробництво з екологічної точки зору досягло 

поворотного моменту, що об’єктивно обумовлює необхідність опрацювання 

якісно нового підходу в організації аграрного природокористування, підходу, 

заснованого на гармонізації відносин суспільства, виробництва і природи, і 

обумовленого як стратегія екологічно сталого розвитку. 

Раціональне управління відходами можливе на підставі достовірної 

інформації з системи бухгалтерського обліку, однією зі складових якої є 

облікова політика. Саме облікову політику необхідно розглядати як 

інструмент перетворення екологічно направленої інформації в облікові 

показники згідно потребам фінансової, внутрішньої звітності та управління. 
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РОЗДІЛ VI 

ІНДУСТРІЯ ГОСТИННОСТІ ТА ТУРИЗМУ 

 

6.1 Цифрові технології маркетингу туристичних підприємств: 

пошук оптимальних варіантів у складних умовах карантинних обмежень 

Туристичний бізнес протягом останніх двох десятирічь динамічно 

розвивався і об’єктивно став вагомою складової економіки світу. Дійсно, в 

масштабах всього світу постійно зростали обсяги міжнародних туристичних 

прибуттів та туристичних надходжень, збільшувалася кількість країн-

учасників міжнародного туризму, впевнено зростала кількість зайнятих в 

туристичній сфері. Спрямовуючи свою діяльність на якісне, комфортне 

виконання вимог рекреантів, сприяючи зміцненню їх здоров'я, підвищенню 

рівня культури, – туристична індустрія придбала статус «каталізатору 

соціально-економічного розвитку»1. 

Нажаль, оптимістичні та позитивні прогнозні показники успішного 

функціонування туристичного бізнесу було перекреслено поширенням 

пандемії Covid. Вкрай негативні наслідки пандемії Covid привели до 

«заморожування» та повної стагнації усіх суб’єктів туристичної індустрії. Це 

обумовлено насамперед, невизначеністю тривалості кризи, зростаючими 

обсягами збитків туристичних підприємств, різким скороченням туристичних 

потоків, колосальними масштабами скорочення персоналу сфери туризму та 

гостинності. Все це, у сукупності, поставило підприємства туристичної 

індустрії на межу виживання та навіть економічного краху.  

Задля подолання існуючого кризового стану туристичні підприємства 

намагаються задіяти нові маркетингові рішення та інструменти, які нададуть 

потенціал до виживання туристичної сфери у складних та непередбачуваних 

умовах сучасної економічної ситуації.  

В ринковій економіці запорукою успіху розвитку кожного економічного 

суб’єкту виступає його вміння грамотно використовуючи закономірності 

ринку, передбачувати його першочергові потреби та оцінювати наявні 

ресурси, а також вести ефективну конкурентну боротьбу за потенційних 

споживачів. 

Ефективно побудована організація всіх процесів підприємства, його 

збутової діяльності, об’єктивність цінової політики та системи просування 

продукції та послуг, які користуються найбільшим попитом в даний час на 

ринку, та, в кінцевому рахунку, максимальна орієнтація на досягнення місії 

підприємства, – все це у сукупності лежить у площині завдань маркетингу. 

Дослідження свідчать, що маркетинг своїм корінням уходить майже до 

середини XVII ст., коли у Японії стали використовували перші елементи 

маркетингу (збут, реклама). Надалі, сформувавшись у цілу наукову 

концепцію, маркетинг об’єктивно придбав широку популярність. Адже і досі 

він асоціюється із комплексом заходів щодо побудови та успішної реалізації 

 
1 Атаманчук З.А. Розвиток міжнародного туризму в умовах пандемії Сovid-19: тенденції та 

очікування. Бізнес-Інформ. 2020. №5. С. 95. 
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філософії, тактики та стратегії розвитку та функціонування підприємств в 

умовах ринку з урахуванням динамічних змін факторів зовнішнього та 

внутрішнього впливу. Максимально орієнтуючись на задоволення потреб 

споживача, маркетинг надає підприємству, що його грамотно використовує, 

безперечні конкурентні переваги та сприяє досягненню кращих фінансових 

результатів його діяльності. Останнє відбувається завдяки безпосередній 

обізнаності керівництва підприємства про потреби, вимоги споживача, 

максимальній орієнтації діяльності підприємства на ринковий попит, а, отже, 

сприяє стійкому, успішному розвитку підприємства. 

Вважаємо за необхідне навести визначення маркетингу – це 

управлінська творча діяльність, спрямована на збільшення обсягу 

виробництва продукції і послуг підприємства, їх збуту, побудована на 

дослідженні потреб споживачів та забезпечує досягнення стратегічних цілей 

розвитку підприємства. В якості важелю регулювання процесів виробництва 

та збуту підприємства, маркетинг здійснює постійний моніторинг наявних 

ринків та веде пошук нових ринків, нових споживачів, нових видів продукції, 

послуг, аналізує їх вимоги та запити, досліджує всі альтернативні варіанти 

задоволення потреб та пропонує найбільш доцільний. 

В рамках цього дослідження необхідно зазначити, що динамічний 

характер сучасних економічних процесів, зростання обсягів діджиталізації 

численних сфер життя актуалізує питання зміни традиційних підходів та 

важелів, необхідності їх адаптації до нових соціально-економічних умов. 

Маркетинг вимушений чутливо та швидко реагувати на всі трансформаційні 

процеси сучасного світу та повинен розробляти нові засоби реалізації своїх 

дій. Швидкоплинні зміни сучасного світу, дійсно, прямо відобразилися на 

класичних засадах концепції маркетингу. Про це зазначав і класик теорії 

маркетингу – Філіп Котлер, за словами якого: «Сучасний маркетинг – це 

далеко не те ж, що маркетинг 1970-х років. На ринку є товари для 

задоволення практично будь-яких потреб. Попит не просто насичений – він 

пересичений. На більшості розвинених ринків стратегічні основи маркетингу 

(тобто сегментація, вибір цільових груп і позиціонування) починають 

втрачати ефективність механізмів формування конкурентних переваг»1. 

Сучасний споживач має у своєму розпорядженні величезний обсяг 

інформації і стає завдяки цьому більш вимогливим. А такі процеси, як: 

зростання ролі інформаційних технологій та ступеня насичення ринків, 

тенденція переходу споживачів в онлайн-сферу, фрагментація каналів 

поширення реклами, збільшення загальної кількості брендів, посилення 

концентрації торгівлі, – тільки збільшують роль вимог споживача. 

Безперечно, у такій ситуації маркетологи повинні все більше зусиль 

повинні задіювати задля задоволення споживацьких вимог, а частіше взагалі 

розробляти і пропонувати новий продукт, який до цього не був відомий 

 
1 Барабанова В.В. Сучасний маркетинг: фактори, стан та перспективи розвитку. Науковий 
вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2017. 

Вип. 27(1). С. 108. 
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споживачеві. Всі маркетингові заходи повинні гнучко, оперативно та 

ефективно реагувати на швидкозмінні процеси сучасного економічного 

середовища, намагатися мінімізувати можливі ризики, що забезпечить успіх 

підприємства. Головний акцент всіх новацій маркетингу у сучасному світі 

повинен бути поставлений на споживача. 

Необхідно зауважити, що маркетинг туристичних підприємств має не 

таку тривалу історію свого розвитку, адже ще на початку ХХ сторіччя туризм 

виступав формою відпочинку заможних соціальних верств. І тільки у 

1960 р.р. ХХ ст. почали все більше застосовуватися маркетингові технології у 

туризмі. Стрімкому розвиткові туристичного маркетингу сприяли ряд 

факторів: підвищення життєвого рівня населення, поширення міжнародного, 

культурного співробітництва, зростання конкуренції на ринку туристичних 

послуг, розширення географії туристичних дестинацій, розвиток 

транспортних комунікацій та процеси глобалізації. Отже за період приблизно 

п’ятдесят років туристичний маркетинг пройшов путь від простого збуту до 

сучасних технологій і засобів маркетингу. Ці міркування тільки переконують, 

що поява великої кількості подорожуючих, намагання задовольнити їх 

потреби та вимоги обумовили широке застосування маркетингових засад в 

діяльності туристичних підприємств.  

Спираючись на всі вищенаведені факти, сформулюємо саме визначення 

сутності туристичного маркетингу. На нашу думку, туристичний маркетинг – 

це процес організації діяльності туристичного підприємства щодо розробки, 

формування та просування нових видів туристичних послуг шляхом 

задоволення потреб туристів з метою надання максимально якісного 

туристичному продукту і одержання прибутку туристичним підприємством.  

У свою чергу, сутність туристичного маркетингу наступним чином 

трактує Х. Криппендорф: «Туристичний маркетинг – це систематичні зміни 

та координація діяльності туристичних компаній, а також приватної та 

державної політики в сфері туризму»1.  

Туристичний маркетинг охоплює всю діяльність підприємства (а не 

лише збутову політику), враховує психологічні та соціальні фактори щодо 

задоволення потреб у відпочинку, допомагає споживачам здійснити вірний 

вибір, а також спрямований на ефективніше надання туристичним 

підприємством туристичних послуг в порівнянні з конкурентами. Отже, 

туристичним підприємством маркетинг повинен використовуватися задля 

ефективного дослідження, об’єктивного моніторингу, ідентифікації та оцінки 

попиту (існуючого або прихованого) на туристичні послуги та спрямування 

зусиль підприємства на розробку, виробництво, розподіл, продаж і 

просування туристичних товарів і послуг. 

Вважаємо за необхідне підкреслити, що всебічне ґрунтовне та 

 
1 Подолянчук К.В. Необхідність впровадження маркетингу на туристичних підприємствах. 

Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 
2019 р. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/6614 (дата 

звернення: 8.04.2021). 
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цілеспрямоване використання маркетингових засад в діяльності туристичних 

підприємств розвинених країн світу забезпечувало (до початку карантинних 

обмежень) їх туристичному бізнесу успішність та стрімке зростання. 

Сучасний стан стагнації туристичних підприємств як в Україні так і по 

всьому світу загострює питання пошуку та впровадження антикризових 

заходів щодо туристичного бізнесу. В даному напряму, вважаємо, значна 

роль належить використанню інструментів туристичного маркетингу.  

В процесі грамотного застосування важелів маркетингу в туристичній 

сфері обов’язково необхідно враховувати і їх специфічні риси в цій сфері 

діяльності, а саме:  

– здійснення всіх маркетингових дій з урахуванням особливої ролі 

суб’єктивного чинника в процесі придбання туристичних послуг, а отже, 

зміщення акценту уваги на захисті прав споживача туристичних послуг; 

– врахування специфічних особливостей туризму, що відрізняє його не 

тільки від торгівлі товарами, але і від інших форм торгівлі послугами. Адже в 

туризмі має місце торгівля, як послугами, так і товарами (за оцінками 

фахівців, частка послуг в туризмі складає 75%, товарів – 25%)1, а також 

особливий характер споживання туристичних послуг і товарів в місці їх 

виробництва; 

– в процесі розробки маркетингових заходів особливу увагу приділяти в 

більшій мірі (ніж в інших сферах) не тільки матеріальним аспектам, а 

психології, духовно-емоційному стану та особливостям відпочиваючих; 

– формування об’єктивної інформації щодо туристичних послуг для 

споживача на етапі продажу послуг, а також пильність при розробці 

туристичної продукції; 

– обов’язкова координація дій всіх учасників виробництва туристичних 

послуг, туристичних центрів, державних органів та інфраструктури (адже 

туристична послуга – це складний комплекс матеріальних і нематеріальних 

компонентів); 

– важливість врахування в процесі здійснення заходів туристичного 

маркетингу впливу соціально-культурних факторів, а саме стійких норм, 

прийнятих в суспільстві, системи соціальних правил, духовних цінностей, 

між особистих відносин людей, а також їх відношення до природи; 

– так як маркетинг базується на рекламі та інформуванні потенційних 

споживачів, особливу увагу необхідно приділити саме рекламі, яка є 

невід’ємною складовою загальної методики ведення туристичного бізнесу. 

Врахування перелічених специфічних рис, вважаємо, гарантуватиме 

успішність маркетингових заходів. 

В рамках цього дослідження необхідно зазначити наступну тезу, що, 

сучасні епідеміологічні обмеження, закриття кордонів багатьма країнами 

світу вимагають від маркетингу туристичних підприємств системи заходів і 

 
1 Галюк Я.Д., Стадник В.В. Можливості сучасних маркетингових технологій для розвитку 
туристичного бізнесу в Україні. Вісник Хмельницького національного університету. 2018. 

№ 1. С. 163. 
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дій щодо сприяння виживанню туристичних підприємств. Як і туристична 

сфера, так і маркетинг стрімко трансформуються в умовах діджиталізації 

всього світу, активізації та поширення масштабів цифрової економіки. 

Маркетингові заходи враховують і все більше пристосовуються до 

здійснення переважної кількості фінансово-економічних операцій у 

віртуальному просторі (що є безпечним з точки зору мінімізації 

безпосередніх особистих контактів, виконання жорстких санітарно-

епідеміологічних вимог). 

Не можна не погодитися, що нині світова економіка швидкими темпами 

все більше переходить на платформу онлайн і віртуальні комунікації 

займають все більше місце у повсякденному світі. І це підтверджують 

зростаючи обсяги (в тому числі в умовах вимушеного перебування на 

карантині) здійснення онлайн банківських операцій, онлайн-покупок та 

користування онлайн-сервісами. Ще до коронакризи діджиталізація 

виражалася насамперед у маркетингових заходах щодо створення та 

проведення віртуальних турів найпопулярнішими світовими туристичними 

об’єктами1. Окрім того, декілька років тому зростаючу популярність 

отримали сервіси для онлайн-покупки транспортних та екскурсійних квитків; 

популярні сервіси онлайн-бронювання номерів у готелях. 

Вважаємо за необхідне підкреслити, що діджиталізація прямим чином 

вплинула і на маркетингові заходи туристичних підприємств. Дійсно, це дало 

поштовх стрімкому поширенню діджитал-маркетингу. Якісно нові умови 

зростаючих обсягів цифрового маркетингового середовища змушують 

маркетологів вирішувати складні завдання щодо привертання уваги нових і 

нових споживачів. В таких умовах можна сміливо стверджувати, що 

інструменти та технології діджитал-маркетингу грають роль головного 

джерела здійснення впливу на поведінку споживачів. Окрім того, сучасний 

маркетинг вже не може ефективно працювати без використання сучасних 

цифрових технологій (Інтернет-рейтингів, орієнтованих на потреби 

користувачів, соціальних мереж, блогів). 

В рамках цього дослідження зазначимо, що діджитал-маркетинг 

(цифровий маркетинг) – це маркетинг товарів, послуг, який: 

– по-перше, базується на цифрових технологіях (цифрових 

інформаційно-комунікаційних технологіях); 

– по-друге, орієнтований на рекламу та просування підприємства, 

взаємодію зі споживачами, залучення нових клієнтів та збільшення обсягів 

збуту; 

– по-третє, застосовується в мобільних технологіях, телебаченні, радіо, 

Інтернеті, інших типах цифрових офлайн-носіїв; 

– по-четверте, на відміну Інтернет-маркетингу, використовує і ряд 

інших технологій, які дозволяють просування на будь-яких цифрових носіях 

поза мережею (додатки у смартфонах, інтерактивні екрани, POS термінали, 

 
1 Костинець В.В., Костинець Ю.В. Віртуальні подорожі як інструмент просування 

причорноморського регіону. Причорноморські економічні студії. 2020. Випуск 52-1. С.84. 
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SMS / MMS, рекламні дисплеї на вулицях, QR-коди тощо); 

– і по-п’яте, є ефективним завдяки тісній взаємодії зі споживачами і 

охопленню цільової аудиторії. 

Отже, діджитал-маркетинг будує свою роботу як в онлайн-середовищі, 

так і офлайн-середовищі та має на меті залучення та утримання клієнтів з 

реального та віртуального середовища та перетворення їх на реальних 

споживачів, що приносять реальний дохід. 

На сьогодні, за оцінками фахівців1, діджитал-маркетинг активно і 

динамічно використовується на всіх етапах взаємодії з споживачами в 

сегментах B2B (Business to Business – економічна взаємодія, в якій в якості 

покупця виступає інша компанія, організація) та B2C (Business to Consumer – 

економічна взаємодія, де в якості покупця виступає кінцевий споживач). 

Необхідно підкреслити, що завдяки відсутності територіальних та часових 

обмежень, інтерактивності, легкому доступу до ресурсів діджитал-маркетинг 

набуває все більшу популярність, адже управлінці мають можливість 

об’єктивно та в режимі реального часу здійснювати моніторинг та оцінювати 

ефективність маркетингових заходів підприємства, його рекламної кампанії 

та просування. Цілком слушно зазначає Венгер Є.І.2, що завдяки діджитал-

маркетингу досягається: «…digital-охоплення, що забезпечує брендам 

пізнаваність, а компаніям популярність і добру славу; генерація онлайн-

доходу; отримання цільових доходів – доходів від конкретних груп 

користувачів; індивідуалізованість зв'язку, шляхом спілкування з 

користувачами безпосередньо». 

До кола найбільш популярних методів діджитал-маркетинг, які все 

більше використовують підприємства туристичної сфери, відносяться: Web-

аналітика (аналітична діяльність у сфері цифрового маркетингу), SMM 

(соціальний медіамаркетинг), SEO (оптимізація сайту в пошукових 

системах), SEМ (маркетингова діяльність, спрямована на збільшення 

відвідуваності сайту), SMО (оптимізація для соціальних мереж), е-mail 

маркетинг (текстові повідомлення рекламного характеру, що поширюються 

електронною поштою) та інші. 

Функціонуючи у таких непередбачуваних економічних умовах, 

балансуючи на «меж виживання» у зв’язку із карантинними обмеженнями 

туристичні підприємства намагаються докласти максимум зусиль для 

збереження своєї діяльності та вже напрацьованого кола клієнтів, а також 

залучення нових. Навіть в умовах закритих кордонів та подовжених термінів 

обмежень на пересування туристичні підприємства використовують 

інструменти діджитал-маркетингу, пропонують послуги VR-туризму та 

внутрішнього туризму з урахуванням виконання всіх вимог до їх безпеки.  

Перелічимо основні інструменти діджитал-маркетингу туристичних 

 
1 Яцюк Д.В. Цифровий маркетинг: майбутнє маркетингових комунікацій в брендингу. 

Інвестиції: практика та досвід. 2015. №7. С. 73.  
2 Венгер Є.І. Digital-маркетинг: cучасні тренди та переваги. Вісник Чернівецького 

торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2017. Випуск IV (68). С.207. 



STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ECONOMY  

OF INDEPENDENT UKRAINE 

 

410 

підприємств: 

1. Використання контекстної та таргетингової реклами. Контекстна 

реклама (як вже можна зрозуміти з її назви) відповідає змісту (контексту) 

онлайн сторінки. Як вірно зазначає Войнича Л.Й.: «Суттєвою перевагою 

контекстної реклами перед рекламою у ЗМІ є те, що мережа Інтернет являє 

собою павутину, по якій з одного сайту через гіперпосилання за допомогою 

контекстної реклами ми переходимо безпосередньо на сайт того, хто 

просуває цей товар»1. І, дійсно, висока результативність контекстної реклами 

пояснюється тим, що вона розміщується на сторінках із результатами пошуку 

за відповідними ключовими словами; може встановлюватися у мобільних 

додатках та сайтах, де встановлено блоки контекстної реклами. У свою чергу, 

таргетингова реклама (від англ. «target» – мета, ціль) спрямована на вплив на 

відповідну цільову аудиторію, відомі нам потреби та вимоги потенційного 

споживача. Вважається, що у сучасному світі таргетингова реклама є 

найбільш популярною у соціальних мережах, адже, завдяки, інформації про 

інтереси, місце проживання, роботи, вік та стать користувачів, – маркетологи 

цілеспрямовано «подають» рекламу. 

2. Перехід від веб-сайт маркетингу (web-site marketing) до соціальних 

мереж. Дійсно, в умовах, щоденно зростаючої кількості користувачів 

соціальних мереж, просування інформації про діяльність підприємства у 

соціальних мережах несе в собі значний потенціал2. 

3. Сприяння формуванню максимально позитивних персональних 

відгуків в електронному вигляді (electronic word of mouth). Персональні 

відгуки – є найкращою рекламою туристичного підприємства, 

найважливішим джерелом інформації про нього. Ці електронні відгуки є 

вагомим фактором прийняття рішення потенційними клієнтами туристичного 

підприємства, особливо коли його послуги та продукцію (що носить 

нематеріальний характер) важко оцінити аж до моменту їх безпосереднього 

споживання. 

4. Максимальна увага на створення якісного, пізнавального, цікавого 

контенту, вибудовування контент-маркетингу (content marketing). Завдяки 

такому інструменту можливим стає привернути, максимально зацікавити та 

ефективно взаємодіяти з клієнтами, тим самим формуючи відданих 

підприємству споживачів його послуг. 

5. Застосування технологій онлайн-відеотрансляцій туристичними 

підприємствами. Завдяки таким заходам потенційна клієнти отримують 

можливість ознайомитися з новинками туристичного підприємства, тобто 

пакетом послуг на стадії розробки, отримати відповіді на всі питання щодо 

отримання туристичних послуг, їх характеру, переліку транспортних, 

 
1 Войнича Л.Й., Гринишин Г.М. Діджитал-маркетинг в умовах соціально-орієнтованої 

економіки. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Випуск № 2 (70). С.131. 
2 Бабушко С.Р., Попович С.І., Крікун Л.А. Основні інструменти цифрового маркетингу у 
туризмі. Стратегічні пріоритети в ХХІ столітті : матеріали ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Київ, 14 січня 2020 р.). Київ, 2020. Т. 1. С. 173. 
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готельно-ресторанних підприємств, що залучені до надання конкретного 

туристичного пакету. Окрім того, такі онлайн-відеотрансляції є вагомим 

кроком побудови довірливих відносин в ланцюгу «клієнт-підприємство», 

адже встановлюється безпосередній контакт, відбувається спілкування та 

отримуються відповіді на питання клієнтів від представника туристичного 

підприємства. Цікавим прикладом онлайн-відеотрансляцій є і розіграш в 

прямому ефірі з визначенням його переможця та нагородою у вигляді 

відповідних туристичних послуг. 

6. Зміна філософії маркетингу. А саме трансформаційний перехід 

маркетингової політики від push-marketing (англ. проштовхувати, штовхати; 

тобто дії туристичного підприємства щодо охоплення споживачів шляхом 

насадження якомога більшої кількості реклами на веб-сторінках) до pull-

marketing (англ. витягувати, тягнути; дії туристичного підприємства щодо 

цілеспрямованого впливу на кожного потенційного споживача)1. 

7. Розвиток VR-туризму (віртуальниого туризму). Розвиток діяльності, 

яка, шляхом використання сучасної комп'ютерної техніки та комунікаційних 

мереж, створює й отримає максимально реалістичну інформацію про 

дестинацію з числа реально існуючих без безпосередньої подорожі до неї. 

VR-туризм у сучасних умовах виступає важелем підтримки попиту на 

туристичні послуги під час карантину і «порятунку майбутнього попиту 

після зняття обмежень», іншими словами, він «допомогає формуванню 

відкладеного попиту і спрацює тоді, коли будуть зняті всі обмеження з 

туристських поїздок»2. Безперечними перевагами VR-туризму виступають: 

зниження ризиків імовірності зараження у подорожах; можливість 

ознайомлення з культурними та природними пам'ятками, експозиціями 

музеїв, туристськими маршрутами в онлайн-режимі; економія часу та грошей 

для споживачів; можливість здійснювати віртуальні подорожі у будь-який 

зручний час (а не нав’язаний туроператором). Цікавим наслідком широкого 

розповсюдження VR-туризму став факт «втрати значимості» кордонів 

держав3. 

В рамках цього дослідження необхідно зазначити наступну тезу, що 

застосування перелічених інструментів діджитал-маркетингу дає можливість 

туристичним підприємствам: 

– використовуючи можливості офлайн- та онлайн охоплення, 

охоплювати більшу кількість потенційних споживачів та постійно 

поширювати їх аудиторію; 

 
1 Бабушко С.Р., Попович С.І., Крікун Л.А. Основні інструменти цифрового маркетингу у 

туризмі // Стратегічні пріоритети в ХХІ столітті : матеріали ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Київ, 14 січня 2020 р.). Київ, 2020. Т. 1. С. 174. 
2 Аппельт Г.В. Види туризму у контексті сучасних тенденцій розвитку туріндустрії. 

Економічний простір. 2020. № 157. С.10. 
3 Сущенко Р. Карантин. Як світ рятує туристичну галузь. URL: 
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3090351-karantin-yak-svit-ratue-turisticnu-galuz.html. 

(дата звернення: 8.04.2021). 
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– формувати більш об’єктивний «портрет» свого споживача завдяки 

тому, що всі дії онлайн враховуються спеціальними онлайн сервісами, а, 

отже, є можливість в подальшому коригувати ті чи інші канали 

розповсюдження інформації; 

– створювати та надавати потенційним клієнтам об’єктивну, якісну, 

достовірну, своєчасну інформацію про свої послуги, роботи, продукцію. При 

цьому така інформація завжди буде відповідати дійсній ситуації на ринку і 

створюватися в режимі реального часу; 

– потенційно розширювати свою діяльність з локального ринку на 

національний і міжнародний ринки; 

– оперативно просувати свої послуги, роботи, продукцію. Адже 

розміщення реклами у друкованих виданнях займає час і втрати часу, а 

просування завдяки інструментам цифрового маркетингу є швидким; 

– безпосередньо залучати своїх клієнтів до «зворотнього зв’язку», 

спілкуючись, коментуючи ті чи інші інформаційні новини підприємства. Так, 

якщо раніше маркетинг був орієнтований на масовий підхід (узагальнення 

споживачів в якості цільової аудиторії), то сучасний діджитал-маркетинг 

націлений на індивідуалізований, адресний підхід до кожного потенційного 

споживача, створення сприятливих умов до постійної залученості клієнтів в 

розвиток підприємства, а також двостороннього спілкування та 

інтерактивності. Пам’ятаючи, що у сучасних умовах успіх належить 

підприємствам, у яких найкращі взаємовідносини зі своїми споживачами, 

маючи «у своїх руках» інформацію про переваги, потреби звички, 

уподобання та запити своїх потенційних клієнтів, туристичне підприємство 

вибудовуватиме свої пропозиції вже адресно, тим самим завойовуючи 

прихильність та лояльність своїх споживачів. Дійсно, ефективне 

застосування інструментів діджитал-маркетингу дозволяє максимально 

зосередитися на налагодженні комунікаційного процесу із потенційними 

споживачами; 

– відмовившись від вже застарілих методів агресивної реклами 

створювати контент із використанням матеріалів, які б розважали, визивали 

інтерес та інформували потенційних споживачів.  

Отже, вважаємо за доцільне підкреслити, що підприємства туристичної 

сфери в умовах швидко змінюваних епідеміологічних обставин вимушені 

кардинально перебудовувати свою діяльність із врахуванням істотних змін 

вимог споживачів та поширення діджиталізації світової економіки. Задля 

недопущення руйнівних явищ, туристичний бізнес повинен стрімко та 

динамічно трансформуватися, забезпечуючи своє стійке функціонування та 

нарощувати потенціал до посткарантинного відновлення. 

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що забезпечення стійкості та 

повноцінного функціонування туристичної сфери в сучасних умовах прямо 

залежить і від зусиль урядів країн всього світу і, безпосередньо, від власних 

зусиль туристичних підприємств до виживання. Туристичні підприємства із 

врахуванням тенденцій сучасного світу повинні активно освоювати 
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інструменти діджитал-маркетингу задля підвищення інформованості 

споживачів, встановлення прямих контактів з кожним із них, а отже, 

досягнення конкурентних переваг та підтримки своєї діяльності у складних 

умовах карантинних обмежень. 
 

 

 

6.2 Priorities and Institutional Support for Realization of the Potential of 

the Hospitality and Tourism Industry in Ukraine 

The hospitality and tourism industry at the present stage has become one of 

the leading and most dynamic sectors of the world economy, which has a positive 

impact on the economic, cultural and social life of the population. For many 

countries around the world, this industry has already become a significant source 

of GDP growth, foreign exchange and government revenue, growth of employment 

and welfare, cultural and spiritual enrichment.  

Ukraine has objective conditions for the intensive development of the 

hospitality and tourism industry, which include geographical peculiarities, 

favourable climate, and richness of natural, historical, cultural and tourist-

recreational potentials. However, there are factors that hinder the development of 

the hospitality and tourism industry in Ukraine. These are the unsatisfactory state 

of the tourism infrastructure, low competitiveness of tourist products and services, 

limited state funding and marketing support for the tourism sector, instability of 

legislation, lack of qualified personnel, poor integration into the European service 

system and so on. Moreover, the growing competition from foreign tourism 

enterprises complicates the development and realization of the potential of 

domestic hospitality and tourism industry. 

Strengthening the competitiveness and realizing the potential of domestic 

hospitality and tourism industry increasingly requires the formation and 

implementation of new, better and more effective tools and measures for the 

development of tourism enterprises on an innovative basis.  

Much attention is paid to the problems of managing the functioning and 

development of the hospitality and tourism industry in the research by Ukrainian 

and foreign scholars: Yu. Alekseeva, M. Barna, T. Vasyltsiv, V. Gerasimenko, 

A. Goloda, A. Dymchuk, M. Malska, O. Melnychenko, V. Moskalenko, 

A. Okhrimenko, S. Kharichkova, O. Shaptali and others. 

Given the contribution of the scientists in this field, it should be noted that in-

depth research requires approaches to the introduction and commercialization of 

innovations in domestic tourism enterprises in the context of strengthening their 

competitiveness and sustainable development, realizing the potential of the 

hospitality and tourism industry. 

Currently, the focus on the development of the hospitality and tourism 

industry in Ukraine is an adequate response to environmental challenges, which 

involves the implementation of a set of translational changes in terms of structural 

and functional parameters aimed at improving resource efficiency and 

strengthening dynamic competitiveness in space and time. The development of 
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enterprises in the hospitality and tourism industry is determined by the peculiarities 

of this type of economic activities, including seasonality, territorial diversification 

of services, the presence of close relationships with other sectors of the economy, 

the predominant focus on middle- and high-income people, the need in the 

intermediaries engaged in the process of providing tourism services, the 

globalization of the tourism industry, excessive dependence on the state of 

infrastructure, high level of sectoral specialization of tourism, mandatory 

conditions to ensure an appropriate level of tourist safety, definability of image 

characteristics along with price parameters of competition, a powerful socio-

cultural role of tourism, dependence on the use of natural resources and 

ecosystems. Taking into account these features allowed to identify the conceptual 

characteristics of development in the tourism industry, namely: dynamism, 

manageability, systemacy, orderliness, cyclicity, adaptability, congruence and 

efficiency. 

Exacerbation of competition determines the necessity of intensifying the 

development of innovative activities in the hospitality and tourism industry with 

the use of intellectual, scientific, technical, investment and management tools. This 

results in design and development of innovations; improvement of performance, 

better meeting of consumers’ needs in terms of improvements in socio-economic 

parameters, building preventive mechanisms to minimize the destabilizing effects 

of risks and threats, as well as strengthening the competitive advantages of the 

enterprise in the tourism market 1.  

Under the current conditions of domestic socio-economic development, both 

positive aspects and obstacles to the further development of the hospitality and 

tourism industry have emerged. The main pull factors primarily provided an 

increase in the number of tourists served, growth in the number and total cost of 

tourist vouchers, improvement of some important specific parameters of economic 

efficiency, including the number of tourists served and income from tourism per 

employee. Preservation of a large number of resorts and health facilities, their 

material and technical base and infrastructure represent a significant prerequisite 

for the development of both enterprises and tourism business in general. 

At the same time, conditions of functioning of the hospitality and tourism 

enterprises requires the implementation of effective and efficient innovation 

measures focused on their development and ensuring the growth of tourist flows. 

Further development of domestic hospitality and tourism industry is 

impossible without solving and overcoming the problems caused by reduction in 

the number of tourism entities, including enterprises, reduction in the number of 

sanatoriums and boarding houses, their capacity, deterioration of material base, 

reduction in volumes of tourist flow, elimination of its high import dependence, 

unprofitability, irrationality of the structure of operating costs of tourism 

enterprises, its non-investment nature, significant shadowing of activities, 

deterioration of the social component of tourism business efficiency and reduction 

 
1 Vasyltsiv T., Lupak R. Priorities and Tools of the State Regional Policy of Import Substitution in 

the Market of Ukraine's Consumer Goods. Strategic Priorities, 2017. Vol. 3. pp. 105-112. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=spa_2017_3_15
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=spa_2017_3_15
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of employment in enterprises, their low role in the economy. 

As a result of the analysis of modern practices and spheres of development 

and introduction of innovations by the enterprises in the industry of hospitality and 

tourism, existence of positive experience in this sphere is established. Moreover, 

the innovative activity of tourism enterprises can be considered complex and with 

signs of systemicity, because innovations are introduced in such areas as product, 

process, organizational, marketing, social, environmental and management areas. 

Nevertheless, innovation has not yet become a strategic platform and vector 

for the development of enterprises in the hospitality and tourism industries; 

extremely small number of enterprises systematically and comprehensively 

elaborate the policy of planning, development and implementation of innovations, 

their dissemination to all aspects of the functioning and course of business 

processes; innovative activities are not taken into account when modeling 

integration and partnership programs as areas for further progress and 

strengthening the competitiveness of tourism enterprises. 

The growth of competition in the domestic market of the hospitality and 

tourism industry has undoubtedly complicated the conditions for the development 

of Ukrainian enterprises and intensified the need for innovation as a factor in 

improving the quality and competitiveness of tourism services. At the same time, 

the policy of enterprises in this area should be systematic and strategic with clearly 

defined directions of implementation. As a result of the analysis of the state, trends 

and conditions of functioning of the enterprises in the industry of hospitality and 

tourism in Ukraine, it is established that perspective steps of their further 

innovative development are as follows: creation of new innovative products and 

services, introduction of new tourism services, improvement of organizational and 

administrative processes, as well as enhancement of technological, intellectual-

personnel, financial support of innovation activities, active informatization and 

introduction of marketing innovations, integration into a single information and 

tourist space 1. 

Accordingly, this justified the need to identify the following priority areas of 

innovative development of domestic enterprises in the hospitality and tourism 

industry:  

(1) organizational and managerial areas with a focus on improving internal 

organizational, managerial and business processes in terms of innovation activities 

management;  

(2) information technology aimed at the introduction of new information 

technologies in the tourism activities, integration into a single information base and 

network of the regional and global tourism markets;  

(3) financial and investment areas in the context of the formation of sufficient 

investment and rational use of financial resources aimed at innovative 

development;  

 
1 Migushchenko Yu. V. Mechanisms of development of tourism industry under temporary 
occupation of a part of the territory of Ukraine: regional aspect: analytical note. 2016. URL : 

http://lv.niss.gov.ua/public/File/1/AZ_Mihushchenko_2016.pdf. 
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(4) marketing with the creation and promotion of the company's brand, the 

introduction of new methods and tools for advertising and sales of tourism 

products and services;  

(5) infrastructure, which involves the modernization of existing and 

development of new internal and external infrastructure for innovation of the 

tourism enterprise, an active implementation of outsourcing tools;  

(6) immanent with the tasks of new approaches and ways to meet the need for 

tourism and related services;  

(7) integrated, focused on vertical, horizontal and diagonal integration with 

external actors to improve the functional support of innovation; 

(8) cluster, which involves the participation of tourism enterprises in the 

creation and operation of regional tourism clusters, the formation of closer 

cooperation between enterprises in the tourism market, increasing the level of 

specialization, business concentration, optimization of costs for creating and 

implementing innovations; 

(9) interactive spatial-network, which involves the formation of regional 

networks of tour operators, the promotion of modern branding models and the 

production of franchising tools. 

Implementation of innovation development policy in these areas involves 

careful strategic planning and design of innovative changes, the institutional basis 

of which lies in the strategy of multisystem innovative development of enterprises. 

Implementation of the strategy ensures their stable structurally balanced 

development on an innovative basis. Another essential condition for efficiency is 

the development and formation of appropriate institutional support in an enterprise 

(Fig. 1), which will guide innovation processes to achieve the set goal and defined 

strategic objectives. 

Institutional support for the development of enterprises in the hospitality and 

tourism industry on an innovative basis involves consolidation of innovative 

development institutions in the enterprises, improvement of a set of legal 

documentation (including concepts, strategies, innovative development programs, 

etc.), creation and implementation of informal institutions of innovative 

development (innovative corporate culture, ideology of innovation, etc.). It is also 

about the formation of corporate culture, the development of innovative values, 

recognition and support of new innovative projects, the introduction of socio-

psychological, ideological methods for promoting innovation. 

Provision of support for the further development of hospitality and tourism 

enterprises in Ukraine needs to be adequately regulated based on the formation of 

an appropriate organizational and economic mechanism, which provides for the 

aggregation of such structural components as institutional and legal framework, 

management and functional apparatus, information and analytical unit, technical 

support, financial and investment support, market-interface superstructure, 

intellectual-personnel component, material and technical support. 
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Figure 1 – Institutional support for the development of enterprises in the 

hospitality and tourism industry in Ukraine on an innovative basis 
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strategic, tactical and operational goals in the field of innovation with the available 

resource potential of tourism enterprises, establishing effective communication 

relationships with the subjects of the innovation process in the tourism sector.  

Effective management of the potential of the hospitality and tourism industry 

should be carried out using a set of appropriate tools. Their composition and 

structure is determined by the size and type of tourism enterprises, their 

specialization, the chosen strategy and tactics of innovation management, financial 

and resource opportunities and other factors 1. To select the most appropriate 

management tools, it is important to identify their general composition within the 

following classification features: scope, time limits for implementation, methods, 

forms and types of influence, direction and nature of influence, functional 

orientation. At the same time, the tools used must be consistent with the nature of 

the types of innovations that the tourism company focuses on in a short, medium 

and long run.  

The system of realization of the potential of the hospitality and tourism 

industry in Ukraine is open and dynamic, covers the goals, objectives, functions, 

principles, mechanism, methods and management tools. The existing innovation 

potential constitutes the basis for this system, and the purpose of its functioning is 

to ensure competitiveness and innovative growth. To form the system of 

development of the hospitality and tourism industry, management entities and 

responsible executors should be defined; step-by-step activities, including 

monitoring, analysis, planning, development of an innovation project, creation and 

commercialization of innovation, control of the results of innovation activities 

must be organized; the basic mechanism for managing innovative development 

with sufficient legal, information-analytical, intellectual-personnel and logistical 

support should be institutionalized. 

An important component of quality management of innovative development 

of the hospitality and tourism industry is the method of its evaluation, which 

allows for a comprehensive analysis of conditions of innovative development of 

enterprises, its dynamics, structural characteristics, as well as to draw conclusions 

about the effectiveness of innovation policy and its outcomes. It is necessary to use 

an integrated approach for such purposes, which involves a combination of 

methods and techniques for assessing innovation activities, innovation potential 

and innovative development of the hospitality and tourism industries. At the same 

time, it is important to draw conclusions from the analysis of prerequisites for 

innovation, as well as the results obtained in the process of implementing the 

strategy and program, innovation development projects. 

Innovative development of the hospitality and tourism industry in Ukraine 

also requires the effective adoption of the management and infrastructure 

mechanism, which must meet such properties as congruence, flexibility, strength, 

balance, rationality, integration, autonomy and emergence.  

Formalization of the structure of this mechanism involves the participation of 

 
1 Melnychenko O. A., Shvedun V. O. Features of development of the tourism industry in Ukraine: 

monograph. Kharkiv: NUTSZU Publishing House, 2017. 153 p. 
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enterprises in the hospitality and tourism industry in building a network of 

coordination councils, business associations, investment and innovation 

development funds, innovation and infrastructure clusters, public-private 

partnership funds, science and technology parks, business incubators, venture 

funds, insurance companies 1.  

Implementation of the management and infrastructure mechanism will 

improve the innovation project governance, innovation capitalization in the 

tourism market, lobbying and protection of tourism enterprises, integration of 

resource base for innovation modernization of the mentioned enterprises, 

diversification of innovation risks, and equalization of spatial and regional 

imbalances in innovation infrastructure.  

A strategic tool for realizing the potential of the hospitality and tourism 

industry in Ukraine lies in of its effective staffing system, which involves 

streamlining personnel search and selection, revising the established principles and 

basis for staff placement, improving approaches to training and retraining, creating 

favourable conditions for comprehensive development and self-improvement of 

employees, organizing an integrated system of monitoring and evaluation of the 

effectiveness of intellectual and personnel support for innovation activities, 

improving the system of work motivation (optimizing the combination of tangible 

and intangible forms of motivation, balancing material-economic, socio-

psychological and ergonomic tools, implementing the best practices of world 

experience in staff motivation), ensuring fair approaches to career development, 

enhancing integration relations between tourism enterprises and scientific and 

educational centres, strengthening the role of personnel services in the processes of 

formation of intellectual support for tourism enterprises, implementing 

mechanisms enhancing the prestige of employment in the tourism enterprises2. 

The growing challenges of globalization of world tourism objectively require 

the timely development of adequate mechanisms and tools to improve the 

management of the hospitality and tourism industry, which provides a strategic 

focus on the following activities: organization of international marketing research 

to identify promising international standards of tourism, introduction of norms and 

requirements of international technical regulations for the implementation of 

innovative projects in tourism, modeling of foreign economic risks in tourism 

activities, sharing the practice of franchising technology in providing tourism 

services, setting effective communications on international exchange of experience 

in the field of innovation, forming mechanisms to improve transport accessibility 

of the network of tourism services, managing the development of adaptive 

properties of innovative tourism business processes in accordance with 

globalization challenges. 

 
1 Vasyltsiv T. G., Hrynkevych S. S. Formation of the environment of economic security of 

entrepreneurship in Ukraine. Economic Annals – XXI, 2015. № 3-4 (1). pp. 24-27. 
2 Mulska O. P., Levytska O. O., Kutsyk V. I. State policy of maintaining the innovative forms of 
employment in the context of the economy digitalization, Regional Economy, 2020, vol. 3, pp. 81-

90. 
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РОЗДІЛ VII 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ: ВІД ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ДО 

СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

 

7.1 Парадигма державного управління структурною перебудовою 

промисловості 

Розвиток національної економіки можливий при формуванні 

високотехнологічних видів діяльності та галузей економіки,оновленні 

виробничих фондів, використанні інноваційних підходів і наукових 

досягнень, створенні сприятливого інвестиційного клімату, зниженні 

енергоємності виробництва, переході в експорті від сировини та продуктів її 

первинної переробки до переважання продуктів з високим ступенем доданої 

вартості. Новий тип економічного зростання характеризується скороченням 

частки матеріального виробництва в суспільному продукті при зменшенні 

чисельності зайнятих у цій сфері, але при зростанні продуктивності праці. 

Разом з тим, з’являються принципово нові можливості для створення 

нематеріальних форм багатства, інформаційних, науково-дослідних, 

культурних, освітніх, комунікаційних та інших соціальних послуг, 

прискорення суспільного прогресу. 

Існує думка вчених, що ефективною є структура промисловості, в якій 

частка проміжної продукції є меншою відносно споживчих та інвестиційних 

товарів і послуг, оскільки тільки за умови зменшення ресурсомісткості 

виробництва галузева структура промисловості змінюватиметься позитивно1. 

За період незалежності України, уряд здійснював ряд заходів щодо 

підтримки промисловості з метою попередження занепаду важливого сектору 

економіки. Про це свідчить наявна нормативно-правова база: прийняті 

концепції державної промислової політики, стратегії економічного і 

соціального розвитку України, закони України, а також загальнодержавні 

цільові та інші програми розвитку промисловості та її галузей.  

Принципи та методи реалізації державної промислової політики – 

максимальна орієнтація на власні можливості; використання механізму 

програмно-цільового планування розвитку галузей промисловості. 

Найважливішим пріоритетом промислової політики було визначено 

поліпшення інвестиційного клімату, оздоровлення економічного середовища, 

в якому діють суб’єкти господарювання2.  

Оцінка якості державного управління економікою України можлива на 

основі порівняння фактичних показників а планових показників Стратегії 

 
1Череп А.В., Лепьохін О.В., Олейнікова Л.Г. Економічний механізм регулювання розвитку 

промислового виробництва: монографія. Запоріжжя: ЗПУ МОНмолодьспорту України, 

2011. 352 с. 
2Гордієнко В. О. Проблеми структурної перебудови економіки України: монографія. 

Дніпропетровськ. ДДФА, 2012. 200 с. 
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сталого розвитку «Україна-2020» (табл. 1)1. 

Таблиця 1 – Аналіз виконання показників Стратегії сталого розвитку 

«Україна -2020» 
Ключові показники 2020 р. 

факт 

Стратегія 

«Україна -

2020» 

Максимальне та 

мінімальне значення серед 

країн ЄС 

Рейтинг легкості ведення бізнесу 112 Топ 20 5………….103 

(Данія Мальта) 

Кредитний рейтинг країни на 

рівні інвестиційної категорії 

ССС ВВВ ААА……….В 

(Німеччина….Греція) 

Індекс глобальної 

конкурентоспроможності 

85 Топ 40 4…………….63 

(Нідерланди Хорватія) 

ВВП на душу населення  

(за паритетом купівельної 
спроможності), $ 

8,508 16,000 43,085……….15,936 

(Австрія………Болгарія) 

Чисті надходження прямих 

іноземних інвестицій за період 
2015-2020 

- $40 млрд. 

($8 млрд/рік) 

 

Відношення загального дефіциту 

бюджету до ВВП 

10,1% 3% 5,8%.....................0,8% 

(Велика Британія Болгарія) 

Відношення загального 
державного боргу до ВВП 

67,6% 60% 90%..........................19% 
(Велика Британія Болгарія) 

Інфляція 19% 1,7% 3,2%.....................0,9% 

(Естонія……….Греція) 

 

Аналіз наведених в таблиці фактичних і прогнозованих показників, 

вказує на негативне відхилення від планових значень. Важливою причиною 

такої ситуації, на наш погляд, є структурні зміни які відбулись в 

промисловості України. 

Економічний розвиток багатьох країн і регіонів супроводжується 

зміною структури промислового виробництва, зокрема, на зміну 

індустріальному суспільству поступово приходить пост-індустріальне. Все 

більша частина зайнятих працює в нематеріальному секторі, менша частина – 

безпосередньо в промисловості й сільському господарстві. Виробництво стає 

інтелектуальнішим, основними чинниками в ньому стають інформаційні 

ресурси. Створення доданої вартості більш ефективне у нематеріальній 

сфері, при цьому праця отримує нові риси: в ній починають переважати 

творчі функції, пріоритет надається креативним працівникам, фахівцям своєї 

справи, які прагнуть привнести у свою роботу нові елементи. І низько- й 

високотехнологічні галузі набувають наукомісткості, абсорбуючи потік 

управлінських, фінансових і комерційних інновацій. Навички працівників і 

наявність прогресивної технології стають важливішими порівняно з 

низькими витратами на робочу силу, а також іншими звичайними чинниками 

конкурентоспроможності. Традиційні переваги країн і регіонів починають 

втрачати колишнє визнання. Усі названі тенденції так чи інакше виявляються 

 
1Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020». URL : http: 

//www.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text 
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майже в усіх країнах світу.  

Нематеріальне виробництво стає парадигмою економічного розвитку, 

що змушує по-новому оцінювати ступінь багатства країн і регіонів. 

Традиційно країни й регіони оцінюються з погляду багатства корисними 

копалинами, ґрунтами, лісом, кліматичними умовами, основними фондами, 

географічним положенням. Нові уявлення про нематеріальне виробництво як 

про сферу, де створюється велика частина вартості, змінюють критерії оцінки 

багатства країн і регіонів. Підвищується значення таких чинників, як 

людський капітал, рівень управлінських технологій, розвиток ринкової 

інфраструктури та мережі бізнесу, культура організацій. Нові уявлення про 

джерела й чинники економічного розвитку дають можливість по-новому 

подивитися на науку, освіту, медицину, телекомунікації для досягнення 

конкурентоспроможності. 

Проведені нами дослідження1,2 уможливили окреслення проблеми, 

виявленої в чинній структурі економіки України. Матрицю питань для 

первинного окреслення проблем надано у табл. 2. 

Таблиця 2 –Матриця для первинного окреслення проблем 
Питання Відповідь 

Чого хочемо 
досягти? 

Зростання ВВП, ВРП тощо 

Які фактори 

впливу? 
Структура економіки 

Чому так? Галузева структура промислового виробництва повинна наблизитися до 
пропорцій, які мають економічно розвинені країни та країни з 

перехідною економікою, що досягли економічного зростання внаслідок 

реалізації активної промислово-інвестиційної політики.  
У результаті проведених наукових досліджень зроблено висновки: 

В Україні є такі фактори: вільний доступ до сировини, наявність 

транспортних шляхів, великий ринок споживання й дешева робоча сила. 
Але нині в «новій» економіці розвинених країн фактором успіху є 

інновації та підприємницька діяльність, що ґрунтується на знаннях, 

виробленні програмних продуктів та інформаційних технологій 
(Інтернет, бази даних, телекомунікації тощо). Більша віддача на одиницю 

витрат цих підприємств доводить цю тезу.  

Сформована структура виробництва робить Україну державою з 
неконкурентними, малоефективними, екологонебезпечними і 

високовідходними підприємствами. При цьому економічна політика 

держави всіляко цьому сприяє. 

Висока монополізація у промисловості призводить до того, що 

підприємства фактично технічно не переозброюються, якість продукції, 
організація виробництва і праці низька. 

 

З відповідей на питання проведеного нами дослідження, доходимо 

висновку про невідповідність структури економіки України провідним 

 
1Гордієнко В. О. Проблеми структурної перебудови економіки України: монографія. 

Дніпропетровськ. ДДФА, 2012. 200 с. 
2Hordienko V., Shevchenko N., Agrotrend of Ukraine: realities and prospects. The potential of 

modern science. London, 2019. C.72-83 ISBN 978-1-999307-3-4 
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країнам світу. Для детальнішого й обґрунтованого висновку щодо впливу 

структури на показники економічного розвитку держави та 

Дніпропетровської області зокрема, використовувався системний, соціально-

економічний і кореляційно-регресійний аналіз. 

Промисловість – найважливіша структурна ланка господарського 

комплексу України. На неї припадає 1/3 основних засобів, понад 35 % 

зайнятого в національній економіці населення. 

Провідна роль промисловості в економіці України визначається, 

насамперед тим, що вона забезпечує всі галузі національної економіки 

знаряддями праці та новими матеріалами і є найактивнішим фактором 

науково-технічного прогресу й розширеного відтворення в цілому. Серед 

інших галузей промисловість вирізняється комплексно- і 

районоутворюючими функціями. 

Темпи зростання, рівень розвитку й структура промисловості – важливі 

показники не лише кількісної, але і якісної характеристики національної 

економіки та життєвого рівня населення. Від рівня розвитку індустрії 

залежить технічний рівень виробництва, структура господарства, його 

територіальна організація. За роки радянської влади випереджальний 

розвиток галузей важкої промисловості визначив рівень економічного й 

військового потенціалу країни. Важка індустрія була зорієнтована на 

розвиток військово-промислового комплексу, а не на підйом економіки 

галузей, що виробляють предмети споживання. Тому виготовлення засобів 

виробництва (група А) розвивалось інтенсивніше, а його частка в загальному 

обсязі виробництва становила 71,2%. Частка виробництва групи Б 

(виробництво предметів споживання) становила 28,8%1. 

Промисловість – це поліструктурна система, до якої входить близько 20 

великих галузей, майже 150 підгалузей і більше 300 виробництв, що 

виробляють різні види продукції. Вона визначається галузевою, 

територіальною, функціональною та організаційною структурою. 

Галузева структура держави відображає склад і співвідношення галузей 

промисловості. Галузь промисловості–сукупність споріднених підприємств, 

продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується 

однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної 

бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, 

чорна й кольорова металургія, хімічна й нафтохімічна, машинобудівна, 

металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова тощо),належить до 

групи А, а промисловість, що виготовляє предмети споживання (легкові 

автомобілі, пральні машини, холодильники, товари широкого вжитку тощо), 

– до групи Б. У важку промисловість (група А) повністю входить видобувна і 

частково переробна галузь, а в легку (група Б) – лише переробна.  

Основу функціональної структури промисловості (ця структура 

відображає поділ на сфери спеціалізації, обслуговування, допоміжні та 

 
1Гордієнко В. О. Проблеми структурної перебудови економіки України: монографія. 

Дніпропетровськ. ДДФА, 2012. 200 с. 
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супутні) становлять міжгалузеві комплекси. 

Нині виділяють такі міжгалузеві структурні підрозділи промисловості:  

– паливно-енергетичний комплекс (паливна промисловість і 

електроенергетика);  

– машинобудівний комплекс;  

– комплекс галузей, які виробляють сировину й матеріали (хімічна 

промисловість, чорна і кольорова металургія, промисловість будівельних 

матеріалів, лісова промисловість);  

– галузі, які виробляють предмети споживання (легка та харчова 

промисловість). 

Прикладом менших форм міжгалузевих комплексів можна назвати 

виробничі (ВО) і науково-виробничі об’єднання (НВО). До останніх, крім 

основного виробництва та об’єктів інфраструктури обслуговування, належать 

також наукові організації. 

Промислові підприємства розміщені на території держави досить 

нерівномірно. Найбільша концентрація їх у Донецькому регіоні (Донецька і 

Луганська області) та Придніпров’ї (Дніпропетровська і Запорізька області). 

Основними рисами промисловості держави є: 

– розгалужена структура з функціонуванням усіх великих галузей; 

– консервативна структура з високою часткою галузей важкої 

промисловості (зокрема, видобувної) і військово-промислового комплексу; 

– недосконалість технологій (висока відходність виробництва, ресурсо- 

та енергоємність (енергозатрати на одиницю промислової продукції у 6–8 

разів перевищують аналогічний показник у розвинених країнах); 

– значна зношеність основних фондів; 

– надмірне забруднення природного середовища1,2. 

До факторів, що обмежують розвиток промисловості, належать:  

– складна демографічна ситуація;  

– негативне екологічне й соціальне становище у великих містах і 

промислових районах;  

– дефіцит паливно-енергетичних, водних, лісових ресурсів, руд 

кольорових металів і деяких інших видів сировини;  

– зменшення інвестицій на нове будівництво й реконструкцію старих 

підприємств3. 

При дослідженні структури економіки, не можна не звернути увагу на, 

так звану, теорію зміни технологічних устроїв. Цю концепцію запропонував 

на початку 90-х рр. російський економіст Сергій Глазьєв (народився 1961 р. у 

Запоріжжі), який наразі очолює Інститут нової економіки Державного 

інституту управління (м. Москва). 

 
1Державна служба статистики України. – URL: www.ukrstat.gov.ua. 
2Яременко Ю. В. Теория и методология исследования многоуровневой экономики : 

монография М.: Наука, 1997. 400 с. 
3Гордієнко В. О. Проблеми структурної перебудови економіки України: монографія. 

Дніпропетровськ. ДДФА, 2012. 200 с 
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Концепція технологічних устроїв – продовження теорії довгих хвиль 

Миколи Кондратьєва (1892–1938), який, опрацювавши економічні показники 

найбільш розвинених капіталістичних країн (США, Великобританії, Франції, 

Німеччини) за тривалий проміжок часу (з кінця XVIII по 20-ті рр. ХХ ст.), 

емпірично встановив, що є короткі й довгі цикли капіталістичного 

виробництва. Він виявив майже три повні довгі цикли середньою тривалістю 

55 років кожен. Основною причиною таких циклів є необхідність оновлення 

постійного (основного) капіталу у зв’язку з появою не лише нових 

технологій, але й нових галузей. Керуючись цією моделлю, М. Кондратьєв 

передбачив Велику депресію 1929-1933 рр. Установивши тенденції до 

скорочення циклів, він також зробив довгостроковий прогноз до 2010 р., 

передбачивши закінчення п’ятого циклу в 2011-2013рр. і настання у зв’язку з 

цим чергової економічної кризи. 

Услід за М. Кондратьєвим теорію циклічності продовжив розвивати 

австрійський економіст Йозеф Шумпетер (1883-1950рр.). Він увів поняття 

інновації. Інноваційний процес – це створення нових технологій, що рухають 

усю світову економіку. За його інноваційною теорією, кожен цикл 

поділяється на дві частини: інноваційну – створення і впровадження нових 

технологій та імітаційну – їх поширення. Тобто вони відповідають 

зростаючим і спадним стадіям циклу за теорією Кондратьєва. 

С.Глазьєв, спробувавши розширити інноваційний підхід, увів поняття 

технологічного укладу (ТУ). Технологічний уклад – це сукупність 

технологій, характерних для певного рівня розвитку виробництва; у зв’язку з 

науковим і техніко-технологічним прогресом відбувається перехід від 

нижчих укладів до вищих, прогресивніших1. 

Протягом останніх трьох століть в історії технологічної еволюції 

пройшло п’ять хвиль і утворилося п’ять технологічних укладів. Перша хвиля 

(1770–1830 рр.) сформувала уклад, що ґрунтується на передових технологіях 

у текстильній промисловості, використанні енергії води. У цей період 

відбувається розвиток переважно дрібних ремісничих майстерень або 

підприємств з невеликою кількістю працівників. Розвиваються пов’язані з 

текстильною промисловістю виробництва верстатів, фарбників, інших 

хімічних продуктів. Створення парового двигуна прискорило розвиток 

машинобудування, спричинило появу важкої промисловості. 

Друга хвиля (1830–1880 рр.) пов’язана з розвитком залізничного 

транспорту і механізацією виробництва, практично всіх видів продукції, на 

базі використання парового двигуна. На цій стадії основним стає 

виробництво парових двигунів, зокрема для пароплавів і паровозів, 

розвивається мережа залізниць і морських шляхів. Економічний символ 

другої стадії – вугілля і транспортна інфраструктура. Водночас починають 

з’являтися сектори, пов’язані з виробництвом сталі, електроенергії, газу, 

синтетичних матеріалів. 

 
1Яременко Ю. В. Теория и методология исследования многоуровневой экономики : 

монография М.: Наука, 1997. 400 с. 
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Третьою хвилею (1880–1930 рр.) був сформований уклад, що 

ґрунтувався на використанні в промисловому виробництві електроенергії, 

розвитку важкого машинобудування й електротехнічної промисловості. Це 

період нафтового буму в США і створення могутнього військово-

промислового комплексу в Європі, широкого впровадження радіо і 

телеграфу. На цій стадії починає розвиватися автомобіле-, літакобудування, 

виробництво кольорових металів. Відбувається поглинання дрібних компаній 

великими, з’являються форми монополістичних об’єднань: картелі, трести, 

синдикати. Держава контролює діяльність монополій або ж повністю володіє 

природними монополіями й наданням суспільних благ. Починається 

концентрація банківського і промислового капіталу. 

Четверта хвиля (1930–1980 рр.) базувалася на подальшому розвитку 

енергетики, пов’язаному з використанням нафти і нафто-продуктів, газу; 

засобів зв’язку; появі й використанні синтетичних матеріалів. Це ера 

масового виробництва автомобілів, літаків, тракторів, різних видів озброєнь. 

У цей період здійснюється будівництво швидкісних автомагістралей та 

аеропортів. Розвиваються комп’ютерні технології і програмне забезпечення. 

Радари, атом спочатку використовувались у військових, а потім і в мирних 

цілях. Символом укладу, сформованого четвертою хвилею, стало масове 

виробництво на основі використання конвеєрної технології Д.Форда. На 

ринку панує олігополістична конкуренція, з’являються транснаціональні 

корпорації, які здійснюють прямі інвестиції на ринках інших країн і 

відкривають там свої виробництва. 

П’ята хвиля, що почалася у 80-ті рр., спирається на досягнення в галузі 

мікроелектроніки, інформаційних технологій, телекомунікацій, біотехнології, 

генної інженерії, нового різновиду енергії, роботобудування, систем 

космічного та оптико-волоконного зв’язку. П’ятий устрій визначається як 

«етап інформаційних і комунікаційних технологій». Мікроелектроніка є 

ключовим чинником науково-технічної революції. Значне поширення 

мікроелектронних пристроїв зумовило радикальні зміни в структурі 

суспільного виробництва й підвищення його ефективності. 

Слід зазначити, що в ході кожної структурної кризи світової економіки, 

яка супроводжує процес заміщення провідних технологічних устроїв, 

відкриваються нові можливості економічного успіху. Країни, які лідирували 

в попередній період, стикаються зі знеціненням капіталу і кваліфікації 

працівників, зайнятих у галузях застарілого технологічного устрою. 

Водночас країни, що встигли створити певні напрацювання у формуванні 

виробничо-технологічних систем нового технологічного устрою, ставали 

центрами тяжіння капіталу, який вивільнявся із застарілих виробництв. 

Щоразу зміна провідних технологічних устроїв супроводжується серйозними 

зрушеннями в міжнародному поділі праці, оновленням списку розвинених 

країн. Застарілі устрої, втрачаючи свій вирішальний вплив на темпи 

зростання, залишали у складі національного багатства країни створені ними 

виробничі або інфраструктурні об’єкти. 
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Через певний час процес динамічного розвитку галузей не може не 

натрапити на межі, що визначаються переважанням колишніх структурних 

пропорцій, інститутів і диспропорціями в ресурсній, галузевій та споживчій 

структурі господарської системи. Ці диспропорції долаються в результаті 

кризових потрясінь світової економіки, що ініціюють технологічні, 

соціально-інституційні й геополітичні зрушення, які забезпечують остаточне 

становлення нового устрою як системи, що здійснює нові масштабні 

інвестиції вже на власній базі. У переходах від устрою до устрою, що 

супроводжуються зростанням масштабів виробництва, продуктивності праці, 

змінами світогосподарських зв’язків і відносин, саме й полягає процес 

економічної еволюції на макрорівні. 

Безперечно, для кожного технологічного устрою, що зароджується, 

потрібні якісніші ресурси. Через обмеженість вони концентруються у 

вузьких сегментах економіки, склад яких залежить від інституційного 

механізму їх розподілу. Цим обумовлено, за визначенням Ю.В. Яременка 

(1995–1996), формування багаторівневої економіки. За концепцією, в 

економіці, яка функціонує нормально, технологічні устрої нижчого рівня, що 

продовжують функціонувати, перебирають на себе компенсаційне 

навантаження, обумовлене дефіцитом якісних ресурсів і підтримують 

економіку в технологічній рівновазі. Технологічні устрої верхніх рівнів 

реалізують функцію заміщення масових ресурсів більш якісними. 

У результаті забезпечується перехід відсталих секторів на вищий рівень, 

тобто до нового технологічного устрою. «Таким чином, – зазначав 

Ю. В. Яременко, – в економіці виникають певні заміщувальні потоки, які 

сприяють зрушенню всієї системи вгору за ієрархією рівнів технологічного 

розвитку»1. Характерні ознаки технологічних устроїв подано в табл. 3. 

Таблиця 3 – Характерні ознаки технологічних устроїв 
Устрій Характерні ознаки промисловості 

1 Розвиток текстильної промисловості та хімічних технологій, що пов’язані з нею 

2 
Видобуток вугілля, розвиток транспортної інфраструктури, виробництво сталі, 
електроенергії, газу, синтетичних матеріалів 

3 Розвиток автомобіле- й літакобудування, виробництво кольорових металів 

4 
Масове виробництво автомобілів, літаків, тракторів, різних видів озброєнь на 

основі використання конвеєрної технології Д. Форда 

5 
Розвиток мікроелектроніки, інформаційних технологій, телекомунікацій, 
біотехнології, генної інженерії, нового виду енергії, роботобудування, систем 

космічного й оптико-волоконного зв’язку 

 

Як і колишній радянській економіці, так і сучасній українській 

промисловості притаманна багатоукладність, що виявляється у співіснуванні 

різних технологічних устроїв.  

У структурі промисловості України велику питому вагу займають галузі 

важкої індустрії, особливо гірничо-металургійного комплексу (ГМК), та 

 
1Яременко Ю. В. Теория и методология исследования многоуровневой экономики: 

монография М.: Наука, 1997. 400 с. 
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паливно-енергетичного комплексу (ПЕК). Важка промисловість формує 

більш ніж 80 % загальної вартості реалізованої продукції промисловості, у 

тому числі на машинобудування припадає близько 11 %. 

Нерівномірність протікання економічних перетворень у різних галузях 

промисловості зумовила істотні зміни у структурі промислового виробництва 

України. З 1990 по 2011 рр. частка добувної галузі в ній зросла в 1,2 рази, 

електроенергетики – у 7 разів, чорної металургії – в 1,4 рази. Водночас майже 

втричі скоротилася частка машинобудування (у 2,7 рази), у 13 разів – легкої 

промисловості. Спад виробництва охопив усі галузі промисловості України, 

хоча в електроенергетиці та чорній металургії він був дещо меншим, ніж у 

машинобудуванні чи легкій промисловості (табл.4,5).  

Детальніше прослідкуємо за змінами у виробництві окремих видів 

продукції в натуральних одиницях (табл. 4)1. 

Таблиця 4 – Виробництво окремих (основних) видів продукції в 

натуральних одиницях 

Рік 

Вироблення 

електроенергії, 

млрд квт год 

Газ, 

млрд м3 

Нафта, 

млн т 

Вугілля, 

млн т 

Чавун, 

млн т 

Сталь, 

млн т 

Прокат, 

млн т 

1990 298,5 28,1 5,3 193 44,9 48,5 38,6 

1995 194,0 18,2 4,1 83,8 18,0 18,7 16,6 

2000 171,4 17,9 3,7 62,4 25,7 25,8 22,6 

2001 173,0 18,4 3,7 61,7 26,4 27,1 25,4 

2002 173,7 18.7 3,7 59,5 27,6 27,4 26,4 

2003 180,4 19,3 3,9 59,8 29,5 28,9 22,5 

2004 182,2 20,5 4,3 59,4 31,0 28,9 23,2 

2005 186,1 20,8 4,4 60,4 30,7 27,9 22,7 

2006 193,4 21,1 4,5 61,7 32,9 27,9 22,4 

2007 196,3 21,1 4,5 58,9 35,6 29,0 24,5 

2008 192,6 21,4 4,3 59,5 31,0 23,3 20,5 

2009 173,6 21,5 4,0 55,0 25,7 15,7 16,1 

2010 188,8 20,5 3,6 55 27,4 17,5 17,6 

2011 194,9 20,6 3,4 62,7 28,9 17,7 19,5 

2016 164,6 20,1 2,3 31,6 23,6 11,2 13,3 

2020 148,8 20,2 1,23 26,2 18,59 20,62 18.43 

 

Зміну виробництва за роки незалежності у ГМК і ПЕК зображено на 

рис. 1. 

Падіння виробництва у ГМК і ПЕК у натуральних одиницях становило 

від 24 до 72 % (рис. 1). Особливість ГМК України в тому, що 85% усієї 

продукції йде на експорт, а внутрішній ринок дуже низький. Найбільш цікаво 

прослідкувати зміни виробництва в машинобудуванні, бо ПЕК, ГМК і 

машинобудування – це один взаємопов’язаний технологічний ланцюг. ПЕК і 

ГМК – це початкові стадії, а машинобудування – це кінцева ланка 

технологічного ланцюга. 

 

 
1Державна служба статистики України. – URL: www.ukrstat.gov.ua 
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Рисунок 1 – Зміна виробництва у ГМК і ПЕК за роки незалежності 

 

Падіння виробництва найважливіших видів машинобудівної продукції 

за роки незалежності подано в табл. 51.  

Таблиця 5 – Виробництво найважливіших видів машинобудівної 

продукції в Україні у 1990–2019 рр. 
Види машинобудівної 

продукції 

Виробництво (шт.) 

1990 р. 1997 р. 2001 р. 2007 р. 2011 р. 2019 р. 

Електродвигуни потужністю 

понад 750 Вт, тис. шт. 
4716 181 230 148 44 0,6 

Металорізальні верстати 37 728 2391 1156 336 97 39 (2016р) 

Деревообробні верстати 9006 2563 1350 3160 1419 
900  

(2016 р.) 

Ковальсько-пресові машини 10 813 492 397 160 44 6 (2016 р.) 

Автокрани 3698 67 80 812 699 –– 

Екскаватори 11 162 330 124 584 143 116 

Вантажні автомобілі 25 096 3386 6271 11 400 2500 156 

Трактори 106 200 4645 3642 3025 1445 1400 

 

Як видно падіння виробництва машинобудівної продукції змінилося в 

рази. Так, наприклад, виробництво ковальсько-пресових машин скоротилося 

в 1802 рази, тракторів – у 76 рази, металорізальних верстатів – у 967 разів 

тощо. До речі, зазначена продукція машинобудування вироблялась у 

Дніпропетровській області: 

– ковальсько-пресові машини – завод із виготовлення гідравлічних 

пресів та іншого промислового обладнання ПАТ НВО «Дніпропрес»; 

– трактори – ПМЗ (ДП «Виробниче об’єднання Південний 

машинобудівний завод ім. А. М. Макарова»); 

– металорізальні верстати – ливарний завод ТОВ ”Станколіт”. 

Аналіз інформації щодо структури промисловості у 1990 і 2019 р., у 

співставленні з класифікацією технологічних устроїв згруповано в єдиній 

таблиці (табл. 6). 

Зміна технологічного устрою такої галузі, як машинобудування, 

пояснюється змінами виробництва у натуральних одиницях (табл. 6). 

 
1Державна служба статистики України. – URL: www.ukrstat.gov.ua 
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Таблиця 6 – Технологічні устрої промисловості України (1990–2019 рр.) 

Промисловість 

Структура  

промисловості 

у 1990 р., % 

Технологічний 

устрій  

у 1990 р. 

Структура  

промисловості 

у 2016 р., % 

Технологічний 

устрій  

у 2016 р. 

Добувна 4,8 2 11,2 2 

Легка 11,6 2 0,9 2 

Харчова 18,7 2 21,6 2 

Частка 2-го 

технологічного 
устрою, % 

35,3 33,7 

Чорна металургія 12,6 3 14,9 3 

Хімічна та нафтохімічна 6,1 3 2,8 3 

Постачання 

електроенергії, газу та 

води  

3,2 3 26,7 3 

Виробництво коксу, 
продуктів 

нафтопереробки 

7,2 3 3,2 3 

Машинобудування   6,1 3 

Частка 3-го 
технологічного устрою, 

% 

29,1 53,7 

Машинобудування 28,4 4 – – 

Інші 7,2  7,7  

Разом 100  100  

 

Фактично машинобудування з масового виробництва продукції у 

1990 р. перейшло на одиничний випуск. Зміну технологічних устроїв у 

промисловості України подано на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Технологічні устрої в промисловості України у 1990 і 

2019 рр. 
 

Аналізуючи зміни, що відбулись у промисловості України, можна 

констатувати таку негативну тенденцію, як перехід машинобудування з 

четвертого до третього технологічного устрою. Негативним явищем був і 

залишається той факт, що в структурі промислового виробництва зростає 

частка паливно-сировинних галузей, тоді як частка галузей інвестиційного 

призначення (обробної промисловості, що виготовляє кінцеву продукцію) 
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скорочується.  

Так, якщо у розвинутих країнах світу на початку 90-х рр. ХХ ст. 

відбулося становлення виробництв п’ятого технологічного устрою, що нині є 

провідним у технологічній структурі розвинутих країн, то в українській 

промисловості відбувалося відтворення носіїв другого технологічного 

устрою (металургійного виробництва: чавуну, сталі, прокату та ін.; коксу, 

продуктів нафтопереробки, хімічної та нафтохімічної промисловості тощо), 

що й до цього часу має найбільшу питому вагу в структурі промислового 

виробництва (близько 60 %).  

Сучасний стан структури переробної промисловості розвинених країн 

та України подано в табл. 7. 

Таблиця 7 – Структура переробної промисловості розвинених країн та 

України, % 
Галузі Світ у цілому Розвинуті країни Україна 

Обробна промисловість усього,  

у тому числі: 

 

100 

 

100 

 

100 

харчова 10,9 9,5 21,6 

легка 5,5 4,1 0,9 

хімічна та нафтоxiмiчна 13,2 13,3 2,8 

металургія та обробка металу 5,8 4,2 22,8 

машинобудування 35,9 45,3 14,9 

виробництво та розподілення газу 7,7 6,5 26,7 

Інші 21 17,1 10,3 

 

Швидке скорочення виробництва продукції в галузях інвестиційного 

призначення та соціальної орієнтації було зумовлене тим, що вони не 

витримали зовнішньої конкуренції, тому орієнтуються переважно на 

внутрішній ринок. Економічна криза, інфляція (близько 15 % річних), 

падіння платіжної спроможності населення зумовили значне скорочення 

внутрішнього ринку, попиту на цю продукцію і, як наслідок, зупинення 

роботи багатьох підприємств машинобудування та легкої промисловості. 

Частка зазначених галузей у промисловому виробництві значно скоротилася 

внаслідок відсутності обігових коштів, які перетекли у добувну 

промисловість, бо практично всі промислово-фінансові групи (Інтерпайп, 

Приват, СКМ, ІСД) створені на базі приватизованої ними добувної і 

металургійної промисловості, що було пов’язано з зовнішнім попитом на 

сировину, зокрема «азійських тигрів», та країн Близького Сходу. 

Переорієнтація добувної промисловості призвела до скорочення сортаменту 

продукції ГМП, що, зі свого боку, вплинуло на підвищення витрат в обробній 

промисловості й, відповідно, втрати нею конкурентоспроможності не тільки 

на зовнішніх, але й на багатьох внутрішніх ринках.  

В Україні після здобуття незалежності офіційно взяли на озброєння 

модель випереджального розвитку, що передбачає швидке проходження 

циклів індустріального розвитку (з використанням досягнень передових 

країн). Конкретними пріоритетами у розвитку НПК Кабінетом Міністрів 

України визначено такі сектори:  
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1) ракетно-космічний та авіаційний комплекси (де вже наявні 

фрагменти технологічного оновлення виробництва);  

2) радіоелектроніка;  

3) сільськогосподарське машинобудування;  

4) виробництво засобів зв’язку;  

5) виготовлення сучасного міського і пасажирського транспорту;  

6) виробництво рухомого складу для залізниць. 

Однак вищезазначені пріоритети так і не були реалізовані, бо держава 

наголосила на однаковій підтримці всіх галузей економіки, хоча слід 

зауважити, що в результаті найбільшу підмогу одержали галузі старих 

технологічних устроїв (добувна і металургійна промисловість), питома вага 

яких в економіці держави найвища. Слід згадати також експеримент на ГМП 

України (коли з них було списано більшу частину боргу перед державою – 

своєрідна санація перед приватизацією) і всі преференції (ціни на 

енергоносії, відрахування в державні фонди тощо). Звичайно, це на короткий 

час дало певний ефект, але у довгостроковому періоді мало призвести до 

поглиблення кризи, оскільки цей шлях розвитку не має інноваційного 

спрямування.  

Аналіз наведених даних свідчить, що пріоритети державного 

регулювання промисловості, які сформувались в Україні, не відповідають 

вимогам часу. Технічний рівень більшості виробництв України нижчий від 

рівня західних країн як мінімум на 50 років. У системі міжнародного 

розподілу праці Україна займає збиткові позиції.  

Сировинна та напівфабрикатна спрямованість промислового 

виробництва зумовлює високу енергомісткість національного продукту. 

Суттєвою проблемою є посилення енергетичної залежності країни та 

використання обмежених ресурсів для підтримки енергомістких виробництв. 

Україна витрачає найбільше в світі енергоресурсів на одиницю ВВП – у 

рейтингу країн (за методологією бенч-маркінгу) їй належить передостаннє, 

62 місце перед Киргизстаном. Щоб виробити одиницю ВВП вартістю 1 дол., 

Україна споживає втричі більше енергоносіїв, ніж економічно розвинуті 

країни1. 

На рис. 3 та рис. 4 подано зіставлення енергоємності та екологічності 

виробництва України й ряду розвинених країн. 

За даними рисунка 3, енергоємність виробництва в Україні найбільша 

серед зазначених країн. Вона вища, ніж у Росії, хоча остання розташована в 

більш холодній частині Євразії. Ураховуючи, що власними ресурсами 

енергоємність України забезпечена лише на 47 %, подальше збереження 

високої енергоємності ВВП посилює залежність національної економіки, 

насамперед промисловості, від світової енергетичної кон’юнктури. 

Дослідження держав на екологічну чистоту було проведено 

спеціалістами Ельського і Колумбійського університетів. Спеціалісти 

 
1Гордієнко В. О. Проблеми структурної перебудови економіки України: монографія. 

Дніпропетровськ. ДДФА, 2012. 200 с. 
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дослідили 132 держави на 22 параметри: якість води і повітря, вплив 

навколишнього середовища на здоров’я людини, емісію парникових газів, 

площу лісів, екологічне законодавство, ставлення населення до природи 

тощо. Україна посіла 102 місце в рейтингу ближче до кінця списку1. Отже, 

Україна, як ніхто інший, потребує введення у виробництво високих 

технологій, про що вже зазначалося раніше.  

 
Рисунок 3 – Енергоємність виробництва в країнах світового 

співтовариства  

 
Рисунок 4 – Рейтинг екологічності країн світового співтовариства 

 

Існує два шляхи виходу із ситуації, що склалася. 

Перший – поступово наздоганяти розвинений світ, використовуючи ще 

не реалізовані можливості 3 і 4-го технологічних устроїв та поступово 

розвиваючи 5-й технологічний устрій. 

Другий шлях – зосередити увагу на становленні найновіших проривних 

напрямів п’ятого технологічного устрою (ТУ) (які, на думку деяких 

економістів, формують 6-й ТУ). Йдеться про можливість використання 

стратегії «інноваційного прориву» шляхом вибору таких пріоритетних 

високотехнологічних напрямів, у яких через наявний інтелектуальний 

потенціал та наявні заділи країна може вийти в лідери.  

Структурна перебудова української економіки потребувала зміщення 

акцентів з переважного розвитку ВПК, галузей важкої промисловості й 

 
1ВВП по секторам экономики URL : http: // www. yestravel. ru/world/ economy/gdp_ 

composition_ by_sector6/ 
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первинних pecypciв на галузі кінцевого споживання та сферу послуг. 

Розвиток машинобудівного комплексу має бути одним із пріоритетних 

напрямків діяльності країни, оскільки його продукція відіграє ключову роль 

у формуванні виробничого потенціалу інших галузей, сприяє впровадженню 

досягнень науково-технічного прогресу та зростанню матеріального 

забезпечення населення. До того ж, наразі в Україні є нагальна потреба у 

оновленні та модернізації більшості секторів економіки, і було б економічно 

доцільно, щоб саме вітчизняний машинобудівний комплекс забезпечив ці 

процеси матеріальною базою. Taкі зрушення мали б сприяти зниженню 

ресурсо- та eнергомісткості ВВП, насиченню внутрішнього ринку 

споживчими товарами й послугами, істотному посиленню мотивації до 

продуктивної праці, відповідному піднесенню її ефективності. 

До останнього часу структурні зрушення в економіці України 

відбувалися стихійно, насамперед унаслідок вимушених змін у цінових 

співвідношення та під впливом неузгоджених i суперечливих 

макроекономічних регуляторів. Не було враховано, що багаторівнева 

радянська економіка, яка характеризувалася технологічною неоднорідністю, 

не могла бути реформованою на базі цін ринкової рівноваги, а потребувала 

поетапного пристосування до ринкових регуляторів, активної фінансової 

політики з боку держави. 

Структурні реформи означають переведення галузей, що виробляють 

продукцію масового виробничого та споживчого призначення, на сучасні 

технології. Один із найвідоміших теоретиків структурних перетворень 

пострадянської економіки академік РАН Ю. В. Яременко вважав, що 

реструктуризація виробництва мала здійснюватися шляхом конверсії ВПК, 

прискореного випуску новітніх моделей товарів тривалого користування, 

розв’язання гострих соціальних проблем села. 

Провідну роль у реалізації зазначених реформ вiдiгpaє обробна 

промисловість, а в її структурі – машинобудування. Саме вони є базисом для 

економічного піднесення, розширеного відтворення на тривалу перспективу. 

Утім, є одне зауваження щодо конверсії ВПК. Українські заводи Південмаш 

м. Дніпро (ракетобудування), ХТЗ м. Харків (танкобудування), що проводили 

конверсію, ніякої конкурентної продукції не розробили. Водночас, 

аналогічне підприємство ХТЗ в Нижньому Тагілі на початку 90-х рр. 

розробило танк Т-90, на який було отримано замовлення на декілька 

мільярдів доларів. Ці замовлення фактично врятували мешканців міста від 

безробіття, бо це підприємство було містоутворюючим. Тому підприємствам 

ВПК краще виробляти ту продукцію, яка в них добре виходить, а не брати 

конверсію за основу своєї роботи. 

Без структурно-технологічних змін, освоєння інноваційної парадигми 

економічного зростання неможливо розраховувати на успіхи в реалізації 

довгострокової стратегії соціально-економічного розвитку України. 

Слід зазначити, що повноцінної статистики структурних змін в Україні 

поки що немає. Багато в чому це пояснюється некритичним сприйняттям 
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ідей«Вашингтонського консенсусу», де під структурними реформами 

розумілися передусім iнституцiональнi перетворення, такі як приватизація, 

розвиток малого бізнесу, впровадження конкурентних засад у сферу 

природних монополій, приватна власність на землю тощо. За такою схемою 

побудовані відповідні розділи статистичних щорічників України. Окpeмі 

таблиці щодо галузевої структури промисловості та її розподілу за видами 

економічної діяльності дозволяють лише фіксувати консервативний характер 

структурних співвідношень, не даючи можливості робити серйозні 

аналітичні висновки щодо шляхів структурної політики. 

Найгострішою проблемою структурної перебудови української 

економіки став розвиток обробної промисловості, передусім 

машинобудування. У 1990–2016 рр. частка машинобудівної промисловості в 

структурі ВВП скоротилася 4,7 рази. В останні роки середньорiчнi темпи 

падіння обробної промисловості становили 9 %. За орієнтовними оцінками, 

на обробну промисловість припадало 2/3 економічного спаду в Україні. Тим 

часом у розвинутих країнах у цей період відбувалося подальше зростання 

продукції обробної промисловостi, передусім високотехнологічних її видів. 

Структурна перебудова полягає в переведенні кризових видів 

економічної діяльності на новітню технологiчну основу розвитку 

наукомістких виробництв, а також у подоланні негативних наслiдкiв 

трансформації сфери виробництва, послуг і сільського господарства, зокрема 

структурного безробіття, надвисоких трансакційних витрат, провалів у 

інфраструктурному забезпеченні тощо.  

Biдповідно до визначення Євростату, високо- та середньо технологічні 

галузі охоплюють вісім обробних видів діяльності: виробництво xiмікатів i 

хімічних продуктів, механічний та автомобільний інжиніринг, 

машинобудування, транспорт, електротехнологiя, інформатизація та 

комунікації, метрологія, контроль, інструментальне виробництво, оптика. До 

наукомістких послуг належать: поштовий зв’язок i телекомунікації, 

комп’ютери та пов’язана з ними діяльність, наукові дослідження, фінансове 

посередництво, страхування, оцінка нерухомості, обслуговування бізнесу, 

освіта, охорона здоров’я, соціальні послуги, рекреаційна, спортивна й 

культурна діяльність. 

Розгляд структурних економічних перетворень у державі доцільно 

доповнити аналізом змін у промисловості Дніпропетровської області. 

Структура промисловості Дніпропетровської області, яка в сукупності з 

Донецькою становить основу економіки України, була здебільшого 

сформована в 30 – 40 рр. ХХ ст. Тоді джерелом конкурентних переваг 

держави став вільний доступ до сировини, наявність транспортних шляхів, 

великий ринок споживання й дешева робоча сила. Нині у новій економіці 

розвинених країн фактором успіху є інновації та підприємницька діяльність, 

що ґрунтується на знаннях, виробленні програмних продуктів, 

інформаційних технологій (Інтернет, бази даних, телекомунікації тощо). 

Висока ефективність роботи підприємств, що базується на нових 
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інформаційних технологіях, доводить цю тезу. Так, вироблення товарного 

продукту підприємствами, майже рівними за кількістю персоналу – 

Майкрософт і Криворіжсталь, одне з яких засноване на новітніх технологіях, 

а друге – на традиційних для України, – становить відповідно 80 і 1,4 млрд 

доларів США (як бачимо, різниця суттєва). Слід зазначити, що для 

порівняння було обрано металургійний комбінат, який найефективніше 

працює з рентабельністю близько 30 % (до речі, є нерентабельні: наприклад, 

завод ім. Петровського, ММК). 

На рис. 5 подано структуру валової продукції Дніпропетровської 

області у 2005, 2019 рр. 

 
Рисунок 5 – Структура валової продукції Дніпропетровської області у 

2005, 2019 рр. 
 

Оскільки Дніпропетровська область – індустріальний регіон України, то 

продукція промисловості становить найбільшу частку її структури 

виробництва в 2005 р. – 88,6 %, а сфера послуг та сільське господарство 

відповідно – 5,4 % та 6 %. 

За аналізований період частка сфери послуг збільшилась майже на 9 % і 

почала наближатись до світових стандартів. Утім, слід зазначити, що 

структура валової продукції Дніпропетровської області занадто насичена 

промисловим виробництвом. Це може призвести до перетворення не лише 

Дніпропетровської області, але й України в цілому на осередок 

екологонебезпечних гірничо-металургійних підприємств і сховищ 

європейських відходів. І політика держави всіляко цьому сприяє. 

Так, у промисловому комплексі Дніпропетровської області традиційно 

переважає гірничодобувна та металургійна промисловість, стан справ у яких 

впливає на економічний розвиток області в цілому. 

У промисловості Дніпропетровської області значною є питома вага 

галузей важкої індустрії з високим рівнем фондо-, енерго-, 

матеріаломісткості продукції. На виробничо-експлуатаційні потреби в 

області використовується близько 19 % загальноукраїнського споживання 

вугілля, 13 % газу, 10 % дизельного палива, 9 % паливного мазуту. Індекс 

територіальної концентрації промислового виробництва в області у 2,9 рази 

перевищує загально-республіканський рівень, а за виробництвом продукції 

металургії та обробленням металу –у 6,4 рази. 

Індекси обсягу продукції промисловості Дніпропетровської області за 
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1940–2016 рр. у відсотках до 1940 р. подано в табл. 8. 

Таблиця 8 – Індекси обсягу промислової продукції Дніпропетровської 

області у 1940–2016 рр., % 
Роки, % 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 

до 1940 р. 100,0 21,0 119,0 236,0 385,0 597,0 1130,0 

Роки 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 

до 1940 р. 1490,0 1740,0 1880,0 2050,0 898,0 990,0 1079,1 

Роки 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

до 1940 р. 1122,3 1234,5 1357,9 1453,0 1569,2 1663,4 1513,7 

Роки 2009 2010 2011 2018    

до 1940 р. 1271 1347 1400 1175    

 

Слід констатувати, що з 1970 до 1990 р. відбувався підйом 

промисловості регіону. Так, у 1970 р. було вироблено промислової продукції 

в 11,3 рази більше, ніж у 1940 р. У 1980 р. було вироблено в 17,4 рази більше 

промислової продукції, ніж у 1940 р. 

Але у 1995 р. відбувся різкий спад виробництва промислової продукції 

нашої області. Цього року рівень її виробництва дорівнював лише 57 % від 

продукції 1990 р. 

Розглянемо зміну структури реалізованої промислової продукції за 

період 2004–2016 рр.1 (табл. 9). 

Таблиця 9 – Структура реалізованої промислової продукції (робіт, 

послуг) у 2004–2017 рр., % 
Промисловість 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2018 

Добувна  15,1 18,4 16 18,3 23,1 21,8 25,8 

Переробна  73,7 71,2 71,7 70,1 66,3 63,4 60,8 

Виробництво харчових продуктів, 
напоїв, тютюнових виробів 

7,1 7,9 7,4 6,4 5,2 7,3 7,4 

Легка  0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 

Оброблення деревини та виробництво 

виробів з деревини, крім меблів 
0,1 0 0,1 0 0 0  

Целюлозно-паперове виробництво; 

видавнича діяльність 
1,6 1,6 1,4 1,5 1,2 1,8 1,2 

Виробництво коксу, продуктів 

нафтоперероблення 
1,2 1,8 1,8 1,4 2,3 2,0 2,5 

Хімічна та нафтохімічна  6 6,4 6,4 6,1 5,6 6,7 4,0 

Виробництво іншої неметалевої 

мінеральної продукції 
1,2 1,5 1,8 1,8 1,8 1,7 4,2 

Металургійне виробництво та 
виробництво готових металевих 

виробів 

47 41,2 43,3 43,3 42,4 37,8 36,2 

Машинобудування 7,8 8,8 8 8,2 6,8 5,3 3,4 

Виробництво й розподілення 
електроенергії, газу та води 

11,2 10,4 12,3 11,6 10,6 14,8 12 

Решта 1,4 1,7 1,3 1,2 0,8 0,6 1,4 

 
1Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної 

діяльності Дніпропетровської області. – URL: www.dneprstat.gov.ua 
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Найбільша частку промислового виробництва припадає на металургійне 

виробництво та виробництво готових металевих виробів – 36,2 %. Друга за 

обсягом частка належить добувній промисловості (25,8 %). Виробництво й 

розподіл електроенергії, газу та води охоплює 12 % промислового 

виробництва області, а машинобудування – лише 3,4 %. 

Як відомо, металургійне виробництво є сировинною галуззю для 

машинобудування. Слід зазначити, що процес виробництва промислової 

продукції бере початок із видобутку сировини, далі – переробка руди й 

виробництво коксу, потім – випуск металопродукції, а кінцевою стадією є 

машинобудування. 

Зауважимо, що до 1990 р. у Дніпропетровській області кінцевої 

продукції (машинобудування) випускалось практично у 4,7 рази більше, ніж 

початкової (металургії). Таке співвідношення між галузями було 

прогресивнішим, з огляду на: 

– технологічний уклад, до якого вони належать; 

– рівень доданої вартості на одиницю продукції; 

– залежність випуску ГМК тільки від внутрішнього українського ринку. 

Нині ситуація у співвідношенні дзеркально протилежна – виробництво 

ГМК у 4 рази перевищує продукцію машинобудування (рис. 6) 

Металопродукція випускається, а потреби щодо неї в Україні немає. 

Навіщо випускати напівфабрикати? Адже Дніпропетровська область завжди 

була машинобудівним серцем України і СРСР. 

 
Рисунок 6 – Виробництво продукції ГМК і машинобудування, млн грн 

 

Проведений аналіз доводить, що сформована структура промисловості 

порушує проблему, яка стоїть на шляху соціально-економічного розвитку 

держави і Дніпропетровської області. Враховуючи бюрократизацію, 

корупцію та політичну залежність законодавчої системи, стійкий розвиток 

підприємств машинобудування просто неможливий без впровадження 

комплексу антикризових заходів та наполегливої державної політики 

структурних перетворень. Аналіз дає можливість установити мету й 

стратегію подолання цієї проблеми (табл. 10). 
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Таблиця 10. Матриця стратегії зміни структури економіки 

Мета Стратегія Вигоди 
Загрози у разі 

нереалізації стратегії 

Перебудова 
структури 

економіки 

Відновлення 
машинобудування. 

Розвиток 

виробництв 4–5 
укладів 

• Зменшення залежності від 

світових цін на продукцію 

ГМП. 

• Зменшення витрат на 

енергоносії. 

• Стимулювання 

інноваційного розвитку 

підприємств 

• Збільшення частки готової 

продукції (а не лише 
комплектуючих та запчастин) 

у загальному обсязі експорту 

• Покращання екологічного 

стану довкілля.  

• Підвищення продуктивності 

суспільної праці. 

Збільшення доходів на 

державному й регіональному 
рівнях 

• Великі витрати 

бюджету. 

• Можливість втрати 

ринків збуту 

високотехнологічної 

продукції у разі відмови 
України від митного 

союзу (ця теза 

підтверджується станом 
високотехнологічних 

галузей держав Східної 

Європи, які втратили 
галузі авіа-, авто- та 

суднобудування, 

електронну 
промисловість).  

• Як наслідок – еміграція 

досвідчених фахівців та 

молоді в інші країни 

 

 

 

7.2 Особливості стратегічного планування екологізації  

Враховуючи значну кількість глобальних екологічних проблем 

стратегічне планування екологізації стає необхідністю. Саме тому екологічна 

політики багатьох держави та України зокрема, містить щораз більшу 

кількість процесів екологізації усіх сфер діяльності людини. Варто також 

звернути увагу на екологізацію політичної та духовної сфери, що є важливим 

етапом екологізації суспільного розвитку.  

Для забезпечення ефективного стратегічного планування екологізації 

пропонуємо використовувати науково-методичний підхід, що ґрунтується на 

основних положеннях безпекознавства, тобто передбачає врахування 

основних ризиків та загроз, що можуть виникнути в процесі здійснення 

екологізації. Адже результати будь-якої діяльності можуть мати зовсім інший 

практичний результат або своєю реалізацією спровокувати прояви інших 

негативних наслідків1. Для здійснення аналізу ефективності процесів 

екологізації з урахуванням фактора часу пропонуємо застосувати метод 

SWOT-аналізу. Зазначений метод сприятиме визначенню сильних і слабких 

сторін екологізації та даватиме змогу визначити можливості та загрози 

екологізації. Проте вважаємо за необхідне використати дещо змінений підхід 

до SWOT-аналізу. Загрози у класичному варіанті використання аналізу, 

передбачають встановлення негативних чинників зовнішнього середовища, 

 
1 Гобела В. В. Теоретичний аналіз екологізації як суспільно-економічного феномену. 

Ефективна економіка. 2019. № 6. 
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що загрожують об’єкту аналізу. Пропонується виокремити загрози, що 

можуть становити власне процеси екологізації, адже екологізація за своєю 

сутністю є безпековою діяльністю та передбачає протидію загрозам.  

Таблиця 1 – SWOT – аналіз екологізації 
Слабкі сторони Сильні сторони 

• Зниження рівня соціального захисту 

• Погіршення стану економічної системи 

• Домінування «фетишу природи» над 

людськими цінностями 

• Послаблення темпів НТП 

• Погіршення умов життєдіяльності та рівня 

комфорту населення 

• Руйнування принципів ринкової 

економіки 

• Духовна та культурна криза 

• Гармонізація розвитку еколого-

економічних систем 

• Покращення стану довкілля 

• Усунення конфлікту цілей еколого-

економічних систем 

• Ефект синергії в еколого-економічній 

системі 

• Розвиток інноваційних процесів, 

зокрема екоінновацій 

• Протидія екологічним загрозам 

Загрози Можливості 

• Псевдоекологізація 

- зелений камуфляж  
- екстенсивна екологізація 

• Деекологізація 

- зелений парадокс 

- ефект кобри  

- ефект «відскоку»  
- інші прояви деекологізації 

• Радикальна екологізація 

- екотероризм 

- екотаж 

- партизанське садівництво  

• Негативні наслідки екологізації 

- формування глобальних екстрактивних 

інститутів управління 

• Забезпечення сталого розвитку  

• Розвиток інклюзивних економічних та 

соціальних інститутів 

• Гуманне зменшення чисельності 

населення, як наслідок економічного та 

соціально-культурного розвитку 

• Подолання глобальних екологічних 

загроз 

• Подолання соціально-економічних 

загроз 

• Підвищення рівня духовного розвитку 

та екологічної культури людини 

• Розвиток світової еколого-економічної 

системи за принципами коеволюції 

 

Джерело: Розроблено автором. 

 

Розгляду переваг та можливостей екологізації присвячено багато 

наукових праць, проте слабким сторонам та загрозам, що можуть становити 

власне процеси екологізації значно менше. Саме тому, в рамках нашого 

дослідження сконцентруємо увагу на аналізі саме слабких сторін та загроз 

екологізації з метою їх ідентифікації та структуризації, що сприятиме пошуку 

шляхів їх усунення.  

Отож до слабких сторін екологізації зараховуємо: 

➢ зниження рівня соціального захисту; 

➢ погіршення стану економічної системи; 

➢ домінування «фетишу природи» над людськими цінностями; 

➢ послаблення темпів НТП; 

➢ погіршення умов життя та рівня комфорту населення; 

➢ руйнування принципів ринкової економіки. 

Отож розглянемо слабкі сторони екологізації. Перш за все це зниження 

рівня соціального захисту. Результатом екологізації може стати зниження 
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рівня забезпечення населення соціальними благами внаслідок зменшення 

темпів економічного зростання, зменшення рівня доходів, що зменшить 

видатки у соціальній сфері. Також причиною зниження рівня соціального 

захисту може стати нерівномірний перерозподіл доходів у соціальній сфері за 

рахунок фінансових асигнувань та вливань в екологічну сферу. До причин 

зниження соціального захисту зараховуємо підвищення рівня структурного 

безробіття, що може бути наслідком екологізації виробництва. Перехід на 

екологічно безпечне виробництво та використання екологічно безпечних 

технологій може призвести до звільнення значної кількості робітників, що 

були задіяні в екодеструктивних галузях. 

До слабких сторін екологізації належить погіршення стану економічної 

системи. Екологізація призводити до погіршення стану економіки за рахунок 

зменшення темпів економічного зростання та обмеження використання 

ресурсів; зменшення сукупного попиту внаслідок підвищення цін на 

продукцію за рахунок використання більш «дорогих» екологічно безпечних 

технологій; зменшення дохідної частини бюджету за рахунок зменшення 

рентабельності підприємств, що використовують екологічно безпечні 

технології; зниження ринкової вартості активів підприємств, що 

використовують екоінновації. 

До слабких сторін екологізації зараховуємо також домінування 

«фетишу природи» над людськими цінностями. Однією з основних загроз 

екологізації може стати домінування ідей радикального екоцентризму, тобто 

домінування природи над інтересами та потребами людини. Цілком 

ймовірною є ситуація, коли інтереси природи будуть вищими за людські 

інтереси, а збереження природи буде важливішим, ніж збереження життя 

людини. Тобто формування та домінування так званого «фетишу природи». 

Слід зазначити, що зростання кількості глобальних екологічних проблем 

протягом останніх десятиріч сприяє популяризації ідей мальтузіанства та 

нівелює необхідність розвитку людської особистості. Результатом 

екологізації може стати вимушене скорочення населення планети 

негуманними способами задля врівноваження економічної та екологічної 

систем. Відповідно примусове скорочення населення може стати засобом 

протидії екологічним проблемам у майбутньому. Проте, така діяльність є не 

тільки антигуманною, але й може набрати варварської форми, що 

передбачатиме зменшення чисельності певних народів та етнічних груп.  

Екологізація може призвести до призупинення розвитку НТР, НТП. 

Причиною цього може бути послаблення темпів розвитку інновацій у 

виробничій сфері, у сфері природокористування, освоєння атомної 

енергетики, космічних технологій тощо, що є наслідком зниження 

пріоритетності та «престижності» таких видів діяльності. 

Погіршення умов життєдіяльності та комфорту населення. Екологізація 

може спричинити зниження рівня задоволення потреб населення, що 

призведе до погіршення умов життя та комфорту людей. Обмеження 

використання ресурсів та технологій, з метою здійснення екологізації може 
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спричинити зменшення рівня задоволення потреб населення, оскільки таке 

обмеження виробництва може спричинити різкий ріст споживчих цін та 

зменшення купівельної спроможності, що, знову ж таки, проявлятиметься у 

зниженні рівня задоволення потреб та якості життя населення. 

Руйнування основних принципів ринкової економіки. Процеси 

екологізації, за рахунок активної державної підтримки, можуть порушувати 

систему ринкової саморегуляції та здійснювати вплив на інші ринкові 

механізми. Причиною цього може стати не тільки державне втручання в 

процеси регулювання економіки, а й про порушення рівноваги на ринку. Це 

може спричинити порушення принципів вільного ціноутворення за рахунок 

державної підтримки виробництва екологічно безпечної продукції, 

зменшення рентабельності продукції екологічно безпечного виробництва, 

непрогнозоване коливання попиту на продукцію за рахунок свідомого 

обмеження попиту на екологічно небезпечні товари та зменшення обсягів 

екологічно шкідливого виробництва. Загалом же це призведе до порушення 

принципів вільного ринку та спричинить низку економічних криз. 

Необхідно розглянути загрози, які може створити екологізація для 

економічної системи.  

Вважаємо, що до таких загроз належать: 

• Псевдоекологізація 

- зелений камуфляж  

- екстенсивна екологізація 

• Деекологізація 

- зелений парадокс 

- ефект кобри  

- ефект «відскоку»  

- інші прояви деекологізації 

• Радикальна екологізація 

- екотероризм 

- екотаж 

- партизанське садівництво  

• Негативні наслідки екологізації 

- формування глобальних екстрактивних інститутів управління 

Перш за все, виокремимо процес псевдоекологізації. Псевдоекологізація 

– це процес, що анонсується як екологізація, проте він таким не є. Виникає в 

результаті екологічно несвідомої, неетичної, а інколи корумпованої 

поведінки. Суть його полягає в намаганні представити певні процеси як 

процеси екологізації, хоча насправді вони не містять жодних корисних 

ефектів для еколого-економічної системи. Яскравим прикладом таких 

процесів є: зелений камуфляж та заходи екстенсивної екологізації. Зелений 

камуфляж (англ. greenwashing) – відносно нове явище в сучасному 

маркетингу, за своєю суттю представлення підприємства або певної 

продукції як екологічно безпечної, хоча насправді для цього немає 

необхідних підстав. Основна мета таких заходів – збільшення обсягів продаж 
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за рахунок введення в оману споживачів.  

За результатами останніх досліджень, велика кількість сучасних 

компаній застосовує «зелений камуфляж» у своїй діяльності 1. Зокрема, у 

США кількість таких компаній сягає 95% 2. «Зелений камуфляж» може 

проявлятися у таких формах: фальшиве маркування (продукції або послуг як 

екологічно безпечних), обман споживача (проголошення діяльності або 

продукції екологічно безпечною), суб’єктивне відображення інформації про 

продукцію (вказуються позитивні якості, а негативні замовчують), 

необґрунтований популізм рекламних слоганів (висловлювання, які нічого 

конкретного не стверджують, проте викликають дуже позитивне сприйняття 

у споживача – натуральний продукт), марні характеристики товарів. Тому 

поняття «зелений камуфляж» будемо інтерпретувати як прояв популізму в 

еколого-економічній діяльності, тобто екологічного популізму.  

Таким чином, екологічний популізм можна звести до терміну – 

екопопулізм, що є тотожним за значення з терміном «greenwashing» та 

«зелений камуфляж». Загалом же, підсумовуючи результати теоретичного 

аналізу можна стверджувати про негативні тенденції розвитку екобрендингу 

та екомаркетингу. Відповідно удосконаленню цих напрямів діяльності слід 

приділити значної уваги, оскільки ці напрями є одними із найбільш важливих 

елементів забезпечення еколого-економічної безпеки держави. В основі 

екомаркетингу повинні бути такі характеристики: відповідальність 

(соціальна та екологічна), прозорість (вільний доступ до інформації щодо 

екологічно безпечних товарів та господарської діяльності), достовірність 

(екологічно безпечна продукція та діяльність повинні насправді бути 

такими)3.  

Також до проявів псевдоекологізації зараховуємо екстенсивну 

екологізацію. Екстенсивна екологізація – це процес, в результаті якого 

покращення стану екологічної системи досягається за рахунок прямого 

скорочення економічного зростання та рівня соціального захисту. Тобто 

відбувається скорочення використання ресурсів, що зменшує економічний 

потенціал держави, натомість не пропонується альтернативних шляхів 

забезпечення економічного розвитку, як от впровадження екоінновацій, 

використання альтернативних джерел ресурсів, вдосконалення техніки та 

технологій тощо. Також до проявів екстенсивної екологізації зараховуємо 

процеси екологізації, що не дають позитивних ефектів для еколого-

економічної системи. Наприклад, для забезпечення деревообробної 

промисловості в Південно-Східній Азії значні території лісів знищили та 

 
1 Гринвошинг: как марки и товары притворяются зеленими. Wonderzine : веб-сайт. URL : 

https://www.wonderzine.com 
2 Vos L. What is Green Marketing? Learn. G2 : веб-сайт. URL: 

https://learn.g2crowd.com/greenmarketing 
3 Головня Ю. І., Ільченко В. М., Трубей О. М. Екологічний брендинг в умовах сталого 
розвитку економіки. Ефективна економіка. 2019. № 8. URL : 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7224 
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засадили швидкозростаючими породами (евкаліпт), що спричинило 

руйнування природних екосистем та знищення багатьох видів флори і фауни. 

Для збільшення сільськогосподарських угідь проводились роботи щодо 

розкорчовування та осушування площ, що також значно пошкодило природні 

екосистеми. 

Варто зауважити, що інколи процеси екологізації набувають загрозливої 

форми для еколого-економічних систем та потребують заходів щодо їх 

усунення та подолання негативних наслідків. Такі процеси пропонуємо 

зачислити до загроз екологізації, та ідентифікувати їх як – процеси 

деекологізації. Отже, деекологізація – це процес екологізації, що 

трансформуються в негативний суспільний ефект та потребує заходів щодо 

його нейтралізації. Перелічимо можливі прояви процесів деекологізації:  

– зелений парадокс; 

– ефект кобри; 

– інші прояви дееколоогіації.  

Розглянемо поняття «зелений парадокс», що запропонував німецький 

учений Г. Зінн. Суть його полягає в тому, що оголошені заходи екологізації 

та обмеження використання природних ресурсів (зокрема, невідновлюваних) 

спричиняють парадоксально протилежний результат – інтенсивніше 

використання таких ресурсів 1. Тобто природокористувачі намагаються 

максимізувати свою вигоду від використання ресурсів перед запровадженням 

заходів екологізації, що передбачають суттєві обмеження або заборону 

використання цих ресурсів. Це призводить до інтенсифікації використання 

таких ресурсів та збільшує обсяг завданих екологічних збитків. Отож 

«зелений парадокс» є проявом деекологізації, тобто зворотнім процесом 

відносно екологізації, результатом якого є погіршення стану еколого-

економічної системи.  

До проявів деекологізації зараховуємо також ефект кобри. Цей ефект 

також має місце, коли заходи екологізації трансформуються в негативні 

наслідки. Поява цього ефекту сягає часів англійської колонізації Індії. 

Англійці були стурбовані великою кількістю змій (кобр), отож 

запропонували індусам винагороду за вбиту тварину, сподіваючись у такий 

спосіб зменшити їхню популяцію. Проте, місцеві жителі для отримання 

грошової винагороди почали розводити цих змій у домашніх умовах. 

Відповідно, їхня популяція збільшилась. Той самий ефект виник у В’єтнамі: 

там встановили винагороду за знищення щурів. У Китаї, при спробі 

збільшити урожаї зернових знищивши популяцію горобців, втрати врожаю 

стали в декілька разів більшими, оскільки горобці знищували не тільки 

урожай зернових, а й шкідників урожаю 2.  

Ефект відскоку – це термін, що походить із медичної сфери, та за своєю 

 
1 Sinn H.-W. «Das grüne Paradoxon: Warum man das Angebot bei der Klimapolitik nicht 

vergessen darf». Perspektiven der Wirtschaftspolitik. 2008. Vol. 54. Р. 109–142. 
2 Хорст З. Эффект кобры: Как избежать заблуждений в политике : монография. Санкт-

Петербург : ГУ ЭФ, 2003. 244 с.  
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суть передбачає повторну появу симптомів після процесу лікування. В 

екологічній економіці ефект відскоку має місце коли внаслідок здійснення 

екологізації екологічні збитки та втрати екологічної системи зростають. 

Зазначений ефект проявляється у сфері енергетики. Наприклад, зростання 

виробництва енергоощадних ламп та їхнє масове використання призводить 

до зростання споживання енергії. Цей парадокс пояснюється тим, що 

споживачі енергоощадних ламп (як домогосподарства, так і підприємства) 

усвідомлюють, що вони є більш «екологічними» та дешевими, відповідно 

встановлюють більшу кількість ламп та менш ощадливо використовують 

енергію, що призводить до реалізації ефекту відскоку. 

Також зазначимо, що інших прикладів деекологізації є багато. 

Вважаємо, що навіть перехід до атомної енергетики є своєрідним проявом 

деекологізації. Із середини ХХ ст. задля підвищення ефективності 

виробництва електроенергії та її ресурсоємності було здійснено частковий 

перехід на використання атомної енергетики. Проте серія аварій на АЕС 

(Чорнобильська, Фукусіма тощо) призвела до значних екологічних збитків, 

що актуалізувало питання про безпеку атомної енергетики. Відповідно 

переоцінивши усі ризики, загрози та можливості атомна енергетика втратила 

свої лідируючі позиції. Проявом деекологізації є також, на той час новий та 

екологічно безпечний, спосіб добування сірки (випарювання її з породи), що 

використовували на Львівщині, який з плином часу спричинив екологічну 

катастрофу. Меліорація земель та будівництво зрошувальних каналів для 

підвищення родючості ґрунтів в Середній Азії з плином часу також зумовили 

прояви деекологізації. Будівництво Каракумського каналу та зрошувальної 

системи спричинило пересихання річки Сирдар’я та Аральського моря. Тому 

розмір екологічних збитків виміряти важко, але він доволі значний. 

Здійснений теоретичний аналіз дає змогу переконатися як процеси 

екологізації перетворюються в екологічні збитки та незворотні деструктивні 

процеси. Тому, окрім вищезгаданих ефекту кобри та зеленого парадоксу, 

деекологізація відома також іншими проявами цього явища.  

Екологізація може трансформуватися в радикальну форму. Радикальна 

екологізація – це процеси екологізації, що здійснюються в радикальній, 

агресивній формі, інколи в незаконній формі. Сюди зачислюємо екотероризм, 

екотаж та партизанське садівництво. Екотероризм як вид діяльності полягає в 

проведенні силових, насильницьких, навіть терористичних актів з метою 

збереження довкілля та біорізноманіття на планеті. Екотаж (екологічний 

саботаж) – це несанкціоновані заходи з метою припинення шкідливого 

впливу на довкілля 1. Зазвичай вони здійснюються шляхом виведення з ладу 

матеріальних об’єктів, що беруть участь у виробництві або застосовують 

інші акти саботажу. Натомість партизанське садівництво – це заходи, що 

проводять з метою несанкціонованого озеленення публічного простору. 

Вважаємо, що форми радикальної екологізації не є ефективними та є 

 
1 Wagner T. Reframing Ecotage as Ecoterrorism: News and the Discourse of Fear. Environmental 

Communication. 2008. Vol. 2. P. 25–39. 
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неприйнятними у сучасному суспільстві, оскільки така діяльність має 

суб’єктивний характер прояву та не є системною. Отож варто обмежувати 

прояви таких видів діяльності.  

Вважаємо, що загрозами для економічної системи можуть бути 

негативні наслідки процесів екологізації. До таких явищ можна зачислити: 

формування глобальних екстрактивних інститутів управління; антигуманні 

способи подолання екологічних загроз; дисбаланс світової рівноваги; 

зростання соціальної напруги.  

Зазначимо, що популяризація екологізації та обґрунтування 

необхідності централізованого управління такими процесами у 

довготерміновому періоді може спричинити посилення позицій глобалістів 

та формування глобальних інститутів управління. Це може проявлятися у 

формуванні екстрактивних політичних інститутів та концентрації влади в так 

званого «світового уряду». Згідно з твердженням Д. Аджемоглу та 

Дж. Робінсона екстрактивні політичні інститути унеможливлюють 

політичний плюралізм, формують екстрактивні економічні інститути, що є 

вкрай негативним наслідком для економічної та екологічної безпеки держави 
1. Таким чином, екологізація може сприяти узурпацію влади в руках 

обмеженої кількості людей та підпорядкування світової економіки їхнім 

меркантильним інтересам. Вважаємо це доволі вагомою загрозою для 

розвитку світової спільноти, адже це може спричинити занепад 

демократичних, культурних та духовних цінностей людства.  

Варто звернути увагу на те, що екологізація може спровокувати 

домінування ідей мальтузіанства та радикальної, антигуманної форми прояву 

цих ідей. Зокрема, викликають занепокоєння ідеї радикальних та негуманних 

способів регулювання населення, перерозподілу ресурсів, тощо. Така 

можливість є цілком ймовірною, враховуючи сучасні тенденції розвитку 

світової спільноти: домінування меркантильних інтересів, занепад 

моральних, культурних та духовних цінностей, прояви екологічного нігілізму 

та волюнтаризму.  

Процеси екологізації на глобальному рівні можуть спричинити 

порушення балансу сил на міжнародній арені, насамперед політичного та 

військово-політичного балансу, економічного потенціалу (перерозподіл 

засобів виробництва) та соціального розвитку. Оскільки, екологізація 

передбачає тією чи іншою мірою реалізацію концепції антизростання, що 

своєю чергою передбачає зменшення масштабів економіки, обмеження 

економічного розвитку ємністю екосистеми. Важливими аспектам 

екологізації є також демілітаризація та зменшення силового впливу на 

міжнародні відносини. Це даватиме змогу країнам, що не бажатимуть 

запроваджувати ідеї безпечного розвитку, отримати додаткові переваги у 

здійсненні агресивної зовнішньої політики за рахунок економічного 

зростання, що ґрунтуватиметься на екологічному волюнтаризмі. Можна 

 
1 Аджемоглу Д., Робінсон Д. Чому нації занепадають? Походження влади, багатства і 

бідності : колективна монографія. Київ : Наш Формат, 2016. 440 с. 
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зробити припущення, що ці країни розвиватимуться за рахунок 

екстернальних політичних та економічних інститутів. Загалом такий 

дисбаланс на міжнародній політичній арені загрожуватиме не тільки 

демократичним цінностям, ринковій системі господарювання, а й 

нівелюватиме переваги сталого та інклюзивного розвитку, що може 

спровокувати катастрофічні наслідки для світової спільноти та екосистеми 

планети загалом. Відповідно, слід детально зважувати заходи екологізації та 

екологічної політики, передусім їхній вплив на систему економічної безпеки. 

Також зазначимо, що негативним наслідком екологізації може стати 

посилення соціальної напруги в державі та у світі загалом. Процеси 

екологізації здебільшого ґрунтуються на екоінноваціях, а будь-який 

інноваційний розвиток призводить до процесів творчої деструкції. Під 

творчою деструкцією розумітимемо явище, яке описав та ідентифікував 

Й. Шумпетер: процес творчого руйнування, за якого нові та якісно кращі 

технології та виготовлені за їхньою допомогою товари витісняють застарілі 

технології та товари 1. Прикладів розвитку інновацій та процесів творчої 

деструкції, іноді цілих галузей, можна навести безліч: від використання 

заліза для виробництва зброї замість бронзи до творчої деструкції часів 

промислової революції, що спричинила появу парових машин та інших 

винаходів, які знівелювали ремісничу працю і замінили її машинами та 

новими технологіями. Сучасними прикладами творчої деструкції можна 

вважати: виробництво друкарських машинок, дискет, компакт-дисків. 

Незабаром сюди може належати галузь зв’язку та стаціонарні телефони 

тощо. Доволі масовим це явище стало у ХIХ ст., що пояснюється науково-

технічною революцією. Внаслідок розвитку науки і технологій та зростання 

темпів індустріалізації ресурси та активи із сфери сільського господарства 

переміщувались у сферу виробництва, відповідно, доходи землевласників 

знизились, а доходи промисловців та заробітна плата виробничих 

працівників збільшувались. Це спричинило активний розвиток процесу 

творчої деструкції. Таким чином із врахуванням історичного досвіду, 

припускаємо, що сучасні екоінновації можуть спровокувати явища творчої 

деструкції, що погіршить добробут населення та в поєднанні з низьким 

рівнем економічного розвитку може спричинити низку кризових явищ, 

подолати які буде доволі складно. Розглянемо регіони, де екологічно 

деструктивна діяльність є основою економічного добробуту населення 

(основними платниками податків та соціальних виплат є підприємства, що 

здійснюють екодеструктивну діяльність). Екоінновації, що нестимуть творчу 

деструкцію таких виробництв спричинять соціально-економічний занепад 

таких регіонів. У подібній ситуації передусім важливого значення набувають 

види економічних та політичних інститутів. Якщо вони виявляться 

екстрактивними, то економіці регіону не вдасться подолати наслідки творчої 

деструкції. Проте вважаємо, що інноваційний розвиток та вдосконалення 

 
1 Шумпетер Й. А. Капитализм, Социализм и Демократия : монография. Москва : 

Экономика, 1995. 540 с. 
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технологій є об’єктивною вимогою часу та результатом вдосконалення 

людини, її способу мислення та праці. Відповідно, зупиняти ці процеси 

нераціонально.  

В результаті здійсненого дослідження сформовано науково-методичний 

підхід до стратегічного планування екологізації, що передбачає 

ідентифікацію загроз, які може нести власне екологізація для системи 

економічної безпеки держави, що допомагає протидіяти екологічним 

загрозам шляхом уникнення деекологізації, псевдоекологізації, екстенсивної 

та радикальної екологізації.  
 

 

 

7.3 Механізм організації системи соціальних гарантій населення 

Реформи в економічній площині та кардинальні фінансові зміни, що 

спричинила пандемія 2020-2021 років у сфері виробничо-розподільчих 

відносин суттєво загострили проблематику соціального захисту населення. 

Розвиток України як соціально-орієнтованої держави спонукає до 

формування та реалізації ефективнодіючої системи соціальних гарантій 

населення. Взаємозв’язок інституту соціальних гарантій та інших складових 

громадянського суспільства дозволить активізувати розвиток соціального 

захисту населення держави. 

Система соціальних гарантій країни спрямована на реалізацію 

соціальних прав та політики держави задля забезпечення потреб громадян, 

що визначені Конституцією України. Ефективність організації соціального 

захисту на сучасному етапі залежить від форм і механізмів взаємодії між 

державними структурами і кожним окремим громадянином в процесі 

вирішення соціальних проблем. 

Обґрунтуванню особливостей, проблем та перспектив вдосконалення 

соціальних стандартів і соціальних гарантій, присвячені роботи багатьох 

науковців – Н. Баранова, М. Микитюк, Л. Сідєльнік та зарубіжні науковці Е. 

Білсон, Р. Готестам та інші. Проблематику фінансування соціальних гарантій 

та дотримання соціальних стандартів досліджували у наукових працях такі 

фахівці, як О. Василик, Е. Лібанова, В. Тропіна та інші.  

Проблематика якісного забезпечення державою соціальних гарантій є 

багатогранною та формує неоднозначність поглядів науковців щодо 

досліджень в цій сфері. Вплив пандемії на соціальний розвиток держави, 

зміни в якості життя пересічного українця вимагають подальших досліджень 

в цій сфері, тому метою дослідження є обґрунтування механізму організації 

системи соціальних гарантій населення. 

Узаконення прав людини, створення гідних умов для її проживання є 

базовими ознаками держави, що спрямована на досягнення ефективного 

соціально-економічного розвитку. Перехід країни до ринкових відносин 

змінив суть її господарського механізму, організаційних структур окремих 

його частин, у тому числі оновив фінансову систему. Проте, роль держави 

щодо забезпечення соціальних гарантій населенню залишається досить 
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важливою. 

Серед об’єктивних завдань для розвитку сучасного суспільства держави 

є зростання уваги до поліпшення соціальної сфери, адже без неї неможливий 

стабільний економічний розвиток країни. Унаслідок формування в Україні 

ринкових відносин постає потреба створення адекватної соціальної політики, 

яка давала б гарантії усім верствам населення з приводу споживання 

матеріальних, соціальних та культурних благ. Держава прагне поліпшити 

матеріальний стан та умови життя громадян, забезпечити при цьому високий 

рівень зайнятості та зменшити рівень бідності в країн1. У цьому аспекті 

пріоритетним є досягнення ефективної системи соціального захисту задля 

підтримки певних категорій громадян та досягнення належного рівня життя.  

Відокремленою ознакою демократичної соціальної держави та 

необхідним елементом забезпечення системи суспільного добробуту 

виступають соціальні гарантії. Без них неможливо досягти суспільної 

стабільності, соціальної злагоди між різними верствами населення. Головним 

чинником забезпечення соціальних гарантій є досягнення соціальної безпеки 

держави, для цього необхідно мати певний обсяг фінансових ресурсів. Проте, 

підвищення видатків на соціальну сферу, у тому числі на фінансування 

системи соціальних гарантій, повністю не забезпечить покращення 

соціальних умов суспільства. З огляду на це, можемо стверджувати, що 

постає актуальним питання реформування моделі фінансового забезпечення 

соціальних гарантій відповідно до економічних можливостей держави. 

Об’єктом виконання соціальних гарантій, які є структурою соціальної 

безпеки, виступає держава. Базові соціальні стандарти та гарантії 

встановлюються відповідно до законів України, які спрямовані на захищення 

конституційних прав населення країни та забезпечення високого рівня 

добробуту серед громадян. 

Згідно з статтею 1 Конституції України, «Україна є суверенна і 

незалежна, демократична, соціальна, правова держава»2. Термін «соціальна 

держава» трактується як демократична держава, основною метою якої є 

забезпечення загального добробуту всіх громадян, соціальної рівності та 

захищеності усіх верств населення. Серед наукових здобутків відображено 

різні підходи щодо питання соціальної держави, що відображенні у таблиці 1. 

Підсумовуючи все вищезазначене, соціальна держава – це держава, 

діяльність якої спрямована на забезпечення матеріального добробуту, 

досягнення соціальної справедливості та мінімізацію майнової нерівності, 

шляхом розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту (далі – 

ВВП) для реалізації соціальних гарантій населення. Можемо виділити 

основні характерні ознаки соціальної держави, що пов’язані із 

функціонуванням соціальних гарантій: 

 
1Безтелесна Л. І., Пивоварчук Л. В. Інституційне забезпечення соціальних гарантій держави: 

монографія. Київ : Національний університет водного господарства та 
природокористування, 2017. 196с. 
2 Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с. 
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Таблиця 1 – Трактування поняття «Соціальна держава» різними 

науковцями 
№ Автори Визначення 

1. В. Шаповал1  

Соціальна держава – сучасна держава, діяльність якої має бути 

спрямована на створення реальних стандартів матеріального 
добробуту, освіти, охорони здоров’я тощо і забезпечення таких 

стандартів для усіх громадян. 

2. О. Скакун2 

Соціальна держава бере на себе турботу про матеріальний добробут 

громадян, здійснює функцію регулювання економіки з обов’язковим 
урахуванням екологічним вимог, забезпечує захист економічних і 

соціальних прав людини. 

3.  М. Юрій3 
Соціальна держава прагне до забезпечення кожному громадянину 
достойних умов існування, прав на соціальний захист, на участь в 

управлінні виробництвом. 

 

– реалізація заходів держави, що забезпечують матеріальний добробут 

непрацездатного населення, що проявляється у встановленні мінімального 

розміру пенсії, стипендії, соціальних допомог у зв’язку з непрацездатністю; 

– втілення умов для самостійного забезпечення людиною належного 

рівня матеріального добробуту для себе особисто та членів своєї сім’ї. 

Ознакою чого є встановлення належного рівня прожиткового мінімуму та 

мінімальної заробітної плати; 

 – здійснення заходів, які спрямовані на приведення показників 

майнової 

диференціації населення до критеріїв соціальної безпеки, що передбачає 

встановлення розмірів соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям, 

житлових субсидій, соціальних пільг та компенсацій; 

– забезпечення економічних, соціальних і культурних потреб громадян, 

що проявляться в розробці мінімальних стандартів споживання суспільних 

послуг у сфері освіти, охорони здоров’я, культури тощо4. 

Отже, діяльність соціальної держави спрямована на суспільне благо 

населення, що знаходить своє практичне втілення у впровадженні відповідної 

політики соціальних гарантій.  

Поняття «соціальні гарантії» як економічна категорія в його сучасному 

розумінні виникло ще на початку ХХ, проте тематика дослідження добробуту 

населення та забезпечення необхідних стандартів для досягнення соціальних 

цілей держави перебувають у дослідження науковців ще з часів зародження 

 
1 Шаповал В. М. Конституційна категорія соціальної держави. Право України. 2010. № 5. С. 
14-19. 
2 Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / за заг. ред. О. Ф. Скакун. Харків : 

Консум, 2011. 656 с. 
3 Безтелесна Л. І., Пивоварчук Л. В. Інституційне забезпечення соціальних гарантій держави 

: монографія. Київ : Національний університет водного господарства та 

природокористування, 2017. 196с. 
4 Василик О.Д. Державні фінанси України: підручник / за заг. ред. О. В. Василика. Київ : 

Центр навчальної літератури, 2005. 252 с. 
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суспільства. 

Сучасна вітчизняна економічна думка приділяє достатню увагу 

проблематиці теоретичного обґрунтування соціальних гарантій, які 

розглядаються в рамках дослідження теорії соціальної держави. Тлумачення 

поняття «соціальні гарантії» вітчизняними науковцями відображено у 

таблиці 2.  

Таблиця 2 – Тлумачення поняття «соціальні гарантії» вітчизняними 

науковцями 
№ Автори Визначення 

1. О. Максимчук1 

Ототожнює поняття «соціальних стандартів» та «соціальних 

гарантій», зазначає, що мінімальна заробітна плата та мінімальна 

пенсія одночасно можуть розглядатися і як мінімальний соціальний 

стандарт, і як мінімально гарантований рівень доходу (мінімальна 

соціальна гарантія) 

2. 
Н. Баранова, 
Т. Новікова2 

Державні соціальні стандарти – це гарантії високого рівня і якості 
життя, які держава зобов’язується забезпечити громадянам. 

3.  Г. С. Лапушняк3 

Соціальні гарантії – гарантії, які держава повинна забезпечувати 
кожній людині і громадянину нормальний рівень життя та 

створення умов і можливостей для досягнення рівня добробуту, 

який передбачений державними соціальними стандартами. Іншими 
словами, держава повинна гарантувати реалізацію права кожному 

на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, а також інших 

соціальних прав, визначених Конституцією України. 

4. О.Д. Василика4  

Соціальні гарантії – це компенсатори недоліків ринкової економіки. 

Вони здійснюються за трьома основними напрямами: 

– перший полягає в тому, що держава гарантує кожному 
громадянинові, зайнятому трудовою діяльністю, нормальний рівень 

добробуту через мінімальний рівень заробітної плати, її індексацію; 

– другий – задоволення пріоритетних потреб кожного громадянина 
у безкоштовному здобутті загальної освіти, вихованні дітей та 

підлітків, організації охорони здоров’я, культурно-освітньої роботи, 

фізичної культури, підготовці кадрів. Держава законодавчо 
гарантує задоволення вище перелічених потреб за рахунок бюджету 

в мінімально достатніх розмірах, у формі безоплатних послуг, за 

рахунок стягування з громадян прямих і непрямих послуг; 
– третій – задоволення рівня життя окремих груп населення, 

недостатня забезпеченість яких пов’язана з причинами, що не 

залежить від їх трудових зусиль. 

 
1 Максимчук О. Є. Особливості реалізації соціальних гарантій в Україні. Наукові праці 

НДФІ. 2011. № 3 (44). С. 53-59. 
2 Баранова Н., Самерханова З., Поляк Н. Використання моделі соціального бюджету для 

прогнозування соціальних видатків в бюджетному процесі. Україна: аспекти праці: 

науково-економічний та суспільно-політичний журнал. 2014. № 4 С. 27-33. 
3 Лопушняк Г. С. Державні соціальні стандарти, гарантії та нормативи: сутнісно-проблемні 

аспекти. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2014. № 2. С. 491-499. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2014_2_74. (дата звернення 04.10.2020; 10.10.2020). 
4 Василик О. Д. Державні фінанси України: підручник / за заг. ред. О. В. Василика. Київ, 

Центр навчальної літератури, 2005. 252 с. 
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Відповідно до трактувань наукових словників загалом під соціальними 

гарантіями розуміють матеріальні та юридичні засоби, що забезпечують 

реалізацію конституційних соціально-економічних та соціально-політичних 

прав членів суспільства1. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про державні соціальні 

стандарти та державні соціальні гарантії» державні соціальні гарантії – 

встановлені законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, 

пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів 

соціальних виплат, встановлені законами та іншими нормативно-правовими 

актами, які забезпечують рівень життя не нижчий від прожиткового 

мінімуму2. 

У період економічних трансформацій однією з форм реалізації 

соціальних гарантій є соціальний захист найбільш вразливих прошарків і 

груп населення. Мета державної політики щодо реалізації соціальних 

гарантій полягає у пошуку фінансових результатів для їх виконання. Основу 

джерел їх фінансування складають видатки державного та місцевого 

бюджетів, які формують значну частину матеріального потенціалу 

соціального захисту та соціального забезпечення3. У таблиці 3 представимо 

підходи щодо змістовного наповнення поняття «соціальні гарантії»: 

Таблиця 3 – Підходи щодо змістовного наповнення поняття «соціальні 

гарантії» 
№ Назва підходу Суть підходу 

1.  Правовий аспект соціальні гарантії відображають законодавчо закріплене право 

2.  Фінансовий аспект 

соціальні гарантії трактуються як сукупність економічних 

відносин з приводу розподілу та перерозподілу фінансових 

ресурсів для забезпечення фізичного та духовного розвитку 

людини на суспільно прийнятому рівні 

3.  
Соціально-

економічний аспект 

характеризує соціальну гарантію, як стан, який визначає 

достатність та змістовність життєзабезпечення людини та 

реалізації її особистих соціальних інтересів 

4.  
Інституційний  

аспект 

визначає соціальні гарантії як сукупність певних складових, 
існування яких спрямоване на забезпечення доступності 

життєво важливих благ і послуг 

5.  
Соціогуманітарний 

аспект 

соціальні гарантії можна розглядати як метод створення умов 
для генерації та задоволення потреб людини 

з метою забезпечення її гармонійного розвитку 

Джерело: розроблено автором на основі4 

 

 
1 Батажок С. Г. Соціально-економічні гарантії в умовах транзитивної економіки України: 
монографія. Біла Церква, 2015. 108с. 
2 Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 

05.10.2000 № 2017-III. Дата оновлення: 10.06.2018. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14#Text. (дата звернення 02.10.2020). 
3 Замкова Н. Л., Гнидюк І. В., Романовська Ю. А. Державні фінанси : навч. посіб. Вінниця, 

2015. 463 с. 
4 Батажок С. Г. Соціально-економічні гарантії в умовах транзитивної економіки України: 

монографія, Біла Церква. 2015. 108 с. 
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Суспільна роль соціальних гарантій проявляється у забезпеченні 

життєдіяльності населення країни та індивіда в цілому. Держава створює 

спеціальні умови та програми для реалізації соціальних потреб громадян, 

кінцевою метою чого є гармонійний розвиток кожного громадянина 

Важливим аспектом у розгляді теоретичних та практичних досліджень 

соціальних гарантій є питання їх систематизації. Вони характеризуються 

різноманітністю видів і форм, внаслідок чого виділяють певну низку ознак їх 

класифікації. Відповідно до цього вважаємо доцільно зобразити їх на 

рисунку 11. 

За іншою класифікацією соціальні гарантії доцільно поділити на: 

– універсальні – надаються всім громадянам країни – гарантують 

кожному, хто зайнятий трудовою діяльністю, належний рівень оплати праці, 

що проявляються у виплаті мінімальної заробітної плати; 

– адресні – надаються відповідно до документальних підстав, які 

підтверджують право їх надання – вирівнюють рівень життя окремих осіб, 

які не в змозі самостійно себе забезпечувати, характеризується виплатою 

пенсій, соціальних допомог, стипендій тощо.  

 
Рисунок 1 – Класифікація соціальних гарантій 

Джерело: розроблено автором на основі2 3 4 
 

Надання соціальних гарантій здійснюється за рахунок бюджетів усіх 

рівнів, коштів підприємств, усіх установ, організацій та спеціальних фондів 

на засадах адресності та цільового використання. Проте зазвичай через 

 
1 Батажок С. Г. Соціально-економічні гарантії в умовах транзитивної економіки України: 

монографія, Біла Церква. 2015. 108 с. 
2 Замкова Н. Л., Гнидюк І. В., Романовська Ю. А. Державні фінанси: навч. посіб. Вінниця, 
2015. 463 с. 
3 Лопушняк Г. С. Державні соціальні стандарти, гарантії та нормативи: сутнісно-проблемні 

аспекти. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2014. № 2. С. 491-499.  
4 Максимчук О. Є. Особливості реалізації соціальних гарантій в Україні. Наукові праці 

НДФІ. 2011. № 3 (44). С. 53-59.  
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нестачу ресурсів, які виділяє держава, вони лише частково реалізують 

конституційні гарантії громадян у сфері охорони здоров’я,освіти та культури. 

Основні державні соціальні гарантії встановлюються законами з метою 

забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий рівень. 

До числа основних соціальних гарантій включаються1: 

– мінімальний розмір заробітної плати; 

– мінімальний розмір пенсії за віком; 

– неоподатковуваний мінімум доходів громадян; 

– розміри державної соціальної допомоги та інших соціальних виплат. 

Основні державні соціальні гарантії, які є основним джерелом 

існування, не можуть бути нижчими від прожиткового мінімуму, 

встановленого законом. Відповідно до статті 18 ЗУ «Про державні соціальні 

стандарти та державні соціальні гарантії» з метою надання соціальної 

підтримки населенню України в цілому та окремим категоріям громадян 

встановлюються державні гарантії щодо1: 

– рівня життя населення, що постраждало внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС; 

– стипендій учням професійно-технічних та студентам вищих 

державних навчальних закладів; 

– індексації доходів населення з метою підтримання достатнього 

життєвого рівня громадян та купівельної спроможності їх грошових доходів 

в умовах зростання цін; 

 – надання гарантованих обсягів соціально-культурного, житлово-

комунального, транспортного, побутового обслуговування та обслуговування 

у сфері освіти, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, торгівлі та 

громадського харчування; 

Система соціальних гарантій передбачає надання соціально необхідних 

благ та послуг усім громадянам. Держава, вилучаючи у громадян частину 

їхнього доходу, через сплату ними податків, надає їм блага і послуги у формі 

освіти, дошкільного виховання, охорони здоров’я, культурного 

обслуговування, соціального страхування тощо. Окрім того, за рахунок 

податкового навантаження на працююче населення, держава надає певну 

кількість благ та послуг для громадян, як не можуть самостійно себе 

забезпечувати, що проявляється у формі надання пенсійних виплат. 

Метою інституційного забезпечення реалізації соціальних гарантій 

держави є досягнення безпеки: соціальної, економічної, демографічної, 

правової2 (рис. 2). 

 
1 Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 
05.10.2000 № 2017-III. Дата оновлення: 10.06.2018. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14#Text. (дата звернення 02.10.2020). 
2 Безтелесна Л. І., Пивоварчук Л. В. Інституційне забезпечення соціальних гарантій 
держави: монографія. Київ : Національний університет водного господарства та 

природокористування, 2017. 196с. 
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Рисунок 2 – Інституційне забезпечення соціальних гарантій держави 
Джерело: розроблено автором на основі1 2 3 4 

 

Відповідно до вищенаведеного рисунка, соціальні гарантії 

пошираюються на економічно активне, економічно неактивне та усе 

населення країни. Економічно активне населення згідно з концепцією 

робочої сили – це населення обох статей віком 15-70 років, яке протягом 

певного періоду забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва 

товарів та послуг4. До його складу входять особи, які займалися економічною 

діяльністю або шукали роботу і готові приступити до неї. Відповідно, 

 
1 Замкова Н. Л., Гнидюк І. В., Романовська Ю. А. Державні фінанси : навч. посіб. Вінниця, 

2015. 463 с. 
2 Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с. 
3 Лопушняк Г. С. Державні соціальні стандарти, гарантії та нормативи: сутнісно-проблемні 

аспекти. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2014. № 2. С. 491-499. 
4 Максимчук О. Є. Особливості реалізації соціальних гарантій в Україні. Наукові праці 

НДФІ. 2011. № 3 (44). С. 53-59. 
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економічно неактивне населення – особи, які не можуть бути класифіковані 

як «безробітні», до цієї категорії відносяться пенсіонери, учні та студенти, 

що навчаються за денною формою навчання тощо. 

Передумовою для встановлення обґрунтованих розмірів соціальних 

гарантій населення є якісне планування показників видатків держави на їх 

забезпечення. На обсяг фінансового забезпечення соціальних гарантій 

впливає рівень макроекономічної динаміки, економічного розвитку та 

пріоритетність бюджетної політики у сфері видатків1.  

Забезпечення соціальних гарантій, пов’язане з наданням соціальних 

послуг через установи соціальної інфраструктури. Однак фінансування 

державою соціальних гарантій не обмежується лише видатками за рахунок 

бюджетних коштів, а передбачає також використання фінансових ресурсів 

позабюджетних соціальних фондів. 

Формування та реалізація фінансової політики у соціальній сфері 

здійснюється через механізм фінансового забезпечення системи соціального 

захисту населення. 

Соціальний захист є одним з головних завдань соціальної держави, який 

реалізується у допомозі найменш захищених верств населення з боку 

держави та першочерговий захист окремих категорії громадян 

(військовослужбовців, вимушених переселенців та ін.). Державний 

соціальний захист розуміється як державна політика і цілеспрямовані дії, а 

також відповідна ресурсна база, передусім – кошти держави і суспільства. 

Формування сучасної системи соціального захисту, пов’язане із переходом 

України від адміністративно-планової до ринкової економіки та набуттям її 

незалежності. Держава створює соціальний захист, що охополює систему 

соціального страхування, соціальних гарантій та соціальну допомогу. 

На сучасному етапі посилюється необхідність підвищення якісного 

рівня життя населення, ефективності використання інструментів, важелів та 

механізмів державної соціально-економічної політики. Фінансове 

забезпечення соціального захисту відображає сукупність економічних 

відносин у сфері перерозподілу валового внутрішнього продукту через 

державні на недержавні фонди, які здійснюють фінансування соціальних 

гарантій з метою зростання рівня добробуту населення2.  

У сучасному законодавстві та науковій літературі немає чітко 

визначеного тлумачення терміну соціального захисту, це дозволяє 

охоплювати більш кількість трактувань, що розкивають зміст даного поняття. 

З позиції більшості сучасних економістів, соціальний захист – це комплекс 

організаційно правових та економічних заходів, спрямованих на 

забезпечення життя, здоров'я і добробуту населення за конкретних 

економічних умов. Такі заходи зумовлюють формування інститутів 

 
1 Батажок С. Г. Соціально-економічні гарантії в умовах транзитивної економіки України : 

монографія, Біла Церква. 2015. 108с. 
2 Павлова Л. О. Політико-економічний аналіз системи соціального захисту населення в 

Україні: дис. … канд. екон. наук: 08.00.01. Львів, 2017. 230 с. 
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соціального захисту та законів, які юридично закріплюють права громадян на 

забезпечення їхнього добробуту1.  

Отже, соціальний захист населення – це державна підтримка певних 

категорій населення, які можуть зазнавати негативного впливу ринкових 

процесів, забезпечення відповідного рівня життя шляхом надання правової, 

фінансової, матеріальної допомоги окремим громадянам (найбільш 

вразливим верствам населення), а також створення соціальних гарантій для 

економічно активної частини населення, забезпечення прийнятних для країни 

умов життя та праці громадян, у тому числі через установлення соціальних 

стандартів2. Відповідно до вищенаведених визначень зазначимо, що під 

соціальним захистом розуміється лише той обсяг гарантій, який може надати 

держава.  

Соціальний захист є системою нормативних актів, методів та дій, що 

забезпечують: реалізацію прав кожного громадянина на працю і отримання 

гарантованого мінімуму доходів, достатнього для нормальної 

життєдіяльності особи та його сім’ї; державні гарантії по оплаті праці, 

встановленням її мінімального рівня; державні гарантії щодо підтримки 

необхідного рівня життя малозабезпеченим категоріям населення; 

індексування грошових вкладів населення у випадку зростання цін на товари 

та послуги; установлення передбаченого законом України періодично 

оновлюваного гарантованого прожиткового мінімуму. 

Так як, система соціальних гарантій є проявом політики соціального 

захисту держави, враховуючи сутність їх фінансового забезпечення, доцільно 

виділити їх основні принципи (рис. 3).  

Система соціального захисту поєднуєу своїй структурі систему 

правових, соціально-економічних та соціальних гарантій, що надають умови 

для забезпечення засобів існування: працездатному населенню – за рахунок 

особистого трудового внеску; соціально незахищеним верствам населення – 

за рахунок державних виплат, але не нижче встановленого законодавством 

рівня прожиткового мінімуму. У трансформаційний період економічних 

відносин необхідних реформ потребує інституційна струкутура реалізації 

соціального захисту. Під впливом змін певні інститути припиняють існувати, 

тим часом створюються ефективніші. Соціальний інститут – це стійка форма 

організації спільної діяльності людей у вигляді організаційної структури або 

системи правил нормативно урегульованого порядку, в межах яких 

розподіляються соціальні ролі й статуси людей, котрі охоплені діяльністю 

відповідного інституту1.  

 
1 Павлова Л. О. Політико-економічний аналіз системи соціального захисту населення в 

Україні: дис. … канд. екон. наук: 08.00.01. Львів, 2017. 230 с. 
2 Тімофеєва М. І. Сутність соціального захисту населення. Вісник східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля. 2016. № 6 (230). С. 169-174.  
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Рисунок 3 – Принципи соціального захисту 
Джерело: розроблено автором на основі1 2 3 4 

 

Провідним центральним органому виконавчої влади соціального 

захисту населення є Міністерство соціальної політики, діяльність якого 

координується Кабінетом Міністрів України, який забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері соціальної політики. Даний орган 

центральної влади створений 9 грудня 2010 року шляхом реорганізації 

Міністерства праці та соціальної політики України. Міністерство соціальнї 

політики у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 

указами Президента України і постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 

Міністрів України, іншими актами законодавства. 

Основними завданнями Міністерства є забезпечення формування та 

реалізація державної політики щодо5: 

 
1 Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23.12.2010 № 2862-VI. Дата 

оновлення: 23.12.2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17#Text. (дата 
звернення 06.10.2020).  
2 Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / за заг. ред. О. Ф. Скакун, 2011. 656 с. 
3 Тімофеєва М. І. Сутність соціального захисту населення. Вісник східноукраїнського 
національного університету, імені Володимира Даля. 2016. № 6 (230). С. 169-174.  
4 Шаповал В. М. Конституційна категорія соціальної держави. Право України. 2010. № 5. 

С. 14-19. 
5 Міністерство соціальної політики України URL: https://www.msp.gov.ua/. (дата звернення 

07.10.2020).  
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– соціального захисту, зокрема осіб з інвалідністю, ветеранів праці, 

ветеранів військової служби, жертв нацистських переслідувань, дітей війни 

та жертв політичних репресій; 

– пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають 

загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню; 

– забезпечення державних соціальних стандартів та державних 

соціальних гарантій для населення; 

– здійснення державного контролю за додержанням вимог 

законодавства під час надання соціальної підтримки та з питань захисту прав 

дітей; 

– здійснення в межах повноважень, передбачених законом, державного 

нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

В структурі міністерства працюють директорати, департаменти, 

управління, відділи та сектори. Законодавчим органом влади в країні 

виступає Верховна Рада України, яка відповідно до п. 4-6 ст. 85 Конституції 

України затверджу Державний бюджет України, визначає засади внутрішньої 

та зовнішної політики та завтерджує загальнодержавні програми 

економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного 

розвитку, охорони довкілля1.  

Серед комітетів ВРУ, координує роботу з питань соціальної політики в 

країні – Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, 

зайнятості та пенсійного забезпечення. Комітет здійснює законопроектну 

роботу, готує, попередньо розглядає питання, віднесені до повноважень ВРУ 

(рис. 4)1.  

Значне досягненням Комітету з питань соціальної політики, зайнятості 

та пенсійного забезпечення – активна діяльність щодо прийняття Верховною 

Радою закону України «Про соціальний діалог в Україні» – цей закон 

визначає правові засади організації та порядку ведення соціального діалогу в 

Україні з метою вироблення та реалізації державної соціальної і економічної 

політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин та 

забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальної 

стабільності в суспільстві2.  

Ще одним центральним органом виконавчої влади, що займаться 

питання соціального захисту є Пенсійний фонд України, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

соціальної політики, що реалізує державну політику з питань пенсійного 

забезпечення. 

Пенсійний Фонд України у своїй діяльності керується Конституцією та 

законами України, указами Президента України та постановами Верховної 

Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, 

 
1 Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с. 
2 Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23.12.2010 № 2862-VI. Дата 
оновлення: 23.12.2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17#Text. (дата 

звернення 06.10.2020). 
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актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства1. 

 
Рисунок 4 – Предмет відання Комітету Верховної Ради України з 

питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення 
Джерело: розроблено автором на основі2 3 4 

 

У системі державних органів, котрі здійснюють соціальне забезпечення, 

важлива роль належить Головним управлінням соціального захисту 

населення обласних державних адміністрацій. До їх основних завдань 

належить: 

– підготовка пропозицій до проєктів державних цільових, галузевих і 

регіональних програм у сфері соціальної політики; 

– координація діяльності та контроль за виконанням управліннями 

соціального захисту населення районних державних адміністрацій та 

міськвиконкомів (міст обласного значення) законодавства України з питань 

реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту 

населення, надання їм практичної, консультаційно-правової та організаційно-

методичної допомоги; 

– сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань 

соціально-економічного розвитку відповідних територій; громадським та 

іншим організаціям, волонтерам у проведенні ними роботи з питань 

соціального захисту осіб з інвалідністю, людей похилого віку та інших 

 
1 Пенсійний фонд України. URL: http://www.pfu.gov.ua (дата звернення 10.10.2020). 
2 Батажок С. Г. Соціально-економічні гарантії в умовах транзитивної економіки України: 

монографія, Біла Церква. 2015. 108с. 
3 Безтелесна Л. І., Пивоварчук Л. В. Інституційне забезпечення соціальних гарантій 

держави: монографія. Київ: Національний університет водного господарства та 

природокористування, 2017. 196с. 
4 В Україні почав діяти закон, що підвищує соціальні гарантії для окремих категорій осіб. 

URL: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/672313.html. (дата звернення 10.10.2020). 
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вразливих категорій населення. 

Формування законодавтсва з питань соціального захисту у Україні 

триває ще з часів набуття нею незалежності. Частина законодавчих актів 

втратила чинність, проте на зміну них, були створені нові закони, які 

відповідають вимогам сучасності. Так, 1 липня 2020 року набуває чинності 

закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб», за яким 

розширюється велика програма боротьби з бідністю за рахунок додаткових 

можливостей для малозабезпечених сімей для виходу з кризи і самостійного 

заробітку1.  

У законах України та інших норматвних актах передбачено формування 

та порядок використання фондів, що спрямовані на акумуляцію коштів, 

призначених на забезпечення соціальних функцій держави.  

Важливим аспектом реалізаціє політики соціального захисту є розгляд 

питання щодо напрямів фінанасового забезпечення соціальних гарантій, які 

можна поділити на дві групи: фінансування матеріального добробуту та 

споживання суспільних послуг2. Відповідно перший напрям фінансування 

спрямований на гарантування громадянам законодавчо установленого 

мінімального рівня доходу, з метою забезпечення матеріального добробуту 

при настанні соціальних ризиків та інших видів соціальної допомоги 

відповідно до встановлених стандартів. Фінансування споживання 

суспільних послуг дозволяє спрямовувати кошти на забезпечення гарантій 

населення у сфері соціально-культурного розвитку, охорони здоров’я, освіти, 

фізичної культури та спорту. 

При цьому важливим аспектом є визначення обсягів фінансування, що 

базується на застосування державних соціальних стандартів відповідно до 

Закону України «Про державні соціальні стандарти та соціальні гарантії». До 

того ж, у державі мають бути створені умови, для якісної реалізації 

соціальної політики на забезпечення соціальних гарантій. 

Отож, соціальні гарантії – встановлені законами мінімальні розміри 

оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної 

допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, встановлені законами та 

іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують рівень життя не 

нижчий від прожиткового мінімуму. Розглянуто різні підходи науквоців 

щодо тлумачення понять «соціальна держава» та «соціальні гарантії». 

Визначено основні ознаки, що характеризують державу як соціальну та 

демократичну.  

З огляду на економічну сутність соціальних гарантії, що забезпечує 

гарантований державою рівень задоволення соціально-економічних потреб, 

моможемо стверджувати, що провідну роль у їх забезпеченні має 

 
1 В Україні почав діяти закон, що підвищує соціальні гарантії для окремих категорій осіб. 

URL: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/672313.html. (дата звернення 10.10.2020) 
2 Максимчук О. Є. Особливості реалізації соціальних гарантій в Україні. Наукові праці 

НДФІ. 2011. № 3 (44). С. 53-59 
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відіграєвати держава.  

Із розкриттям інституційного забезпечення соціальних гарантій, 

визначено основних суб’єктів, інструменти та джерела фінансування, що 

реалізують проведення соціальної політики, ціллю чого є досягнення безпеки 

держави – соціальної, економічної, демографічної та правової. 

Визначено, що центральним органом виконавчої влади, який реалізує 

політику у сфері соціального захисту є – Міністерство соціальної політики. 

Єдиним законодавчим органом являється Верховна Рада України. Ще одним 

органом центральної влади, що займвється політикою соціального захисту є 

Пенсійний фонд України.  

Законодавча база з питань політики соціальних гарантій та соціального 

захисту потребує подальшого доопрацювання, щоб вчасно адаптовуватися 

під реформи, які відбуваються в Україні. 

Перспективи подальших досліджень будуть спрямовані на дослідження 

впливу пандемії на розвиток сучасних соціальних послуг що стане реальним 

підґрунтям для продовження реформування соціальної політики держави та 

дозволить зменшити соціальну напругу в суспільстві. 
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академії державного управління при Президентові України (підрозділ 4.3). 
Васильєва Олена Олексіївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, декан 

факультету міжнародного туризму та економіки Національного університету 

«Запорізька політехніка» (підрозділ 2.3). 
Гнаткович Оксана Дмитрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

філософії творчості Львівського Національного університету імені Івана Франка 

(підрозділ 3.13). 
Гнидюк Інна Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ (підрозділ 7.3). 

Гнилянська Леся Йосифівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська 

політехніка», м. Львів (підрозділ 3.7). 

Гобела Володимир Володимирович, кандидат економічних наук, старший викладач 
Львівського державного університету внутрішніх справ (підрозділ 7.2). 

Гобела Володимир Миколайович, викладач Національного лісотехнічного університету 

України (підрозділ 7.2). 
Гордієнко Володимир Олександрович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

державних, місцевих та корпоративних фінансів, Університет митної справи та 

фінансів (підрозділ 7.1). 
Гринько Павло Леонідович, доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної 

економіки та економічної теорії Харківського державного університету харчування та 

торгівлі (підрозділ 3.8). 
Грінько Алла Павлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна (підрозділ 3.8). 
Гуцаленко Любов Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

обліку та оподаткування Національного університету біоресурсів та 

природокористування України (підрозділ 5.2). 
Дороніна Ольга Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

менеджменту та поведінкової економіки Донецького національного університету імені 

Василя Стуса (підрозділ 3.10). 
Доценко Інна Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування Хмельницького національного університету 

(підрозділ 3.6). 
Журавльова Ірина Вікторівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

фінансів Харківського національного економічного  університету імені Семена 
Кузнеця (підрозділ 1.5). 

Задворних Сергій Сергійович, кандидат економічних наук, менеджер з питань 

зовнішньоекономічної діяльності КУ «Інститут міста Дрогобича» ДМР (підрозділ 3.1). 
Замкова Наталія Леонідівна, доктор філософських наук, професор, директор Вінницького 

торговельно-економічного інституту КНТЕУ (підрозділ 7.3). 

Заяць Діана Дмитрівна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри 
регіонального управління та місцевого самоврядування, Львівський регіональний 

інститут державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України (підрозділ 4.4). 
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Калашник Надія Сергіївна, доктор наук з державного управління, доцент, професор 

кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування Львівського 
регіонального інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України, (підрозділ 4.1). 

Карпенко Андрій Володимирович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 
економіки та митної справи Національного університету «Запорізька політехніка» 

(підрозділ 3.10). 

Карпенко Наталя Миколаївна, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент 
кафедри економіки та митної справи Національного університету «Запорізька 

політехніка» (підрозділ 3.10). 

Квілінський Олексій Станіславович, доктор економічних наук, професор Лондонської 
академії науки і бізнесу (Лондон, Велика Британія) (підрозділ 3.2). 

Лазаренко Дмитро Олександрович, доктор економічних наук, професор, Директор 

Слов'янського навчально-наукового інституту Державного податкового Університету 

(підрозділ 3.9). 

Леонтович Сергій Петрович, кандидат економічних наук, Національний університет 

оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Україна (підрозділ 1.1). 
Лепетан Інна Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

бухгалтерського обліку Вінницького національного аграрного університету 

(підрозділ 5.5). 
Лещенко Марина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної 

економіки та бізнесу Черкаського державного технологічного університету 

(підрозділ 1.6). 
Лозова Тамара Іллівна, доктор економічних  наук, доцент, завідуюча  кафедри «Обліку та 

фінансів» Бориспільського інституту муніципального менеджменту при МАУП 

(підрозділ 3.11). 
Ляшенко Вячеслав Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу 

проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва Інституту економіки 

промисловості НАН України (м. Київ) (підрозділ 3.2). 
Мединська Тетяна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

фінансів, кредиту та страхування Львівського торговельно-економічного університету 

(підрозділ 1.3). 
Мельничук Олександр Олександрович, аспірант відділу фінансово-кредитної та податкової 

політики Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», м. Київ, 

Україна (підрозділ 1.1). 
Молдаван Любов Василівна, доктор економічних наук, професор, головний науковий 

співробітник відділу форм та методів господарювання в агропродовольчому 
комплексі. ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (підрозділ 2.4). 

Нестеренко Валентина Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

економіки і підприємництва Харківського національного автомобільно-дорожнього 
університету (підрозділ 5.3). 

Овчаренко Діана Олегівна, магістр економічного факультету Національного університету 

біоресурсів та природокористування України (підрозділ 5.2). 
Овчиннікова Тетяна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

адміністративного забезпечення соціокультурної сфери ВП «Львівська філія» 

Київського національного університету культури і мистецтв (підрозділ 3.5). 
Олійник Георгій Юрійович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 

«Управління та адміністрування» Відкритого міжнародного університету  розвитку 

людини «Україна» (підрозділ 3.11). 
Осадчук Світлана Вікторівна, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент 

кафедри економічної та фінансової політики Одеського регіонального інституту 

державного управління НАДУ при Президентові України (підрозділ 1.4). 
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Осіпова Лариса Василівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки 

та міжнародних відносин Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 
(підрозділ 3.14). 

Осьмірко Інна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

економічної теорії, фінансів і обліку Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди (підрозділ 5.3). 

Павлюк Тетяна Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки 

та міжнародних відносин Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 
(підрозділ 3.14). 

Пасенко Владислав Михайлович, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної 

економіки та бізнесу Черкаського державного технологічного університету 
(підрозділ 1.6). 

Пасічник Юрій Васильович, доктор економічних наук, професор, головний науковий 

співробітник відділу фінансово-кредитної та податкової політики Національного 

наукового центру «Інститут аграрної економіки» (підрозділ 2.1). 

Плотніков Олексій Віталійович, доктор економічних наук, професор, заслужений 

економіст України, провідний науковий співробітник сектору міжнародних 
фінансових досліджень ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 

(підрозділ 3.4). 

Подолян Оксана Миколаївна, кандидат фізико-математичних наук, старший викладач 
кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького (підрозділ 1.6). 

Поліщук Віктор Миколайович, кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри 
екології, природничих та математичних наук Комунального закладу вищої освіти 

“Вінницька академія безперервної освіти” (підрозділ 1.2). 

Прокопенко Катерина Олексіївна, кандидат економічних наук, старший науковий 
співробітник, старший науковий співробітник відділу форм і методів господарювання 

в агропродовольчому комплексі ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України», м. Київ (підрозділ 2.2). 
Пугаченко Ольга Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту, 

обліку та оподаткування Центральноукраїнського національного технічного 

університету (підрозділ 5.1). 
Радченко Оксана Дмитрівна, кандидат економічних наук, доцент, провідний науковий 

співробітник відділу фінансово-кредитної та податкової політики Національного 

наукового центру «Інститут аграрної економіки», м. Київ, Україна (підрозділ 1.1). 
Романовська Юлія Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ (підрозділ 7.3). 
Рущишин Надія Михайлівна, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри 

фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу Львівського торговельно 

економічного університету (підрозділ 1.3). 
Сай Леся Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і 

міжнародного підприємництва, Національного університету «Львівська політехніка», 

м. Львів (підрозділ 3.7). 

Cвітлична Вікторія Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

туризму і готельного господарства Харківський національний університет міського 

господарства ім. О.М. Бекетова (підрозділ 6.1). 
Смолінська Софія Дмитрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

фінансового менеджменту Львівського Національного університету імені Івана 

Франка (підрозділ 3.13). 
Смолінський Валентин Броніславович, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри автоматизації та компютерно-інтегрованих технологій Львівського 

національного аграрного університету (підрозділ 3.5). 
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Сорока Ростислав Степанович, кандидат економічних наук, доцент, завідувач сектору 

аудиту та контролю управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 
міської ради (підрозділ 3.3). 

Сукач Олена Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки 

і менеджменту Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова, Україна 
(підрозділ 1.7). 

Трушкіна Наталія Валеріївна, кандидат економічних наук, член-кореспондент АЕНУ, 

старший науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики і розвитку 
підприємництва Інституту економіки промисловості НАН України (підрозділ 3.2). 

Удова Людмила Олегівна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, 

старший науковий співробітник відділу форм і методів господарювання в 
агропродовольчому комплексі Державної установи «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України» (підрозділ 2.5). 

Уткін Віктор Павловіч, аспірант Інституту економіки промисловості НАН України 

(підрозділ 3.9). 

Фоміна Тетяна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

аудиту, обліку та оподаткування Центральноукраїнського національного технічного 
університету (підрозділ 5.1). 

Худоба Олександра Василівна, доктор наук з державного управління, доцент кафедри 

регіонального управління та місцевого самоврядування Львівського регіонального 
інституту державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України (підрозділ 4.2). 

Черкашина Тетяна Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
економічної теорії та економічної політики Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця (підрозділ 3.12). 

Шевченко Наталія Іванівна, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент 
кафедри публічного управління та митного адміністрування Університету митної 

справи та фінансів (підрозділ 7.1). 

Шубравська Олена Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу форм 
і методів господарювання в агропродовольчому комплексі ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України» (підрозділ 2.6). 
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