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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА 
МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 

 
Постановка проблеми. Зайнятість населення є одним з найважливіших показників, які 

характеризують стан ринку праці України. У зв’язку із значним зниженням попиту на робочу силу 
важливо забезпечити реальні стимули для роботодавців щодо створення робочих місць, 
удосконалити підходи щодо регулювання сфери зайнятості та змінювати законодавство, яке регулює 
це питання. Тому надзвичайно важливим для України є досвід високорозвинених країн у вирішенні 
цього питання. Особливої уваги вимагає дослідження проблем захисту від безробіття в промислово 
розвинених країнах, зокрема система соціального страхування від безробіття, яка передбачає 
використання різних механізмів та засобів забезпечення безробітних. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Українські вчені присвятили свої роботи 
комплексному теоретичному та практичному вивченню питань організації працевлаштування в 
контексті адаптації економіки до ринкових відносин. Зокрема, цю проблему було висвітлено у роботах 
таких учених, як: С. І. Бандур, В. В. Близнюк, В. С. Васильченко, О. В. Волков, І. Ф. Гнибіденко, 
М. І. Долішній, К. В. Зайцева, С. П. Калініна, Ю. М. Краснов, О. В. Крушельницька, О. О. Кучинська, 
Е. М. Лібанова, О. Ю. Лебединська, М. М. Матюха, В. М. Новікова, В. В. Онікієнко, В. М. Петюх, 
В. А. Скуратівський, В. П. Трощинський, А. А. Чухно, М. В. Шаленко, Л. С. Шевченко. 

Проте, незважаючи на велику кількість наукових досліджень, аналіз шляхів подолання 
безробіття на сучасному етапі реформування економіки України залишається актуальним та спонукає 
до подальших наукових і практичних розробок. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз політики зайнятості в Україні та вивчення 
зарубіжного досвіду у цій галузі, а також, на основі досліджень, надання рекомендацій щодо 
вдосконалення політики зайнятості в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У даний час в розвинених країнах існують чотири 
основні моделі ринку праці та стимулювання зайнятості, а саме: американська, японська, шведська та 
європейська. 

Так, для американської моделі ринку праці характерною ознакою є децентралізація робочої 
сили. Особливістю є також те, що підприємства займаються питаннями підвищення кваліфікації лише 
для специфічних робіт. З метою зменшення безробіття дана модель припускає створення робочих 
місць з низькою продуктивністю для значної частини працездатних громадян, які мають, відповідно, і 
низькі доходи. 

В японській моделі можна виділити такі характерні особливості: створення профспілок 
безпосередньо на підприємствах, у компаніях, а не на рівні галузей; система довічного найму; 
визначення ставки заробітної плати залежно від стажу роботи, віку, складу родини. Так, зайнятість 
працівників від початку трудової діяльності до пенсійного віку базується, як правило, на трудових 
відносинах, заснованих на «довічному найманні». Це гарантує працівникам роботу протягом усього 

https://teacode.com/online/udc/36/364.html
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активного життєвого циклу. В той же час, в Японії існує порядок примусового звільнення персоналу за 
віком (система граничного віку). Більше 90% японських фірм використовують такі системи. При цьому 
переважна більшість японських фірм установлює примусовий вік звільнення персоналу – 60 років. Отож, 
японська модель забезпечує гарантії працевлаштування працівників протягом всього працездатного 
періоду життя, збільшуючи всі види допомоги, залежно насамперед від стажу служби [6]. 

Одночасно у Японії проблема «майбутнього зайнятості» дуже схожа на проблему скорочення 
населення, зниження народжуваності та старіння. Аналіз ряду досліджень певною мірою показує 
існування такої проблеми у майбутньому та вказує на очевидні необхідні заходи для її вирішення [18]. 

Стосовно шведської моделі, яку застосовують в основному скандинавські країни, то варто 
зазначити, що вона відрізняється активною політикою в сфері зайнятості, зокрема перевага 
віддається професійному навчанню та підвищенню кваліфікації. Дана модель орієнтується на 
забезпечення зайнятості всієї робочої сили шляхом створення робочих місць у державному секторі із 
середніми, задовільними умовами праці й оплати. 

У Великобританії особлива увага приділяється стимулюванню самозайнятості населення, 
розвитку малого та середнього бізнесу. Тим часом, в Іспанії для боротьби з безробіттям було 
створено систему професійного навчання та перепідготовки молоді. 

Загалом правова політика ЄС полягає у збільшенні стандартів життя, розвитку стандартів 
зайнятості, конвенції функцій ЄС та права на працю, передбачену Європейською соціальною 
хартією [17]. 

На відміну від європейських країн, соціальна політика США менш спрямована на створення 
добробуту в країні. Населення в меншій мірі охоплюється програмами соціального захисту, 
соціальною політикою в цілому та політикою зайнятості; зокрема, пріоритетними є особисті зусилля 
кожної людини щодо забезпечення добробуту. Характерною рисою системи соціального забезпечення 
США є широке розмаїття місцевих норм та правил у разі відсутності національної координації, 
інтеграції приватних благодійних та комерційних інтересів. Державний апарат характеризується 
децентралізацією влади [1; 2]. Одночасно заробітна плата має потенціал для особистої реалізації та 
колективного інноваційного розвитку [16, с. 50]. 

Здійснюючи аналіз політики зайнятості України, слід насамперед зазначити, що показники рівня 
безробіття України, що наведені у табл. 1, свідчать про те, що за період з 2000-2008 рр. 
спостерігалося значне падіння рівня безробіття (з 12,4% до 6,9%), а після 2009 року – знову 
зменшення цього макроекономічного показника від 9,6% у 2009 році до 7,7% у 2013 році та наступне 
його підвищення до 9,9% у 2017 році. Однією з основних причин такої тенденції можна вважати світові 
економічні кризи, які здійснили значний вплив на рівень зайнятості в Україні, а також податково-
бюджетну і грошово-кредитну політики; рівень інфляції; зменшення обсягів промислового та 
сільськогосподарського виробництва; зниження припливу прямих іноземних інвестицій та 
інвестиційної активності та інші екологічні, демографічні і соціальні фактори [13]. 

Таблиця 1 
Рівень безробіття в Україні у 2000–2017 рр. 

 

Рік 
Всього 

населення, тис. 
Економічно активне 

населення, тис. 
Зайняте 

населення, тис. 
Безробітне 

населення, тис. 
Рівень 

безробіття, % 

2000 48923,2 21150,7 18520,7 2630,0 12,4 

2001 48457,1 20893,6 18453,3 2440,3 11,7 

2002 48003,5 20669,5 18540,9 2128,6 10,3 

2003 47622,4 20618,1 18624,1 1994,0 9,7 

2004 47280,8 20582,5 18694,3 1888,2 9,2 

2005 46929,5 20481,7 18886,5 1595,2 7,8 

2006 46646,0 20545,9 19032,2 1513,7 7,4 

2007 46372,7 20606,2 19189,5 1416,7 6,9 

2008 46143,7 20675,7 19251,7 1424,0 6,9 

2009 45962,9 20321,6 18365,0 1956,6 9,6 

2010 45778,5 20220,7 18436,5 1784,2 8,8 

2011 45633,6 20247,9 18516,2 1731,7 8,6 

2012 45553,0 20393,5 18736,9 1656,6 8,1 

2013 45426,2 20478,2 18901,8 1576,4 7,7 

2014 42928,9 19035,2 17188,1 1847,1 9,7 

2015 42760,5 17396,0 15742,0 1654,0 9,5 

2016 42584,5 17303,6 15626,1 1677,5 9,7 

2017 42386,4 17193,2 15495,9 1697,3 9,9 

Джерело: [11] 
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Аналіз ринку праці України дозволяє стверджувати про зменшення рівня економічної активності 
та рівня зайнятості населення, збільшення рівня безробіття, наявність диспропорції між попитом на 
робочу силу та її пропозицією, зменшення навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне 
робоче місце, що пояснюється високими темпами трудової міграції, зниженням реальної заробітної 
плати. Варто запропонувати деякі напрями реформування ринку праці: вдосконалення системи 
оплати праці; створення сприятливого інвестиційного клімату; збільшення попиту на робочу силу; 
удосконалення нормативно-правового та податкового регулювання законодавства у напрямі розвитку 
підприємництва [9]. 

Щодо ринку праці першого півріччя 2018 року, то хоча упродовж цього періоду можна 
спостерігати стабілізацію, причиною чого є економічне зростання, рівень безробіття в Україні все ще 
залишається високим, а попит на спеціалістів зовсім не відповідає пропозиції. Так, вперше з 2013 року 
спостерігається зростання чисельності зайнятого населення: у першому кварталі 2018 року кількість 
працюючих осіб у країні збільшилась на 149 тисяч. Якщо за цей же період 2017-го частка зайнятого 
населення становила 55,2%, то зараз – 55,9%. Однак рівень безробіття в Україні все ще залишається 
високим та складає 9,7%, тоді як в країнах ЄС – 7,4%.  

Також можна проаналізувати рівень зайнятості населення за регіонами у 2018 році (табл. 2). 
Найвищий рівень безробіття серед осіб працездатного віку зафіксований у Луганській (17,8%) та 
Донецькій (15,0%) областях. Ще у 15 регіонах рівень безробіття перевищував середній показник по 
Україні. Найменший рівень безробіття спостерігається у Харківській та Київській областях, де його 
рівень не зріс вище 7% [12]. 

Таблиця 2 
Рівень зайнятості населення за регіонами у 2018 році

1 

 

Регіон 

Січень–березень Січень–червень 

усього, у віці 
15-70 років 

з них 
працездатного віку 

усього, у віці 
15-70 років 

з них 
працездатного віку 

Україна 55,9 64,7 56,8 65,6 

Вінницька 56,1 65,2 56,8 66,1 

Волинська 48,6 55,7 49,3 56,9 

Дніпропетровська 58,5 68,8 58,7 69,0 

Донецька 49,7 59,1 49,9 59,4 

Житомирська 53,7 61,0 56,2 63,9 

Закарпатська 54,0 60,9 54,6 61,5 

Запорізька 55,8 65,9 56,8 66,7 

Івано-Франківська 54,2 59,3 54,6 59,8 

Київська 58,6 68,9 58,8 69,1 

Кіровоградська 53,9 63,1 54,5 63,7 

Луганська 55,2 63,6 56,6 65,4 

Львівська 55,9 64,8 56,4 65,4 

Миколаївська 57,8 67,4 58,1 67,9 

Одеська 56,0 66,0 56,7 66,5 

Полтавська 54,4 64,3 54,6 64,8 

Рівненська 55,8 60,5 56,6 61,5 

Сумська 54,5 64,1 57,2 66,1 

Тернопільська 50,3 57,9 52,0 60,0 

Харківська 60,5 71,1 61,5 72,1 

Херсонська 55,5 66,1 56,8 67,5 

Хмельницька 53,7 61,9 55,5 64,4 

Черкаська 56,0 67,0 57,4 68,6 

Чернівецька 55,9 57,5 57,4 59,1 

Чернігівська 55,3 65,4 56,8 67,0 

м. Київ 61,3 67,9 62,3 68,8 
1 

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя 
та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях 

Джерело: [11] 
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Для порівняння: в І кварталі 2018 року у країнах ЄС-28 безробітних серед економічно активного 
населення налічувалося 18,3 млн. осіб. Рівень безробіття склав 7,4% та зменшився на 0,9% порівняно 
з І кварталом 2017 року. Найвищий рівень безробіття серед країн ЄС-28 зафіксовано у Греції (21,2%), 
найнижчий – у Чехії (2,4%). Щодо США та Японії, то у цих країнах рівень безробіття у 2018 році серед 
економічно активного населення складає 4,3% та 2,5% відповідно [11]. 

Отже, насамперед значний потенціал щодо створення робочих місць зокрема полягає у 
реалізації інфраструктурних проектів; розвитку аграрної галузі; підтримці ІТ-сектору; запровадженні 
моніторингу потреб ринку праці. Запровадження таких заходів дасть змогу покращити ситуацію 
зайнятості на національному ринку праці, що сприятиме покращенню економічного та соціального 
рівня розвитку суспільства [14]. 

Для того, щоб з’ясувати нові підходи до використання зарубіжного досвіду щодо проблеми 
зайнятості, необхідно, насамперед, знайти вирішення широкого кола питань цієї проблеми для їх 
використання в Україні [7]. Подальша реалізація ефективної системи політики зайнятості в цій галузі 
повинна зосереджуватися на наступних компонентах: визначення цільових сегментів, представлених 
на ринку праці; встановлення пріоритетів регулювання зайнятості для кожної сегментної групи; 
формування цільових навчальних програм; розвиток центрів економічного зростання з урахуванням 
освіти та зайнятості населення; здійснення додаткового моніторингу на ринку праці; забезпечення 
розвитку державних структур, вирішення питань обміну інформацією, експертиза законопроектів, 
обговорення адміністративних рішень та громадських ініціатив [15]. 

Значна роль у трансформації сучасного світового ринку праці – це поширення нестандартних 
форм зайнятості (використання тимчасових працівників, зайнятих на підставі вторинної зайнятості, 
дистанційна зайнятість, праця за контрактом) [3]. Зростання попиту на нестандартні форми вимагає 
вдосконалення міжнародної правової та регуляторної бази регулювання нестандартних форм 
зайнятості в контексті трансформації міжнародного ринку праці [10]. 

Подальших досліджень також потребує можливість використання іноземного досвіду у 
регулюванні нестандартних форм зайнятості, із створенням сприятливих умов для іноземних 
інвесторів [8]. Проте проблема впровадження нестандартних форм та видів зайнятості переважно 
охоплюється в контексті забезпечення економічної активності населення та регулювання ринку праці 
[4]. Таким чином, з використанням закордонного досвіду необхідно запровадити контракти з 
регулювання зайнятості, що дозволить створити сприятливі умови для залучення іноземних 
інвесторів [5]. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, можемо сказати, що в контексті аналізу 
зарубіжного досвіду регулювання зайнятості населення, насамперед шведської, європейської, 
американської та японської моделей, основними методами подолання безробіття та впливу на рівень 
зайнятості є: активна та збалансована політика зайнятості; забезпечення відповідності структури 
попиту та пропозиції; розробка програм професійної підготовки та перепідготовки безробітних; 
розвиток системи соціального забезпечення. Реалізація таких заходів, а також орієнтація на світовий 
досвід, на нашу думку, сприятимуть подоланню наслідків економічної кризи, покращать умови для 
розвитку робочої сили України та дозволять сформувати систему заходів, що мають бути здійснені 
задля комплексного подолання безробіття. 
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Башнянин

 
Г.І., Паласевич М.Б., Свінцов О.М. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ 

ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 
Мета. Проаналізувати політику зайнятості в Україні та вивчити зарубіжний досвід у цій галузі, а також, на 

основі досліджень, надати рекомендації щодо вдосконалення політики зайнятості в Україні. 
Методика дослідження. У процесі дослідження застосовувалися загальнонаукові і специфічні методи 

пізнання. Теоретичну, методологічну та інформаційну основу проведення досліджень склали наукові праці 
вітчизняних та зарубіжних учених з питань аналізу політики зайнятості. З метою забезпечення достовірності та 
обґрунтованості одержаних результатів дослідження, для вирішення поставлених завдань використовувалися 
такі методи: індукції та дедукції – при проведенні теоретичних узагальнень, висновків; метод аналогій – при 
порівнянні зарубіжного досвіду політики зайнятості; економіко-статистичний метод – при аналізі макроекономічної 
політики України; ретроспективний аналіз, який визначає політику зайнятості; методи системного аналізу та 
узагальнення. 

Результати. Розкрито зміст і структуру політики зайнятості держави. Доведено доцільність формування 

системи реалізації завдань політики зайнятості України на основі іноземного досвіду у цій сфері.  
Наукова новизна. Дістав подальшого розвитку теоретичний і практичний аналіз політики зайнятості 

України, зокрема розкрито зміст політики зайнятості держави у взаємозв’язку із запровадженням заходів, які 
дадуть змогу покращити ситуацію зайнятості на національному ринку праці, що сприятиме побудові нової 
соціально орієнтованої моделі регулювання ринку праці, покращенню соціальної сфери України й економічного та 
соціального рівня розвитку суспільства загалом. 

Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані державними органами, які 

професійно займаються політикою зайнятості в країні, а також при розробці програмних документів стосовно 
вдосконалення політики зайнятості в Україні. 

Ключові слова: безробіття, ринок праці, підприємницька діяльність, конкурентна робоча сила, 

Європейська стратегія зайнятості, рівень безробіття, моделі ринку праці. 
 

Bashnianyn H.I., Palasevych M.B., Svintsov O.M. INTERNATIONAL EXPERIENCE OF REGULATION OF 
EMPLOYMENT AND POSSIBILITY OF ITS USE IN UKRAINE 

Purpose. The aim of the article is to analyze the employment policy in Ukraine and study foreign experience in 

this area, as well as, on the basis of research, give recommendations on improving the employment policy in Ukraine. 
Methodology of research. General scientific and specific methods of cognition are used in the process of 

research. Theoretical, methodological and informational basis for conducting researches are made by scientists of 
domestic and foreign scientists on the issues of employment policy analysis. The following methods are used to solve the 
problems in order to ensure the reliability and validity of the results of the research: induction and deduction – during 
theoretical generalizations, conclusions; the method of analogies – when comparing the foreign experience of 
employment policy; economic and statistical method – in the analysis of macroeconomic policy of Ukraine; a 
retrospective analysis that determines the employment policy; methods of system analysis and generalization. 

Findings. The content and structure of the state employment policy is revealed. The expediency of forming a 

system for implementing the employment policy of Ukraine based on foreign experience in this area has been proved.  
Originality. The theoretical and practical analysis of the employment policy of Ukraine has been further 

developed, in particular, the content of the state employment policy is disclosed in conjunction with the introduction of 
measures that will improve the employment situation in the national labour market, which will contribute to the 
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construction of a new socially oriented model of labour market regulation, improvement of the social sphere in Ukraine 
and the economic and social level of development of society as a whole. 

Practical value. The results of the study can be used by state authorities professionally engaged in employment 

policy in the country, as well as in the development of policy documents on improving the employment policy in Ukraine. 
Key words: unemployment, labour market, entrepreneurial activity, competitive labour force, European 

employment strategy, unemployment rate, labour market model. 
 

Башнянин
 

Г.И., Паласевич Н.Б., Свинцов А.Н. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЗАНЯТОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ 

Цель. Проанализировать политику занятости в Украине и изучить зарубежный опыт в этой области, а 

также, на основе исследований, дать рекомендации по совершенствованию политики занятости в Украине. 
Методика исследования. В процессе исследования применялись общенаучные и специфические методы 

познания. Теоретическую, методологическую и информационную основу проведения исследований составили 
научные труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам анализа политики занятости. В целях 
обеспечения достоверности и обоснованности полученных результатов исследования, для решения 

поставленных задач использовались следующие методы: индукции и дедукции  при проведении теоретических 

обобщений, выводов; метод аналогий  при сравнении зарубежного опыта политики занятости; экономико-

статистический метод  при анализе макроэкономической политики Украины; ретроспективный анализ, 
определяющий политику занятости; методы системного анализа и обобщения. 

Результаты. Раскрыто содержание и структуру политики занятости государства. Доказана 

целесообразность формирования сферы для реализации задач занятости политики Украины на основе 
иностранного опыта в этой сфере.  

Научная новизна. Получил дальнейшее развитие теоретический и практический анализ политики 

занятости Украины, в частности раскрыто содержание политики занятости государства во взаимосвязи с 
введением мер, которые позволят улучшить ситуацию занятости на национальном рынке труда, что будет 
способствовать построению новой социально ориентированной модели регулирования рынка труда, улучшению 
социальной сферы Украины и экономического и социального уровня развития общества в целом. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы государственными 

органами, которые профессионально занимаются политикой занятости в стране, а также при разработке 
программных документов по совершенствованию политики занятости в Украине. 

Ключевые слова: безработица, рынок труда, предпринимательская деятельность, конкурентная рабочая 

сила, Европейская стратегия занятости, уровень безработицы, модели рынка труда. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ТА ЧИННИКИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Постановка проблеми. Сільське господарство історично відіграє важливу роль у розвитку 

економіки України. Воно не тільки покликане забезпечувати населення продуктами харчування, 
формувати продовольчу безпеку та продовольчу незалежність країни, але й має високий експортний 
потенціал, що дає можливість Україні ефективно інтегруватися в світогосподарські структури, 
нарощуючи власну конкурентоспроможність. 

Перехідний період України від планової економіки до ринкової був тривалим і зробив сильний 
тиск на сільське господарство. Економічна криза, що охопила разом з усією економікою і сільське 
господарство, створила в аграрному секторі досить складні умови для товаровиробників. В результаті 
втрачається генетичний потенціал в рослинництві і тваринництві. Сільське господарство не має 
можливості повністю забезпечувати свої потреби за рахунок вітчизняного виробництва і змушене 
вдаватися до закупівель значних обсягів товарів в інших країнах. Це стосується, в першу чергу, 
насіння сільськогосподарських культур, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, пально-
мастильних матеріалів, технічних засобів тощо. 
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Крім того, в Україні відбулася лібералізація зовнішньої торгівлі, що означає відкриття економіки 
для міжнародної конкуренції, посилилося внутрішнє суперництво між галузями і всередині галузі за 
кращі і дешевші виробничі фактори. Україна взяла на себе різні міжнародні зобов’язання, ставши 
членом Світової організації торгівлі (СОТ), уклавши угоду про асоційоване членство з ЄС, що також 
вимагає серйозних змін в галузі і в умовах господарювання. 

За даними СОТ [14], сільське господарство України займає трохи більше одного відсотка 
світового експортного ринку сільськогосподарської продукції. І це в той час, коли галузь визнана 
опорною, яка повинна взяти на себе провідну роль у розвитку економіки, а потім і зайняти ключове 
місце в її структурі. Такий стан необхідно докорінно змінити. Україна зобов’язана зайняти гідне місце в 
світовому економічному просторі серед розвинених країн, знайти свій власний напрямок ефективної 
економічної інтеграції, який найбільше відповідав би її національним інтересам і враховував наявні 
ресурси, географічне положення, потенційні можливості. Саме тому для України питання підвищення 
конкурентоспроможності сільського господарства, оцінка його потенційних можливостей, визначення 
факторів впливу є актуальним і стає рушійним мотивом сучасних економічних реформ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання оцінки та забезпечення 
конкурентоспроможності українських сільськогосподарських підприємств і сільськогосподарської 
продукції досліджували такі вчені, як: В. Г. Андрійчук [1], А. І. Котікова [5], Д. Г. Легеза [6], М. І. Малік 
[7], В. Я. Месель-Веселяк [8], О. А. Нужна [7], В. М. Трегобчук [4] та ін. Питання оцінки 
конкурентоспроможності сільського господарства як виду економічної діяльності з урахуванням його 
участі у зовнішньоекономічній діяльності були досліджені нами раніше [9; 10]. Зокрема, було 
запропоновано методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності сільського господарства, в основі 
яких лежить оцінка групових показників (оціночних критеріїв) конкурентоспроможності, які після 
зважування формують інтегрований індекс конкурентоспроможності сільського господарства. 

Разом з тим, значна частина проблемних питань вимагає більш детального вивчення. Зокрема, 
це питання, пов’язані з визначенням чинників впливу на конкурентоспроможність вітчизняного 
сільського господарства. 

Постановка завдання. Мета статті  визначити та проаналізувати чинники забезпечення 
конкурентоспроможності сільського господарства України в умовах міжнародної економічної інтеграції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Конкурентоспроможність сільського господарства 
характеризується його здатністю пропонувати на ринок конкурентоспроможні товари і визначається 
рівнем конкурентоспроможності його підприємств, з одного боку, і рівнем конкурентоспроможності 
продукції – з іншого. 

Сільське господарство України за основними макроекономічними показниками зараз 
розвивається досить динамічно. Так, питома вага галузі в ВВП країни становить понад 10%. За останні 
5 років вона збільшилася більш ніж на 2 п.п. Частка валової доданої вартості сільського господарства 
в економіці країни становить 13,7% (зростання на 5 п.п. за період 2012-2017 рр.). В галузі задіяно 
17,6% всього зайнятого населення [12; 13]. Спостерігається збільшення обсягів виробництва і 
реалізації продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, підвищення рівня зайнятості, 
зростання обсягів капіталовкладень. Багато підприємств цієї галузі є вже досить 
конкурентоспроможними суб’єктами внутрішнього і зовнішнього ринку. Однак, з огляду на внутрішні 
соціально-економічні проблеми, коливання кон’юнктури світового ринку, їх позиції нестабільні і 
вимагають постійної уваги і зусиль з підтримки. 

Як показало дослідження, до 2015 р. інтегрований індекс конкурентоспроможності вітчизняного 
сільського господарства зростав в середньому на 30% щорічно, проте в 2016 р. відбулося його істотне 
зниження, що свідчить про погіршення ситуації в галузі, а, отже, і про зниження 
конкурентоспроможності аграрного сектора [10, с. 20]. У 2017 р. ситуація дещо покращилася і індекс 
знову почав підвищуватися (на 11,4% в порівнянні з 2016 р.), однак не вийшов на показники 2015 р. 

Причинами ситуації, що склалася в сільському господарстві України, доцільно визнати 
недостатність забезпечення ресурсами розвитку на тлі їх неефективного використання. Наприклад, 

хоча обсяги капіталовкладень в галузі і зростають  темп зростання в середньому за 2012-2017 рр. 
становив 107,8% [12; 13], однак це означає, що подвоєння їх відбудеться тільки протягом 12-13 років і 
в сучасних умовах є досить повільним. Крім того, дослідженнями встановлено, що лише незначна 
частина капіталовкладень спрямовувалась на оновлення і модернізацію основних виробничих засобів, 
що, відповідно, ускладнює впровадження сучасних прогресивних технологій та інноваційної техніки. 

Разом з тим, хоча обсяги виробництва сільськогосподарської продукції і збільшувалися, але 
темпи їх зростання і темпи зростання валової доданої вартості були ще повільнішими – не 
перевищували й 105% [2; 12; 13]. Це свідчить про порушення ключового правила економічного 
розвитку, при якому темп зростання результативних ознак господарювання (в даному випадку обсягів 
виробництва продукції і валової доданої вартості) повинні перевищувати темпи зростання факторних 
ознак (в даному випадку капіталовкладень). 

Крім цього, в галузі спостерігаються недостатній рівень застосування сучасних техніко-
технологічних інновацій в рослинництві і особливо в тваринництві, які дозволили б скоротити терміни 
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виробництва сільськогосподарських продуктів; неналежний рівень розвитку елементів первинної 
обробки та переробки продукції, що нівелювало б подовжені сільськогосподарські цикли; неефективність 
кредитної і фінансової політики товаровиробників, складність отримання кредитних коштів тощо. Якщо 
говорити про міжнародну конкурентоспроможність сільського господарства України, то на тлі збільшення 
обсягів експорту, зростання частки світового товарного ринку ми спостерігаємо надзвичайно низькі 
обсяги надходження іноземних інвестицій в галузь (за період 2010-2017 рр. обсяги прямих іноземних 
інвестицій (ПІІ) в сільське господарство України були дуже незначними, їх частка в загальних обсягах ПІІ 
в України становила 1,72-1,33%. Причому за аналізований період сума іноземних інвестицій в 
сільському господарстві зменшилась на 15%, що говорить про значний відтік іноземного капіталу з галузі 
[12; 13]), поступове нарощування імпорту, а також як негативне явище доцільно відзначити експорт 
українських сільськогосподарських товарів з низькою часткою доданої вартості. 

Результати проведеного аналізу показали, що на конкурентоспроможність сільського 
господарства впливають фактори як стимулюючого, так і дестабілізуючого характеру. Відповідно їх 
доцільно систематизувати за групами: 

1) чинники, які сприяють підвищенню конкурентоспроможності (стимулятори); 
2) чинники, що перешкоджають підвищенню конкурентоспроможності (дестимулятори). 
У свою чергу, в кожній з цих груп варто виділити фактори ендогенного та екзогенного впливу 

(рис. 1). 
До стимуляторів екзогенного впливу доцільно віднести: 
Державна підтримка сільського господарства та протекціоністські заходи. Державна 

підтримка в цілому позитивно впливає на конкурентоспроможність сільського господарства, так як 
сприяє технологічним змінам в сільськогосподарському виробництві, оскільки в ситуації дефіциту 
фінансових ресурсів дає можливість виробникам подолати свої кредитні обмеження й інвестувати в 
нові технології і техніку. Також державна підтримка впливає на рішення виробників щодо більш 
ефективного розподілу ресурсів. А це в кінцевому підсумку сприятиме забезпеченню високої якості 
продукції та зниження виробничих витрат. 

Держава також згідно Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [11] зобов’язана 
здійснювати захист інтересів національних товаровиробників у зовнішньоекономічній діяльності і 
таким чином сприяти їх конкурентоспроможності на світових ринках. 

Ставши членом СОТ, Україна отримала доступ до механізму врегулювання суперечок, що 
забезпечує захист національних інтересів і в такий спосіб усунення дискримінації при здійсненні 
зовнішньої торгівлі; можливість реалізації своїх поточних і стратегічних торговельно-економічних 
інтересів шляхом участі у багатосторонніх торговельних переговорах при виробленні нових правил 
міжнародної торгівлі. Беручи участь у новому раунді багатосторонніх переговорів, започаткованому 
Конференцією міністрів СОТ у м. Доха (Катар), Україна на рівноправній основі, як і будь-який член цієї 
організації, зможе використовувати положення Генеральної угоди угод і правил СОТ щодо захисту 
своїх національних економічних інтересів, спрощення доступу вітчизняної продукції на світовий ринок, 
вирішення торговельних суперечок тощо. 

Проте, державна підтримка може носити і дестимулюючий характер: спотворити конкуренцію 
господарств та негативно вплинути на їх конкурентоспроможність. Як свідчить досвід останніх років, в 
Україні кошти державної підтримки використовуються не в повній мірі та неефективно. Наприклад, з 
6,7 млрд гривень, які були виділені в 2018 р. на підтримку аграріїв, було використано лише близько 
третини. Крім того, недостатня активність державної політики щодо підтримки родючості ґрунтів 
призводить до збільшення частки ґрунтів, які є непридатними для ведення сільського господарства, а 
недостатність державного цільового фінансування науково-прикладних розробок в аграрному секторі 
зумовлює незадовільну якість насіннєвого та племінного матеріалу, обмежує продуктивність 
сільськогосподарського виробництва. 

Лібералізація зовнішньої торгівлі. Лібералізація зовнішньої торгівлі сільськогосподарською 
продукцією через зниження торговельних бар’єрів позитивно впливає не тільки на 
конкурентоспроможність сільського господарства, а й взагалі на соціальну та економічну ситуацію в 
країні, сприяє підвищенню зайнятості населення та поліпшенню індивідуального добробуту громадян. 
Зниження рівня торговельних бар’єрів сприяє зниженню вартості імпортних товарів і послуг, а також 
дешевшає вітчизняна продукція, у виробництві якої використовуються імпортні комплектуючі. Вільна 
торгівля сприяє посиленню конкуренції, мотивує вітчизняних виробників шукати шляхи підвищення 
ефективності ведення господарської діяльності, забезпечувати високу якість продукції, знижувати 
ціни. 

Починаючи з 2014 р., сільське господарство займає лідируючі позиції в українському експорті. 
Так, в 2017 р. експорт продукції сільського господарства зріс більш ніж в 2,2 рази у порівнянні з 2010 
р.: до 10,325 млрд дол. США проти 4,747 млрд у 2010 р. У результаті питома вага сільського 
господарства в загальній структурі експорту товарів з України в 2017 р. зросла до 23,9% проти 9,2% в 
2010 р. [13]. Постійним є збереження позитивного сальдо зовнішньої торгівлі – експорт 
сільськогосподарської продукції перевищує імпорт майже в 5 разів. 
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Рис. 1. Чинники, що впливають на конкурентоспроможність сільського господарства 
України  

Джерело: сформовано автором 

 
Однак, лібералізація сприяє не тільки розвитку сільського господарства, підвищенню його 

ефективності та конкурентоспроможності, але також відбувається зняття навантаження на територіях 
ризикованого землеробства і масштабне вивільнення земель. Позитивним у цьому є те, що на цих 
землях відновлюються природні екосистеми, але з іншого боку – очевидними будуть втрати 
біорізноманіття, пов’язаного з традиційним сільським господарством. Відбувається інтенсифікація 
аграрного виробництва в освоєних регіонах, де скорочується питома вага природних і напівприродних 
екосистем. Угода СОТ про сільське господарство, яке регулює торгівлю продуктами аграрного 
виробництва і механізми застосування державних заходів його регулювання, можуть привести до 
розширення ріллі в сприятливих для аграрного виробництва регіонах і до її вивільнення в зоні 
ризикованого землеробства. 
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 Вичерпність або 
обмеженість ресурсів. 
 Низька капіталізація 
сільськогосподарських 
підприємств. 
 Обмеженість фінансових 
можливостей 
сільськогосподарських 
виробників. 
 Низький рівень 
матеріально-технічного 
забезпечення та 
обслуговування. 
 Низький рівень заробітної 
плати, відсутність мотивації 
до праці. 
 Неефективний 
менеджмент. 
 Відсутність вільного 
конкурентного ринку землі 
та інші. 

 Нестабільна 
макроекономічна ситуація в 
країні. 
 Здорожчання вхідних 
ресурсів, передусім 
техніки, паливо-мастильних 
матеріалів, добрив, засобів 
захисту рослин та тварин. 
 Недостатній рівень 
розвитку вітчизняної 
фінансово-кредитної 
системи. 
 Нерозвиненість сфери 
страхування кредитних та 
виробничих ризиків. 
 Нерозвиненість 
інфраструктури. 
 Низький рівень розвитку 
обслуговуючих галузей та 
інші. 
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 Державна підтримка та 
протекціоністські заходи. 
 Лібералізація зовнішньої 
торгівлі. 
 Участь у міжнародному 
поділі праці.  
 Розвиток науково-
технічного прогресу, 
удосконалення інновацій. 
 Динамічність і ємність 
внутрішнього ринку 
сільськогосподарської 
продукції та продуктів її 
переробки. 
 Стан конкуренції на 
внутрішньому ринку (в 
середині галузі, за 
продукцією, з боку імпорту). 
 Доступ до ринку ресурсів 
тощо. 

 Підвищення ефективності 
господарювання і 
використання ресурсів. 
 Наявність ефективної 
стратегії, ефективної 
організації виробництва. 
 Здатність до 
впровадження новітніх 
технологій. 
 Забезпеченість 
висококваліфікованим 
персоналом та 
ефективність його 
використання. 
 Спеціалізація 
(диверсифікація) 
виробництва тощо. 
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Участь в міжнародному поділі праці. Сільське господарство України на сьогодні розширює свою 
присутність на світових товарних ринках. Якщо в 1997 р. його частка на світовому експортному ринку 
сільгосппродукції становила 0,32%, то в 2016 р вже 1,01% [14]. За окремими продуктами Україна 
займає лідируючі позиції. Так, наприклад, завдяки сільськогосподарському експорту Україна 
забезпечує 12% світового ринку зерна, займає 2-е місце в світі з експорту молочної сироватки, 4-е 
місце з експорту кукурудзи, ячменю, ріпаку, 6-е з торгівлі пшеницею, 7-е по експорту сої. Це позитивно 
позначається на його конкурентоспроможності, так як створює можливості доступу до передових 
технологій, інвестиційних коштів; збільшення розмірів ринку дає можливість використовувати ефект 
від масштабів виробництва і отримувати додаткові прибутки при реалізації товарів на зовнішніх 
ринках, забезпечує кращі умови торгівлі, розширення торгівлі паралельно з поліпшенням 
інфраструктури тощо. Вихід на світові товарні експортні ринки стимулює вітчизняних 
сільськогосподарських товаровиробників забезпечувати високу якість продукції, отримувати 
міжнародні сертифікати якості. 

Розвиток науково-технічного прогресу, вдосконалення інновацій, зокрема генної інженерії, 
гібридизації. З розвитком науково-технічного прогресу роль ресурсних переваг різко знижується, в 
тому числі і в сільському господарстві, тобто наявність тільки одних ресурсів вже не є достатньою 
умовою для забезпечення конкурентоспроможності, тим більше в умовах їх обмеженості і вичерпності. 
Науково-технічний потенціал стає фактором виробництва і конкурентоспроможності. Інновації 
сприяють підвищенню продуктивності та зменшення витрат на виробництво сільськогосподарської 
продукції. Так, наприклад, нові або вдосконалені технології можуть компенсувати менш родючі ґрунти, 
менш сприятливий клімат, сприяти підвищенню стійкості рослин і худоби до посухи та захворювань, 
це дозволить підвищити якість продукції, поліпшити її харчосмакові якості і поживну цінність, 
збільшити терміни зберігання, спростити процес транспортування. Все це, в свою чергу, може 
забезпечити значні конкурентні переваги. 

Динамічність і ємність внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції та продуктів її 
переробки. Наявність великого внутрішнього ринку для реалізації сільськогосподарської продукції 
створює передумови для нарощування обсягів виробництва і використання ефекту масштабу, таким 
чином знижуючи собівартість продукції. 

Стан конкуренції на внутрішньому ринку. Наявність на внутрішньому ринку конкурентів-
виробників сприяє розвитку здорової конкуренції, що в свою чергу спонукає до підвищення 
ефективності господарської діяльності, забезпечення якості продукції та зниження її ціни, сприяє 
виділенню найбільш ефективних виробництв, здатних займати конкурентні позиції на світових 
товарних ринках. Ключовим моментом тут є якість продукції та її відповідність міжнародним 
стандартам. 

Доступ до ринків ресурсів. Вільний доступ до ринків таких ресурсів, як сільськогосподарська 
техніка, паливно-мастильні матеріали, насіння, добрива та хімікати, засоби захисту рослин і тварин 
тощо, є важливим для конкурентоспроможності сільського господарства. Це позитивно позначиться на 
ефективності їх функціонування, зниженні витрат, збільшенні доходів, забезпеченні якості, збереженні 
родючості ґрунтів. І навпаки, труднощі на шляху отримання необхідних для ведення господарства 
ресурсів, їх подорожчання негативно впливає на конкурентоспроможність і ефективність виробничої 
діяльності. І навіть можуть становити загрозу продовольчій безпеці країни. 

До дестимуляторів екзогенного впливу відносяться: 
Нестабільна макроекономічна ситуація в країні. Забезпечення макроекономічної стабільності є 

ключовим елементом для створення середовища, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності 
економіки, в тому числі й сільського господарства. Стабільність макроекономічного середовища – це 
важливий фактор, який визначає експортний потенціал і рівень конкурентоспроможності на зарубіжних 
ринках. На жаль, на сьогодні вітчизняне сільське господарство змушене функціонувати в умовах 
значної інфляції, фінансової нестабільності, девальвації національної валюти, великих бюджетних 
дисбалансів тощо, що звичайно ж негативно позначається на результатах його діяльності та 
конкурентоспроможності. 

Недостатній рівень розвитку вітчизняної фінансово-кредитної системи. Це проявляється у 
досить високій вартості банківських кредитів і позик. В сучасних економічних умовах забезпечення 
сільського господарства України фінансовими, в тому числі й кредитними ресурсами, є однією з 
необхідних передумов ефективного його функціонування. Без фінансових ресурсів неможлива 
глибока структурна перебудова галузі. Їх використання має сприяти забезпеченню потреб в 
необхідних матеріалах, технологіях, матеріально-технічному оснащенню, а головне – стимулювати 
розвиток економічно ефективних та конкурентоспроможних товаровиробників, що дало б змогу 
сільському господарству України в повній мірі вписатися в систему міжнародного поділу праці.  

На відміну від інших галузей, сільське господарство має певні характерні особливості, що 
визначаються природно-кліматичними та соціально-економічними факторами, а саме сезонністю 
виробничого процесу, наявністю розриву між вкладенням коштів у виробничий процес та їх 
надходженням від реалізації виробленої продукції, безперервністю процесів відтворення, низьким 
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рівнем фондоозброєності праці, високим фізичним і, головне, моральним зносом засобів виробництва, 
диспаритетом цін закупівельних і реалізаційних, високим ступенем ризикованості тощо. Всі ці 
особливості обмежують можливості господарств щодо залучення додаткових коштів для розвитку 
бізнесу. Крім того, основною проблемою банківського кредитування сільськогосподарських 
підприємств на сьогодні є те, що в них практично відсутні об’єкти застави, які вони можуть надати для 
отримання кредиту. 

Обсяги банківського кредитування сільського господарства України поступово збільшуються – 
середньорічні зміни становлять понад 30%; знижуються процентні ставки по кредитах; зменшується 
частка кредитів, отриманих в іноземній валюті; істотно знизився рівень боргового навантаження до 
19%, що свідчить про хорошу платіжну дисципліну суб’єктів кредитування. Але також слід зазначити, 
що кредитування сільськогосподарських підприємств в основному відбувається за короткостроковими 
договорами, тобто залучені кошти використовуються для покриття сезонних витрат, забезпечення 
поточної господарської діяльності, таких як придбання пально-мастильних матеріалів, добрив, 
насіннєвого матеріалу, засобів захисту рослин, ветеринарних препаратів тощо. На жаль, 
довгострокове кредитування, яке має на меті забезпечення розвитку, модернізацію матеріально-
технічної бази, технологічне оновлення, знаходиться на дуже низькому рівні. 

Недостатній розвиток фінансово-кредитної системи призводить до того, що господарства за 
відсутності коштів змушені використовувати застарілі сільськогосподарські машини, застаріле 
обладнання для охолодження молока, сушіння зерна тощо. А це в свою чергу призводить, наприклад, 
у рослинництві, до неякісного обробітку ґрунту, неоптимальної щільності і глибини посіву, невчасного 
та неточного внесення добрив та агрохімікатів, недостатнього використання вологи, більш високих 
витрат на виробництво, зниження врожаю, більших втрат врожаю як за обсягом, так і за якістю. У 
тваринництві це призводить до невчасної і неякісної підготовки та зберігання кормів, погіршення 
здоров’я тварин, зниження якості виробництва молока, неможливості інвестувати у кращий генофонд 
тощо. 

Нерозвиненість сфери страхування кредитних і виробничих ризиків. Управління ризиками з 
кожним роком стає все більшою проблемою для сільськогосподарських виробників. Зміна клімату, 
шкідники та хвороби з усіма їх економічними, екологічними і соціальними витратами, зміни в 
національній економіці, світові цінові сплески і коливання у світовій економіці вимагають від 
сільськогосподарських підприємств та уряду розробляти адаптивні стратегії управління ризиками. На 
сьогодні в Україні відсутня ефективна система страхування ризиків сільськогосподарських виробників, 
що відповідно негативно позначається на ефективності їх господарської діяльності та 
конкурентоспроможності. 

Нерозвиненість інфраструктури. Наявність якісної інфраструктури є надзвичайно важливим як 
для забезпечення реалізації сільськогосподарської продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, так і 
взагалі для ефективного ведення господарської діяльності. Наявність гарних доріг, залізниць, портів, 
транспортних засобів, високотехнологічних елеваторів, складських приміщень для зберігання 
сільськогосподарської продукції, зрошувальних систем тощо важливі для забезпечення і підвищення 
конкурентоспроможності сільського господарства, так як сприятимуть зменшенню втрат врожаю, 
забезпечення його якості, зменшенню витрат на виробництво і реалізацію сільськогосподарської 
продукції, зниженню втрат продукції при її транспортуванні і зберіганні, збільшенню доходів. Важливим 
також є наявність розвиненої ринкової інфраструктури, а саме товарних бірж, оптових ринків, аукціонів, 
вдосконалення біржових інструментів, зокрема активізація торгівлі ф’ючерсними контрактами на 
поставку сільськогосподарської продукції з метою страхування (хеджування) цінових ризиків 
сільгоспвиробників в майбутньому. 

Низький рівень розвитку обслуговуючих галузей. Наявність конкурентоспроможних 
обслуговуючих галузей, а для сільського господарства це галузі, що забезпечують його засобами 
виробництва, здійснюють переробку сільськогосподарської продукції та обслуговують саме 
виробництва, створює конкурентні переваги й для самого сільського господарства, так як знову ж таки 
дає можливість доступу до новітньої техніки, якісної переробки, зменшення втрат і зниження витрат, 
зростання доходів. Проте, тут важливим є недопущення монополізму серед супутніх галузей, адже це 
створить передумови до насадження ними умов та цін, які не відповідатимуть ринковим і не 
сприятимуть конкурентоспроможності сільського господарства. 

До стимуляторів ендогенного впливу доцільно віднести: 
Підвищення ефективності господарювання та ефективності використання ресурсів 

забезпечує зниження витрат і собівартості і дозволяє знижувати ціни реалізації і, таким чином, формує 
конкурентні переваги за ціною. Сільське господарство України характеризується високими рівнями 
прибутковості. Високі показники рентабельності діяльності (11,7-43,0%), рентабельності власного 
капіталу (9,9-47,8%), активів (5,1-19,5%) за період 2012-2017 рр. свідчать про значні позитивні 
структурні та організаційні зміни в галузі [3]. Однак, якщо протягом періоду 2012-2015 рр. 
спостерігалася стійка тенденція підвищення всіх показників рентабельності в середньому в 3,2-4,8 
рази, то вже в 2016-2017 рр. відзначається їх зниження в середньому на 49%. За умови збереження 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИММ  ГГООССППООДДААРРССТТВВООММ 

 
 

 17 

тенденції, що склалася, в найближчій перспективі можна очікувати значного погіршення результатів 
діяльності підприємств галузі та зниження її конкурентоспроможності. 

Забезпеченість висококваліфікованим персоналом і ефективність його використання. 
Сільськогосподарські підприємства, в роботі яких задіяний висококваліфікований персонал, 
демонструють кращі результати роботи і є більш ефективними. В основному це пояснюється їх більш 
сучасним рівнем освіти, а саме знаннями передових технологій, інтересом до структурних змін, 
залучення інвестицій. Висококваліфікований персонал більш досвідчений і може застосовувати свої 
знання для більш ефективного використання наявних ресурсів. На жаль, незначна кількість 
високотехнологічних і модернізованих робочих місць і поширення ручної праці в аграрному секторі 
України зумовлюють зростання попиту на низькокваліфіковану робочу силу. Дана тенденція попиту в 
сільському господарстві призводить до значних втрат кваліфікованої робочої сили, викликає втрату 
мотивації до праці і до професійної освіти. 

Диверсифікація/спеціалізація. Високий рівень спеціалізації сільськогосподарських підприємств 
досить часто є фактором ефективного ведення сільського господарства, що виникає внаслідок 
економії на масштабі, економії часу, більш ефективного використання навичок та знань спеціалістів, 
оскільки дозволяє їм зосередити свою увагу на небагатьох завданнях, конкретних технологіях і тим 
самим покращує практику управління тощо. Як правило, спеціалізація сприяє підвищенню 
продуктивності праці, позитивно позначається на продуктивності факторів виробництва.  

Натомість диверсифікація сільськогосподарського виробництва дозволяє встановити баланс між 
витратами та доходами, сприяє зниженню ризиків (наприклад, втрата всього урожаю від шкідників чи 
тварин від захворювань) та підвищенню стійкості до зовнішніх шоків, що робить сільськогосподарське 
виробництво більш ефективним, так як дає можливість адекватно реагувати на зміни кон’юнктури 
ринку, перепрофілювати виробництво.  

До дестимуляторів ендогенного впливу відносяться: 
Низька капіталізація сільськогосподарських підприємств. Капіталізація забезпечує 

конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств, їх фінансову стійкість і 
платоспроможність. Сьогодні слід відзначити низький рівень капіталізації, що свідчить про високий 
ступінь ризикованості сільськогосподарського виробництва. Це обмежує можливості господарств по 
залученню додаткових коштів для розвитку виробництва. 

Неефективний менеджмент. Проблемою розвитку та конкурентоспроможності сільського 
господарства України є також проблема ефективного менеджменту. Україна має родючі землі, 
сприятливі для ведення сільськогосподарського виробництва кліматичні умови, кваліфікованих 
фахівців. Однак відчувається дефіцит нової ідеології, технології та культури управління, а також 
оптимізму й ініціативності. На більшості сільськогосподарських підприємствах керівниками є в 
основному фахівці старшого віку з усталеним стилем, поглядами і звичками, великим досвідом 
управління за «традиційними» принципами. Старі стереотипи заважають багатьом керівникам перейти 
на новий стиль управління, вони свідомо чи несвідомо стримують інноваційні процеси. 

Низький рівень оплати праці в сільському господарстві. Незважаючи на те, що заробітна плата 
працівників сільського господарства в Україні зростає, її розмір залишається нижчим заробітної плати 
працівників, зайнятих у промисловості, і становить лише 75,5% від їхньої зарплати. [13] Низька 
заробітна плата призводить до втрати цінності сільської праці, відсутності мотивації до роботи в 
сільському господарстві, зростання бідності, поглиблення соціального і майнового розшарування, а 
отже, і зростання відтоку економічно активного населення за межі сільських поселень. 

Відсутність вільного конкурентного ринку землі. Земля є основним фактором 
сільськогосподарського виробництва. Ліберальна політика землекористування має тенденцію 
стимулювати конкурентоспроможність і зростання сільськогосподарського виробництва. З одного боку, 
розблокування ринку земель створить можливість використовувати їх в якості застави, таким чином 
перекриваючи кредитні ризики банку і буде сприяти розвитку ефективного банківського кредитування 
сільського господарства. З іншого боку –l сприяти створенню ефективних масштабів фермерських 
господарств. На сьогодні земля не є товаром в Україні. Тому з метою підвищення 
конкурентоспроможності сільського господарства актуальним є розблокування ринку земель, 
створення ефективного ринку землі. 

Висновки з проведеного дослідження. За результатами проведеного дослідження доцільно 
зробити висновок, що, незважаючи на високі показники діяльності сільського господарства України за 
останні п’ять років, спостерігається тенденція до їх погіршення, що в свою чергу негативно 
позначається на конкурентоспроможності галузі. У статті здійснено аналіз та систематизацію чинників 
конкурентоспроможності сільського господарства України. Найбільш значимими чинниками, які 
запобігають посиленню конкурентоспроможності сільського господарства України, визначено 
недостатність забезпечення ресурсами розвитку на тлі їх неефективного використання.  

Усвідомлення наявності стимулюючих і дестимулюючих чинників, ступеня їх впливу на рівень 
конкурентоспроможності, створить можливість до розробки ефективної державної політики щодо 
розвитку і підтримки аграрної сфери, яка має бути зосереджена на гармонізації інтересів держави, 
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підприємств і населення; з формуванням інноваційної та водночас соціально-орієнтованої моделі 
розвитку; дозволить оптимізувати напрями державної політики щодо забезпечення 
конкурентоспроможності сільського господарства України на основі вивчення її переваг і слабких 
сторін. Це може стати перспективними напрямами подальших наукових розвідок та публікацій. 
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Патика Н.І. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ТА ЧИННИКИ ЇЇ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Мета. Визначити та проаналізувати чинники забезпечення конкурентоспроможності сільського 

господарства України в умовах міжнародної економічної інтеграції. 
Методика дослідження. У процесі дослідження використано такі методи: аналізу та синтезу, за допомогою 

яких було систематизовано чинники конкурентоспроможності; порівняння й узагальнення, економіко-статистичний 
– для здійснення діагностики тенденцій розвитку сільського господарства України. 

Результати. Проведено аналіз динаміки розвитку сільського господарства України за період 2012-2017 рр. 

Виявлено тенденцію до погіршення економічних показників, що, в свою чергу, негативно позначається на рівні 
конкурентоспроможності галузі. Систематизовано та охарактеризовано чинники впливу на рівень 
конкурентоспроможності сільського господарства України. Встановлено, що найбільш значимими чинниками, які 
не сприяють росту конкурентоспроможності сільського господарства України, є недостатнє забезпечення галузі 
ресурсами та їх неефективне використання. 

Наукова новизна. Систематизовано чинники забезпечення конкурентоспроможності сільського 

господарства в умовах міжнародної економічної інтеграції з виділенням груп (стимулятори і дестимулятори, 
екзогенного й ендогенного впливу), що дозволить сформувати заходи аграрної політики підвищення 
конкурентоспроможності сільського господарства. 

Практична значущість. Виокремлення стимулюючих і дестимулюючих чинників, оцінка ступеня їх впливу 

на рівень конкурентоспроможності сільського господарства України, дозволить розробити ефективну 
довгострокову державну політику щодо розвитку і підтримки аграрної сфери, забезпечення 
конкурентоспроможності сільського господарства на основі вивчення її переваг і слабких сторін, яка буде 
зосереджена на гармонізації інтересів держави, підприємств і населення; з формуванням інноваційної та 
одночасно соціально-орієнтованої моделі розвитку. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, розвиток, державна аграрна політика, чинники 

конкурентоспроможності, сільське господарство. 
 

Patyka N.І. COMPETITIVENESS OF THE UKRAINE’S AGRICULTURE AND FACTORS OF ITS ENSURING 
Purpose. The aim of the article is to identify and analyse the factors of ensuring the Ukraine’s agriculture 

competitiveness in international economic integration conditions. 
Methodology of research. The following methods were used for this study: analysis and synthesis, through 

which the factors of competitiveness were systematized; comparison and generalization; economic and statistical – for 
the diagnostics of trends in the Ukraine’s agriculture development. 

Findings. According to the determined economic indicators, the dynamics of the Ukraine’s agriculture 

development for the period of 2012-2017 were analysed. According to the results of the analysis, it is concluded that 
despite the high indicators of agricultural activity in Ukraine over the last five years, there is a tendency towards their 
deterioration, which in their turn negatively affects the competitiveness of the industry. The factors influencing the 
Ukraine’s agriculture competitiveness were systematized and characterized. The most significant factors preventing the 
Ukraine’s agriculture competitiveness are the lack of development resources and their ineffective use. 

Originality. The factors ensuring the Ukraine’s agriculture competitiveness with the allocation of groups 

(incentives – factors that enhance the competitiveness, disincentives – factors that reduce the competitiveness, factors of 
exogenous and endogenous influence) were systematized. This will allow to formulate measures of the agrarian policy of 
increasing the agriculture competitiveness. 

Practical value. Identification of incentivizing and disincentivizing factors, assessment of their influence degree on 

the level of Ukraine’s agriculture competitiveness, will allow to develop an effective long-term state policy on the 
development and support of the agrarian sphere, the ensuring the agriculture competitiveness based on a study of its 
advantages and weaknesses, policy, that will focus on harmonizing the interests of the state, enterprises and the public; 
with the formation of an innovative and at the same time socially-oriented model of development. 

Key words: competitiveness, development, state agrarian policy, factors of competitiveness, agriculture. 
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Патыка Н.И. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ И ФАКТОРЫ ЕЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Цель. Определить и проанализировать факторы обеспечения конкурентоспособности сельского хозяйства 

Украины в условиях международной экономической интеграции. 
Методика исследования. В процессе исследования использованы следующие методы: анализа и 

синтеза, с помощью которых были систематизированы факторы конкурентоспособности; сравнения и 
обобщения, экономико-статистический, на основе которых осуществлено диагностику тенденций развития 
сельского хозяйства Украины. 

Результаты. Проведен анализ динамики развития сельского хозяйства Украины за период 2012-2017 гг. 

Выявлена тенденция к ухудшению экономических показателей, что, в свою очередь, негативно сказывается на 
конкурентоспособности отрасли. Систематизированы и охарактеризованы факторы влияния на 
конкурентоспособность сельского хозяйства Украины. Установлено, что наиболее значимыми факторами, 
которые не способствуют росту конкурентоспособности сельского хозяйства Украины, выступают 
недостаточность обеспечения отрасли ресурсами и их неэффективное использование. 

Научная новизна. Систематизированы факторы обеспечения конкурентоспособности сельского хозяйства 

в условиях международной экономической интеграции с выделением групп (стимуляторы, дестимуляторы, 
экзогенного и эндогенного воздействия), что позволит сформировать мероприятия аграрной политики по 
повышению конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства. 

Практическая значимость. Выделение стимулирующих и дестимулирующих факторов, оценка степени их 

влияния на уровень конкурентоспособности сельского хозяйства Украины, позволит разработать эффективную 
долгосрочную государственную политику по развитию и поддержке аграрной сферы, обеспечению 
конкурентоспособности сельского хозяйства на основе изучения его преимуществ и слабых сторон, которая 
будет сосредоточена на гармонизации интересов государства, предприятий и населения; с формированием 
инновационной и одновременно социально-ориентированной модели развития. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, развитие, государственная аграрная политика, факторы 

конкурентоспособности, сельское хозяйство. 
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МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ 
ВАРТОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

 
Постановка проблеми. На тлі прогресу світової економіки технологічна архітектоніка 

національної економіки регресує. Досвід розвинених країн світу щодо економічного успіху в площині 
державного регулювання ринків продажу автомобілів світу свідчить на користь запровадження 
ефективної митної політики з використанням прозорих і чітких митних формальностей та спрощень 
процедур митного оформлення як для посадових осіб державних структур, так і підконтрольних 
суб’єктів і громадян. Саме тому доцільним є дослідження досвіду провідних країн світу при 
врегулюванні досліджуваної проблематики, зокрема США, Австралії та Нової Зеландії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню питань, пов’язаних з особливостями 
визначення митної вартості товарів,присвячена значна кількість наукових досліджень, серед яких 
варто виділити дослідження таких науковців, як: Бережнюк І. Г. [1], Терещенко С. С. [2], Прус Л. Р. [3]. 

Проте, сьогодні залишається ще багато дискусійних питань щодо особливостей визначення 
митної вартості транспортних засобів, що спричиняє необхідність вивчення міжнародних аспектів цієї 
процедури. 

Постановка завдання. З огляду на актуальність проблеми, основна мета статті полягає у 
дослідженні особливостей визначення митної вартості транспортних засобів у провідних країнах світу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В першу чергу, доцільним є вивчення досвіду 
визначення митної вартості транспортних засобів в США, оскільки саме вони є одним із найбільших 
імпортерів вживаних автомобілів в Україну. Процес купівлі авто на території США можна 
характеризувати як повністю вільний та необмежений з боку державних установ. Єдиним органом, 
який регулює діяльність автомобільних дилерів, здійснює їх реєстрацію та перевірку дотримання 
відповідних вимог законодавства штату, а також здійснює їх реєстрацію на території штатів є Відділ 
транспортних засобів (Department of Motor Vehicle). У кожному штаті існують окремі вимоги до дилерів, 
але всі вони включають спільні та загальні питання, зокрема, такі як: реєстрація дилера, продавців, 
видача спеціальних ліцензій та дозволів на продаж нових чи вживаних автомобілів та інші. Також 
Відділ встановлює окремі вимоги до процесу реєстрації придбаного автомобіля, сплати податків та 
відповідних зборів. 

Під час придбавання автомобіля у офіційного дилера або у іншого посередника, покупець 
проводить переговори щодо його вартості та інших питань, зокрема, таких як додання окремих опцій 
та вибору варіанту фінансування й оплати вартості автомобіля. У цьому процесі фактична вартість 
автомобілів, які були придбані у одного і того ж дилера різними покупцями, може суттєво відрізнятися 
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[4]. Під час переговорів щодо вартості автомобіля продавець сам вирішує на скільки йому занизити 
вартість, щоб здійснити його продаж та отримати прибуток. 

Після купівлі автомобіля продавець оформляє відповідні документи. До обов’язкового переліку 
входять: купча («bill of sale» або «purchase order»), в якій зазначається марка автомобіля, його 
вартість, ідентифікаційний номер (vehicle identification number) та інші позначки фінансової сторони 
купівлі; звіт щодо показника лічильника («odometer disclosure statement»), в якому реєструється 
фактичний показник лічильника автомобіля; свідоцтво на право власності («certificate of title for a 
vehicle») – у разі купівлі вживаного автомобіля або свідоцтво походження автомобіля («certificate of 
origin for a vehicle») – у разі купівлі нового автомобіля [4]. 

Виходячи з того, що процес купівлі автомобіля у США майже вільний і не регулюється 
державними структурами, то окремі обмеження та рамки процесу продажу автомобілів встановлює 
компанія-виробник. Так, компанією-виробником встановлюються ціни на нові автомобілі, за якими 
рекомендується дилерам їх продавати. Така ціна називається «рекомендована роздрібна ціна 
виробника» (Manufacturer’s Suggested Retail Price – MSRP). Як правило, дилер для зацікавлення 
покупця занижує свою ціну у порівнянні з ціною MSRP, але не нижче фактурної ціни (invoice price). 
Фактурною ціною вважається та, за яку дилер купує автомобілі у компанії-виробника,і, як правило, 
вона на 4000–6000 дол. США нижче від MSRP. 

Додатково існують ціни на опції, які також мають рекомендований виробником розмір та 
фактурну ціну для дилера. Отже, сам процес купівлі автомобіля складається з переговорів між 
покупцем та продавцем про взаємоприйняту ціну, яка знаходиться між фактурною ціною товару та 
рекомендованою ціною виробника. 

Останнім часом, у зв’язку із захистом ринків продажу автомобілів на території США та інших 
країн світу деякі компанії-виробники посилили обмеження щодо експорту нових автомобілів за межі 
США. Так, окремі компанії забороняють дилерам продавати автомобілі, які купуються навмисно для 
експорту та з метою їх подальшого перепродажу в інших країнах. Для цього встановлюється вимога, 
щоб дилер самостійно надсилав всі документи, необхідні для реєстрації проданого автомобіля на 
адресу Відділу транспортних засобів. У разі виявлення компанією-виробником фактів шахрайства у 
деяких випадках з дилера стягується штраф. Прямих обмежень з боку держави щодо експорту нових 
автомобілів та обмежень стосовно експортної ціни не існує. 

Після оформлення всіх необхідних паперів продавець надає необхідні документи покупцеві або 
надсилає їх до Відділу транспортних засобів штату, де повинен пройти реєстрацію придбаний 
автомобіль. 

У разі реєстрації нового автомобіля, перший власник заповнює заяву на отримання свідоцтва 
про право власності, в якому зазначається ім’я першого власника, дата народження, адреса та номер 
прав водія; опис придбаного автомобіля (виробник, модель, рік випуску, тип кузову, ідентифікаційний 
номер, вага автомобіля та зазначення «новий чи вживаний»); дата купівлі; назва та адреса, де 
автомобіль був придбаний;ім’я власників застави за їх пріоритетом; доказ щодо проживання у штаті та 
інші необхідні документи. 

Крім цього, до заяви додається свідоцтво про походження автомобіля, право водія або інший 
документ, який ідентифікує особу, купча або у разі реєстрації вживаного автомобіля, свідоцтво на 
право власності, де зазначена вартість придбаного автомобіля. У разі відсутності вартості автомобіля 
при розрахунку суми сплати необхідного податку використовується дані, які зазначені у «Довіднику 
Дилерів» Національної асоціації автомобільних дилерів (National Automobile Dealers Association 
(NADА)), звіт щодо показника лічильника (або свідоцтво від Відділу інспекційних перевірок 
автомобілів) та довідка щодо наявності страхового полісу. 

Після розгляду наданих документів та перевірки їх дотримання відповідним вимогам 
законодавства штату, Відділ транспортних засобів видає свідоцтво на право власності, яке і є 
підтвердженням права володіння автомобілем. 

У разі реєстрації вживаного автомобіля, власник повинен пройти інспекцію автотранспорту 
(інспекцію не потрібно проходити, якщо був придбаний новий автомобіль, попри це, необхідно 
сплатити вартість стікеру проходження інспекційної перевірки – 10 дол. США на період 2 роки). 
Періодичність проходження інспекції складає: два роки – для приватного використання, шість місяців – 
для таксі, один рік – для комерційного транспорту. Експорт автотранспорту здійснюється відповідно до 
вимог Розділу 19 Зведення федеральних норм та правил США. Відповідно до пункту 192.2 Розділу 19 
Зведення федеральних норм та правил США, експортер, у разі здійснення експорту автотранспорту 
літаком або контейнером, повинен за 72 години надати (для розгляду та розмитнення) до відповідного 
відділення митниці транспортний засіб та всю необхідну супровідну документацію (з обов’язковим 
зазначенням ідентифікаційного номера автомобіля). 

У разі експорту вживаного транспортного засобу, до відділу митної служби повинні надаватися: 
оригінал свідоцтва на право власності, який був виданий відповідним державним органом США; у разі 
наявності інтересів третьої сторони, письмова заява про дозвіл на експорт автотранспорту; у разі 
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перебування автомобіля у власності держаної структури, письмове повідомлення про дозвіл на 
експорт автотранспорту. 

При експорті нового автомобіля, експортер повинен надати оригінал свідоцтва про походження 
автомобіля та дві його копії. Якщо відсутнє свідоцтво походження автомобіля, експортер повинен 
надати лист від уповноваженої державної установи штату, де придбавався автомобіль, в якому має 
бути зазначено, що у штаті відсутні вимоги щодо необхідності надання документів, які засвідчують 
право власності. У цьому випадку, експортер повинен надати оригінали інших документів, які 
підтверджують право власності на автомобіль такі як рахунок-фактура дилера тощо. Таким чином, 
процедура імпорту транспортних засобів у США є досить простою та прозорою. 

Окремої уваги у питаннях визначення митної вартості заслуговує й досвід Австралії. 
Імпортування автомобіля в Австралію – це складне питання з багатьма правилами, що передбачає 
роботу з великим обсягом документів. Митна адміністрація Австралії (Australian Customs and border 
Protection Service) в цілях визначення митної вартості транспортних засобів використовує 
«Керівництво з визначення вартості імпортованих транспортних засобів (в тому числі мотоциклів та 
причепів)», прийняте 24.06.2011 р. [5]. 

Згідно з цим документом, при переміщенні транспортних засобів через кордон першим та 
основним методом визначення його митної вартості є «вартість угоди», що передбачає взяття за 
основу фактично сплаченої ціни за цей транспортний засіб (Розділ 161 Митного закону Австралії від 
1901 р.). 

Варто зауважити, що даний метод не використовується у випадку, коли: 
– імпортер не може довести, що купівля автомобіля була здійснена з метою його експорту до 

Австралії; 
– імпортер не може пред’явити співробітникам митної та прикордонної служби Австралії в порту 

в’їзду необхідну документацію про купівлю транспортного засобу; 
– транспортний засіб придбано за кордоном за номінальною вартістю; 
– між датою придбання автомобіля та її наступним ввезенням до Австралії його вартість 

змінилася через такі операції: 
а) обладнання додатковими аксесуарами, фурнітурою або були здійснені інші налаштування, 

проведено модифікацію чи будь-які вдосконалення транспортного засобу після його придбання; 
б) транспортний засіб знецінився через знос, який спричинений його використанням до експорту; 
в) достатня та достовірна інформація не доступна для митної та прикордонної служби (Розділ 

160 Митного закону Австралії від 1901 р.). 
Також досить цікавим є досвід Нової Зеландії у питаннях, що стосується визначення митної 

вартості транспортних засобів. Нова Зеландія має суворі правила стосовно вимог щодо викидів та 
безпеки, яким повинні відповідати всі транспортні засоби, що імпортуються в країну. Усі вони повинні 
бути перевірені, сертифіковані, зареєстровані та ліцензовані, перш ніж будуть використовуватись на 
дорогах Нової Зеландії. Цей процес носить назву сертифікація в’їзду. 

Відповідно до Акту про мита та акцизи від 1996 року, митна вартість нових чи вживаних 
автомобілів є базою для нарахування імпортного митна і Податку на товари та послуги (Goods and 
services tax (GST)) при їх переміщенні через кордон. У звичайних умовах митна вартість визначається 
як ціна транспортного засобу, за яку він був придбаний (яка включає в себе вартість реєстраційних 
зборів та страхові витрати) за вирахуванням [6]: 

– будь-яких закордонних зборів або податків, що входять до сплаченої ціни, які були повернуті 
або відшкодовані до прибуття транспортного засобу до Нової Зеландії; 

– амортизації, якщо транспортний засіб перебував у використанні за кордоном протягом не 
менше 90 днів до прибуття його в Нову Зеландію. Амортизаційні відрахування можуть бути здійснені з 
вартості транспортного засобу, що був придбаний та був у використанні за кордоном до його 
відправлення до Нової Зеландії. Для отримання права на амортизаційні відрахування, автомобіль, 
перед тим, як його транспортували до Нової Зеландії, мав би бути у використанні не менш як 
впродовж 90 днів. 

Отримавши право на амортизаційні відрахування, період амортизації розраховується з моменту 
його одержання до дати, коли судно або літак, що перевозить транспортний засіб, прибуває на 
територію Нової Зеландії. Амортизаційні відрахування не нараховуються, якщо автомобіль 
замовляється через Інтернет, і власник не приймає особистої участі у його переміщенні.  

Для розрахунку митної вартості транспортних засобів, їх вартість згідно угоди (контракту 
придбання) конвертують в національну валюту Нової Зеландії. Обмінні курси, що використовуються 
митним органом, публікуються щотижня в митному релізі та залишаються чинними протягом 
дванадцяти днів. Перелік поточних обмінних курсів, що використовуються для цілей митниці, може 
бути отриманий із будь-якого митного органу або на веб-сайті митної адміністрації 
www.customs.govt.nz (проте, ці ставки можуть дещо відрізнятися від курсів валют, опублікованих в 
міжнародних банках). 
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Крім того, з усіх товарів, що ввозяться до Нової Зеландії стягується GST, навіть якщо операція 
здійснена за офшорною ціною або ціна придбання може вже включати податок на додану вартість чи 
податок з продажу. Поточна ставка GST становить 15 відсотків. GST розраховується від митної 
вартості транспортного засобу із врахуванням імпортного мита (якщо є), вартості доставки автомобіля 
до Нової Зеландії (включаючи страхові витрати). 

Якщо імпортер надає недостовірну або неповну інформацію, митниця може визначити митну 
вартість, використовуючи один із альтернативних методів, передбачених Законом про мита та акцизи 
1996 року. Так, альтернативний метод оцінки може бути використаний, коли: 

– імпортер придбав транспортний засіб за кордоном за нереалістично низькою ціною; 
– транспортний засіб при перетині кордону заявляється як подарунок або приз; 
– автомобіль був виготовлений за кордоном імпортером; 
– митна вартість транспортного засобу була суттєво змінена шляхом значного відновлення, 

модифікації або вдосконалення, заміни деталей та поточного ремонту, яке було здійснено після 
придбання автомобіля за кордоном імпортером; 

– нарахування амортизаційних відрахувань значно підвищує митну вартість. 
Законом про мита та акцизи закріплено альтернативні методи визначення митної вартості, 

зокрема [7]: за ціною договору щодо ідентичних товарів; за ціною договору щодо аналогічних товарів; 
дедуктивний метод; метод додавання вартості; метод залишкової вартості. 

До того ж, варто зазначити, що, окрім чіткого нормативного врегулювання питань визначення та 
контролю митної вартості транспортних засобів, у досліджуваних країнах особлива увага акцентується 
на інформаційно-довідковому забезпеченні митниць з цих питань, як то: цінові довідники, аналітичні 
огляди національних та міжнародних авторинків, методичні посібники та рекомендації [8]. Саме такий 
підхід створює передумови для швидкого та безперешкодного оформлення транспортних засобів, що 
перетинають митний кордон та зниження рівня конфліктності в аспекті визначення їх митної вартості. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, узагальнюючи результати дослідження, 
варто зазначити, що у наведених країнах напрацьовано прості прозорі механізми митного контролю та 
митного оформлення транспортних засобів, що ґрунтуються на застосуванні методів тарифного та 
нетарифного регулювання й чіткому нормативно-правовому врегулюванні цих питань. З огляду на це, 
в контексті реформування митної сфери в Україні доцільним є запровадження проаналізованого 
зарубіжного досвіду в напрямах напрацювання дієвого методичного інструментарію, впорядкування 
нормативно-правової бази та відновлення повноцінного доступу посадових осіб митниць ДФС до 
цінової інформації, що стосується реалізації транспортних засобів на міжнародному ринку. 
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Руда Т.В., Попель С.А., Марчуков А.С. МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
Мета. Дослідження особливостей визначення митної вартості транспортних засобів у провідних країнах 

світу. 
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети в статті використано такі методи: індукції та 

дедукції, теоретичного узагальнення, узагальнення, абстрагування, діалектичного пізнання – при вивченні 
наукових джерел та дослідженні нормативно-правових актів з питань визначення митної вартості транспортних 
засобів; абстрактно-логічний – для узагальнення теоретичних положень, формування висновків та пропозицій.  

Результати. Проведено аналіз та наведено характеристику процедури визначення митної вартості нових 

та таких, що були у вжитку транспортних засобів в провідних країнах світу, а саме – США, Австралії, Новій 
Зеландії. Вивчено особливості застосування основного (за ціною договору щодо товарів, які імпортуються 
(вартість операції)) та альтернативних методів визначення митної вартості транспортних засобів. Розглянуто 
особливості визначення митної вартості транспортних засобів залежно від країни імпорту (країна-член ЄС чи ні). 
Вивчено основні нормативно-правові акти, що регламентують процедуру контролю за митною вартістю 
транспортного засобу. 

Наукова новизна. Систематизовано основні підходи до визначення митної вартості транспортних засобів 

провідних країн світу, що ґрунтуються на застосуванні методів тарифного та нетарифного регулювання й чіткому 
нормативно-правовому врегулюванні цих питань. 

Практична значущість. Основні положення даного дослідження можуть бути використані в процесі 

напрацювання пропозицій та внесення змін і доповнень до законодавчих актів, що регламентують особливості 
визначення митної вартості транспортних засобів. 

Ключові слова:митна вартість, транспортні засоби, ввізне мито, амортизація, податок на додану вартість, 

методи визначення митної вартості. 
 
Ruda T.V., Popel S.A., Marchukov A.S. INTERNATIONAL ASPECTS OF DETERMINATION OF CUSTOMS 

VALUE OF VEHICLES 
Purpose. The aim of the article is the investigation of the features of determining the customs value of vehicles in 

the leading countries of the world. 
Methodology of research. The following methods are used in the article in order to achieve the goal: induction 

and deduction, theoretical generalization, generalization, abstraction, dialectical knowledge – in studying scientific 
sources and studying normative and legal acts on the determination of the customs value of vehicles; abstract and 
logical – for generalization of theoretical positions, formation of conclusions and proposals. 

Findings. The analysis and characterization of the procedure for determining the customs value of new and used 

vehicles in the leading countries of the world, namely, the USA, Australia and New Zealand, are conducted. The 
peculiarities of the use of the main (at the contract price for imported goods (cost of the transaction)) and alternative 
methods for determining the customs value of vehicles are studied. Features of the definition of the customs value of 
vehicles depending on the country of importation (EU member state or not) are considered. The basic normative and 
legal acts regulating the procedure of control over the customs value of a vehicle are studied. 

Originality. The basic approaches to the determination of the customs value of vehicles of the leading countries 

of the world, which are based on application of tariff and non-tariff regulation methods and clear normative and legal 
regulation of these issues, are systematized. 

Practical value. The main provisions of this study can be used in the process of elaboration of proposals and 

amendments and additions to legislative acts regulating the peculiarities of determining the customs value of vehicles. 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ    44’’22001188[[4411]] 
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 26 

Key words: customs value, vehicles, import duties, depreciation, value added tax, methods of determining the 

customs value. 
 
Руда Т.В., Попель С.А., Марчуков А.С. МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ 

СТОИМОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
Цель. Исследование особенностей определения таможенной стоимости транспортных средств в ведущих 

странах мира. 
Методика исследования. Для достижения поставленной цели в данной статье использованы следующие 

методы: индукции и дедукции, теоретического обобщения, обобщения, абстрагирования, диалектического 
познания – при изучении научных источников и исследовании нормативно-правовых актов по вопросам 
определения таможенной стоимости транспортных средств; абстрактно-логический для обобщения 
теоретических положений, формирование выводов и предложений. 

Результаты. Проведен анализ и приведена характеристика процедуры определения таможенной 

стоимости новых и бывших в употреблении транспортных средств в ведущих странах мира, а именно – США, 
Австралии, Новой Зеландии. Изучены особенности применения основного (по цене договора относительно 
импортируемых товаров (стоимость операции)) и альтернативных методов определения таможенной стоимости 
транспортных средств. Рассмотрены особенности определения таможенной стоимости транспортных средств в 
зависимости от страны импорта (страна-член или нет). Изучены основные нормативно-правовые акты, 
регламентирующие процедуру контроля за таможенной стоимостью транспортного средства. 

Научная новизна. Систематизированы основные подходы к определению таможенной стоимости 

транспортных средств ведущих стран мира, которые основываются на применении методов тарифного и 
нетарифного регулирования и четком нормативно-правовом урегулировании этих вопросов. 

Практическая значимость. Основные положения данного исследования могут быть использованы в 

процессе выработки предложений и внесении изменений и дополнений в законодательные акты, 
регламентирующие особенности определения таможенной стоимости транспортных средств. 

Ключевые слова: таможенная стоимость, транспортные средства, ввозная пошлина, амортизация, налог 

на добавленную стоимость, методы определения таможенной стоимости. 
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СТРУКТУРИЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ «МИТНА СПРАВА»: 
ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД 

 
Постановка проблеми. Визначення змісту терміну «митна справа» має принциповий характер 

і пов’язане зі значними труднощами. Від чіткого й повного визначення цього терміну, виявлення 
структурного складу митної справи багато в чому залежить розуміння характеру і змісту митного 
права, його інститутів та юридичних норм, а, відповідно, й системи митного регулювання. Незважаючи 
на те, що поняття «митна справа» визначається в першу чергу законодавчими актами, одноманітності 
тут немає. Через це ряд питань залишаються нез’ясованими і потрібно визнати, що зміст цього 
поняття залишається дискусійним. 

Митна справа – діяльність, спрямована на реалізацію митної політики країни та визначає 
порядок переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів; митне регулювання, 
пов’язане з встановленням та справлянням податків і зборів; процедури митного контролю та 
оформлення; боротьбу з контрабандою та порушеннями митних правил. 

Митна справа є складовою зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності країни. У 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0


ССВВІІТТООВВЕЕ  ГГООССППООДДААРРССТТВВОО  ІІ  ММІІЖЖННААРРООДДННІІ  ЕЕККООННООММІІЧЧННІІ  ВВІІДДННООССИИННИИ 

 

 

 27 

митній справі цивілізовані країни дотримуються визнаних у міжнародних відносинах: систем 
класифікації та кодування товарів; єдиної форми декларування експорту та імпорту товарів; митної 
інформації, інших міжнародних норм і стандартів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковому розв’язанню проблем здійснення митної 
справи присвячено праці таких науковців, як: Г. І. Башнянин, І. Г. Бережнюк, Л. В. Деркач, Є. В. Додін, 
І. О. Іщук, І. М. Карамбович, С. В. Ківалов, В. І. Ляшенко, В. П. Мартинюк, А. С. Мостовий, П. Я. Пісний, 
Д. В. Приймаченко, С. С. Терещенко, Г. С. Третяк та ін. Проте, ряд питань залишаються 
недослідженими та дискусійними в контексті структуризації категорії «митна справа». 

Постановка завдання. Метою написання статі є дослідження підходів до трактування категорії 
«митна справа» відповідно до норм вітчизняного та європейського законодавства в контексті 
структуризації таких складових, як: митна діяльність, митний режим, митний контроль та боротьба з 
митними правопорушеннями. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до ст. 7 Митного кодексу України (далі 
– МКУ) державна митна справа визначена як становлений порядок і умови переміщення товарів через 
митний кордон України, їх митний контроль та митне оформлення, застосування механізмів тарифного 
і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, справляння митних платежів, ведення 
митної статистики, обмін митною інформацією, ведення Української класифікації товарів 
зовнішньоекономічної діяльності, здійснення відповідно до закону державного контролю нехарчової 
продукції при її ввезенні на митну територію України, запобігання та протидія контрабанді, боротьба з 
порушеннями митних правил, організація і забезпечення діяльності органів доходів і зборів та інші 
заходи, спрямовані на реалізацію державної політики у сфері державної митної справи. 

У традиційному розумінні митне законодавство багатьох країн є сукупністю норм, які регулюють 
правовідносини у сфері митної справи пов’язані: 

– з переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон (митне оформлення й 
контроль, митні режими і платежі, тарифне та нетарифне регулювання тощо); 

– з інституційною організацією правового механізму у сфері митної справи; 
– з відповідальністю за правопорушення в митній сфері та порядком вирішення митних 

спорів [7]. 
До митного законодавства Європейського Союзу (далі – ЄС) дане визначення можна 

застосувати лише частково. Правове регулювання митного механізму є предметом конституційного й 
адміністративного законодавства країн-членів ЄС і не здійснюється на рівні ЄС. Також предметом 
національного, кримінального й адміністративного законодавства суб’єктів ЄС є питання 
відповідальності за митні правопорушення, хоча положення Маастрихтського договору 1992 р. 
відкриває перспективи гармонізації і в цій сфері. Проте питання митного регулювання в суб’єктах ЄС 
об’єднані в одне зведення законів, що є Митним кодексом ЄС і Єдиним митним тарифом ЄС. 

Для визначення предмета митного законодавства ЄС необхідно з’ясувати природу ЄС і ступінь 
митної інтеграції її членів. Так, згідно зі ст. 9 Договору про створення ЄЕС (Римський договір 1957 р.), 
основою функціонування Співтовариства є Митний союз, що припускає, по-перше, певні митні 
правила переміщення товарів усередині кордонів ЄЕС, а по-друге – загальні для всіх країн-членів 
норми митного регулювання товарообігу з третіми країнами. Відповідно, митне законодавство ЄС 
можна визначити як сукупність норм європейського права, які регулюють зовнішні та внутрішні аспекти 
функціонування Митного союзу країн-членів ЄС. 

Сьогодні нормативно-правове регулювання митної діяльності в ЄС регламентується такими 
основними законодавчими актами: 

– Митний кодекс ЄС (англ. Customs Code of the European Union, СС EU) [9]. CC EU був 
прийнятий Європейським Парламентом 09.10.2013 як Регламент ЄС 952/2013. Він набув чинності 
30.10.2013, хоча більшість його положень застосовуються з 01.05.2016; 

– Делегований Регламент ЄС 2015/2446 (англ. Commission Delegated Regulation (EU)) [1]. DR EU 
був прийнятий 28.07.2015 як Делегований Регламент ЄС 2015/2446. DR EU доповнює та розширює 
статті CC EU. З моменту прийняття DR EU двічі був змінений; 

– Імплементаційний Регламент ЄС 2015/2447 (англ. Commission Implementing Regulation (EU))
 

[4]. IR EU прийнято 24.11.2015 як Регламент ЄС 2015/2447. IR EU дозволяє забезпечити однакові 
умови реалізації CC EU і узгодженого застосування процедур усіма країнами-членами ЄС; 

– Делегований регламент з перехідними положеннями про інформаційні технології [2], який
 

прийнято17.11.2015 як Регламент ЄС 2016/341. Даний Регламент встановлює перехідні правила для 
економічних операторів і митних органів до моменту модернізації/розробки відповідних ІТ-систем для 
створення повністю електронного митного середовища з 2020 року; 

– Робоча програма з розробки та впровадження інформаційних систем [3], яка прийнята 
11.04.2016 та взаємодоповнює Делегований регламент з перехідними положеннями про інформаційні 
технології. 

Митну діяльність та її складові визначали багато науковців-дослідників. На нашу думку, 
найповніше її зміст визначив Ю. Д. Кунєв, який зазначає: «Роль митних адміністрацій відносно митної 
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справи подвійна. Перша роль полягає в необхідності здійснення митної справи, друга – в організації 
управління цією справою та її розвитку, що в сукупності обумовило появу в теорії терміну «митна 
діяльність»» [12]. Згідно з цією теорією, переважну частину виконання завдань митної справи 
покладено на митні адміністрації, які здійснюють митну діяльність. 

Одним із напрямів здійснення митної діяльності є переміщення товарів і транспортних засобів 
через митний кордон у відповідному митному режимі. Митний режим – комплекс взаємопов’язаних 
правових норм, що відповідно до заявленої мети переміщення товарів через митний кордон України 
визначають митну процедуру щодо цих товарів, їх правовий статус, умови оподаткування і 
обумовлюють їх використання після митного оформлення [13]. 

Декларант має право обрати митний режим, у який він бажає помістити товар, за умов 
дотримання вимог щодо такого режиму та в порядку, встановленому діючим законодавством. Митний 
режим обумовлює порядок переміщення товарів і транспортних засобів, визначає їх статус, 
встановлює межі прав фізичних і юридичних осіб з розпорядження товарами і транспортними 
засобами, що знаходяться в їх володінні та ввезеними на територію України, наступним транзитом 
або вивезенням за її межі. 

З метою застосування законодавства України з питань державної митної справи 
запроваджуються такі митні режими: імпорт; реімпорт; експорт; реекспорт; транзит; тимчасове 
ввезення; тимчасове вивезення; митний склад; безмитна торгівля; вільна митна зона; переробка на 
митній території; переробка за межами митної території; знищення або руйнування; відмова на 
користь держави. 

Цікавими є результати аналізу нормативних документів ЄС щодо питань митного регулювання. 
Зокрема, відповідно до Митного кодексу ЄС, вітчизняна категорія «митний режим» ототожнюється з 
тлумаченням категорії «митна процедура» [9]. Такий висновок нам дозволяє зробити переклад 
визначення «customs procedure» – будь-яка з наступних процедур, під який можуть бути поміщені 
товари відповідно до Кодексу: а) випуск для вільного обігу; б) спеціальні процедури; в) експорт. 

Слід зазначити, що й інші міжнародно-правові акти фактично ототожнюють категорії «митний 
режим» та «митна процедура». Як зазначає Кормич Б. А., в цьому аспекті можна згадати і французьке 
коріння самого слова «режим», яке в оригіналі означає порядок здійснення чого-небудь. Так, 
наприклад, подібне ототожнення міститься у Словнику митних термінів, виданому ВМО, який в якості 
синоніму англійського терміну «Сustoms procedures» подає французький «Rugime douanier», під яким 
розуміють «режим, який застосовується митницею до товарів, що виступають об’єктами митного 
контролю» [11]. 

Відповідно до статті 5 Митного кодексу ЄС, затвердженого Регламентом (ЄС) № 952/2013, 
встановлено три основних види митних режимів у ЄС, а саме: випуск для вільного обігу (release for 
free circulation); спеціальні процедури (special procedures); експорт (export). Водночас статтею 210 
цього Кодексу передбачено, що товари можуть бути поміщені під будь-яку з таких категорій 
спеціальних процедур: зовнішній і внутрішній транзит (transit, which shall comprise external and internal 
transit); поміщення товару на митний склад або вільну зону (storage, which shall comprise customs 
warehousing and free zones); тимчасове ввезення та випуск для внутрішнього споживання (specific use, 
which shall comprise temporary admission and end-use); переробка товару всередині та назовні митної 
території Союзу (processing, which shall comprise inward and outward processing). Тобто загалом митне 
право ЄС фактично передбачає шість різновидів митних режимів. Вперше така класифікація була 
введена Модернізованим Митним кодексом ЄС, затвердженим Регламентом (ЄС) № 450/2008 (статті 
4 та 135) [8]. Проте новітньою редакцією Митного кодексу ЄС (Регламент № 952/2013) передбачені 
деякі зміни. Наприклад, щодо зберігання товару на митних складах або вільній зоні. Так, статтею 135 
Митного кодексу ЄС в редакції 2008 року передбачено цей митний режим як «зберігання, що включає 
тимчасове зберігання, зберігання на митних складах і вільній зоні». У той же час Регламентом (ЄС) № 
952/2013 встановлено лише зберігання на митних складах і вільній зоні як різновид митного режиму. 
На нашу думку, це пов’язано із прагненням законодавців більш чітко відокремити процедури, що 
безпосередньо пов’язані із збиранням мита, від інших операцій, які підлягають грошовим стягненням. 
Недвозначне визначення понять у нормативно-правовому акті в підсумку гарантує прозорість у 
відповідній сфері регулювання. 

Договір про заснування Європейської Спільноти 1957 року проголошує свободу обігу товарів по 
всій території ЄС [10]. Цей принцип розповсюджується не тільки на товари, вироблені в країнах-
членах ЄС, але і на імпортні товари, випущені у вільний обіг із сплатою відповідних імпортних мит. 
Випуск у вільний обіг додає іноземним товарам статус товарів ЄС. Відповідно до положень статті 201 
Регламенту (ЄС) № 952/2013, процедура випуску для вільного обігу включає: 1) стягнення імпортного 
мита відповідно до Єдиного митного тарифу; 2) якщо є така необхідність, інші стягнення на підставі 
відповідних нормативно-правових актів; 3) застосування програмних заходів (у тому числі заборон та 
обмежень) торгової політики; 4) проведення інших формальностей, передбачених відносно 
імпортованих товарів (стаття 203). 

Митна процедура експорту товарів є свого роду дзеркальним відображенням процедури випуску 



ССВВІІТТООВВЕЕ  ГГООССППООДДААРРССТТВВОО  ІІ  ММІІЖЖННААРРООДДННІІ  ЕЕККООННООММІІЧЧННІІ  ВВІІДДННООССИИННИИ 

 

 

 29 

товарів у вільний обіг. За допомогою цієї процедури товари ЄС покидають митну територію ЄС і 
позбавляються свого митного статусу. Процедура експорту передбачає: 1) подання митної декларації; 
2) в залежності від обставин: а) погашення або звільнення від імпортного мита; б) виплати експортних 
субсидій; в) стягнення експортного мита відповідно до Єдиного митного тарифу; 3) проведення інших 
формальностей, передбачених відносно експортованих товарів; 4) застосування заборонних або 
обмежувальних заходів, зокрема тих, що стосуються суспільної моралі, державної політики або 
громадської безпеки, охорони здоров’я та життя людей, навколишнього середовища, захисту 
національних скарбів, що мають художню, або археологічну цінність тощо; 5) митний контроль товарів, 
які експортуються (статті 158, 263, 267 Регламенту (ЄС) № 952/2013). 

До митних режимів, що передбачають спеціальні процедури, Митним кодексом ЄС віднесено 
зовнішній та внутрішній транзит. Процедури зовнішнього транзиту стосуються переміщення іноземних 
товарів в межах митної території ЄС та передбачають звільнення від: a) імпортного мита; б) інших 
витрат, передбачених чинними правилами; в) заходів торговельної політики настільки, наскільки вони 
не забороняють ввезення або вивезення товарів на або з митної території ЄС (стаття 226 Регламенту 
(ЄС) № 952/2013). Процедури внутрішнього транзиту стосуються переміщення товарів ЄС в межах 
митної території ЄС або такого переміщення, яке почалось/закінчилось за митною територією без 
зміни митного статусу товарів (стаття 227 Регламенту (ЄС) № 952/2013). Процедури, пов’язані з 
транзитом товарів, крім Митного кодексу ЄС, регулюються також іншими нормативно-правовими 
актами, наприклад, Митною конвенцією про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням 
книжки МДП 1975 року [6]; Митною конвенцією про карнет A.T.A. для тимчасового ввезення товарів [5] 
тощо.  

Процедура зберігання, яка стосується поміщення товару на митний склад або вільну зону, має 
на меті забезпечення зберігання товарів, що не підлягають вільному переміщенню на території ЄС. 
Вона передбачає зберігання: а) іноземних товарів (без стягування з них імпортних мит та інших 
витрат, передбачених чинними правилами); b) товарів ЄС, для яких законодавство ЄС встановлює 
подібну процедуру при їх експорті. 

Наступною складовою категорії «митна справа» є митний контроль. Метою митного контролю є 
забезпечення дотримання норм законодавства з питань митної справи. Митний контроль – сукупність 
заходів, що здійснюються виключно органами доходів і зборів у межах своїх повноважень з метою 
забезпечення додержання нормативно-правових актів з питань державної митної справи, міжнародних 
договорів. В інтерпретації оновленої Кіотської конвенції митний контроль (Customs control) – це 
заходи, які використовують митниці для гарантування виконання митного законодавства. 

Митний кодекс ЄС тлумачить митний контроль як особливі офіційні дії для забезпечення 
дотримання митного права і за необхідності – інших приписів, чинних для товарів під митним 
наглядом, до яких належать митний огляд товарів, перевірка наявності й достовірності документів, 
контроль бухгалтерії підприємства чи інших документів, а також проведення офіційного розслідування. 

Різниця між українськими і наведеними визначеннями митного контролю пояснюється 
відмінностями у функціональній складовій митної справи в Україні та ЄС. За своєю ж суттю 
визначення понять можна вважати практично ідентичними, тому що митний контроль охоплює всі дії й 
заходи, які здійснюються митними органами для забезпечення дотримання митного законодавства 
держави. 

Митному контролю підлягають усі товари, транспортні засоби комерційного призначення, які 
переміщуються через митний кордон. Митний контроль у пунктах пропуску через державний кордон 
здійснюється відповідно до типових технологічних схем митного контролю. На підставі міжнародних 
договорів у пунктах пропуску через державний кордон може здійснюватися спільний контроль з 
митними органами суміжних держав. 

Митний контроль передбачає виконання митними органами мінімуму формальностей, 
необхідних для забезпечення додержання законодавства з питань державної митної справи. Форми та 
обсяг контролю, достатнього для забезпечення додержання законодавства з питань державної митної 
справи та міжнародних договорів під час митного оформлення, обираються на підставі результатів 
системи управління ризиками. 

Користування та/або розпорядження товарами, транспортними засобами комерційного 
призначення, які перебувають під митним контролем, забороняється. Митний контроль здійснюється 
безпосередньо посадовими особами митних органів у формах: 

– перевірки документів та відомостей, які відповідно до чинного законодавства надаються 
митним органам під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через 
митний кордон; 

– митного огляду (огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення, огляду та переогляду ручної поклажі та багажу, особистого огляду громадян); 

– обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через 
митний кордон; 

– усного опитування громадян та посадових осіб підприємств; 
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– огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, вільних 
митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби 
комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за 
якою покладено на митні органи; 

– перевірки обліку товарів, що переміщуються через митний кордон та/або перебувають під 
митним контролем; 

– проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства з питань державної 
митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних 
платежів (митний аудит); 

– направлення запитів до інших державних органів, установ та організацій, уповноважених 
органів іноземних держав для встановлення автентичності документів, поданих митному органу. 

З метою скорочення часу та підвищення ефективності здійснення митного контролю посадові 
особи митниці можуть використовувати технічні засоби митного контролю. Таке застосування має бути 
безпечним для життя i здоров’я людини, тваринного та рослинного світу i не завдавати шкоди 
товарам, транспортним засобам. Основні технічні засоби митного контролю, виходячи з їх 
призначення, розподіляються за такими категоріями: 

– технічні засоби, призначені для пошуку предметів контрабанди та порушень митних правил; 
– технічні засоби, що використовуються для ідентифікації виявлених предметів контрабанди і 

порушень митних правил, а також для визначення кількісних та якісних характеристик товарів; 
– технічні засоби забезпечення візуального спостереження і контролю; 
– технічні засоби, що застосовуються під час документування виявлень предметів контрабанди і 

порушень митних правил. 
Світові тенденції розвитку міжнародної торгівлі також зумовлюють необхідність зміцнення 

економічної безпеки держави під час забезпечення вільної торгівлі та правомірності 
зовнішньоекономічної діяльності. Основою забезпечення зовнішньоторговельного та митного 
складників економічної безпеки будь-якої держави є створення дієвої системи запобігання та протидії 
митним правопорушенням. 

Протиправна діяльність у митній справі, безумовно, займає особливе місце в системі 
протиправної поведінки, загрожує не тільки національній, але й міжнародній безпеці незалежно від 
того, скоєні ці діяння транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями або однією 
фізичною особою, резидентом чи нерезидентом країни тощо. 

Митні злочини залишаються діяннями, визнаними світовим суспільством як ті, що «становлять 
загрозу економічним, соціальним та фіскальним інтересам держав та законним інтересам торгівлі» 
[14]. Митні правопорушення, пов’язані з переміщенням товарів через митний кордон характеризуються 
високим ступенем організованості, технічного оснащення, регіональними і міжнародними зв’язками. 

Ознаками можливих порушень законодавства з питань державної митної справи, серед іншого, 
можуть бути: 

1. Особливості зовнішньоекономічної операції. Увагу до зовнішньоекономічної операції в першу 
чергу привертають: 

– маршрут переміщення. Для прикладу можна навести транзит товару з Берліну (Німеччина) до 
Дрогичина (місто в Берестейській області Білорусі) через митну територію України; 

– часові показники. В даному контексті увагу може привертати оформлення чи переміщення 
товарів через митний кордон поза робочим часом або у вихідні дні, тривале перебування транзитного 
вантажу на території країни, надмірно швидке проведення митних процедур посадовими особами 
митниці тощо; 

– учасники зовнішньоекономічних операцій. Якщо підприємницька діяльність відправника або 
отримувача товарів не синхронізується з його зовнішньоекономічною діяльністю. 

2. Характеристики товарів. В якості прикладу можна навести митні оформлення експорту 
лісоматеріалів. Зокрема, відповідно до законодавства України, вивезення лісоматеріалів за межі 
митної території України можливе лише за умови надання Сертифікату про походження 
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та у 
кількості, зазначеній у ньому. Маніпулювання кількісними характеристиками деревини при внесенні 
даних у митні декларації, дозволяє експортерам фактично вивозити або більший обсяг лісоматеріалів, 
або деревину іншої породи. 

3. Співвідношення показників різних товарів. Це, в першу чергу, стосується випадків, коли разом 
переміщуються товари різних вартісних категорій. З метою зменшення загальної бази оподаткування 
можливе заниження кількості високовартісних товарів та, відповідно, завищення кількості більш 
дешевих. Різниця у вартісних показниках товарів може бути настільки суттєвою, що можлива ситуація, 
коли на товар, частка якого від загальної ваги нетто товарів у поставці перевищує 80%, припадає до 
20% загальних платежів. Описане можна зустріти як на рівні різних найменувань товарів, що 
переміщуються разом, так і на рівні окремих моделей (артикулів) одного товару. 

4. Зміна динаміки обсягів оформлення товарів. Саме по собі зменшення або збільшення обсягів 
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оформлень не є ознакою порушень та може бути наслідком впливу економічних, політичних, 
технологічних та інших факторів. Проте, відсутність об’єктивних причин стрімкої динаміки обсягів 
оформлення може свідчити про можливі порушення законодавства з питань державної митної справи. 
Зокрема, необґрунтоване збільшення обсягів імпорту певного товару дозволяє зробити припущення 
про його використання у якості «товару прикриття», зменшення – про його декларування не своїм 
найменуванням.  

5. Перерозподіл обсягів оформлення товарів в межах певної групи. У якості прикладу можна 
навести зміни у структурі імпорту м’яса та їстівних субпродуктів. Близько 99% від загального обсягу 
імпорту товарів даного групи припадає на свинину, сало, субпродукти та м’ясо свійської птиці. 

6. Невідповідність обсягів переміщення товарів через митний кордон та обсягів, в яких вони 
розповсюджуються на ринку. 

7. Зміна поведінки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Реакція суб’єктів ЗЕД на певні події 
або зміни умов здійснення зовнішньоекономічних операцій в певній мірі може свідчити про їх 
«прозорість» або «не прозорість». 

8. Пов’язаність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Зв’язки суб’єкта ЗЕД з іншими 
підприємствами в окремих випадках можуть кардинально змінити оцінку його діяльності. Зокрема, 
нічим непримітні митні оформлення товарів, що надходять на адресу певного імпортера, можуть 
привертати увагу через те, що, наприклад, засновником даного імпортера є засновник ще декількох 
підприємств, які систематично порушували митне законодавство у минулому. 

Вказаний перелік ознак, що можуть свідчити про порушення законодавства з питань державної 
митної справи, не є вичерпним. 

Проблема боротьби з митними правопорушеннями є складною, багатоступеневою та 
актуальною незалежно від рівня економічного розвитку країни. Кожна держава у власний спосіб і 
залежно від історичних, культурних, географічних особливостей, економічних передумов вибудовує 
свій шлях вирішення цієї проблеми. Особлива увага приділяється превентивним заходам протидії, 
оскільки це дає змогу системі працювати на випередження, уникаючи негативного впливу скоєння 
правопорушення. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, відповідно до норм вітчизняного та 
європейського законодавства, трактування категорії «митна справа» слід розглядати як 
вдосконалення таких складових як митна діяльність, митний режим, митний контроль та боротьба з 
митними правопорушеннями. 

Проведений порівняльний аналіз митної термінології, визначеної у вітчизняному та зарубіжному 
митному законодавстві, а також Міжнародних конвенціях вказують на те, що у чинному митному 
законодавстві використовується два підходи щодо визначення категорії «митна процедура»: як 
сукупність митних формальностей та як код процедури переміщення товарів відповідно до заявленого 
режиму. Результати аналізу міжнародного законодавства щодо сутності категорії «митна процедура» 
дають можливість зробити висновки про тотожність вітчизняного поняття «митний режим» та 
європейського трактування «митна процедура».  

Для вдосконалення системи запобігання та протидії незаконному переміщенню товарів і 
транспортних засобів через митний кордон в Україні вважаємо за необхідне використання 
комплексного підходу до розроблення заходів, які б підвищили результативність боротьби з митними 
правопорушеннями. Першочерговими кроками у вирішенні цієї проблеми можуть стати: активізація 
процесу автоматизації митних процедур та мінімізація впливу «людського фактору»; використання 
інформації з нових джерел; інтеграція митних баз даних із базами даних інших контролюючих органів; 
проведення аналізу та оцінки ризиків до моменту прибуття товарів у пункт пропуску на основі 
попередньої інформації; імплементація світових практик у напрямі контролю митної вартості, 
представлених, зокрема, у Компендіумі митної оцінки (Customs Valuation Compendium) та 
Енциклопедії митної оцінки (Customs Valuation Encyclopedia). 
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Туржанський В.А., Хома Д.М. СТРУКТУРИЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ «МИТНА СПРАВА»: ЄВРОПЕЙСЬКА 
ПРАКТИКА ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД 

Мета. Дослідження підходів до трактування категорії «митна справа» відповідно до норм вітчизняного та 

європейського законодавства в контексті структуризації таких складових, як: митна діяльність, митний режим, 
митний контроль та боротьба з митними правопорушеннями. 

Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є вітчизняна й міжнародна 

нормативно-правова база, наукові праці вітчизняних вчених щодо структуризації категорії «митна справа». Для 
досягнення поставленої мети використано наступні методи: монографічний – при вивченні наукових праць щодо 
сутності та структуризації категорії «митна справа»; логічного узагальнення та систематизації – при дослідженні 
міжнародних та вітчизняних нормативно-правових актів за темою дослідження; абстрактно-логічний – при 
формуванні висновків. 

Результати. Розкрито підходи до обґрунтування сутності категорії «митна справа» відповідно до 

вітчизняного та європейського законодавства в контексті структуризації таких складових, як митна діяльність, 
митний режим, митний контроль та боротьба з митними правопорушеннями. Охарактеризовано основні 
нормативно-правові акти ЄС щодо здійснення митної справи. Проведено порівняльний аналіз категорій «митний 
режим» відповідно до норм Митного кодексу України та «митна процедура» згідно Митного кодексу ЄС. 
Визначено підходи до митного контролю з метою дотримання норм законодавства з питань митної справи. 
Виокремлено ознаки можливих порушень законодавства з питань державної митної справи та запропоновані 
можливі шляхи вдосконалення системи запобігання та протидії незаконному переміщенню товарів і транспортних 
засобів через митний кордон в Україні. 

Наукова новизна. Отримало подальшого розвитку дослідження нормативно-правової бази та наукових 

гіпотез щодо структуризації категорії «митна справа» в контексті європейської та вітчизняної практики. 
Практична значущість. Основні положення дослідження можуть бути використані при підготовці 

посібників, методичних матеріалів, розробці лекцій з питань здійснення державної митної справи, а також при 
написанні інших наукових робіт за вказаною проблематикою. 

Ключові слова: митна справа, митна діяльність, митний режим, митна процедура, митний контроль, 

боротьба з митними правопорушеннями, Митний кодекс ЄС, Митний кодекс України. 
 
Turzhanskyi V.A., Khoma D.M. STRUCTURING CATEGORY «CUSTOMS»: EUROPEAN PRACTICE AND 

DOMESTIC EXPERIENCE 
Purpose. The research of approaches to the interpretation of the category "customs" in accordance with the 

norms of domestic and European legislation in the context of structuring such components as customs activities, 
customs regime, customs control and the fight against customs offenses. 

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research is the domestic and 

international normative-legal base, scientific works of domestic scientists concerning the structuring of the category 
"customs business". To achieve this goal, the following methods were used: monographic – in the study of scientific 
works on the essence and structuring of the category "customs"; logical generalization and systematization – in the study 
of international and domestic normative legal acts on the subject of research; abstract-logical – when drawing 
conclusions 

Findings. The approaches to justification of the category "customs business" are revealed in accordance with 

domestic and European legislation in the context of structuring of such components as customs activity, customs regime, 
customs control and fight against customs offenses. The basic legal acts of the EU concerning customs practice are 
described. A comparative analysis of the categories "customs regime" was conducted in accordance with the norms of 
the Customs Code of Ukraine and "customs procedure" in accordance with the EU Customs Code. The approaches to 
customs control are defined in order to comply with the norms of customs legislation. The signs of possible violations of 
the legislation on the state customs business are identified and possible ways of improving the system of prevention and 
counteraction to the illegal movement of goods and vehicles through the customs border in Ukraine are proposed. 

Originality. Has further developed the study of the legal framework and scientific hypotheses concerning the 

structuring of the category "customs" in the context of European and national practice. 
Practical value. The main provisions of the study can be used in the preparation of manuals, methodological 

materials, the development of lectures on the implementation of the state customs business, as well as in writing other 
scientific papers on the specified issues. 

Key words: customs, customs procedure, customs control, customs procedure, customs control, fight against 

customs offenses, EU Customs Code, Customs Code of Ukraine. 
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Туржанский В.А., Хома Д.М. СТРУКТУРИЗАЦИЯ КАТЕГОРИИ «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»: ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ПРАКТИКА И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 

Цель. Исследование подходов к трактовке категории «таможенное дело» в соответствии с нормами 

отечественного и европейского законодательства в контексте структурирования таких составляющих, как: 
таможенная деятельность, таможенный режим, таможенный контроль и борьба с таможенными 
правонарушениями. 

Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования является 

отечественная и международная нормативно-правовая база, научные труды отечественных ученых по 
структуризации категории «таможенное дело». Для достижения поставленной цели использованы следующие 
методы: монографический – при изучении научных трудов по сущности и структуризации категории «таможенное 
дело»; логического обобщения и систематизации – при исследовании международных и отечественных 
нормативно-правовых актов по теме исследования; абстрактно-логический – при формировании выводов. 

Результаты. Раскрыто подходы к обоснованию сущности категории «таможенное дело» соответственно 

отечественного и европейского законодательства в контексте структурирования таких составляющих как 
таможенная деятельность, таможенный режим, таможенный контроль и борьба с таможенными 
правонарушениями. Охарактеризованы основные нормативно-правовые акты ЕС по осуществлению 
таможенного дела. Проведен сравнительный анализ категорий «таможенный режим» в соответствии с нормами 
Таможенного кодекса Украины и «таможенная процедура» согласно Таможенного кодекса ЕС. Определены 
подходы к таможенному контролю с целью соблюдения норм законодательства по вопросам таможенного дела. 
Выделены признаки возможных нарушений законодательства по вопросам государственной таможенного дела и 
предложены возможные пути совершенствования системы предупреждения и противодействия незаконному 
перемещению товаров и транспортных средств через таможенную границу в Украину. 

Научная новизна. Получило дальнейшее развитие исследование нормативно-правовой базы и научных 

гипотез относительно структуризации категории «таможенное дело» в контексте европейской и отечественной 
практики. 

Практическая значимость. Основные положения исследования могут быть использованы при подготовке 

пособий, методических материалов, разработке лекций по вопросам осуществления государственного 
таможенного дела, а также при написании других научных работ по указанной проблематике. 

Ключевые слова: таможенное дело, таможенная деятельность, таможенный режим, таможенная 

процедура, таможенный контроль, борьба с таможенными правонарушениями, Таможенный кодекс ЕС, 
Таможенный кодекс Украины. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ 
 
Постановка проблеми. Підвищення рівня взаємозалежності країн на основі економічної 

інтеграції є важливою рисою сучасності. Очевидно, що світова економіка і в перспективі буде 
розвиватися під впливом міжнародної інтеграції та створення глобальної економічної системи. Однак, 
із підвищенням ступеня інтеграції і посиленням взаємозалежності національних економік 
загострюється конкурентна боротьба між постачальниками на міжнародних ринках. Зазначимо, що, з 
одного боку, залучення у міжнародний обмін дає змогу використати переваги міжнародного поділу 
праці, а з іншого – високий рівень взаємозалежності зумовлює прояв ризику циклічного коливання 
кон’юнктури міжнародних ринків, включаючи інфляцію, а також валютних курсів. Тому практично всі 
країни орієнтуються до включення у міжнародну торгівлю, адже основним мотивом їх участі є 
розширення збуту на зовнішніх ринках. 

Посилення конкуренції на міжнародному агропродовольчому ринку вимагає перегляду підходів 
до організації та функціонування системи збуту продукції й послуг. Більшість сформованих понять і 
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принципи просування продукції на зарубіжні ринки вимагає переосмислення й пошуку нових підходів 
до їх удосконалення. З метою збереження своїх ринкових позицій товаровиробники повинні прикласти 
певні зусилля для підвищення рівня технологічності й ефективності бізнес-процесів. Проте існує 
нагальна потреба пошуку додаткових можливостей подальшого зниження рівня витрат і собівартості 
продукції, поліпшення її якості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання, пов’язані із формування інституцій 
та механізмів регулювання та захисту агропродовольчого ринку, його інфраструктурного 
забезпечення, висвітлено у дослідженнях В. Андрійчука, О. Варченко, А. Діброви, С. Дусановського, 
Г. Калетніка, С. Кваші, М. Корецького, М. Латиніна, Ю. Лопатинського, Ю. Лупенка, О. Мороза, 
Т. Осташко, Б. Пасхавера, М. Пугачова, М. Талавирі, П. Саблука, О. Скидана, О. Шпичака, 
О. Шпикуляка, О. Шубравської та ін. Ці наукові дослідження є фундаментом моніторингу та оцінки 
дієвості інструментів державного впливу на функціонування агропродовольчого ринку, вносять 
істотний внесок у розвиток теоретичних основ та розробку заходів, направлених на реалізацію 
стратегічних завдань. 

Однак, реалії сьогодення ставлять перед аграрною наукою невідкладні завдання щодо розробки 
сучасних підходів до реформування регулятивних інструментів забезпечення збалансованого 
розвитку агропродовольчого ринку, формування нових та посилення існуючих конкурентних переваг 
вітчизняних товаровиробників на світовому ринку, удосконалення міжгалузевої взаємодії його суб’єктів 
та інфраструктурного забезпечення з метою забезпечення стабільності аграрної економіки при 
функціонуванні у форматі СОТ та європейській інтеграції. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень 
і практичних рекомендацій щодо підвищення вітчизняної продукції на світовому ринку 
агропродовольства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідженням встановлено, що, на відміну від 
інших експортноорієнтованих галузей національного господарства, зовнішньоторговельний баланс 
продукції сільського господарства та продовольства за аналізований період має позитивне значення. 

Впродовж 2015–2017 рр. спостерігається стійка тенденція до збільшення обсягів зовнішньої 
торгівлі сільськогосподарською продукцією. Україна є чітко вираженим нетто-експортером 
сільськогосподарської продукції. 

Слід зазначити, що конкурентоспроможною на зовнішньому ринку в 2017 р. була олія 
соняшникова, значення індексу відносної експортної конкурентоспроможності RTA становило 67,96. 
Водночас позитивне значення цього показника у 2017 р. одержано по яйцях, що свідчить про 
підвищення конкурентоспроможності продукції яєчного птахівництва на зовнішньому ринку. 

Водночас негативна тенденція до зниження експортної конкурентоспроможності проти 2016 р. 
склалася по пшениці, ячменю та соняшнику. Ця обставина зумовлена збільшенням обсягів імпорту 
посівного матеріалу, що є складовою іноземних технологій виробництва основних 
сільськогосподарських культур в Україні. 

Встановлено зниження рівня торговельних переваг у 2017 р. при реалізації основної 
експортноорієнтованої продукції сільського господарства: пшениця, ячмінь, насіння соняшнику та 
соняшникової олії. Очевидна висока залежність показника рівня торговельних переваг від валового 
збору основних сільськогосподарських культур. 

Слід зазначити, що значною мірою перешкоджає посиленню конкурентоспроможності 
вітчизняної продукції АПК на зовнішніх ринках низка чинників [1]. 

По-перше, це обмежена кількість видів агропродовольчої продукції, яка має тривалу позитивну 
динаміку експорту. Збереження позитивного сальдо забезпечується здебільшого за рахунок зернових 
злаків, насіння олійних культур, олії, частка яких у загальному експорті перевищує 60%. На сьогодні 
половину українського експорту становлять товари, які є або сировиною, або з невисокою доданою 
вартістю. Окрім того, експорт такої продукції великою мірою залежить як від природно-кліматичних 
умов, так і недобросовісних дій з боку інших конкурентів. Товари із високою доданою вартістю 
традиційно постачаються на ринки СНД, але вже зараз помітна тенденція до поступової втрати цих 
ринків. 

По-друге, реалізація експортного потенціалу аграрного сектору економіки в рамках СОТ великою 
мірою залежить від рівня відповідності української продукції міжнародним стандартам, оскільки 
питання безпеки та якості продуктів харчування нині є одним із пріоритетів у міжнародній торгівлі, а 
також основним бар’єром при доступі вітчизняної продукції на закордонні ринки та імпортних товарів 
на внутрішній ринок. 

Узагальнюючи вищезазначене, можна зробити висновок, що потенціал вітчизняного аграрного 
сектору дозволяє задовольняти внутрішні потреби населення у продовольстві, в межах його 
купівельної спроможності та формувати експортні можливості за окремими видами. 

Інтеграційні процеси, лібералізація торговельних режимів, підвищення ступеня відкритості 
економіки зумовлюють вплив світових цін на внутрішній агропродовольчий ринок [2]. Ця обставина 
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спричиняє суттєве подорожчання вітчизняних продовольчих товарів, таких як: свинина, яловичина, 
молоко, цукор. 

Зазначимо, що номінальний коефіцієнт захисту виробника обчислюється як співвідношення 
середньої ціни, яку отримує виробник, з урахуванням діючих бюджетних доплат на 1 т продукції, до 
ціни на кордоні України. Відомо, що ставши членом СОТ, Україна не може застосовувати експортні 
субсидії, що визначені статтею 9 параграфа 1 Угоди про сільське господарство СОТ. Відповідно, 
регулювання експортних цін не може використовуватися для стимулювання експорту 
сільськогосподарської продукції. Натомість країна використовує регулювання обсягів експорту з метою 
стабілізації внутрішніх цін і задоволення внутрішнього попиту на сільськогосподарську продукцію. Ці 
заходи опосередковано впливають на експортні ціни: враховуючи значну роль України, як світового 
експортера зерна, введення нею експортних квот або заборон впливає на світові ціни у бік зростання і 
таким чином непрямо стимулює підвищення експортних цін. 

Хоча Україна обмежена у можливостях стимулювання експорту, в останні роки наростає 
тенденція до зростання цін на зовнішньому продовольчому ринку, що дозволяє розширити можливості 
з просування української продукції на світовому ринку [3]. Україна, поряд із Росією та Казахстаном, 
розглядаються як провідні експортери сільськогосподарської продукції в умовах розширеного попиту 
на світових ринках. З огляду на це, важливо розробити державну стратегію та тактику щодо 
можливого нарощування експортного потенціалу сільськогосподарськими товаровиробниками, 
створити сприятливі умови для регулювання виробництва та збуту продукції, орієнтуватися на 
розвиток довгострокових партнерських відносин для всіх учасників агропродовольчого ринку – бізнесу, 
держави, інвесторів. 

Згідно із Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність», щодо експорту (імпорту) 
товарів законодавчо передбачено обмежувальні заходи, зокрема у формі автоматичного та 
неавтоматичного ліцензування. Автоматичне ліцензування визначається як комплекс 
адміністративних дій органу виконавчої влади з питань економічної політики щодо надання суб’єкту 
зовнішньоекономічної діяльності дозволу на здійснення протягом визначеного періоду експорту 
(імпорту) товарів, щодо яких не встановлюються квоти (кількісні або інші обмеження). Автоматичне 
ліцензування експорту (імпорту) як адміністративна процедура з оформлення та видачі ліцензії не 
справляє обмежувального впливу на товари, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню. 

Неавтоматичне ліцензування визначається як комплекс адміністративних дій органу виконавчої 
влади з питань економічної політики з надання суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності дозволу на 
здійснення протягом визначеного періоду експорту (імпорту) товарів, щодо яких встановлюються певні 
квоти (кількісні або інші обмеження). Неавтоматичне ліцензування експорту (імпорту) як 
адміністративна процедура з оформлення та видачі ліцензії використовується в разі встановлення 
квот (кількісних або інших обмежень) на експорт (імпорт) товарів [4]. 

Зокрема, ліцензування експорту товарів запроваджується в Україні в разі відчутного порушення 
рівноваги щодо певних товарів на внутрішньому ринку, що мають вагоме значення для 
життєдіяльності в Україні, особливо сільськогосподарської продукції Таке ліцензування має 
тимчасовий характер і застосовується до моменту відновлення рівноваги щодо певних товарів на 
внутрішньому ринку. 

Аналіз спеціального законодавства щодо ринку зерна, відповідно до пункту 2 статті 9 Закону 
України «Про зерно та ринок зерна в Україні», свідчить, що основними засадами державної політики 
щодо регулювання ринку зерна є, зокрема, недопущення обмежень у переміщенні зерна та продуктів 
переробки, гарантування сільськогосподарським товаровиробникам права вільного вибору 
використання зерна та ціни його реалізації, а також забезпечення заходів щодо нарощування експорту 
зернових [5]. 

Стаття 18 згаданого Закону гарантує суб’єктам цього ринку право вільно розпоряджатися 
власними ресурсами зерна та продуктами його переробки, укладати угоди щодо їх продажу, у тому 
числі на експорт. Це означає, що гарантоване право вільного розпоряджання зерновими ресурсами 
може бути обмежено не інакше, як у спосіб, передбачений законом. Наприкінці 2010 р. Уряд України 
знову повернувся до практики квотування експорту зерна. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2010 р. № 938 «Про встановлення обсягів 
квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 
березня 2011 р., і затвердження Порядку видачі ліцензії на експорт окремих видів 
сільськогосподарської продукції та розподіл квот» встановлено квоти на експорт пшениці й суміші 
пшениці та жита (муслін), в обсязі 1 млн т, кукурудзи – 3 млн т, ячменю – 200 тис. т, жита і гречки – по 
1 тис. т [6]. У зв’язку з цим митне оформлення експорту зернових товарів, на які встановлено квоти, 
має здійснюватися виключно на підставі ліцензій, виданих Мінекономіки. 

Пояснення Уряду про необхідність запровадження квот на зерно зводяться до відсутності 
можливостей завчасно здійснювати прогноз на ринку зерна, визначати очікувані обсяги зернових ще 
до початку маркетингового періоду, а не після збору врожаю. При цьому варто зазначити, що в 
багатьох країнах, у тому числі США, Польщі, Росії, вже багато років функціонує система цінового 
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моніторингу та кон’юнктури ринків при профільних міністерствах, яка дає можливість, крім проведення 
оперативного моніторингу цін за різними каналами по більшості видів сільськогосподарської продукції, 
здійснювати також розрахунки балансів попиту/пропозиції основних видів цієї продукції і, що важливо, 
проводити прогнозні розрахунки по всіх складових балансу, враховуючи тенденції виробництва та 
ціни, які складаються на світовому ринку [7]. Міністерство аграрної політики та продовольства України 
такої системи до цього часу не має, що певною мірою стримує обґрунтованість і своєчасність 
прийняття тих чи інших заходів щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Причому, адміністративне регулювання не обмежувалось експортними квотами, а включало 
обмеження рентабельності виробництва у хлібопекарській галузі. Слід зазначити, що завдяки 
адміністративним обмеженням на внутрішньому і зовнішньому ринках мету регулювання було 
досягнуто – вдалося уникнути різкого зростання цін на хліб для населення. Однак внаслідок такого 
регулювання дестабілізувався ринок зерна та продуктів його переробки, що став наслідком втрат 
прибутків сільськогосподарських виробників, зернотрейдерів, борошномельних і хлібопекарських 
підприємств, недоотримання державою коштів від експорту, втрати завойованих у попередні роки 
позицій на світових ринках. 

Стратегічний інтерес України на ринках насіння соняшнику та продуктів його переробки полягає 
в розширенні експорту продукції з вищою часткою доданої вартості (наочний приклад застосування 
відповідної експортної стратегії демонструє Аргентина), а стратегічний інтерес торговельних 
партнерів, зокрема, країн ЄС, – у вивезенні з України сировини для виробництва олії. Звідси походить 
безкомпромісна позиція ЄС щодо скасування Україною вивізного мита на насіння соняшнику після 
створення ЗВТ з ЄС, і позиція країн, що входили у робочу групу при переговорах щодо вступу України 
до СОТ і домоглися від України поступового зниження експортного мита на насіння соняшнику. 

Таким чином, відповідно до вимог СОТ, експортне мито на насіння соняшнику, починаючи з 2017 
року, становить 10% і повинно на такому рівні залишатися. Якщо воно продовжуватиме зменшуватися 
або взагалі буде відмінене, тоді можуть бути створені умови для нарощування експорту насіння 
соняшнику, що може позначитися на підвищенні закупівельних цін на нього для внутрішнього ринку. 
Проте, враховуючи те, що нині основні переробні підприємства соняшникової олії досить інтегровано 
співпрацюють із товаровиробниками насіння соняшнику (часто мають спільного власника), а також 
зважаючи на лідерські позиції українських експортерів соняшникової олії на зовнішньому ринку, такі 
припущення можуть реалізуватися тільки під тиском зовнішніх чинників. 

Найбільшу небезпеку для олієпереробної галузі становлять перспективи скасування вивізного 
мита на насіння соняшнику, на чому наполягає ЄС в ході переговорів щодо створення зони вільної 
торгівлі з Україною. За нашими розрахунками, внаслідок скасування мита наша країна може 
перетворитися з експортера соняшникової олії на імпортера, при цьому ціни на неї в ЄС вищі, ніж в 
Україні, що призведе до зростання цін на олію приблизно на 70%, а на продукцію з використанням 
соняшникової олії (майонези, маргарини) – на 110–130%. У разі збереження вивізного мита тенденція 
до підвищення попиту на українську соняшникову олію зберігатиметься, як і потреба у сировині для 
переробки на внутрішньому ринку [8]. 

Враховуючи самозабезпечення продовольством і експортну орієнтацію АПК України, при вступі 
до СОТ нашій країні важливо було відстояти можливість захисту внутрішнього ринку та підтримки 
національних експортерів. Цього, однак, зробити не вдалося, і поряд з відмовою від права 
субсидувати експорт сільськогосподарської продукції Україна змушена була значно знизити імпортні 
мита на сільськогосподарську продукцію та продовольство (в середньому до 11%). 

Нині спостерігається активізація процесів інтегрованого вступу України до Європейської 
Співдружності, основні переваги якого будуть визначатися такими умовами: 

1. Внаслідок створення Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС (ПВЗВТ) 
скасовуються більшість тарифів, проте характер зниження буде різним в ЄС та Україні. Так, ЄС у 
межах квоти скасує більшість ввізних мит одразу після набуття чинності ПВЗВТ, однак широко 
застосовуватиме тарифні квоти. Україна скорочуватиме тарифи поступово і збереже ненульові ставки 
ввізних мит на окремі товари, але застосовуватиме тарифні квоти лише до кількох товарних груп. 

2. Скорочення ввізних мит ЄС, незважаючи на застосування тарифних квот, приведе до 
збільшення експорту агропродовольчої продукції України на майже 20%. Найбільше зросте експорт 
тютюнових виробів, зернових культур, м’яса та різних харчових продуктів. Скасування експортних мит 
Україною стимулюватиме експорт насіння олійних культур. 

3. Зниження українських імпортних мит призведе до зростання імпорту приблизно на 7%, 
переважно через збільшення поставок напоїв, олій і жирів рослинного та тваринного походження, 
м’яса і субпродуктів, цукру. Також можливий розвиток торгівлі тими товарами, якими ЄС та Україна не 
торгували раніше. 

Зазначимо, що додаткові надходження до бюджету будуть одержані від збільшення обсягів 
операцій в оптовій і роздрібній торгівлі внаслідок реалізації імпортних агропродовольчих товарів через 
сплату податку на прибуток, податку на додану вартість, вартості торгових патентів, місцевих зборів 
та інших надходжень від торгівлі та транспортних послуг. 
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Висновки з проведеного дослідження. Вступ до СОТ відкрив Україні великі можливості щодо 
виходу на єдиний європейський ринок, але вони не можуть бути реалізовані й дотепер через 
невідповідність національної системи технічного регулювання тій, що запроваджена в Європейському 
Союзі. Водночас лише гармонізація інституціонально-правової бази розвитку національної економіки з 
європейською не спроможна вирішити проблему підвищення конкурентоспроможності виробленої 
продукції і наданих послуг. Тобто вирішення проблеми виходу вітчизняних підприємств на 
європейський ринок можливе тільки за умови інноваційно-технологічної модернізації матеріально-
технічної бази виробництва та випуску сучасного асортименту продукції, що буде відповідати вимогам 
європейських і міжнародних нормативних документів. Аналогом останніх в Україні виступають 
гармонізовані національні стандарти. 

Разом із тим, дуже складна ситуація щодо виробництва безпечної та якісної продукції склалася в 
агропродовольчому комплексі України. Це пов’язано з тим, що її випуск великою мірою залежить від 
дотримання нормативних вимог виробниками аграрної сировини. Хоча в аграрному секторі 
налічується багато організаційно-правових форм господарювання, однак практично половина 
продукції виробляється в особистих селянських господарствах. Можливості останніх щодо 
запровадження інноваційних технологій її вирощування надзвичайно обмежені, а тому це породжує 
додаткові проблеми щодо дотримання вимог нормативних документів. 
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Бідула П.П. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОЗДАТНОСТІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ 

Мета. Розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій щодо підвищення 

вітчизняної продукції на світовому ринку агропродовольства. 
Методика дослідження. У процесі виконання дослідження використано системний метод наукового 

пізнання, визначальним у якому є положення, що всі процеси і явища досліджуваної проблеми розглядаються й 
аналізуються у взаємозв’язку й взаємозалежності і, діючи у єдності, дають змогу вивчати її всебічно і завершено. 
Для оцінки рівня конкурентоспроможності продовольства і сільськогосподарської сировини на світовому ринку 
застосовувалися: статистико-економічний метод, зокрема такі його прийоми, як: порівняння, індексний аналіз (для 
розрахунку індексів відносних порівняльних переваг аграрної продукції на світовому ринку); групування 
(встановлювалось значення індексів для товарів, що мають найбільші та найменші порівняльні переваги). 

Результати. Встановлено, що вступ до СОТ відкрив Україні великі можливості щодо виходу на єдиний 

європейський ринок, але вони не можуть бути реалізовані й дотепер через невідповідність національної системи 
технічного регулювання тій, що запроваджена в Європейському Союзі. Водночас, лише гармонізація 
інституціонально-правової бази розвитку національної економіки з європейською не спроможна вирішити 
проблему підвищення конкурентоспроможності виробленої продукції і наданих послуг. 

Виявлено, що впродовж 2015–2017 рр. спостерігається стійка тенденція до збільшення обсягів зовнішньої 
торгівлі сільськогосподарською продукцією. Конкурентоспроможною на зовнішньому ринку в 2017 р. була олія 
соняшникова, а негативна тенденція до зниження експортної конкурентоспроможності склалася по пшениці, 
ячменю та соняшнику. 

Доведено, що, враховуючи самозабезпечення продовольством і експортну орієнтацію АПК України, при 
вступі до СОТ нашій країні важливо було відстояти можливість захисту внутрішнього ринку та підтримки 
національних експортерів. Цього, однак, зробити не вдалося, і поряд з відмовою від права субсидувати експорт 
сільськогосподарської продукції Україна змушена була значно знизити імпортні мита на сільськогосподарську 
продукцію та продовольство (в середньому до 11%). 

Наукова новизна. Дістало подальшого розвитку дослідження обсягів зовнішньої торгівлі України 

сільськогосподарською продукцією і встановлення тенденцій їх зміни, а також виділення можливостей і проблем, 
що з’являються при виході вітчизняних підприємств на європейський ринок. 

Практична значущість. Результати проведеного дослідження можуть бути враховані вітчизняними 

сільськогосподарськими підприємствами при виході на європейський ринок. 
Ключові слова: продовольство, сільськогосподарська продукція, зовнішній ринок, експорт, 

конкурентоспроможність. 
 
Bidula P.P. ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF INCREASING COMPETITIVENESS OF 

AGRICULTURAL PRODUCTS OF UKRAINE IN THE EXTERNAL MARKET 
Purpose. The aim of the article is to develop theoretical, methodological provisions and practical 

recommendations for increasing domestic products on the world market of agro-food products. 
Methodology of research. The systematic method of scientific knowledge is used, which defines the position that 

all processes and phenomena of the studied problem are considered in the course of the research and analyzed in the 
interconnection and interdependence and, acting in unity, allow it to be studied comprehensively and completed. The 
statistical and economic methods are used in order to assess the level of competitiveness of food and agricultural raw 
materials on the world market, in particular, such as: comparison, index analysis (for the calculation of indices of relative 
comparative advantages of agrarian products on the world market); grouping (the value of indices for the goods with the 
highest and the least comparative advantages). 

Findings. It has been established that accession to the WTO has opened up great opportunities for Ukraine to 

enter a single European market, but they cannot be realized even today because of the discrepancy of the national 
technical regulation system introduced in the European Union. At the same time, only harmonization of the institutional 
and legal framework for the development of a national economy with the European one cannot solve the problem of 
increasing the competitiveness of manufactured goods and services rendered. 

It has been established that during 2015–2017 there is a steady tendency to increase the volume of foreign trade 
in agricultural products. Sunflower oil was competitive in the foreign market in 2017, and the negative tendency to 
decrease export competitiveness was for wheat, barley and sunflower. 

It was proved that it was important to defend the possibility of protecting the domestic market and supporting 
national exporters taking into account food self-sufficiency and export orientation of the Ukrainian agricultural business; 
upon accession to the WTO in our country. However, this did not succeed, and along with the waiver of the right to 
subsidize the export of agricultural products, Ukraine was forced to significantly reduce import duties on agricultural 
products and foodstuffs (an average of 11%). 

Originality. The further development of the study of the volumes of foreign trade of Ukraine in agricultural 

products and the establishment of trends in their changes, as well as the allocation of opportunities and problems that 
arise when the domestic enterprises enter the European market, has been further developed. 

Practical value. The results of the conducted research can be taken into account by domestic agricultural 

enterprises when entering to the European market. 
Key words: food, agricultural products, foreign market, export, competitiveness. 

 
Бидула П.П. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ УКРАИНЫ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ 
Цель. Разработка теоретических, методологических положений и практических рекомендаций по 

повышению отечественной продукции на мировом рынке агропродовольства. 
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Методика исследования. В процессе выполнения исследования использован системный метод научного 

познания, определяющим в котором есть положение, что все процессы и явления исследуемой проблемы 
рассматриваются и анализируются во взаимосвязи и взаимозависимости и, действуя в единстве, дают 
возможность изучать ее всесторонне и завершено. Для оценки уровня конкурентоспособности продовольствия и 
сельскохозяйственного сырья на мировом рынке применялись: статистико-экономический метод, в частности 
такие его приемы, как: сравнение, индексный анализ (для расчета индексов относительных сравнительных 
преимуществ аграрной продукции на мировом рынке); группировки (устанавливалось значения индексов для 
товаров, имеющих наибольшие и наименьшие сравнительные преимущества). 

Результаты. Установлено, что вступление в ВТО открыло Украине большие возможности по выходу на 

единый европейский рынок, но они не могут быть реализованы до сих пор из-за несоответствия национальной 
системы технического регулирования той, что введена в Европейском Союзе. В то же время, только 
гармонизация институционально-правовой базы развития национальной экономики с европейской не в состоянии 
решить проблему повышения конкурентоспособности продукции и предоставляемых услуг. 

Выявлено, что на протяжении 2015-2017 гг. наблюдается устойчивая тенденция к увеличению объемов 
внешней торговли сельскохозяйственной продукцией. Конкурентоспособным на внешнем рынке в 2017 г. было 
масло подсолнечное, а негативная тенденция к снижению экспортной конкурентоспособности сложилась по 
пшенице, ячменю и подсолнечнику. 

Доказано, что, учитывая самообеспечение продовольствием и экспортную ориентацию АПК Украины, при 
вступлении в ВТО нашей стране важно было отстоять возможность защиты внутреннего рынка и поддержки 
национальных экспортеров. Этого, однако, сделать не удалось, и рядом с отказом от права субсидировать 
экспорт сельскохозяйственной продукции Украина вынуждена была значительно снизить импортные пошлины на 
сельскохозяйственную продукцию и продовольствие (в среднем до 11%). 

Научная новизна. Получило дальнейшее развитие исследование объемов внешней торговли Украины 

сельскохозяйственной продукцией и установление тенденций их изменения, а также выделение возможностей и 
проблем, которые появляются при выходе отечественных предприятий на европейский рынок. 

Практическая значимость. Результаты проведенного исследования могут быть учтены отечественными 

сельскохозяйственными предприятиями при выходе на европейский рынок. 
Ключевые слова: продовольствие, сельскохозяйственная продукция, внешний рынок, экспорт, 

конкурентоспособность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ППІІДДППРРИИЄЄММССТТВВААММИИ  

 
 

41 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ 

  
УДК 657.471:351.863:631.11 
JEL Classification: Q12, М11 

Свиноус І.В., 
д-р екон. наук, проф., зав. кафедри обліку і оподаткування, 

Хомяк Н.В., 
канд. екон. наук, доц., доц. кафедри обліку і оподаткування, 

Гаврик О.Ю., 
канд. екон. наук, доц. кафедри обліку і оподаткування, 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ ЯК 
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Постановка проблеми. Характерними особливостями сільського господарства щодо 
формування трансакційних витрат в аграрному секторі, порівняно з іншими галузями національного 
господарства, є його велика залежність від природного середовища і біологічних процесів, що 
зумовлює прояв низької стійкості та прогнозованості розвитку. 

Слід відзначити наявність характерного для аграрного сектору підвищеного виробничого ризику, 
пов’язаного із тим, що основна частина сільгоспугідь знаходиться в зоні ризикованого землеробства, що 
зумовлює значні витрати на пошук й обробку інформації про стан ринку, а також витрати опортуністичної 
поведінки (витрати, пов’язані з порушенням умов оплати за поставлену продукцію; витрати на стягнення 
дебіторської заборгованості; витрати, пов’язані з порушенням суб’єктами зовнішнього середовища умов 
постачання ресурсів щодо термінів, комплектності та якості; витрати, пов’язані з контролем дотримання 
умов угод суб’єктами зовнішнього середовища; витрати, пов’язані з ухилянням працівників від роботи; 
витрати, пов’язані з опортуністичною поведінкою менеджерів по відношенню до власників підприємства; 
витрати, пов’язані з опортуністичною поведінкою менеджерів різних рівнів управління по відношенню до 
підлеглих; оплата послуг представників органів державної влади; витрати на утримання інших 
організацій; витрати, що пов’язані з ухилянням від правових санкцій; витрати, що пов’язані з ухилянням 
від податків та нарахувань на заробітну плату; витрати, пов’язані з отриманням ділової інформації, що 
не є вільною для доступу). Циклічність, сезонність сільськогосподарської діяльності; висока частка 
основних фондів у структурі фінансових коштів; обмежений перелив факторів виробництва сільського 
господарства в інші сектори економіки – все це робить аграрну галузь непривабливою для інвестування 
капіталу й створить значні труднощі в отриманні комерційних кредитів – як довгострокових, так і 
короткострокових (насамперед для проведення посівних робіт). Сільськогосподарська діяльність 
пов’язана із землею; подовжений виробничий цикл зумовлює труднощі щодо гнучкого реагування на 
зміни кон’юнктури ринку; а внаслідок швидкопсувного характеру деяких видів сільгосппродукції слід 
формувати потужності розподільчої логістики, враховуючи при цьому, що має місце прояв диктату 
організацій зі зберігання, транспортування та торгівлі на сільськогосподарських товаровиробників. Крім 
того, відсутні механізми та інституції щодо формування передумов для узгодженої цінової політики на 
ринку сільськогосподарської продукції та продовольства. За таких умов сільськогосподарські виробники 
не отримують реальних цін, хоча, на перший погляд, може скластися переконання про наявність вільної 
взаємодії попиту і пропозиції. Однак, із врахуванням низької цінової еластичності попиту на продукти 
харчування, сільськогосподарське виробництво є чутливим до коливань попиту. Проявами цієї 
особливості можуть бути: схильність сільськогосподарської галузі до криз надвиробництва; низька 
транспортабельність багатьох видів продукції внаслідок низької вартості продукції сільського 
господарства (картоплі, кормів та ін.), що зумовлює за собою обмежені ринки збуту, оскільки 
перевезення продукції на великі відстані буде економічно невигідним. Вищеперераховані риси 
сільськогосподарського виробництва ставлять його у відособлене становище в економічній системі, де 
величина трансакційних витрат значно перевищує раціональні межі та має стійку тенденцію до 
зростання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різнобічні грані важливої економічної проблеми в 
іноземній літературі, а саме управління витратами, становлення й розвиток методів управління ними 
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досліджувалися такими авторами, як: Р. Акофф, І. Ансофф, Р. Антоні, К. Ате, С. Л. Брю, Г. Гесс, 
Дж. Джонсон, Д. Дойл, К. Друрі, Р. Каплан, Б. Карлофф, В. Кер, Г. Кені, К. Кляйн, Ж. Курсель-Сенелі, 
Р. Купер, К. Меллерович, М. Паск’є, Г. Плаут, Т. Хіромото, Н. Хіггінс, Ч. Г. Хорнгрен, Дж. К. Шанк, 
Л. Чейс-Вілд, О. Шмаленбах, Х. Й. Фольмут, Дж. Фостер та ін. 

Окремі питання, пов’язані із поглибленням теоретико-методологічних засад розвитку різних 
аспектів формування виробничих витрат та управління ними, зокрема й аграрних підприємств, 
розглянуто у працях вітчизняних науковців: В. Андрійчука, В. Збарського, І. Охріменка, І. Баланюка, 
С. Дем’яненка, М. Дем’яненка, В. Дієсперова, В. Зіновчука, М. Маліка, В. Месель-Веселяка, 
С. Мочерного, Н. Прозорова, М. Хорунжого, О. Шпичака, Ю. Цал-Цалка. 

Ці наукові дослідження є істотним внеском у розвиток теоретичних основ і розроблення заходів, 
спрямованих на удосконалення процесу управління виробничими витратами підприємства. Однак 
мінливість зовнішнього середовища та посилення кризових явищ актуалізує сучасні підходи до проблем 
дослідження з урахуванням необхідності розв’язання ряду завдань щодо удосконалення системи 
управління трансакційними витратами сільськогосподарських підприємств. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка практичних рекомендацій щодо 
підвищення ефективності управління трансакційними витратами як складової економічної безпеки 
сільськогосподарських підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Взаємодіючи із зовнішнім середовищем, 
підприємства відчувають його вплив на формування внутрішнього потенціалу та величину 
трансакційних витрат. З метою зниження трансакційних витрат вони здійснюють удосконалення 
організації виробництва та збуту, раціональну концентрацію виробничих ресурсів, що сприяє економії на 
масштабах діяльності, розвиток інтеграції-вперед та інтеграції-назад, що також впливає на зниження 
трансакційних витрат на одиницю продукції [1]. 

Формування системи управління трансакційними витратами на сільськогосподарських 
підприємствах розглядається як сукупність ринкових і внутрішньофірмових інститутів, методів та 
інструментів регулювання внутрішніх і зовнішніх трансакцій з метою формування раціональної 
величини та структури трансакційних витрат. Економічна складова оптимізації трансакційних витрат 
передбачає наявність методів державного та внутрішньофірмового регулювання (виявлення, облік, 
планування, прогнозування трансакційних витрат). 

Під трансакційними витратами ми розглядаємо витрати, пов’язані із координацією процесів 
суб’єктів ринкових відносин і в межах ієрархічної структури підприємства, а також неявні витрати у 
вигляді втрат у результаті всіх видів трансакцій [2]. Необхідність дослідження факторів середовища, 
що формують трансакційні витрати, зумовлена можливістю визначити передумови їх виникнення та 
обґрунтувати дієві інструменти регулювання. 

Розглянемо підходи до кваліфікації трансакційних витрат. Науковці виділяють дві основні групи 
трансакційних витрат: явні та неявні [3]. 

До явних трансакційних витрат відносять витрати, які відображаються в регістрах бухгалтерського 
обліку по рахунках 91–97. До неявних – витрати, які не відображені у фінансовому обліку, але впливають 
на кінцевий фінансовий результат [4]. До них відносять упущену вигоду, яка виникає при виборі 
альтернативних варіантів; зовнішні втрати у результаті реалізації продукції в терміни і за цінами в збиток 
власної вигоди, втрати фізичного обсягу продукції в процесі реалізації; внутрішні втрати всередині 
підприємства під дією певних обставин. 

За джерелом виникнення доцільно розрізняти внутрішні та зовнішні трансакційні витрати. Для 
внутрішніх трансакційних витрат сформовані наступні класифікаційні ознаки: трансакційні витрати на 
забезпечення постачальницько-збутової функції та витрати на забезпечення функціонування обліково-
аналітичної системи (формування інформаційних баз, організація облікових процесів, аналізу і 
контролю); управлінські витрати; витрати пов’язані з формуванням стандартів виробництва, норм тощо. 

До зовнішніх трансакційних витрат належать витрати на рекламу, одержання консультаційних, 
аудиторських послуг; витрати на оренду торгових точок, страхування; держмито, штрафи, екологічні 
та санітарні платежі; послуги банків, недоотримана виручка. 

Розглянемо особливості формування трансакційних витрат сільськогосподарськими 
підприємствами. Проведений нами аналіз динаміки формування трансакційних витрат свідчить про 
строкатість коливань їх величини та частки в структурі повної собівартості реалізованої продукції 
сільськогосподарських підприємств. 

Таку тенденцію можна пояснити високою мінливістю зовнішнього середовища функціонування 
господарств корпоративного сектору аграрної економіки, а також недосконалістю ведення обліку на 
підприємствах, що ускладнює встановлення закономірностей формування трансакційних витрат та 
впливає на їх величину. Окрім цього, необхідно зазначити, що у фінансово-економічній звітності 
підприємств не наводиться інформація про витрати на лобіювання інтересів, втрачену вигоду, різного 
роду приховані виплати у вирішенні спірних питань із контрагентами ринку, пошук інформації та ін [5]. 
Вважаємо, що з метою ідентифікації джерел виникнення та об’єктивної оцінки величини трансакційних 
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витрат, необхідно удосконалювати обліково-аналітичне забезпечення на підприємствах та систему 
менеджменту. 

Важливість вивчення трансакційних витрат сільськогосподарських підприємств підтверджується 
результатами аналізу, на основі яких встановлено залежність між величиною трансакційних витрат і 
рівнем товарності яєць, а також про наявність тісного взаємозв’язку між рівнем рентабельності 
виробництва та реалізації яєчної продукції й величиною рівня трансакційних витрат. Отже, забезпечення 
конкурентоспроможності продукції визначається не тільки рівнем виробничих витрат, але й організацією 
збутової діяльності сільськогосподарських підприємств на ринку, що вимагає формування відповідного 
механізму управління витратами. 

Проведений аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств свідчать про переважання 
величини зовнішніх трансакційних витрат, цю обставину можна пояснити тим, що організація збутової 
діяльності підприємства передбачає використання транспортних послуг, а також послуг незалежних і 
залежних посередників, страхових компаній, фінансово-кредитних і т.д. Водночас підвищення частки 
зовнішніх трансакційних витрат підприємства вимагає їх оптимізації та запровадження відповідної 
системи контролінгу. 

Тому, вищевикладені результати аналізу дають підстави для формулювання певних висновків. По-
перше, перевищення зовнішніх трансакційних витрат порівняно із внутрішніми свідчить, що 
підприємствам доцільно орієнтуватися до досягнення мінімально можливої їх частки, щоб мінімізувати 
ризики зовнішнього середовища. Очевидно, що єдиного раціонального співвідношення між внутрішніми 
та зовнішніми трансакційними витратами на підприємстві не може бути, оскільки це залежить від 
комплексу чинників внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування підприємства. 

Як зазначають науковці, оптимальною слід вважати ситуацію, коли внутрішні трансакційні витрати 
дорівнюють зовнішнім, однак досягненню трансакційної економічної рівноваги перешкоджають різні 
фактори, серед яких варто передусім виділити недосконалість ринку та специфічність активів [6]. 

Орієнтація сільськогосподарських підприємств на зниження внутрішніх трансакційних витрат 
безпосередньо пов’язана з формуванням ефективних систем управління, зокрема бюджетування. 
Запровадження цієї системи буде спрямоване на підвищення фінансово-економічної ефективності та 
фінансової стійкості підприємства. Система повинна охоплювати всі виробничі процеси, окрім цього 
доцільно розробити норми та нормативи, при цьому відхилення фактичних значень їх величини свідчать 
про виникнення додаткових трансакційних витрат, у тому числі й у вигляді недоотриманого прибутку. 

Варто наголосити на певній подібності витрат ехаnte/ехроst (до/після укладення договору) та витрат, 
пов’язаних із забезпеченням ринкової діяльності, що порівнюються із внутрішніми трансакційними 
витратами на забезпечення постачальницько-збутової функції [7]. Обидва види витрат містять у собі 
витрати на пошук інформації, на ведення переговорів, витрати контролю за виконанням угоди. Водночас, 
відмінність цих витрат полягає в джерелі витрат: у першому випадку джерелом є витрати на утримання 
власних підрозділів, відповідальних за просування товарів на ринку; в другому – витрати, пов’язані із 
залученням послуг сторонніх організацій, які забезпечують просування товарів на ринку. 

Поява у переліку трансакційних витрат статті витрат, пов’язаних із утриманням управлінських та 
обліково-аналітичних служб, дозволяє стверджувати, що підвищення керованості виробничими, 
збутовими, управлінськими процесами набуває першочергового значення при нарощенні обсягів 
виробництва продукції та розширенні ринків збуту. 

З метою більш деталізованого розгляду причин виникнення внутрішніх трансакційних витрат слід 
провести деталізований аналіз основних груп витрат: витрати на забезпечення постачальницько-
збутової функції та управлінські трансакційні витрати: витрати на пошук інформації, її обробки та 
зберігання; витрати збуту, які включають в себе: оплату праці продавців, утримання складських 
приміщень, торгових точок та павільйонів, послуги власного автотранспорту з доставки продукції. 

Як свідчить аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств, спостерігається незначне 
збільшення за статтею витрат, пов’язаних із відносинами з державними органами, що, насамперед, 
пояснюється подорожчанням вартості справляння державних зборів та мит при укладанні угод, 
особливо зовнішньоторговельних. 

Окрім цього, необхідно наголосити на збільшенні витрат, пов’язаних із взаємодією з інститутами 
ринкової інфраструктури, які за період аналізу зросли майже на 57%. При виконанні ремонтних робіт 
власними підрозділами є можливість ці витрати суттєво скоротити. Вважаємо, що включення до 
складу структури підприємства власних служб для виконання функцій з ремонту зменшує трансакційні 
витрати на пошук інформації про сервісні структури, оцінку їх діяльності та безпосередній вибір, 
запобігає виникненню витрат опортуністичної поведінки партнерів. 

Встановлено, що послугами сторонніх організацій більшість сільськогосподарських підприємств 
користуються при транспортуванні матеріалів та готової продукції, переважно залізничним транспортом, 
а також при сервісному обслуговуванні складного технічного обладнання. 

Висока частка трансакційних витрат у формі недоотриманої виручки є істотним чинником, який 
слід розглядати як невикористану можливість в забезпеченні комерційного успіху підприємства. Так, 
протягом 2012–2017 рр. витрати по даній статті зросли на 31,5%, при цьому частка у структурі витрат 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ    44’’22001188[[4411]]  
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

44 

суттєво не змінилася. Дана обставина зумовлена наявністю значної кількості посередників, що 
призводить до зниження потенційного обсягу виручки при формуванні нераціональної системи розподілу 
продукції. Ці витрати становлять 33% сукупних зовнішніх трансакційних витрат, із них 71,6% – втрати 
доходу внаслідок реалізації продукції за нижчими цінами на шкоду власній вигоді, 22,5% – витрати у 
формі недоодержаної виручки в результаті нераціональних масштабів ринкової діяльності підприємства 
(втрати частини виручки від реалізації біовідходів стороннім організаціям для переробки), 5,5% – втрати 
частини виручки від неефективної політики управління, опортуністичної поведінки партнерів (списання 
дебіторської заборгованості через закінчення терміну давності та втрат з урахуванням інфляції), 0,4% – 
за рахунок втрат фізичного обсягу продукції в процесі реалізації. 

Необхідно відзначити, що досить низьку частку виручки недоотримує підприємство за рахунок 
втрат фізичного обсягу продукції. У цілому величина виручки в перерахунку на натуральні показники 
коливається в межах допустимих втрат при транспортуванні та зберіганні сільськогосподарської 
продукції. 

Одним із таких механізмів регулювання є система бюджетного планування, аналізу і контролю 
витрат, яка діє на аналізованому сільськогосподарському підприємстві. Система бюджетування, 
орієнтована на результат роботи кожного підрозділу, що дасть змогу формалізувати відносини і 
здійснювати управління та планування величини трансакційних витрат [8]. 

Облік витрат за центрами відповідальності й побудова бюджетів дозволяють отримувати 
достовірну та повну інформацію про внутрішньогосподарські процеси і результати діяльності 
підприємства: оцінити рівень і динаміку трансакційної складової, здійснювати планування і контроль, 
аналізувати відхилення витрат від планових, формувати інформаційну базу для прийняття 
управлінських рішень, що сприятиме підвищенню ефективності інформаційного обміну, скорочення 
витрат, запобігання опортуністичної поведінки (табл. 1). 

Таблиця 1 
Формування системи управлінського обліку трансакційних витратах по центрах 

відповідальності 
 

Центр 
відповідальності 

Найменування 
бюджетів 

Контроль Параметри і процедури фінансового аналізу 

Відділ постачання Бюджет закупівель. 
Бюджет 
комерційних 
витрат 

Контроль показників 
бюджету закупівель. 
Контроль якості 
матеріалів 

Обсяги реалізації, виручка, ціна продукції, 
кількість договорів довгострокового характеру, 
канали збуту (посередницькі ланцюги) 

Відділ збуту Бюджет закупівель. 
Бюджет 
комерційних 
витрат 

Контроль бюджету 
продажів. Контроль 
ціни. 
Контроль виконання 
регламенту взаємодії із 
підрозділами 
підприємства 

Аналіз зовнішніх (попит на продукцію, рівень 
цін) і внутрішніх чинників (якість матеріалів, 
продукції, організації збутових процесів). 
Оцінка динаміки цін, збуту продукції 

Транспортний 
відділ 

Бюджет 
транспортних 
витрат 

Контроль витрат ПММ, 
відповідно до норм та 
плану робіт. 
Контроль виконання 
плану взаємодії з 
відділом закупівель, 
відділом постачання 

Частка витрат на ПММ для 
внутрішньовиробничих потреб при доставці 
матеріальних ресурсів від постачальників. 
Терміни виконання замовлень виробничих 
служб. 
Аналіз витрат на транспортування готової 
продукції. 
Аналіз затрат праці на персонал 

Управлінські 
служби 

Бюджет 
комерційних 
витрат 

Контроль комерційних, 
управлінських витрат 

Заробітна плата, утримання і обслуговування 
відділу маркетингу, амортизація, комерційні 
витрати Аналіз рівня витрат на утримання 
апарату управління, управлінського персоналу, 
приміщень 

Джерело: складено авторами 

 
При просуванні й реалізації продукції власними підрозділами сільськогосподарського 

підприємства можливими причинами відхилення за обсягом реалізації, ціною продукції, по каналах 
продажу можуть бути: реалізація продукції за заниженими цінами через необхідність швидкого збуту 
продукції, орієнтація на канали продажу за нижчою ціною, а також втрати фізичного обсягу продукції, 
зниження її якості, нестача інформації про конкурентів, ситуацію на ринку, канали збуту. 

Параметри, за якими проводять аналіз причин відхилення, дозволяє співвіднести бізнес-процес за 
основними статтями розглянутої нами класифікації трансакційних витрат. При цьому облік трансакційних 
витрат повною мірою здійснюється за центрами відповідальності. Передумовами до зниження 
трансакційних витрат на одиницю виробленої продукції є оптимізація структури трансакційних витрат, 
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підвищення координації діяльності суб’єкта, що забезпечують безперервність усіх виробничо-
розподільчих процесів. 

Висновки з проведеного дослідження. Результати проведеного аналізу формування 
трансакційних витрат сільськогосподарськими підприємствами свідчать, що з метою їх оптимізації 
необхідно забезпечити наступне: виділення категорій трансакційних витрат, що виникають у процесі 
реалізації продукції; проведення розподілу витрат не тільки за видами, але й за періодами, в яких вони 
можуть виникати; визначення найбільш значимих видів трансакційних витрат із зазначенням періодів, в 
яких вони виникають; виявлення можливих причин виникнення певних видів трансакційних витрат; 
аналіз витрат щодо пошуку інформації, який можна здійснити за допомогою наступних загальновідомих 
методів: бенчмаркінг структури трансакційних витрат пошуку інформації; вартісний аналіз, що базується 
на вивченні окремих видів витрат та напрямів їх мінімізації; функціонально-вартісний аналіз, метою 
якого є ретельне вивчення складових процесу реалізації сільськогосподарської продукції та їх 
стандартизації з метою мінімізації витрат; досягнення скорочення трансакційних витрат шляхом 
зменшення кількості посередників (за скорочення довжини каналів реалізації продукції буде подолано 
асиметрію інформації на продовольчому ринку регіону; впровадження системи електронної торгівлі на 
основі діючих електронних бірж, що дозволить скоротити довжину каналів реалізації та приведе до 
зниження витрат пошуку інформації; побудова вертикальних маркетингових систем). Вважаємо, що за 
такого підходу підприємства та інтегровані з ними господарські структури одержать доступ до повної 
достовірної інформації, а також обмін нею відбуватиметься швидше. 

Вважаємо, що запропонований методичний підхід до визначення величини та структури 
трансакційних витрат сільськогосподарських підприємств дасть можливість перерозподіляти внутрішні 
та зовнішні трансакції; його сутність полягає у порівнянні величини трансакційних витрат, джерелом яких 
є власні підрозділи підприємства, і тих, що виникають внаслідок ринкових трансакцій. Отже, у нинішніх 
умовах постає необхідність формування сільськогосподарськими підприємствами системи управління 
трансакційними витратами в напрямі: внутрішнього середовища – управління шляхом визначення 
раціональних масштабів діяльності підприємства на ринку, а також запровадження системи управління 
витратами; зовнішнього середовища – інституційний підхід, який реалізується через державну політику 
щодо формування та функціонування інститутів ринкової інфраструктури. 
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Свиноус І.В., Хомяк Н.В., Гаврик О.Ю. УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ, ЯК 

СКЛАДОВОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Мета. Розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності управління трансакційними 

витратами як складової економічної безпеки сільськогосподарських підприємств. 
Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи 

дослідження процесів і явищ у їх взаємозв’язку й розвитку, а саме: монографічний (при формулюванні мети, 
завдань, предмета і об’єкта дослідження); опитування (для виконання дослідження щодо вагомості елементів 
ланцюга цінностей підприємства); математично-статистичні, зокрема в аналізі бухгалтерської звітності (при 
дослідженні внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства); розрахунково-конструктивний (при 
порівнянні показників); експериментальний метод (при апробації розроблених методик). 

Результати. Проведено аналіз формування трансакційних витрат сільськогосподарськими підприємствами, 

результати якого свідчать, що з метою оптимізації цих витрат необхідно забезпечити наступне: виділення категорій 
трансакційних витрат, що виникають у процесі реалізації продукції; проведення розподілу витрат не тільки за 
видами, але й за періодами, в яких вони можуть виникати; визначення найбільш значимих видів трансакційних 
витрат із зазначенням періодів, в яких вони виникають; виявлення можливих причин виникнення певних видів 
трансакційних витрат; аналіз витрат щодо пошуку інформації, який можна здійснити за допомогою наступних 
загальновідомих методів. Доведено, що саме за такого підходу підприємства та інтегровані з ними господарські 
структури одержать доступ до повної достовірної інформації, а також обмін нею відбуватиметься швидше. 

Наукова новизна. Удосконалено методичні підходи до формування системи управлінського обліку 

трансакційних витрат по центрах відповідальності в сільськогосподарських підприємствах, що дозволить 
отримувати достовірну та повну інформацію про внутрішньогосподарські процеси і результати діяльності 
підприємства (оцінювати рівень і динаміку трансакційної складової, здійснювати планування і контроль, аналізувати 
відхилення витрат від планових, формувати інформаційну базу для прийняття управлінських рішень) і сприятиме 
підвищенню ефективності інформаційного обміну, скороченню витрат, запобіганню опортуністичної поведінки. 

Практична значущість. Запропонований методичний підхід до визначення величини та структури 

трансакційних витрат може бути використаний у практиці діяльності будь-якого сільськогосподарського 
підприємства, що дасть можливість перерозподіляти внутрішні та зовнішні трансакції. 

Ключові слова: сільськогосподарське підприємство, трансакційні витрати, управління, економічна 

безпека, бюджетування. 
 
Svynous I.V., Khomiak N.V., Havryk O.Yu. MANAGEMENT OF TRANSACTION EXPENDITURE AS A 

COMPOSITION OF ECONOMIC SAFETY AT AGRICULTURAL ENTERPRISES 
Purpose. The aim of the article is the development of practical recommendations for increasing the efficiency of 

management of transaction costs as a component of economic security of agricultural enterprises. 
Methodology of research. General scientific and special methods of research of processes and phenomena in their 

interrelation and development are used in the process of research, namely: monographic (in the formulation of the purpose, 
tasks, subject and object of the study); a survey (to carry out research on the importance of elements of the chain of values 
of the enterprise); mathematical and statistical, in particular in the analysis of accounting (in the study of the internal and 
external environment of the enterprise); calculation and constructive (when comparing indicators); experimental method (at 
approbation of developed techniques). 

Findings. The analysis of formation of transaction costs by agricultural enterprises is conducted, the results of which 

show that in order to optimize these costs, it is necessary to ensure the following: allocation of transaction costs incurred in 
the process of product sales; carrying out the distribution of expenses not only by species, but also by the periods in which 
they may arise; identification of the most significant types of transaction costs, indicating the periods in which they arise; 
Identification of possible causes of certain types of transaction costs; an analysis of the cost of finding information that can 
be accomplished using the following well-known methods. It is proved that it is in this approach that enterprises and 
integrated economic structures will gain access to full, reliable information, and will exchange it more quickly. 

Originality. The methodical approaches to the formation of a system of management accounting of transaction 

costs at the centres of responsibility in agricultural enterprises have been improved, which will allow obtaining reliable 
and complete information about the internal business processes and results of the enterprise’s activity (to assess the 
level and dynamics of the transactional component, to plan and control, to analyze deviation of costs from planned, to 
form an information base for making managerial decisions) and will help increase the effectiveness of information 
exchange, reduce costs, prevent opportunistic behaviour. 

Practical value. The proposed methodological approach to determining the size and structure of transaction 

costs can be used in the practice of any agricultural enterprise, which will enable the reallocation of internal and external 
transactions. 

Key words: agricultural enterprise, transaction costs, management, economic security, budgeting. 

 
Свиноус И.В., Хомяк Н.В., Гаврик А.Ю. УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСАКЦИОННЫМИ ИЗДЕРЖКАМИ КАК 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Цель. Разработка практических рекомендаций по повышению эффективности управления 

трансакционными издержками, как составляющей экономической безопасности сельскохозяйственных 
предприятий. 
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Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы 

исследования процессов и явлений в их взаимосвязи и развития, а именно: монографический (при формулировке 
целей, задач, предмета и объекта исследования); опроса (для выполнения исследования по значимости элементов 
цепи ценностей предприятия); математико-статистические, в частности в анализе бухгалтерской отчетности (при 
исследовании внутренней и внешней среды предприятия); расчетно-конструктивный (при сравнении показателей); 
экспериментальный метод (при апробации разработанных методик). 

Результаты. Проведен анализ формирования трансакционных издержек сельскохозяйственными 

предприятиями, результаты которого свидетельствуют, что с целью оптимизации этих расходов необходимо 
обеспечить следующее: выделение категорий трансакционных издержек, возникающих в процессе реализации 
продукции; проведения распределения затрат не только по видам, но и по периодам, в которых они могут 
возникать; определение наиболее значимых видов трансакционных издержек с указанием периодов, в которых они 
возникают; выявление возможных причин возникновения определенных видов трансакционных издержек; анализ 
расходов по поиску информации, который можно осуществить с помощью следующих общеизвестных методов. 
Доказано, что именно при таком подходе предприятия и интегрированные с ними хозяйственные структуры получат 
доступ к полной достоверной информации, а также обмен информацией будет происходить быстрее. 

Научная новизна. Усовершенствованы методические подходы к формированию системы управленческого 

учета трансакционных издержек по центрам ответственности в сельскохозяйственных предприятиях, что 
позволит получать достоверную и полную информацию о внутрихозяйственные процессы и результаты 
деятельности предприятия (оценивать уровень и динамику трансакционной составляющей, осуществлять 
планирование и контроль, анализировать отклонения затрат от плановых, формировать информационную базу 
для принятия управленческих решений) и будет способствовать повышению эффективности информационного 
обмена, сокращению затрат, предотвращению оппортунистического поведения. 

Практическая значимость. Предложенный методический подход к определению величины и структуры 

трансакционных издержек может быть использован в практике деятельности любого сельскохозяйственного 
предприятия, что позволит перераспределять внутренние и внешние трансакции. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное предприятие, трансакционные издержки, управления, 

экономическая безопасность, бюджетирование. 
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Постановка проблеми. Продовольча безпека є пріоритетним напрямком розвитку харчової 

промисловості України, ключовими стратегічними цілями якої виступають забезпечення населення 
країни якісними, безпечними, доступними продуктами харчування, а також розширення участі України 
на світовому ринку продовольства. Позиції України в умовах глобалізації визначаються, насамперед, 
її здатністю та можливістю створювати умови для постійного нарощування національного експортного 
інноваційного потенціалу, реалізація якого залежить від багатьох об’єктивних і суб’єктивних факторів. 
Умови виходу на світовий продовольчий ринок передбачають дотримання технічних умов 
виробництва продукції, стандартизації й контролю за її якістю та безпечністю й потребують переходу 
харчової промисловості України на інноваційний розвиток. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняна економічна наука зробила значний 
внесок у розробку теоретичних основ формування інноваційно-орієнтованої економіки країни, у 
створення інноваційної інфраструктури відповідно до програм і стратегій інноваційного розвитку 
провідних секторів економіки. Значний вклад у вирішення проблеми внесли наукові праці 
О. М. Алимова, В. П. Александрова, О. І. Амоші, В. М. Геєця, С. М. Ілляшенка. Інноваційний розвиток 
харчової промисловості як складової загальної проблеми досліджується багатьма вченими, серед 
яких є такі науковці, як: О. І. Дацій, Л. В. Дейнеко, А. О. Заїнчковський, Д. Ф. Крисанов, Л. І. Федулова, 
М. П. Сичевський. Незважаючи на вагомі наукові доробки фахівців із даної проблематики, питання 
реалізації інноваційних напрямків розвитку харчової промисловості України лишається вкрай 
актуальними та потребують більш детального вивчення. 
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Постановка завдання. Метою статті є ідентифікація можливостей реалізації інноваційних 
напрямків розвитку харчової промисловості України в умовах глобалізаційних процесів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні, в умовах зростаючої конкуренції на 
внутрішньому і зовнішньому ринках продовольчих товарів, прискорення перебігу інфляційних 
процесів, постійного зростання вартості енергоносіїв, дефіциту кваліфікованої робочої сили саме 
інновації стають головним і необхідним чинником забезпечення конкурентних переваг для харчових 
підприємств і галузі в цілому [7, с. 91]. Існуючі проблеми переходу харчової промисловості на 
інноваційний шлях розвиту зумовлено рядом загальних чинників: 

1) в умовах економічної нестабільності домінують короткострокові пріоритети – підприємці 

орієнтуються на швидку окупність бізнесу з мінімальним ризиком, тоді як впровадження інновацій є 
ризикованим, часто потребує більш значних коштів, а ефект від їх впровадження віддалений у часі; 

2) значна частка підприємств харчової промисловості відчуває наслідки політичної та 
економічної кризи, має низьку рентабельність виробництва і не має достатніх коштів для здійснення 
техніко-технологічного оновлення виробництва. Особливо це стосується малих та середніх 
підприємств, які самостійно, без державної підтримки не спроможні розгорнути повномасштабний 
інноваційний процес; 

3) дефіцит кваліфікованої робочої сили, здатної працювати на сучасному прогресивному 
обладнанні та впроваджувати новітні технології, у тому числі в сфері контролю за якістю й 
безпечністю продукції. 

Без розвинутого власного інноваційного потенціалу вітчизняні виробники харчової продукції не 
здатні задовольнити сучасні вимоги ринку та конкурувати з більш інноваційно-озброєними як 
вітчизняними, так і зарубіжними конкурентами. У цілому інноваційний потенціал зводиться до двох 
формуючих складових частин – витратної (реалій) та накопичувальної (можливостей). 

Структура інноваційного потенціалу [10, с. 22] розглядається в розрізі структурних компонентів, 
які умовно можна поділити на групи: 

1) ресурсна, до складу якої входять матеріальна, трудова, інформаційна, фінансова компоненти;  
2) продуктова – комплекс товарів, що випускається на підприємстві із зазначенням наступних 

базових характеристик: оцінка якості й безпечності, рентабельності й обсягу продажів товару, стан 
ресурсного забезпечення та виконання функцій НДДКР, виробництва, реалізації, обслуговування 
споживачів щодо випуску нових видів продукції;  

3) техніко-технологічна, яка передбачає комплекс технічного та технологічного оснащення 
виробництва за наступними характеристиками: обладнання та інструменти; технології; прогресивність 
використовуваних технологій і методів; рівень автоматизації виробництва;  

4) організаційно-управлінська. 
Оскільки базою нашого дослідження є саме підприємства харчової промисловості, то доцільно 

більш докладно зупинитися на продуктовій компоненті формування інноваційного потенціалу з 
акцентуванням уваги на питаннях якості й безпечності харчової продукції, яка виготовляється 
вітчизняними операторами ринку. 

Харчова промисловість України входить до базових секторів економіки, які формують ВВП 
України, надходження до бюджету та визначають рівень зайнятості й доходів українців [8]. З метою 
розвитку експортного потенціалу інноваційної продукції в 2017 році Урядом було затверджено 
Експортну стратегію України [6] на період 2017–2021 роки, яка визначає стратегічні цілі розвитку 
торгівлі в короткостроковій перспективі, серед яких: створення умов для розвитку сфер торгівлі задля 
диверсифікації експорту українських товарів та послуг; підтримка експорту з боку держави, а також 
підвищення рівня знань та навичок, необхідних підприємствам для здійснення міжнародної торгівлі. 
Найбільшу перспективу в секторі харчової і переробної промисловості представляють готові до 
вживання продукти харчування, у тому числі молоко та молочні продукти. 

Інноваційна діяльність в харчовій, у тому числі молочній промисловості здійснюється у 
різноманітних формах та в різних напрямах, головними з яких сьогодні визнано: 

1) на рівні держави: виробництво повноцінної й безпечної молочної продукції; унеможливлення 
бактеріального, хімічного і фізичного забруднення; забезпечення максимального зберігання харчової 
якості та зниження втрат біологічної цінності молочної продукції; формування удосконаленої 
нормативно-методичної бази державного нагляду за якістю й безпечністю молочної продукції і 
продовольчої сировини, контролю за виробництвом, закупками, поставками, транспортуванням, 
збереженням і реалізацією продукції, а також для створення умов для виробництва молочної продукції 
гарантованої якості; розробка сучасної інструментальної й аналітичної бази для контролю безпеки 
продовольчої сировини та молочної продукції; 

2) на міжнародному рівні: дослідження традиційних і пошук нових ринків збуту; пошук ділових 
партнерів по впровадженню та фінансуванню інноваційних процесів. 

Основними платформами розвитку інноваційного потенціалу харчової промисловості України є 
внутрішній та зовнішній ринки. 
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Внутрішній ринок. Сьогодні на вітчизняному ринку молока та молочної продукції спостерігається 
наступне: по факту 73% виробленого молока забезпечується домогосподарствами, в той час як решта 
27% виробляється аграрними підприємствами. Разом з тим, відбувається скорочення обсягів 
виробництва молока домогосподарствами в загальній структурі виробництва в динаміці – з 11249 тис. 
т в 2010 році до 10329 тис. т в 2017 році. Так, якщо в 2010 році частка виробленого 
домогосподарствами молока складала 80,3%, то вже в 2017 році – 73%. В цілому виробництво 
молока, починаючи з 2010 року в Україні скорочується – з 11249 тис. т в 2010 році до 10329 тис. т в 
2017 році (рис. 1). Причинами цього є: несистемна цінова політика основних операторів ринку, які 
значно зменшують прибутковість та мотивацію для розвитку молочних ферм, сповільнення формації 
системи дистрибуції та кооперативних сервісів. 

2217 2246
2535 2559 2648 2669 2711 2764

9032 8840 8842
8632 8485

7946
7676 7565

11249 11086 11377 11191 11133
10615

10387 10329

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cільськогосподарські підприємства Домогосподарства Виробництво молока, тис.т

Рис. 1. Виробництво молока в Україні, тис. т 
Джерело: [2; 4] 
 

Основні проблеми, які обмежують розвиток молочної галузі України, зумовлено скороченням 
обсягів виробництва та рівнем якості молока-сировини, яке надходить до переробників молока. До 
липня 2018 р. базові вимоги до молока регламентувались ДСТУ 3662-97 «Молоко коров’яче 
незбиране. Вимоги при закупівлі», який діяв ще з 1997 року. Згідно стандарту, все молоко, залежно від 
рівня бактеріального забруднення й вмісту соматичних клітин, поділяється на екстра, вищий, перший і 
другий сорти. Такий поділ молока-сировини на сорти уможливлює здійснення контролю якості 
промислового молока, яке надходить на переробку. 

Молоко-сировина екстра-класу користується підвищеним попитом та коштує дорожче, аніж 
молоко другого сорту – різниця в середньому сягає двох гривень і більше. Разом з тим, зростає й 
частка молока екстра-ґатунку в загальному обсязі виробництва. 

Якщо в 2013 році частка молока екстра-ґатунку сягала 9,8%, то в 2017 році на переробку 
надійшло вже 16,4% сировини відповідної якості. В 2018 році частка молока екстра-ґатунку, що 
надходить на переробку, продовжує зростати. Так, на початку 2018 року вона становила 15,5% і 
ближче до кінця року зросла до 21%. Варто зауважити, що 50% з усього молока ґатунку «екстра» в 
Україні – вироблено господарствами АВМ. Разом з тим, саме молоко екстра-класу є базою для 
виробництва молочних продуктів, призначених для експорту. У липні 2018 року ДСТУ 3662-97 було 
змінено на ДСТУ 3662:2015 «Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови», з тим, щоб привести 
державні стандарти України до рівня ЄС. Такі зміни насамперед спрямовані на захист споживача – 
безпеку та якість молочної продукції. Разом з тим, стандарт ДСТУ 3662:2015 2018 року спрямовано як 
на підвищення вимог до якості молока, так і на врегулювання використання молока другого сорту. 
Передбачається, що використання молока другого сорту для технологічних процесів виробництва 
харчових продуктів буде обмежено, проте дозволено у виробництві нехарчових продуктів, зокрема, 
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кормів для тварин та казеїну. Незважаючи на це, закупівля молока у господарств населення буде 
продовжуватися. Базові рекомендації для господарств населення з гігієни виробництва молока 
сформовано Держпродспоживслужбою спільно з Швейцарсько-Українським проектом SAFOSO. На 
думку експертів, для невеликих господарств оптимальним способом підвищення рівня якості молока 
може стати кооперація. Адже тоді можна спільно закуповувати й використовувати обладнання, 
організовувати збут, забезпечувати ветеринарний догляд. До речі, на сьогодні через кооперативи 
реалізується незначна частка молока, хоча потенціал кооперації величезний. 

Впровадження кожного наступного кроку із зміни вимог до якості молока має супроводжуватися 
аналізом розвитку ринку та ефективності державної підтримки. Кінцева мета – поступове приведення 

вимог до якості молока-сировини до більш високих норм стандарту 100/400, яким регламентуються 
порогові значення, за яких молоко допускається до переробки в країнах ЄС. Ключовими показниками 
якості молока-сировини згідно стандарту 100/400 виступають: кількість умовних одиниць мезофільних 
аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів на один кубічний сантиметр (100 в молоці 
екстра-ґатунку), кількість соматичних клітин в одному кубічному сантиметрі молока (400 тисяч в 
молоці екстра-ґатунку) [3]. 

Зовнішні ринки. В 2014 році вітчизняний ринок відчув економічну кризу через ембарго Росії. 
Частина експортерів була змушена переорієнтовуватися на країни Азії та СНД. Однак, незважаючи на 
це, протягом 2014–2016 років відбулось скорочення експорту молока та молочної продукції на 62% з 
511988 млн дол. США в 2013 році до 194731 млн дол. США в 2016 році. Протягом 2016–2017 років, 

згідно даних аналітичних досліджень Асоціації виробників молока, спостерігається поступове 
нарощення експорту вітчизняних молочних продуктів до 332676 млн дол. США. Виручка від експорту 
2017 року в 1,7 раза перевищує відповідне значення 2016 року, що дозволило Україні стати нетто-
експортером молочної продукції. Натомість імпорт молока та молочної продукції протягом 2014–2017 
років суттєво скоротився з 212869 млн дол. США в 2013 році до 66275 млн дол. США в 2017 році. 
Якщо до 2014 року імпорт сира та кисломолочних продуктів здійснювався переважно з країн ЄС і РФ 
(«Данон»), то зараз поставки з Росії практично припинилися, а з країн ЄС – надходять у незначних 
обсягах. Динаміку експорту та імпорту молока і молочної продукції України протягом 2012–2017 років 
представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Динаміка експорту та імпорту молока і молочної продукції України  

протягом 2007–2017 років, млн дол. США 
Джерело: [2; 4] 

 
Офіційно доступ до ринку ЄС для молочної продукції України було відкрито 11 січня 2016 року. 

Тоді перші 10 українських виробників отримали дозвіл на експорт молочної продукції на ринок ЄС. 
Станом на жовтень 2018 року, кількість затверджених експортерів з України зросла до 21. До переліку 
компаній, які отримали дозволи експортувати до ЄС, увійшли наступні [9]: ТОВ «Люстдорф», 
ТОВ «Ласунка», ТОВ «Молочний дім», ПАТ «Дубномолоко», ПАТ «Житомирський маслозавод», 
ДП ПАТ «Яготинський завод масла», ПАТ «Лактіаліс-Миколаїв», ТОВ «ГАДЯЧСИР», ТОВ «Данон 
Дніпро», Канівське відділення ТОВ «Клуб Сиру», ПАТ «Вінницький молочний завод «РОШЕН»», 
ПП «Росс» Філія «Роменський молочний комбінат», ТОВ «Капсуляр», ПАТ «Маслозберігаючий 
комбінат Золотоноша», ПП Консалтингова фірма «Прометей» Філія «Мена Сир» та інші. 

Окрім наведених вище тенденцій варто зазначити, що впродовж останніх років розширилась 
географія експорту. Основними споживачами української молочної продукції в 2016–2017 роках були – 
Польща, Нідерланди, Фінляндія. Окрім ринків ЄС, Україна активно почала виходити на ринки, які 
належать до азійського та африканського регіонів. У 2017 році вітчизняними операторами ринку 
поставки масла здійснювалися до Марокко (20,9%), Туреччини (18,7%), Китаю (46%). Новою країною-
партнером для України в 2017 році став Катар – найбільший покупець молока та вершків – 32% всього 
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експорту молочної продукції 2017 року. Експорт згущених продуктів та сухої сироватки вітчизняні 
оператори здійснюють, успішно диверсифікуючи напрямки з країн СНД до країн Азії та Африки. 
Експорт сухого незбираного молока в 2017 році забезпечили вітчизняні оператори ринку – 
«Вінницький молочний завод «Рошен»» (15%) і по 42 тонни – ЗАТ «Куп’янський МКК» та ТОВ 
«Мілкіленд» [1]. Головними експортерами сирів з України в 2017 році були «Комо Експорт» (19%), 
«Клуб Сиру» (17%), «Бель Шостка Україна» (13%), «Лакталіс Україна» (15%), «Мілкіленд Інтермаркет» 
(7%). Загальна частка їх експорту склала понад 70%. Лідерами із закупівлі українського сиру в 2017 
році стали Казахстан, куди відправили 3,734 тис. т (15,7 млн дол. США), Молдова – 2,590 тис. т (7,640 
млн дол. США) та Єгипет – 0,989 тис. т (3,643 млн дол. США). 

На думку експертів, криза, яка виникла після втрати російського ринку збуту, поступово 
проходить. Додаткові обмеження щодо вибору торговельних партнерів диктує відносно короткий 
термін придатності переважної більшості молочних продуктів. Разом з тим, продукція має відповідати 
вимогам з точки зору якості й безпечності, прийнятими в країні-імпортері. 

Експорт молочної продукції з України до країн ЄС є відкритим і безмитним у межах квот за умови 
наявності сертифікатів, які підтверджують якість й безпечність харчової продукції. Відповідно до умов 
Преференцій в рамках вільної торгівлі між Україною та ЄС (далі ПВЗВТ), ставка ввізного мита ЄС для 
частини молочних продуктів групи 04, у тому числі сирів всіх видів, кисломолочного сиру, молочної 
сироватки, були зменшені до 0% [5]. Встановлення безмитних тарифних квот не означає заборону на 
експорт понад квоти. Українські компанії можуть без обмежень постачати товари і понад тарифну 
квоту, проте ці обсяги підпадають під загальний режим імпорту в ЄС. Тобто експорт в межах квоти 
обкладається митом 0%, експорт понад квоту – ввізним митом, визначеним Митним тарифом ЄС. 
Адміністрування тарифних квот для експорту в ЄС здійснюється через систему імпортних ліцензій за 
принципом «перший прийшов-перший обслуговується» (перероблені молочні та перероблені масляні 
продукти) [5]. 

Протягом 2016–2017 років українські експортери найбільш активно використовували безмитні 
тарифні квоти на вершкове масло, молочні пасти та сухе молоко. Зокрема, у 2016 році тарифну квоту 
на вершкове масло та молочні пасти використано на 46%, на сухе молоко – на 30%. У 2017 р. 
розпочалося також використання безмитної квоти на молоко, вершки, згущене молоко та йогурти. Крім 
того, почали здійснюватися поставки молочної сироватки та сирів, до яких тарифні квоти не 
застосовувалися. 

З метою отримання преференційного доступу на ринок ЄС у рамках ПВЗВТ операторам ринку 
необхідно підтвердити походження товару з України та отримати сертифікат EUR.1. Разом з тим, при 
ввезенні молока та молочної продукції до країн ЄС необхідно дотримуватися правил, що гарантують 
їх безпечність. У вітчизняній практиці управління якістю й безпечністю харчової продукції здійснюється 
на основі ДСТУ 4161-2003 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги», ДСТУ ISO 
22000:2007 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій 
харчового ланцюга», Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 590 «Вимоги 
щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах 
Системи управління безпечністю харчових продуктів (ХАССП)», Наказу Міністерства економічного 
розвитку № 1356 ДСТУ-Н CAC/RCP 1:2012 «Продукти харчові. Настанови щодо загальних принципів 
гігієни» (CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003). З метою гармонізації законодавства країни та ЄС у сфері 
безпеки та якості харчових продуктів в Україні було впроваджено: 1) базові принципи і вимоги 
безпечності харчових продуктів та кормів – згідно Регламентів ЄС №178/2002, №852/2004, 
№854/2004; 2) заходи, пов’язані з державним контролем у сфері санітарних та фітосанітарних заходів 
– згідно Регламентів ЄС №853/2004, №882/2004, №854/2004; 3) заходи з маркування – згідно 
Регламенту ЄС №1169/2011 та ін.  

Європейські замовники можуть також вимагати від виробника наявності сертифікату 
відповідності певному міжнародному стандарту безпечності харчових продуктів згідно контракту, 
зокрема: ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS [5]. Наразі ці сертифікати не є обов’язковими для ввезення 
на територію ЄС, проте вони часто є необхідною умовою для реалізації продукції в ЄС. 

У цілому вдосконалення законодавства України в сфері продовольчої безпеки, його наближення 
до законодавства ЄС та вимог СОТ має стати стимулом для розвитку міжнародної торгівлі, активізації 
участі України в забезпеченні міжнародної продовольчої безпеки. Позиції України в умовах 
глобалізації та активізації інтеграційних процесів визначаються насамперед її здатністю та 
можливістю створювати умови для постійного нарощування національного експортного потенціалу. 
Звісно, його реалізація залежить від багатьох внутрішніх та зовнішніх факторів. На рис. 3 
представлено узагальнення результатів проведеного на основі досліджень стану розвитку молочної 
промисловості SWOT-аналізу сильних та слабких сторін галузі, можливостей і загроз її розвитку в 
умовах активізації інтеграційних процесів. 
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Сильні сторони: 

 достатньо великий внутрішній ринок; 
 наявність значного природно-ресурсного 
потенціалу для розвитку сировинної бази; 
 висока інвестиційна привабливість галузі; 
 наявність підприємств, здатних ефективно 
конкурувати на внутрішньому та зовнішньому 
продовольчих ринках; 
 висока довіра споживачів до молочної продукції 
вітчизняного виробництва. 

Можливості: 

 зростання молочної продуктивності худоби, 
нарощення обсягів виробництва молока «екстра-класу», 
кооперація невеликих господарств; 
 покращення контрольних механізмів якості й 
безпечності молочної продукції; 
 диверсифікація торговельних потоків і максимальна 
реалізація експортного потенціалу галузі; 
 відкриття доступу до продовольчих ринків ЄС; 
 розширення географії експорту продукції за рахунок 
азійського та африканського ринків; 
 поступове поширення на вітчизняний 
агропромисловий сектор міжнародних правил торгівлі, 
страхування, кредитування, інвестування. 

Слабкі сторони: 

 кризовий стан сировинної бази; 
 низька концентрація виробництва сирого 
молока в сільськогосподарських підприємствах; 
 низькі темпи техніко-технологічного оновлення 
виробництва; 
 ризики збільшення виробничих витрат через 
зростання зношеності техніки, переважання 
використання застарілих технологій; 
 дефіцит кваліфікованої робочої сили, здатної 
працювати на сучасному прогресивному 
обладнанні та впроваджувати новітні технології, у 
тому числі в сфері контролю за якістю й 
безпечністю продукції; 
 неспроможність значної частки малих і 
середніх підприємств застосовувати сучасні 
системи контролю за якістю й безпечністю 
продукції; 
 недостатня розвиненість виробничої та 
логістичної інфраструктур. 

Загрози: 

 обмежена ємність внутрішнього ринку продовольства, 
обумовлена низькою купівельної спроможністю 
населення; 
 нестабільні конкурентні позиції вітчизняної продукції на 
зовнішніх ринках через незавершення процесів адаптації 
до європейських вимог щодо якості й безпечності 
харчової продукції; 
 скасування спеціального режиму відшкодування ПДВ. 

 
Рис. 3. SWOT-аналіз молочної промисловості України в умовах активізації інтеграційних 

процесів 
Джерело: розроблено автором на основі [7; 8] 

 
За результатами SWOT-аналізу молочної галузі України, можна ідентифікувати розвиток 

українського молочного ринку як такий, що досить активно розвивається та має всі шанси в 
найближчій перспективі увійти в п’ятірку країн, які динамічно розвивають молочний напрямок. 

Висновки з проведеного дослідження. Конкурентні умови виходу на світовий продовольчий 
ринок передбачають дотримання технічних умов виробництва продукції, стандартизації й контролю за 
її якістю та безпечністю і потребують переходу харчової промисловості України на інноваційний 
розвиток. Інноваційні напрямки в харчовій, у тому числі молочній промисловості можуть 
реалізовуватися в різноманітних формах та в різних напрямах, головними з яких на сьогодні визнано: 
1) на рівні держави ‒ виробництво повноцінної й безпечної молочної продукції; унеможливлення 

бактеріального, хімічного й фізичного забруднення; забезпечення максимального зберігання харчової 
якості та зниження втрат біологічної цінності молочної продукції; формування удосконаленої 
нормативно-методичної бази державного нагляду за якістю й безпечністю молочної продукції і 
продовольчої сировини, контролю за виробництвом, закупками, поставками, транспортуванням, 
збереженням і реалізацією продукції, а також з метою створення умов для виробництва молочної 
продукції гарантованої якості; розробка сучасної інструментальної й аналітичної бази задля контролю 
безпеки продовольчої сировини та молочної продукції; 2) на міжнародному рівні ‒ дослідження 
традиційних і пошук нових ринків збуту; пошук ділових партнерів по впровадженню та фінансуванню 
інноваційних процесів.  
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Попко О.В. ДО ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 
Мета. Ідентифікація можливостей реалізації інноваційних напрямків розвитку харчової промисловості 

України в умовах глобалізаційних процесів.  
Методика дослідження. У науковому дослідженні використано загальнонаукові та спеціальні методи 

дослідження, зокрема: метод теоретичного узагальнення – для уточнення окремих понять; статистичного аналізу 
– для оцінювання динаміки обсягів виробництва, експорту та імпорту молока і молочно продукції, метод 
експортних оцінок – для проведення SWOT-аналізу молочної промисловості України. 

Результати. Встановлено, що харчова промисловість України входить до базових секторів економіки, які 

формують ВВП України, надходження до бюджету та визначають рівень зайнятості й доходів українців. 
Визначено, що найбільшу перспективу в секторі харчової і переробної промисловості представляють готові до 
вживання продукти харчування, у тому числі молоко та молочні продукти. Оцінено стан розвитку молочної галузі 
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України і наведено проблеми та завдання її розвитку; проведено SWOT-аналіз сильних та слабких сторін галузі, 
можливостей і загроз її розвитку в умовах глобалізації. Сформовано пріоритетні інноваційні напрямки розвитку 
молочної галузі України, зокрема: 1) на рівні держави – виробництво повноцінної й безпечної молочної продукції; 

унеможливлення бактеріального, хімічного і фізичного забруднення; забезпечення максимального зберігання 
харчової якості та зниження втрат біологічної цінності молочної продукції; формування удосконаленої 
нормативно-методичної бази державного нагляду за якістю й безпечністю молочної продукції і продовольчої 
сировини, контролю за виробництвом, закупками, поставками, транспортуванням, збереженням і реалізацією 
продукції, а також для створення умов для виробництва молочної продукції гарантованої якості; розробка 
сучасної інструментальної й аналітичної бази для контролю безпеки продовольчої сировини та молочної 
продукції; 2) на міжнародному рівні – дослідження традиційних і пошук нових ринків збуту; пошук ділових 

партнерів з впровадження та фінансування інноваційних процесів. 
Наукова новизна. Обґрунтовано підходи до реалізації інноваційного напрямку розвитку харчової, зокрема 

молочної промисловості України, які обумовлюють розвиток експортного потенціалу вітчизняної харчової 
промисловості, підвищення її конкурентних позицій на внутрішньому та зовнішньому ринках продовольчих 
товарів. 

Практична значущість результатів наукового дослідження визначається можливістю застосування 

сформульованих рекомендацій як при розробці стратегії розвитку харчової промисловості України в цілому, так і 
на рівні конкретного підприємства. 

Ключові слова: продовольча безпека, інноваційні напрямки розвитку, експортна стратегія, харчова 

промисловість, SWOT-аналіз, глобалізаційні процеси. 
 

Popko O.V. TO THE ISSUE FOR THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIONAL SECTORS OF THE FOOD 
INDUSTRY DEVELOPMENT IN UKRAINE 

Purpose. The aim of the article is the identification of opportunities for realization of innovative directions of 

development of food industry of Ukraine in the conditions of globalization processes. 
Methodology of research. The general scientific and special methods of research are used in the scientific 

research, in particular: the method of theoretical generalization – to clarify certain concepts; statistical analysis – for 
estimating the dynamics of volumes of production, export and import of milk and milk products, the method of export 
assessments – for SWOT analysis of the dairy industry of Ukraine. 

Findings. It is established that the food industry of Ukraine is included in the basic sectors of the economy, which 

form the GDP of Ukraine, revenues to the budget and determine the level of employment and income of Ukrainians. It is 
determined that the most perspective in the food and processing sector is ready-to-eat food, including milk and dairy 
products. The state of development of dairy industry of Ukraine is assessed and problems and tasks of its development 
are presented; a SWOT-analysis of the strengths and weaknesses of the industry, opportunities and threats of its 
development in the conditions of globalization is conducted. 

Priority innovative directions of development of the dairy industry of Ukraine have been formed, in particular: 1) at 
the state level – production of complete and safe dairy products; the impossibility of bacterial, chemical and physical 

contamination; ensuring the maximum storage of food quality and reducing the loss of biological value of dairy products; 
formation of an improved normative and methodological base of state supervision on the quality and safety of dairy 
products and food raw materials, control over the production, procurement, supply, transportation, preservation and sale 
of products, as well as to create conditions for the production of dairy products of guaranteed quality; development of a 
modern instrumental and analytical framework for controlling the safety of food raw materials and dairy products; 2) at 
the international level – the study of traditional and the search for new markets; search of business partners on 
introduction and financing of innovative processes. 

Originality. The approaches to the implementation of the innovative direction of development of the food industry, 

in particular the dairy industry of Ukraine, are substantiated, which determine the development of the export potential of 
the domestic food industry, increase of its competitive positions in the domestic and foreign markets of food products. 

The practical value of the results of scientific research is determined by the possibility of using the formulated 

recommendations as when developing the development strategy of the food industry of Ukraine as a whole, and at the 
level of a particular enterprise. 

Key words: food security, innovative directions of development, export strategy, food industry, SWOT-analysis, 

globalization processes. 
 
Попко Е.В. К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ 
Цель. Идентификация возможности реализации инновационных направлений развития пищевой 

промышленности Украины в условиях процессов глобализации.  
Методика исследования. В научном исследовании использованы общенаучные и специальные методы 

исследования, в частности: метод теоретического обобщения – для уточнения отдельных понятий; 
статистического анализа – для оценки динамики объемов производства, экспорта и импорта молока и молочной 
продукции, метод экспортных оценок – для проведения SWOT-анализа молочной промышленности Украины. 

Результаты. Установлено, что пищевая промышленность Украины относится к базовым секторам 

экономики, которые формируют ВВП Украины, поступление в бюджет и определяют уровень занятости и доходов 
населения. Определено, что наибольшую перспективу в секторе пищевой и перерабатывающей 
промышленности представляют готовые к употреблению продукты питания, в том числе молоко и молочные 
продукты. Сделано оценку состояния развития молочной отрасли Украины и приведены проблемы и задачи ее 
развития; проведен SWOT-анализ сильных и слабых сторон отрасли, возможностей и угроз ее развития в 
условиях глобализации. Сформированы приоритетные инновационные направления развития молочной отрасли 
Украины, в частности: 1) на уровне государства – производство полноценной и безопасной молочной продукции; 
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предотвращение бактериального, химического и физического загрязнения; обеспечение максимального 
хранения пищевого качества и снижение потерь биологической ценности молочной продукции; формирование 
усовершенствованной нормативно-методической базы государственного надзора за качеством и безопасностью 
молочной продукции и продовольственного сырья, контроля за производством, закупками, поставками, 
транспортировкой, хранением и реализацией продукции, а также для создания условий для производства 
молочной продукции гарантированного качества; разработка современной инструментальной и аналитической 
базы для контроля безопасности продовольственного сырья и молочной продукции; 2) на международном уровне 
– исследование традиционных и поиск новых рынков сбыта; поиск деловых партнеров по внедрению и 

финансированию инновационных процессов. 
Научная новизна. Обоснованы подходы к реализации инновационного направления развития пищевой, в 

частности молочной промышленности Украины, обуславливающие развитие экспортного потенциала 
отечественной пищевой промышленности, повышение ее конкурентных позиций на внутреннем и внешнем 
рынках продовольственных товаров. 

Практическая значимость результатов научного исследования определяется возможностью применения 

сформулированных рекомендаций как при разработке стратегии развития пищевой промышленности Украины в 
целом, так и на уровне конкретного предприятия. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, инновационные направления развития, экспортная 

стратегия, пищевая промышленность, SWOT-анализ, глобализационные процессы. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ СТІЙКОСТІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ 

МОЛОКА 
 
Постановка проблеми. Стійкість є найважливішою характеристикою економічної системи, яка 

має теоретичне та практичне значення. Так, із теоретичних позицій управління економічною системою 
можливе шляхом пізнання закономірностей її розвитку, що знаходить прояв у формуванні стійких, 
повторюваних взаємозв’язків, які випливають із властивостей інертності системи. Водночас, з погляду 
практики, розвиток сільського господарства на принципах сталості дає змогу суб’єктам господарювання 
обґрунтовувати й реалізовувати ефективні заходи, які в цілому відповідатимуть інтересам суспільства. 

Проблема стійкості сільськогосподарського господарства складніша і значиміша порівняно з 
іншими галузями економіки. Це пов’язано з об’єктивними обставинами, які характеризують його 
особливість. По-перше, аграрний сектор – основний виробник продуктів харчування, що є джерелом 
життєдіяльності людей. Структурні зрушення зумовлюють певні диспропорції між виробництвом і 
споживанням та загострення ситуації на продовольчому ринку. Переважна більшість господарств 
корпоративного сектору аграрної економіки орієнтуються на виробництво високорентабельної 
сільськогосподарської продукції, що є невиправданим з позицій стійкості виробництва і забезпечення 
продовольчої безпеки. 

По-друге, стійкість виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах суттєво 
залежить від природно-кліматичних умов. Нівелювання їх впливу потребує значних фінансових 
ресурсів для проведення відповідних агротехнологічних та зоотехнічних заходів. Проте, через певні 
об’єктивні та суб’єктивні обставини більшість суб’єктів господарювання у сфері агробізнесу не мають 
достатніх фінансових ресурсів, рівень фінансової підтримки з боку держави мінімальний, що створює 
передумови для суттєвих коливань обсягів виробництва основних видів сільськогосподарської 
продукції залежно від чергування сприятливих і несприятливих погодних умов. 

По-третє, стійкість виробництва продукції в господарствах корпоративного сектору аграрної 
економіки суттєво залежить від дієвості інструментів державного регулювання. Нині роль і місце 
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держави в регулюванні процесу відтворення в аграрному секторі мінімальна, що є причиною збитковості 
виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції та зниження їх обсягів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розробку проблеми забезпечення 
економічної стійкості господарських систем із позицій системного підходу зробили такі вітчизняні вчені, 
як: В. Андрійчук, В. Геєць, О. Гуторов, О. Варченко, А. Даниленко, П. Макаренко, О. Олійник, 
Б. Пасхавер, О. Шпичак, О. Шубравська та ін. Зокрема, теоретичні, методологічні та прикладні 
питання забезпечення економічної стійкості підприємств – виробників молока знайшли відображення у 
працях вітчизняних дослідників: В. Андрійчука, П. Березівського, М. Ільчука, П. Саблука, В. Месель-
Веселяка, М. Пархомця та інших науковців. 

Водночас, певні питання забезпечення економічної стійкості виробництва молока у 
сільськогосподарських підприємствах не знайшли достатньо повного викладу. Так, вимагають науково 
обґрунтованого вирішення питання систематизації показників і методичних аспектів оцінки стійкості 
виробництва молока, розробки адаптаційних інструментів для забезпечення ефективності виробництва 
молока як основи економічної стійкості. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка практичних рекомендацій щодо 
підвищення стійкості сільськогосподарських підприємств-виробників молока. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Очевидно, що забезпечення розвитку молочного 
скотарства на принципах сталості повинно гарантувати продовольчу безпеку країни, забезпечуючи 
ефективне, інноваційно розширене відтворення конкурентоспроможної продукції при збереженні 
навколишнього природного середовища та підвищення якості життя працівників, зайнятих у галузі. 

Отже, розвиток галузі має бути спрямований на досягнення таких цілей: створення умов для 
ефективного виробництва конкурентоспроможної продукції; формування інституціонального 
середовища для ефективного функціонування господарств корпоративного сектору незалежно від їх 
типу; виробництво екологічно чистої продукції; зростання добробуту працівників галузі; розвиток 
інноваційних, ресурсозберігаючих технологій у молочному скотарстві сільськогосподарських 
підприємств. 

На нашу думку, вивчення стійкого розвитку галузі молочного скотарства на принципах сталості 
внаслідок складності та багатогранності даної категорії можливо лише на ґрунті системного підходу, 
що передбачає комплексне дослідження різних її підсистем. Вважаємо, що можна виділити п’ять 
взаємопов’язаних підсистем досягнення сталого розвитку галузі: економічну, виробничо-технологічну, 
соціальну, екологічну та інституційну. 

Рушійною силою сталого розвитку молочного скотарства сільськогосподарських підприємств слід 
розглядати: удосконалення функціонування організаційно-економічного механізму; забезпечення 
інноваційного характеру розвитку виробництва молока; зміцнення матеріально-технічної бази молочного 
скотарства господарств корпоративного сектору аграрної економіки; покращення забезпеченості галузі 
кваліфікованими кадрами. Перераховані чинники формують сферу впливу, в основу якої покладено 
цілеспрямовану діяльність суб’єктів господарювання у сфері агробізнесу щодо забезпечення сталого 
розвитку виробництва молока. 

Основними складовими економічної стійкості молочного скотарства доцільно виділити фінансову, 
організаційну, ринкову, інформаційну та інноваційну. 

Сутнісними показниками, що характеризують фінансову стійкість виробництва молока є рівень 
рентабельності та розмір прибутку (збитку). Цей показник залежить від зміни двох його складових: 
собівартості та закупівельних цін на молоко. Водночас собівартість продукції в молочному скотарстві 
сільськогосподарських підприємств залежить від продуктивності корів, затрат та оплати праці, витрат 
матеріальних ресурсів у натуральному та вартісному вимірниках на одиницю продукції. На нашу думку, 
найважливіший чинник, який визначає рівень собівартості, є рівень продуктивності корів, що на 65–70% 
залежить від рівня годівлі. Низька якість спожитих кормів не дає змоги реалізувати потенційні 
можливості молочної худоби, навіть при використанні обсягу кормів на умовну голову, що наближається 
до оптимуму [1]. 

Від збалансованої годівлі корів залежить і величина собівартості молока, оскільки в її структурі 
найбільшу частку займають корми. У зв’язку з цим стратегічним напрямком у молочному скотарстві 
сільськогосподарських підприємств стало використання повноцінних кормів і добавок (БВМД і преміксів), 
вироблених із максимальним використанням компонентів в умовах господарства. 

Основними факторами, які впливають на конверсію корму в молочному скотарстві, є: менеджмент 
кормового столу чи годівлі – чистота, наявність корму; ритмічність і послідовність роздавання корму; 
взаємодія тварин у стаді та стратегія групування корів; різкі зміни раціону; устаткування для 
приготування та роздачі кормів; температура й рівень освітлення виробничого приміщення. 

У практиці вітчизняних сільськогосподарських підприємств при виробництві молока сформувалася 
негативна тенденція внаслідок недостатнього вирощування кормових культур у складі наявних сівозмін 
(85–87%). Проте у багатьох країнах Європи, Канаді та США в річному кормовому балансі молочного 
скотарства, за оцінками дослідників, частка пасовищних кормів висока (45% і більше) [2]. 
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Основною причиною відмови від випасу корів є використовувані технології, які передбачають 
цілорічне стійлове утримання худоби. Ця обставина спричинила зміну системи годівлі корів та 
організації кормовиробництва в цілому. Спостерігається негативна тенденція до зменшення обсягу 
споживання дешевих пасовищних і збільшення дорожчих зелених кормових культур, вирощених на 
ріллі, перехід на сінажно-силосно-концентратний тип годівлі. 

Використання подібних технологій призводить до зростання частки концентратів у раціонах годівлі 
корів залежно від їх продуктивності. За результатами досліджень науковців, концентровані корми 
вводять у раціон з розрахунку на 1 кг молока залежно від рівня середньодобового надою: до 10 кг – 
згодовують до 2,5 кг концентратів на голову; 10–15 кг – від 4,0 до 5,0 кг (250–300 г на 1 кг молока); 15–20 
кг – від 6,0 до 7,0 кг; 20–25 кг – від 8 до 8,5 кг (350–400 г на 1 кг молока); більше 25 кг – 9–10 кг на голову 
(400–450 г концентратів на 1 кг молока) [3]. 

На нашу думку, через недооцінювання раціональної й економічно ефективної кормової бази з 
використанням лукопасовищних кормів частка витрат на корми при виробництві молока збільшилася до 
55–60%. Проте Стратегічними напрямами розвитку сільського господарства України на період до 2020 
року передбачено, що слід приділити увагу розвитку культурних пасовищ. Їх площа залежить від 
нормативу щільності корів (4 голови на 1 га). На думку науковців, використання культурних пасовищ 
забезпечить зниження собівартості молока на 40% [4]. 

Неякісна кормова база і зміна системи утримання корів суттєво позначилися на показниках 
відтворення стада, здоров’ї худоби та тривалості її продуктивного використання, а загалом – на 
ефективності молочного скотарства. Так, по Україні в сільськогосподарських підприємствах за 2015 р. 
отримано на 100 корів 71 голову приплоду, або більше на 1 голову порівняно з 2014 р. На думку 
М. І. Стрекозова, через вибуття корів унаслідок ослаблення кінцівок, порушення обмінних процесів і 
захворювань проблема їх продуктивного довголіття виходить на перший план [5]. 

Поділяємо думку науковців стосовно того, що важливим чинником підвищення продуктивності 
корів є подовження терміну їх використання. Адже продуктивні якості корів зберігаються на високому 
рівні до 11–12 років, а найвищу продуктивність можна одержати упродовж 4–6 лактацій [6]. 

У багатьох сільськогосподарських підприємств середня тривалість використання корів становить 
3–4 лактації і менше. Якщо середня тривалість їх використання не досягне 2,5 лактації, то корови 
почнуть вибувати із стада раніше, ніж дадуть приплід їхні дочки. За таких обставин стадо вже не буде 
цілісною біологічною системою й почнеться її розпад. Підраховано, що 65% прибутку, одержуваного від 
корови, залежить від її продуктивного довголіття. Потрібно мінімум три лактації, щоб компенсувати 
витрати на вирощування корови. 

Продуктивне використання корови доцільно продовжувати, якщо від неї одержують 5500–6000 кг 
молока і більше. Слід зазначити, що на вирощування однієї тварини витрачається стільки коштів, скільки 
необхідно витратити на отримання 6000–8000 кг молока. Вкладення на вирощування корови починають 
окуповуватися лише з 4–5-ї лактації [7]. Зважаючи на це, в господарстві доцільно розробляти графік-
схему відтворення дійного стада. 

Наступним чинником підвищення продуктивності корів є умови утримання. Нині більшість 
сільськогосподарських підприємств спрямовують зусилля на запобігання теплового стресу для тварин. 
Як свідчать результати дослідження науковців, тепловий стрес завдає значних фінансових втрат. За 
розрахунками, 80% їх припадає на зниження молочної продуктивності, а 20% пов’язані зі здоров’ям 
тварин, в основному з відтворенням та імунітетом. З метою мінімізації негативного впливу цього чинника 
необхідно запровадити систему мікроклімату та збалансувати раціон годівлі [8]. 

Суттєвим чинником, який впливає на показники стійкості виробництва молока в 
сільськогосподарських підприємствах опосередковано через рівень закупівельних цін, є якість молока. 
Основними показниками, що характеризують якість молока, є рівень бактеріальної забрудненості та 
вміст соматичних клітин. Дотримання нормативних значень, що відповідають стандартам молока не 
нижче 1 ґатунку, можливе в умовах запровадження високого рівня технології утримання тварин та 
виробництва молока, а також запровадження дієвої системи контролю якості на кожному етапі 
технологічного процесу. 

Велике значення при контролі якості молока має систематична перевірка вмісту соматичних клітин 
у молоці безпосередньо у господарствах–виробниках. Щомісячне дослідження молока від кожної корови 
допоможе отримати інформацію про стан вимені та виявити захворювання на ранній стадії. Тому дуже 
важливо регулярно перевіряти корів на прихований мастит і своєчасно його лікувати. Таку перевірку 
можна проводити за допомогою різних приладів і методик, запропонованих зарубіжними та вітчизняними 
виробниками. 

Для зменшення вмісту бактерій в молоці й виготовленій з нього продукції необхідно дотримувати 
високих стандартів гігієни на фермі, а також під час транспортування та переробки сировини. З цією 
метою розроблено відповідну техніку підготовки вимені до доїння, важливо також стежити за 
правильним функціонуванням доїльного обладнання. При лікуванні корів потрібно використовувати 
препарати тільки за призначенням ветеринарного лікаря. 
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Важливим заходом є застосовування сучасних охолоджувальних установок, що підтримують 
температуру молока не вище 4 °С, оскільки у цих умовах гине або не розвивається більшість бактерій. 

З метою формування дієвої системи контролю якості, що забезпечить високий рівень 
закупівельних цін на молоко необхідно здійснити в сільськогосподарських підприємствах такі заходи: 
забезпечити молочні ферми обладнанням для охолодження й очищення молока, а також організувати 
лабораторії з перевірки його якості та якості кормів; дотримувати санітарних вимог відповідно до 
Держстандарту України; розрахувати ціну закупівлі молока, за якої оплата його залежатиме від вмісту 
жиру та білка; для розв’язання спірних питань і контролю з боку держави за якістю продукції створити в 
регіонах мобільні незалежні лабораторії для визначення якості молока [9]. 

Організаційна стійкість характеризує наявність і гармонійну взаємодію всіх необхідних служб і 
підрозділів підприємства, укомплектованих кваліфікованими фахівцями, використання прогресивних 
форм організації праці. Доведено, що через низьку кваліфікацію персоналу, незадовільний рівень його 
майстерності, недостатні знання особливостей використання техніки, недотримання зоотехнічних вимог 
з обслуговування й догляду за тваринами затрати праці на отримання продукції підвищуються більш ніж 
на 25%, а витрати виробництва – на 13% [10]. На нашу думку, важливим чинником забезпечення 
організаційності стійкості є запровадження ефективної системи менеджменту, що передбачає наявність 
розроблених посадових інструкцій. Посадова інструкція має три компоненти: опис групи тварин і 
зазначення чисельності працівників, за яких оператор відповідає; перелік конкретних завдань, які має 
виконувати працівник на певній посаді; опис виконуваних робіт із зазначенням основних показників 
продуктивності та цілей, що їх має досягти працівник на зазначеній посаді. 

Для економічної стійкості молочного скотарства сільськогосподарських підприємств важливе 
значення має ринкова складова. Під цим терміном більшість науковців розуміють здатність підприємства 
функціонувати й розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів в умовах зміни внутрішнього і 
зовнішнього середовища. 

З ринковою стійкістю тісно пов’язана інформаційна складова, яка передбачає повноту і 
своєчасність надходження інформації та здатність використовувати її для проведення розрахунків щодо 
перспектив розвитку молочного скотарства суб’єктів господарювання у сфері агробізнесу – виробників 
молока. Зокрема, моніторинг менеджментом стану ринку молока та молокопродуктів 
сільськогосподарських підприємств дає підстави для прийняття управлінських рішень щодо зміни обсягів 
виробництва молока або диверсифікації виробничої діяльності. Крім, того аналіз інформаційних потоків 
дає змогу уникнути явних трансакційних витрат внаслідок можливого банкрутства контрагентів – 
переробного підприємства чи фінансової установи. 

Найважливішою складовою економічної стійкості є інноваційна. Стійка конкурентоспроможність на 
глобальному ринку передбачає сталі позиції виробників молока основними конкурентами за 
ресурсомісткістю, продуктивністю праці, якістю та безпекою продукції, екологічною безпекою 
виробництва. У країнах світу актуалізують значення інноваційної складової освоюваних виробниками 
молока технологій на всіх етапах виробничого процесу: виробництво кормів, годівля, доїння, напування 
тварин, підтримання мікроклімату й організація їх відпочинку, збір, зберігання і доставка молока до 
переробних підприємств. Освоєння інноваційних технологій – об’єктивна вимога стійкості розвитку 
молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах, що підвищує капіталомісткість 
виробництва молока. 

Важливим критерієм вибору технологій стає можливість збільшення поголів’я за модульним 
принципом, зокрема будівництва (реконструкції) невеликих ферм, віддалених від комплексу, але 
максимально наближених до кормової бази. Із застосуванням технологій роботизованого доїння, 
сучасних частково автоматизованих лінійних доїльних установок забезпечується висока ефективність 
управління молочною галуззю в господарстві незалежно від схеми розміщення корів на тваринницьких 
об’єктах. Можливості використання сучасних технологій з автоматизованим приладовим контролем за 
фізіологічним станом корів із комп’ютеризованими технологіями управління стадом сприятливі для 
створення високоефективної системи управління виробничо-технологічним процесом, що забезпечує 
досягнення високих виробничих та економічних результатів. 

Досвід сільськогосподарських підприємств – лідерів у виробництві молока переконує, що основним 
напрямком зниження собівартості та отримання конкурентоспроможної продукції є застосування 
сучасних прогресивних технологій, які передбачають безприв’язне утримання тварин і з використанням 
високопродуктивного обладнання, належний рівень годівлі й доїння із застосуванням устаткування 
іноземного або вітчизняного виробництва залежно від конкретних умов підприємства [11]. 

Таким чином, економічну стійкість можна розглядати як забезпечення рентабельної виробничо-
комерційної діяльності шляхом підвищення ефективності виробничої діяльності, а також рівня 
інноваційної активності, стійкого фінансового стану, стабільного розвитку в умовах мінливого 
зовнішнього середовища. 

Важливим чинником стійкого розвитку молочного скотарства є соціальна складова, яка 
передбачає забезпечення високого рівня доходів працівників молочних комплексів і розробку інших 
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заходів матеріального стимулювання працівників, створення відповідних умов гігієни та відпочинку, а 
також розвитку інфраструктури сільської території. 

Умовою підтримки стійкого економічного розвитку молочного скотарства сільськогосподарських 
підприємств є зростання ефективності виробництва на основі підвищення продуктивності праці 
шляхом запровадження інноваційних технологій виробництва молока та заходів мотивації праці. 
Необхідно зазначити, що підвищення продуктивності праці неможливе без удосконалення механізму 
мотивації та стимулювання праці зайнятих на виробництві [12]. 

Під впливом певних факторів (недосконалість практики ціноутворення на продукцію сільського 
господарства, прояв міжгалузевого цінового диспаритету, нестабільність розвитку галузей сільського 
господарства) нині ще не сформовано дієвої організації системи оплати праці в господарствах 
корпоративного сектору аграрної економіки. Переважно низький рівень оплати праці в сільському 
господарстві порівняно з іншими галузями національної економіки пояснюється, насамперед, 
перевищенням пропозиції над попитом на ринку праці в сільській місцевості. Нині, в 
сільськогосподарських підприємствах менеджмент недостатньо обізнаний не тільки з ринковими, але і 
традиційними методами матеріального стимулювання працівників від кінцевих результатів 
господарської діяльності [13]. 

Соціологічне опитування керівників сільськогосподарських підприємств та провідних фахівців 
підрозділів тваринництва Київської, Житомирської, Вінницької та Черкаської областей (вибірка – 152 
респонденти) підтвердило, що більшість із них вважає за необхідне встановити взаємозалежність між 
величиною заробітної плати та кінцевими результатами функціонування підприємства. 

Близько 50% респондентів показником кінцевого результату праці працівників молочного 
скотарства назвали рентабельність молока. На переконання 61% опитаних, система матеріального 
стимулювання працівників молочного скотарства передусім має враховувати такі параметри, як 
кількість та якість молока. Таким чином, керівники підприємств корпоративного сектору аграрної 
економіки визначають, що рентабельність молока в системі стимулювання праці повинна відігравати 
важливу роль. Однак існуючі системи матеріального стимулювання праці працівників молочного 
скотарства не націлені на підвищення рентабельності молока. 

У нинішніх умовах набуває важливого значення екологічна складова стійкості молочного 
скотарства сільськогосподарських підприємств. У середовищі науковців і практиків-екологів поширена 
думка, що корови є першопричиною парникового ефекту. Як свідчать результати дослідження 
Бенуа Леге, близько 1,5 млрд корів виділили в навколишнє середовище майже 18% від усіх парникових 
газів у світі. Це набагато більше, ніж викиди від громадського транспорту [14]. 

При виробництві 1 л молока виділяється близько 1 кг вуглекислого газу (CO2), до 85% парникових 
газів виробляють ферми. У навколишнє виробництво відповідно викидається 940 г еквіваленту CO2, а із 
виділених на фермах парникових газів 59% припадає на метан, 24% – на нітрати і 17% – на вуглекислий 
газ. 

Тваринницький сектор виробляє велику кількість метану (37% від загального обсягу), що викликає 
парниковий ефект, а також аміаку (дві третини його потрапляє в атмосферу від корів), що є головною 
причиною випадання кислотних дощів. Метан міститься у коров’ячій відрижці, а також окис азоту, який 
поглинає сонячну енергію у 300 разів активніше, ніж вуглекислота. 

Через високу концентрацію корів постають екологічні проблеми внаслідок переповнення 
відстійників, постійних витоків гною у довкілля, що призводить до його забруднення. При розкладанні 
відходів молочного скотарства виділяються хімічні сполуки, які спричиняють погіршення здоров’я людей, 
які живуть в сільських населених пунктах поблизу тваринницьких комплексів [15]. 

На нашу думку, необхідно розробити методику визначення шкідливого впливу тваринницьких 
комплексів на життя людей та стан довкілля залежно від концентрації сільськогосподарських тварин і 
обґрунтувати нормативні вимоги до технології, приміщень, затрат праці, які необхідно покласти в основу 
норм будівництва тваринницьких комплексів. Окрім того, впроваджувати системи замкнутого утримання 
тварин та удосконалювати методи обробки побічних продуктів тваринного походження. Дотримання 
екологічних вимог позитивно впливатиме на якість виробленої продукції, здоров’я тварин, стан 
повітряного і водного басейнів, чистоту території ферм. 

Очевидно, що додержання екологічних вимог у молочному скотарстві вимагає істотних інвестицій 
у будівлі та споруди, конструктивне оформлення машин, які слід враховувати в методичних підходах до 
порівняльної оцінки економічної ефективності варіантів нової техніки і технологій. У свою чергу, 
запровадження на об’єктах тваринництва правил додержання екологічних вимог відповідно до 
нормативних сприятиме підвищенню продуктивності тварин, якості та збереженню продукції, зниженню 
витрат на проведення ветеринарно-санітарних й інших оздоровчих заходів. 

Для аналізу сталого розвитку молочного скотарства доцільно виділити самостійну підсистему 
виробничо-технологічної стійкості, яка не повною мірою охоплена іншими підсистемами. Вона враховує 
особливості галузі молочного скотарства, зокрема щодо того, що основним засобом виробництва є 
довгострокові біологічні активи у тваринництві за наявності генетичної, технічної і технологічної 
складових. 
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Стійкість функціонування молочного скотарства сільськогосподарських підприємств суттєво 
залежить від дієвості інструментів державної підтримки галузі. Вважаємо, що в нинішніх умовах 
економічно стійкі сільськогосподарські підприємства – виробники молока повинні використовувати кошти 
державного бюджету на розширення матеріально-технічної бази. Адже у виробничому процесі вони 
залучають інноваційні технології, що дає змогу виробляти конкурентоспроможну продукцію як за 
якісними, так і вартісними показниками. 

Висновки з проведеного дослідження. Визначивши роль змін у розвитку 
сільськогосподарських підприємств, можна дійти висновку, що досягнення ними стійкого розвитку 
можливе за умови діалектичного поєднання процесів стабільності та нестабільності. На основі цього 
можна сформулювати основні положення концепції стійкого розвитку сільськогосподарських 
підприємств, що займаються виробництвом молока. Так, структурною одиницею концепції є 
сільськогосподарське підприємство, а основою його розвитку – трансформація соціально-економічних 
процесів у зовнішньому та внутрішньому середовищі. 

Будь-яке підприємство перебуває у стані постійних змін, а некерований процес розвитку має 
неспрямований характер та зумовлений дією численних факторів. Фактори змін – аналітичний матеріал 
для менеджменту підприємства, діяльність якого спрямовує процес розвитку відповідно до визначених 
цілей. Незважаючи на велику кількість факторів розвитку, його результати можуть бути прогнозованими 
на основі загальних закономірностей розвитку та особливостей соціально-економічного середовища. 
Обмін інформаційними й іншими ресурсами всередині досліджуваних структур визначає їх як цілісну та 
закриту систему. Однак лише функціонування підприємства упродовж тривалого часу може 
характеризувати його як стійку систему. 

Основними методами, що забезпечують прогресивний розвиток підприємств молочного 
скотарства, є: перехід на якісно вищий рівень управління, пов’язаний зі значними змінами, – стратегічний 
розвиток націоналізація; удосконалення підприємства у межах існуючих бізнес-процесів – оптимізація; 
спрощення, пов’язані із відмовою від надлишкових елементів, систем або структур – раціоналізація. 

Вважаємо, що слід розглядати індикаторами стійкого розвитку підприємств молочного 
скотарства такі: збільшення обсягів виробництва продукції; достатній рівень ресурсозабезпеченості 
кормами власного виробництва та формування запасів сезонного зберігання, а також для 
функціонування у передбачувані або кризові періоди; надійність – узгодженість структурних елементів 
та організації дій, спрямованих на дублюючі механізми, що забезпечують запас міцності. 
Вищеперелічені індикатори характеризують напрями перетворення структури та функцій 
сільськогосподарських підприємств у відповідь на виклики соціально-економічного середовища з 
метою забезпечення його самозбереження та самовідтворення. Отже, концепція стійкого розвитку 
підприємств молочного скотарства представляє собою сукупність поглядів стосовно принципів сталого 
розвитку, що дає змогу керівникам на основі аналізу чинників зовнішнього та внутрішнього 
середовища та з урахуванням закономірностей управління приймати рішення про вибір методів його 
розвитку й відстежувати ефективність використання їх за допомого системи індикаторів. 
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Радько В.І. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ МОЛОКА 

Мета. Розробка практичних рекомендацій щодо підвищення стійкості сільськогосподарських підприємств-

виробників молока. 
Методика дослідження. В процесі проведення дослідження використано загальнонаукові та спеціальні 

методи економічних досліджень, зокрема: системний підхід – при вивченні зв’язків між явищами і процесами в 
системі забезпечення економічної стійкості підприємств; статистичний аналіз – при визначенні динаміки, 

структури та результативності розвитку сільськогосподарських підприємств з виробництва молока. 
Результати. Встановлено, що індикаторами стійкого розвитку підприємств молочного скотарства є: 

збільшення обсягів виробництва продукції; достатній рівень ресурсозабезпеченості кормами власного виробництва 
та формування запасів сезонного зберігання, а також для функціонування у передбачувані або кризові періоди; 
надійність – узгодженість структурних елементів та організації дій, спрямованих на дублюючі механізми, що 
забезпечують запас міцності. Доведено, що вищеперелічені індикатори характеризують напрями перетворення 
структури та функцій сільськогосподарських підприємств у відповідь на виклики соціально-економічного середовища 
з метою забезпечення його самозбереження та самовідтворення. Визначено, що рушійною силою сталого розвитку 
молочного скотарства сільськогосподарських підприємств слід розглядати: удосконалення функціонування 
організаційно-економічного механізму; забезпечення інноваційного характеру розвитку виробництва молока; 
зміцнення матеріально-технічної бази молочного скотарства господарств корпоративного сектору аграрної 
економіки; покращення забезпеченості галузі кваліфікованими кадрами. Перераховані чинники формують сферу 
впливу, в основу якої покладено цілеспрямовану діяльність суб’єктів господарювання у сфері агробізнесу щодо 
забезпечення сталого розвитку виробництва молока. 

Наукова новизна. Розроблено концепцію стійкого розвитку підприємств молочного скотарства, яка 

представляє собою сукупність поглядів стосовно принципів сталого розвитку, що дає змогу керівникам на основі 
аналізу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища та з урахуванням закономірностей управління 
приймати рішення про вибір методів його розвитку й відстежувати ефективність використання їх за допомого 
системи індикаторів. 

Практична значущість. Врахування чинників сталого розвитку молочного скотарства 

сільськогосподарськими підприємствами дасть змогу ефективніше функціонувати і забезпечувати стійкість за 
економічною (в розрізі фінансової, організаційної, ринкової, інформаційної, інноваційної складових), соціальною та 
екологічною складовими. 

Ключові слова: молочне скотарство, сільськогосподарське підприємство, стійкість, держава, інновація. 

 
Radko V.I. CONCEPTUAL APPROACHES TO DIAGNOSTIC STABILITY OF AGRICULTURAL MILK 

PRODUCER ENTERPRISES 
Purpose. The aim of the article is to develop practical recommendations for increasing the stability of agricultural 

milk-producing enterprises. 
Methodology of research. General scientific and special methods of economic research are used in the course 

of the research work, in particular: a systematic approach – when studying the connections between phenomena and 
processes in the system of ensuring economic stability of enterprises; statistical analysis – in determining the dynamics, 
structure and effectiveness of the development of agricultural milk production enterprises. 

Findings. It is established that indicators of sustainable development of dairy cattle breeding enterprises are: 

increase of production volumes; adequate level of resource supply by own production feeds and formation of seasonal 
storage stocks, as well as for functioning in predictable or crisis periods; reliability is the coherence of structural elements 
and the organization of actions aimed at duplicate mechanisms that provide a safety margin. It is proved that the above-
mentioned indicators characterize the directions of transformation of the structure and functions of agricultural enterprises in 
response to the challenges of the social and economic environment in order to ensure its self-preservation and self-
reproduction. 

It is determined that the driving force of sustainable development of dairy farming of agricultural enterprises should 
be considered: improving the functioning of the organizational and economic mechanism; provision of innovative character 
of the development of milk production; strengthening the material and technical base of dairy cattle farms of the corporate 
sector of the agrarian economy; improving the quality of the industry by skilled personnel. The above factors form the 
sphere of influence, which is based on the purposeful activity of business entities in the field of agribusiness in order to 
ensure the sustainable development of milk production. 

Originality. The concept of sustainable development of enterprises of dairy cattle breeding is developed, which is 

a set of views on the principles of sustainable development, which enables managers, on the basis of analysis of the 
factors of the external and internal environment and taking into account the laws of management, to decide on the choice 
of methods for its development and to monitor the effectiveness of their use with the help of the system indicators. 

Practical value. Taking into account the factors of sustainable development of dairy farming by agricultural 

enterprises will enable to operate more effectively and provide stability in the economic (in terms of financial, 
organizational, market, information, innovative components), social and environmental components. 

Key words: dairy cattle breeding, agricultural enterprise, stability, state, innovation. 

 
Радько В.И. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ УСТОЙЧИВОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА 
Цель. Разработка практических рекомендаций по повышению устойчивости сельскохозяйственных 

предприятий-производителей молока. 
Методика исследования. В процессе проведения исследования использованы общенаучные и 

специальные методы экономических исследований, в частности: системный подход – при изучении связей между 
явлениями и процессами в системе обеспечения экономической устойчивости предприятий; статистический 
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анализ – при определении динамики, структуры и результативности развития сельскохозяйственных 
предприятий по производству молока. 

Результаты. Установлено, что индикаторами устойчивого развития предприятий молочного скотоводства 

являются: увеличение объемов производства продукции; достаточный уровень ресурсозабезпечености кормами 
собственного производства и формирования запасов сезонного хранения, а также для функционирования в 
предполагаемые или кризисные периоды; надежность – согласованность структурных элементов и организации 
действий, направленных на дублирующие механизмы, обеспечивающие запас прочности. Доказано, что 
вышеперечисленные индикаторы характеризуют направления преобразования структуры и функций 
сельскохозяйственных предприятий в ответ на вызовы социально-экономической среды с целью обеспечения 
его самосохранения и самовоспроизводства. Определено, что движущей силой устойчивого развития молочного 
скотоводства сельскохозяйственных предприятий следует рассматривать: совершенствование 
функционирования организационно-экономического механизма; обеспечение инновационного характера 
развития производства молока укрепление материально-технической базы молочного скотоводства хозяйств 
корпоративного сектора аграрной экономики; улучшение обеспеченности отрасли квалифицированными 
кадрами. Перечисленные факторы формируют сферу влияния, в основу которой положен целенаправленную 
деятельность субъектов хозяйствования в сфере агробизнеса по обеспечению устойчивого развития 
производства молока. 

Научная новизна. Разработана концепция устойчивого развития предприятий молочного скотоводства, 

которая представляет собой совокупность взглядов относительно принципов устойчивого развития, что 
позволяет руководителям на основе анализа факторов внешней и внутренней среды и с учетом 
закономерностей управления принимать решение о выборе методов его развития и отслеживать эффективность 
использования с работодателем системы индикаторов. 

Практическая значимость. Учет факторов устойчивого развития молочного скотоводства 

сельскохозяйственными предприятиями позволит эффективнее функционировать и обеспечивать устойчивость 
по экономической (в разрезе финансовой, организационной, рыночной, информационной, инновационной 
составляющих), социальной и экологической составляющими. 

Ключевые слова: молочное скотоводство, сельскохозяйственное предприятие, устойчивость, 

государство, инновация. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ  
З ПОЛІПШЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  

ЗА ІННОВАЦІЙНИМ ПІДХОДОМ 
 
Постановка проблеми. Престиж нації – це зміцнення авторитету країни на міжнародній арені 

завдяки успіхам її спортсменів. Останніми роками точиться багато розмов про те, що спортивна 
система України застаріла, не відповідає реаліям сучасності, не дає результатів і потребує 
радикальних змін. Постійні звучать і нарікання на недостатнє фінансування спортивної галузі з боку 
держави. Насправді ж це не так. Держава виділяє на спорт чималі кошти, зокрема, у 2017 році, 
спортивний фінансовий оборот України склав до 8 млрд. грн. 

Проте проблема не в кількості грошей. Уся історія незалежної України демонструє, що щорічне 
збільшення фінансування не вирішує питання розвитку галузі спорту, навпаки – відбувається 
систематичне багаторічне неухильне падіння всіх показників сфери. І навіть якщо цифру спортивних 
витрат подвоїти, в умовах нинішньої системи нічого не зміниться [4]. Усі процеси руху грошових коштів 
мають бути в першу чергу прозорими, передбачуваними, побудованими на відкритих конкурентних 
умовах, чим саме і актуалізується потреба у подальшому вивченні питань організації публічних 
закупівель з поліпшення об’єктів основних засобів спортивних шкіл. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує, що критичний стан основних засобів 
бюджетних установ та комунальних закладів не залишає байдужими як практиків, так і провідних 
вітчизняних науковців. Зокрема, питання організаційно-методичних аспектів обліку операцій з 
капітального ремонту та поліпшення основних засобів досліджували такі провідні українські вчені, як: 
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М. Білинська, К. Гoрбунова, Я. Дуброва, Л. Жаліло, Ю. Єгорова, В. Лехан та ін. Разом з тим, 
незважаючи на досить ґрунтовне дослідження цієї проблеми, вона до тепер залишається 
невирішеною, адже на сьогодні практичних, результативних кроків її вирішення вкрай мало. Зокрема, 
питання організаційно-методичних аспектів організації публічних закупівель з поліпшення об’єктів 
основних засобів комунальних закладів за інноваційним підходом до тепер не втрачають своєї 
актуальності, а навпаки, в умовах євроінтеграції набувають нового змісту. 

Постановка завдання. Метою статті є вивчення на конкретному прикладі організаційно-
методичних аспектів організації публічних закупівель з поліпшення об’єктів основних засобів за 
інноваційним підходом із застосуванням електронної системи PROZORRO. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до п. 16 ст. 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР (далі – Закон №280/97-ВР) [8] у зв’язку 
із закінченням терміну дії Цільової програм розвитку фізичної культури і спорту в Запорізькій області 
на 2012-2016 рр. та з метою об’єднання зусиль у розвитку фізичної культури і спорту області, а також 
удосконалення системи роботи дитячо-юнацького спорту, Запорізька обласна рада (далі – ЗОР) 
затвердила на 2017-2021 рр. Цільову програму розвитку фізичної культури і спорту в Запорізькій 
області загальним обсягом фінансування 167013,11 тис. грн [12]. 

Метою Програми стало створення сприятливих умов залучення широких верств населення до 
масового спорту, популяризація здорового способу життя та фізичної реабілітації, оновлення та 
поліпшення матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту, зокрема, Комунального 
закладу «Запорізька обласна школа вищої спортивної майстерності» Запорізької обласної ради (далі – 
КЗ «ЗОШВСМ» ЗОР). Так, згідно ст. 60 Закону № 280/97-ВР на пленарному засіданні ЗОР було 
прийнято рішення щодо фінансування капремонту з утеплення будівлі, яка перебуває у власності 
даного закладу у розмірі 870 тис. грн. 

Виходячи з вартісних меж (порогів) предмета закупівель, визначених абз. 2 та 3 ч. 1 ст. 2 Закону 
України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. [9] за № 922, публічні закупівлі з капремонту з 
утеплення будівлі КЗ «ЗОШВСМ» ЗОР визнано як «допорогові», оскільки очікувана вартість предмета 
закупівлі нижче таких порогів. Вартісні особливості проведення «допорогових» закупівель подано в 
табл. 1. 

Таблиця 1 
Вартісні особливості проведення «допорогових» закупівель 

 

Замовники-бюджетники 
Замовники, що діють в окремих 

сферах господарювання 
Механізм допорогової закупівлі 

до 50 тис. грн 
«прямий» договір або закупівля 
через PROZORRO 

від 50 до 200 тис. грн – товари та 

послуги (до 1,5 млн грн ‒ роботи) 

від 50 до 1 млн грн – товари та 

послуги (до 5 млн грн ‒ роботи) 
закупівля через PROZORRO або 
звіт про укладені договори 

Джерело: [9] 
 

Враховуючи те, що абз. 4 ч. 1 ст. 2 Закону № 922 [9] передбачається здійснення публічних 
закупівель із застосуванням електронної системи PROZORRO чи без, КЗ «ЗОШВСМ» ЗОР було 
віддано перевагу здійсненню публічних закупівель із застосуванням електронної системи PROZORRO, 
а отже допорогову закупівлю заплановано у додатку до річного плану, який подано до органу 
Держказначейства протягом 5 днів з дня затвердження та оприлюднено на веб-порталі 
Уповноваженого органу з питань закупівель. 

Для проведення допорогових закупівель через електронну систему PROZORRO у відповідності 
до п. 5.1 Порядку здійснення допорогових закупівель, затвердженого наказом ДП «Зовнішторгвидав 
України» від 13.04.2016 р. № 35 [6] КЗ «ЗОШВСМ» ЗОР було здійснено наступні дії: 

1) призначено відповідальну особу за проведення допорогових закупівель; 
2) сплановано таку закупівлю в додатку до річного плану закупівель, складеного за формою 

річного плану, затвердженої наказом № 490; 
3) здійснено реєстрацію на електронному майданчику та отримано електронний цифровий 

підпис для відповідальної особи; 
4) оприлюднено такий додаток до річного плану на електронному майданчику; 
5) надано учасникам час для уточнень та подання пропозицій; 
6) здійснено «допорогові» закупівлі через електронну систему PROZORRO; 
7) укладено договір. 
Коротко зупинимось на розгляді кожного з перелічених етапів. 
На підготовчому етапі здійснення публічних «допорогових» закупівель за наказом керівника КЗ 

«ЗОШВСМ» ЗОР було призначено відповідальну особу за проведення «допорогових» закупівель. 
Оскільки здійснення фінансування та виконання робіт з капітального ремонту з утеплення 

фасаду будівлі КЗ «ЗОШВСМ» ЗОР передбачалось у відповідності до проектно-кошторисної 
документації, то на наступних (другому – четвертому) етапах – під час оголошення закупівлі у 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/922-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/922-19
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відповідності до п. 6.3 Порядку № 35 [6] Закладом через електронну систему PROZORRO було 
розміщено інформацію про предмет закупівлі та очікувану вартість капітального ремонту з утеплення 
фасаду будівлі за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 68 у відповідності з ДСТУ БД.1.1-1:2017 (Код 
ДК 021:2015-71242000-6 Підготовка проектів та ескізів, оцінювання витрат) [2], умови договору, 
порядок і умови проведення закупівлі, строк подання пропозицій, а також іншу інформацію, необхідну 
для проведення закупівлі. 

Протягом періоду уточнень учасникам «допорогових» закупівель було надано можливість 
уточнення вимог Замовника до учасників та подання пропозицій шляхом заповнення екранної форми 
в системі PROZORRO, доступ до якої надавався через авторизовані електронні майданчики. 

Конкурсна пропозиція надійшла лише від ТОВ «Атмосфера менеджмент» (рис. 1). 
Оскільки для допорогової закупівлі в системі зареєструвався лише один учасник, то системою 

PROZORRO автоматично здійснено перехід до процесу «Оцінка» та присвоєно закупівлі статус 
«Кваліфікація». 

 

КОНКУРСНА ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ 
 

Ми, ТОВ "Атмосфера менеджмент", надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю 
робіт з розробки проектно-кошторисної документації для виконання капітального ремонту з утеплення 
фасаду адміністративної будівлі КЗ «ЗОШВСМ» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 68 у відповідності 
з ДСТУ Б Д.1.1-1:2017. (Код ДК 021:2015-71242000-6 Підготовка проектів та ескізів, оцінювання витрат), 
згідно з технічним завданням Замовника торгів. 

Вивчивши тендерну документацію та технічне завдання, включаючи всі додатки, погоджуємось з 
усіма умовами та уповноважені на підписання Договору, у відповідності до проекту, викладеного в Додатку 
№ 4, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, згідно 
тендерної документації, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції на загальну суму: 6360 грн (Шість 
тисяч триста шістдесят_грн 00 коп.), з ПДВ.  

№ 
п/п 

Найменування робіт 
Ціна, без 
ПДВ, грн 

Сума, без 
ПДВ, грн 

1. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту: 
«Капітальний ремонт інших об’єктів», утеплення фасаду 
адміністративної будівлі КЗ «ЗОШВСМ» ЗОР за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 68 (код ДК 021:2015 71242000-6 
підготовка проектів та ескізів, оцінювання витрат) 

5300,00 5300,00 

Всього без ПДВ, грн: 5300,00 5300,00 

Крім того ПДВ, грн: 1060,00 1060,00 

Всього з ПДВ, грн: 6360,00 6360,00 

 
1. При визнанні нас переможцями, ми зобов’язуємося надати пакет документів для укладання 

договору (підписаний договір та договірну ціну з додатками) протягом 5 (п’яти) робочих днів після публікації 
на сайті Прозорро Протоколу визначення переможця. 

2. Умови розрахунків: оплата за фактом виконання робіт. 
3. Строк виконання робіт: __30_ календарних дні(в). 
 

Рис. 1. Конкурсна цінова пропозиція розробки проектно-кошторисної документації  
для виконання капітального ремонту з утеплення фасаду  

адміністративної будівлі КЗ «ЗОШВСМ» ЗОР 
Джерело: складено авторами за [1] 
 

Дату та час аукціону системою було призначено автоматично. За допомогою інтерфейсу для 
участі в аукціоні учасником авторизованого електронного майданчика отримано індивідуальне 
посилання на сторінку аукціону [1]. Проте, оскільки пропозиції надійшли лише від одного учасника, то 
КЗ «ЗОШВСМ» ЗОР у відповідь у системі PROZORRO зазначено «Вимога задоволена». 

За результатами «допорогової закупівлі» було складено протокол (табл. 2). 
Таблиця 2 

Протокол розкриття допорогової закупівлі 
Учасники: 

Учасник Рішення Пропозиція Опубліковано 

ТОВ "Атмосфера менеджмент" 
#38104883 

Переможець  6360,00 UAH 05 липня 2018 15:14 

Укладено договір: 

Контракт Статус Опубліковано 

Договір на розробку проектно-кошторисної документації укладений 05 липня 2018 15:29 

Джерело: складено авторами за [1] 

 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-07-001086-b
https://public.docs.openprocurement.org/get/41eeabf75b02499fa7fc9fb3e0cdf3c1?KeyID=52462340&Signature=6TWLj7tTAIFbZ9SHEbYHI04SLkd49vqvPC%252BTExdvWpLiH8Se1iz0x3Zt7utiXH5IlXsdPMIs1Ft0XDQ4NQJNAw%253D%253D


ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ    44’’22001188[[4411]]  
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

66 

Протягом 3-х днів, а саме 05 липня 2017 року було укладено договір на розробку проектно-
кошторисної документації, який протягом 2 робочих днів з дня його укладання розміщено КП 
«ЗОШВСМ» ЗОР у системі PROZORRO. Такий документ перебуває у вільному доступі для перегляду 
користувачами електронної системи.  

Згідно з ГКУ зміст господарського договору становлять умови договору, визначені угодою його 
сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов’язань, як погоджені 
сторонами, так і ті, що прийняті ними як обов’язкові умови договору відповідно до законодавства [1]. 

Витрати на розробку проектно-кошторисної документації, або іншими словами вартість 
проектно-кошторисної документації було визнано КП «ЗОШВСМ» ЗОР як витрати звітного періоду і 
включено до складу капітальних інвестицій. Врахування витрат до складу капітальних інвестицій, що 
формують первісну вартість об’єкта основних засобів (після первісного їх визнання) в КП «ЗОШВСМ» 
ЗОР здійснюється у відповідності до розділу III НП(С)БО 121 [5]. 

П. 1 p. III НП(С)БО 121 [5] визначено, що витрати на поліпшення об’єкта основних засобів 
(реконструкцію (реставрацію), модернізацію, добудову, дообладнання) збільшують його первісну 
вартість протягом усього строку використання, якщо існує ймовірність отримання закладом майбутніх 
економічних вигід, що перевищують первісно оцінений рівень його продуктивності, та/або збільшення 
потенціалу корисності цього об’єкта. 

Тому витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання капітальних 
робіт з утеплення будівлі КП «ЗОШВСМ» ЗОР було: 

 включено до складу капітальних інвестицій відповідно до Акту про приймання проектно-
кошторисної документації, форма якого наведена у Правилах визначення вартості будівництва ДСТУ 
Б Д.1.1-1:2013 [2]; 

 визнано витратами звітного періоду, в якому вони були понесені. 
Понесені витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 

згідно Облікової політики та Робочого плану рахунків Закладу відображено на рахунку 13 «Капітальні 
інвестиції». 

За умовами договору вартість робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації – 
6360 грн. Договором було передбачено попередню оплату в розмірі 30% від вартості договору, що 
відповідає нормам чинного законодавства, а саме Постанові КМУ «Про здійснення попередньої 
оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23.04.2014 р. № 117 [10], 
якою передбачено, що комунальні заклади можуть здійснювати попередню оплату за роботи та 
послуги, якщо розмір такої оплати не перевищує 30% їх вартості на строк до одного місяця. 

Прийняття робіт з розробки проектно-кошторисної документації та проведення остаточного 
розрахунку за виконані роботи набули наступного облікового відображення (табл. 2). 

Таблиця 2 
Облікове відображення вартості обробки проектно-кошторисної документації 

 

№ 
п/п 

Зміст господарської операції 

Кореспонденція 
субрахунків Сума, 

грн 
Дебет Кредит 

1 Отримано бюджетні асигнування для здійснення витрат, пов’язаних з 
капітальним ремонтом, у тому числі для виготовлення проектно-
кошторисної документації 

2313 7543 870000 

2 Перерахована попередня оплата проектній організації 2113 2313 1900 

3 Виконано роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт 

1311 6211 6360 

4 Проведено остаточний розрахунок з проектною організацією 6211 2313 4460 

Джерело: [11] 
 

Вартість проектно-кошторисної документації безпосередньо було відображено на субрахунку 
1311, який призначено для обліку витрат на придбання та поліпшення основних засобів, а також 
витрат за незакінченими і закінченими, але не зданими в експлуатацію об’єктами капітального 
ремонту, реконструкції, модернізації основних засобів. 

По завершенню питання щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, КЗ «ЗОШВСМ» 
ЗОР аналогічно через систему електронних закупівель PROZORRO розмістив оголошення про 
організацію публічних закупівель на виконання робіт з капітального ремонту по утепленню фасаду 
будівлі за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 68. При цьому через електронний майданчик на веб-
порталі www.prozorro.gov.ua було оприлюднено додаток до річного плану закупівель шляхом внесення 
відповідної інформації в електронну базу закупівель. 

Водночас з оголошенням допорогової закупівлі КЗ «ЗОШВСМ» ЗОР в системі PROZORRO було 
розміщено інформацію про предмет, очікувану вартість закупівлі, умови договору, порядок і умови 
проведення закупівлі, строк подання пропозицій, а також вимоги до учасника та іншу інформацію, яка, 

https://i.factor.ua/ukr/law-56/
http://parusconsultant.com/?doc=09DX858B96&abz=AQ32Q
http://parusconsultant.com/?doc=09DX858B96&abz=GGK4M
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/117-2014-п
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/117-2014-п
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на його думку, є необхідною для проведення закупівлі. 
Предмет закупівлі робіт з капітального ремонту було визначено з урахуванням вимог Закону 

№ 922 та Порядку № 454 [7]. Згідно з розд. ІІІ Порядку № 454 визначення предмета закупівлі робіт 
здійснено за об’єктами будівництва та з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 [2] із зазначенням у дужках 
предмета закупівлі відповідно до показників другої – п’ятої цифр основного словника національного 

класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом 
Мінекономрозвитку від 23.12.2015 р. № 1749 [3]. 

Конкурсна пропозиція надійшла лише від ПП «СПЕЦБУДКОМПЛЕКТ-ПЛЮС» (рис. 2). 
 

КОНКУРСНА ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ 
 

Ми, ПП «СПЕЦБУДКОМПЛЕКТ-ПЛЮС», надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю 
робіт з виконання капітального ремонту з утеплення фасаду адміністративної будівлі КЗ «ЗОШВСМ» за 
адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 68 у відповідності з ДСТУ Б Д.1.1-1:2017. 

 

Вивчивши тендерну документацію та технічне завдання, включаючи всі додатки, погоджуємось з 
усіма умовами та уповноважені на підписання Договору, у відповідності до проекту, викладеного в Додатку 
№ 4, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, згідно 
тендерної документації, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції на загальну суму: 870 тис. грн 
(Вісімсот сімдесят тисяч_грн 00 коп.), з ПДВ.  

 

1. При визнанні нас переможцями, ми зобов’язуємося надати пакет документів для укладання договору 
(підписаний договір та договірну ціну з додатками) протягом 5 (п’яти) робочих днів після публікації на сайті 
Прозорро Протоколу визначення переможця. 

2. Умови розрахунків: оплата виконаних робіт проводиться щомісяця на підставі підписаного Акта 
виконаних робіт за ф.КБ-2 та довідок за ф.КБ-3 не пізніше 20 робочих днів з дати підписання Замовником 
Акта з урахуванням (за мінусом)раніше перерахованого авансу. 

3. В разі потреби за згодою Сторін передбачено попередню оплату в розмірі не більше 30% від 
остаточної вартості робіт до 45 календарних днів, але не пізніше 25 грудня поточного року відповідно до 
Постанови КМУ від 23.04 2014 р. за № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг що 
здійснюється за бюджетні кошти». 

 

Рис. 2. Конкурсна цінова пропозиція з виконання капітального ремонту з утеплення 
фасаду адміністративної будівлі КЗ «ЗОШВСМ» ЗОР 

Джерело: складено авторами за [1] 

 
Оскільки пропозиція учасника відповідала умовам закупівлі, то КЗ «ЗОШВСМ» ЗОР у 

відповідності до Порядку № 35 здійснення «допорогових» закупівель, визначив такого учасника 
переможцем і опублікував в системі скан-копію документа з відповідним рішенням. 

За результатами торгів було складено протокол (табл. 3). 
Таблиця 3 

Протокол розкриття допорогової закупівлі 
Учасники: 

Учасник Рішення Пропозиція Опубліковано 

ПП «СПЕЦБУДКОМПЛЕКТ-ПЛЮС Переможець  870 000,00 UAH 08 вересня 2018 15:34 

Укладено договір: 
Контракт Статус Опубліковано 

Договір підряду на виконання капітального ремонту з утеплення 
фасаду адміністративної будівлі КЗ «ЗОШВСМ» ЗОР за 
адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 68 

укладений  08 вересня 2018 15:48 

Джерело: складено авторами за [1] 
 

Таким чином, КЗ «ЗОШВСМ» ЗОР за результатами «допорогових» закупівель було укладено 
договір підряду № 08-09 від 08 вересня 2018 р. (далі – Договір № 08-09) з ПП «СПЕЦБУДКОМПЛЕКТ-
ПЛЮС» (далі – Підрядник) та затверджено договірні ціни, які стали додатками до зазначеного 
договору. Такий документ перебуває у вільному доступі для перегляду користувачами системи. 

Відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону № 922, КЗ «ЗОШВСМ» ЗОР самостійно та безоплатно через 
авторизовані електронні майданчики оприлюднив на веб-порталі Уповноваженого органу інформацію 
про закупівлю, зокрема звіт про укладені договори. Усі роботи з проведення капітального ремонту 
будівлі здійснено коштами загального фонду за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів». 

По завершенню робіт витрати по капітальному ремонту з утеплення фасаду будівлі включено до 
первісної вартості об’єкта за дебетом субрахунків 1013 та кредитом субрахунку 1311. При цьому, на 
додачу до цієї проводки, складено водночас другий запис на суму внесеного капіталу внаслідок 
оприбуткування активів розпорядником бюджетних коштів – за дебетом 54 «Цільове фінансування» та 
кредитом 51 «Внесений капітал» (табл. 4). 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/922-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/922-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0448-16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0448-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1749731-15/paran14#n14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1749731-15/paran14#n14
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-07-001086-b
https://public.docs.openprocurement.org/get/41eeabf75b02499fa7fc9fb3e0cdf3c1?KeyID=52462340&Signature=6TWLj7tTAIFbZ9SHEbYHI04SLkd49vqvPC%252BTExdvWpLiH8Se1iz0x3Zt7utiXH5IlXsdPMIs1Ft0XDQ4NQJNAw%253D%253D
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Таблиця 4 
Облікове відображення витрат по капітальному ремонту, здійсненого коштами 

загального фонду 
 

№ 
п/п 

Зміст операції 
Бухгалтерський облік 

Сума, грн 
Дебет Кредит 

1 Перерахована попередня оплата підрядній організації коштами 
спецфонду 

2113 2313 240400 

2 Прийнято роботи з капітального ремонту по утепленню фасаду 
адміністративної будівлі 

1311 2113 863640 

3 Проведено остаточний розрахунок з підрядною організацією 
коштами загального фонду 

2113 2313 623240 

4 Витрати з по утепленню фасаду адміністративної будівлі 
сформовано в окремий об’єкт основних засобів, який згідно з 
Актом введено в експлуатацію 

1013 1311 863640 

5 Водночас відображення змін у капіталі  5411 5111 863640 

6 Вилучено з доходів спецфонду кошти, використані на оплату 
виконаних робіт з капітального ремонту по утепленню фасаду 
адміністративної будівлі 

7544 5411 863640 

Джерело: [11] 
 

Таким чином, алгоритм проведення публічних «допорогових» закупівель з капітального ремонту 
КЗ «ЗОШВСМ» ЗОР схематично набув вигляду, поданого на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Алгоритм механізму «допорогових» закупівель через електронну систему 
PROZORRO 

Джерело: авторське бачення 

так ні 

КЗ «ЗОШВСМ» ЗОР ЗОР 

Визначення предмету публічних закупівель, його вартості та джерел фінансування  

вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або 
перевищує 200 тис. грн, а робіт – 1,5 млн грн 

«допорогові» «післяпорогові» 

 
до 50 тис. грн 

так ні 

     здійснено реєстрацію на електронному майданчику та отримано електронний  
    цифровий підпис для відповідальної особи 

     оприлюднено такий додаток до річного плану на електронному майданчику 

«прямий» договір або закупівлі 
через PROZORRO 

закупівлі через PROZORRO або звіт 
про укладання договорів 

     призначено відповідальну особу за проведення «допорогових» закупівель 1 

     сплановано таку закупівлю в додатку до річного плану закупівель, складеного за 
    формою річного плану, затвердженої наказом № 490 

2 

3 

4 

     надано учасникам час для уточнень та подання пропозицій 

     укладено договір та затверджено договірні ціни 

     здійснено «допорогові» закупівлі через електронну систему PROZORRO 

7 

5 

6 
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Рис. 3 засвідчує, що механізм «допорогових» закупівель робіт по капітальному ремонту будівлі 
КЗ «ЗОШВСМ» ЗОР через електронну систему PROZORRO повністю відповідає вимогам чинного 
законодавства. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, на конкретному прикладі розглянуто 
організаційно-методичні аспекти організації публічних «допорогових» закупівель з поліпшення об’єктів 
основних засобів із застосуванням електронної системи PROZORRO.  

Доведено, що застосування публічних електронних торгів через систему закупівель PROZORRO 
є запорукою: 

‒ забезпечення прозорості закупівель на всіх стадіях торгів; 
‒ економії витрат на закупівлю товарів, робіт та послуг; 
‒ дієвості контролю за цілеспрямованістю використання коштів бюджету. 
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Силенко О.М., Матвієнко Д.О. ОРГАНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ З ПОЛІПШЕННЯ ОБ’ЄКТІВ 

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА ІННОВАЦІЙНИМ ПІДХОДОМ 
Мета. Вивчення на конкретному прикладі організаційно-методичних аспектів організації публічних 

закупівель з поліпшення об’єктів основних засобів за інноваційним підходом із застосуванням електронної 
системи PROZORRO. 

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використано наступні методи: метод 

теоретичного узагальнення та порівняння став підґрунтям вивчення організаційно-методичних аспектів організації 
публічних закупівель з поліпшення об’єктів основних засобів за інноваційним підходом із застосуванням 
електронної системи PROZORRO; логічний метод, методи індукції та дедукції, групування та узагальнення 
виступили основою при розгляді механізму «допорогових» закупівель через електронну систему PROZORRO; 
графічний метод використано при побудові алгоритму механізму «допорогових» закупівель через електронну 
систему PROZORRO; монографічний метод – при викладенні результатів дослідження. 

Результати. На конкретному прикладі розкрито особливість дії механізму «допорогових» закупівель через 

електронну систему PROZORRO. Запропоновано алгоритм механізму «допорогових» закупівель комунальними 
закладами фізичної культури та спорту через електронну систему закупівель PROZORRO. 

Наукова новизна. Обґрунтовано, що «допорогова» процедура є закупівлею, умови якої самостійно 

визначаються замовником. З метою її спрощення запропоновано алгоритм механізму публічних «допорогових» 
закупівель товарів, робіт та послуг з капітального ремонту об’єктів основних засобів через електронну систему 
закупівель PROZORRO, реалізація яких на практиці дозволить забезпечити прозорість та передбачуваність 
оновлення матеріально-технічної бази спортивних закладів, а отже, і розвиток спорту як престижу нації. 

Практична значущість. Доведено, що застосування публічних електронних торгів через систему 

закупівель PROZORRO є запорукою: забезпечення прозорості закупівель на всіх стадіях торгів; економії витрат 
на закупівлю товарів, робіт та послуг; дієвості контролю за цілеспрямованістю використання коштів бюджету. 

Ключові слова: публічні закупівлі, допорогові закупівлі, післяпорогові закупівлі, капітальні інвестиції, 

конкурсна цінова пропозиція. 
 

Sylenko O.M., Matviienko D.O. ORGANIZATION OF PUBLIC PROCUREMENTS FOR IMPROVEMENT OF 
OBJECTS OF THE FIXED ASSETS ACCORDING TO THE INNOVATIVE APPROACH 

Purpose. The aim of the article is to study the organization of public procurement for the improvement of objects 

of fixed assets under the innovative approach using the electronic system PROZORRO on a concrete example of 
organizational and methodical aspects. 

Methodology of research. The following methods are used to achieve this goal: the method of theoretical 

generalization and comparison became the basis for studying the organizational and methodical aspects of organizing 
public procurement for the improvement of objects of fixed assets under the innovative approach using the electronic 
system PROZORRO; the logical method, the methods of induction and deduction, grouping and generalization are the 
basis when considering the mechanism of “pre-threshold” procurement through the electronic system PROZORRO; the 
graphic method is used in constructing the algorithm of the mechanism of “pre-purchase” procurement through the 
electronic system PROZORRO; monographic method – when presenting the research results. 

Findings. The peculiarity of the operation of the mechanism of “pre-threshold” procurement through the electronic 

system PROZORRO is disclosed on a concrete example. The algorithm of the mechanism of “pre-purchase” purchases 
by communal institutions of physical culture and sports through the electronic system of purchases of PROZORRO is 
offered. 
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Originality. It is substantiated that the “pre-threshold” procedure is an acquisition, the conditions of which are 

independently determined by the customer. In order to simplify it, an algorithm for the mechanism of public “pre-
purchase” procurement of goods, works and services for major repairs of fixed assets through the electronic procurement 
system PROZORRO is proposed, the realization of which in practice will allow for transparency and predictability of 
updating the material and technical base of sports facilities, and therefore, and the development of sport as the prestige 
of the nation. 

Practical value. It is proved that the use of public electronic auctions through PROZORRO’s procurement system 

is a guarantee: ensuring transparency of procurement at all stages of the bidding process; saving on the cost of 
purchasing goods, works and services; effectiveness of control over the purposeful use of budget funds. 

Key words: public procurement, tentative purchases, post-threshold purchases, capital investments, competitive 

price offer. 
 
Силенко А.Н., Матвиенко Д.А. ОРГАНИЗАЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ ЗАКУПОК ПО УЛУЧШЕНИЮ ОБЪЕКТОВ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЗА ИННОВАЦИОННЫМ ПОДХОДОМ 
Цель. Изучение на конкретном примере организационно-методических аспектов организации публичных 

закупок по улучшению объектов основных средств за инновационным подходом с применением электронной 
системы PROZORRO. 

Методика исследования. Для достижения поставленной цели использованы следующие методы: метод 

теоретического обобщения и сравнения стал основой изучения организационно-методических аспектов 
организации публичных закупок по улучшению объектов основных средств за инновационным подходом с 
применением электронной системы PROZORRO; логический метод, методы индукции и дедукции, группировки и 
обобщения выступили основой при рассмотрении механизма «допороговых» закупок через электронную систему 
PROZORRO; графический метод использован при построении алгоритма механизма «допороговых» закупок 
через электронную систему PROZORRO; монографический метод – при изложении результатов исследования. 

Результаты. На конкретном примере рассмотрено особенность действия механизма «допороговых» 

закупок через электронную систему PROZORRO. Предложен алгоритм механизма «допороговых» закупок 
коммунальными учреждениями физической культуры и спорта через электронную систему закупок PROZORRO. 

Научная новизна. Обоснованно, что «допороговая» процедура является закупкой, условия которой 

самостоятельно определяются заказчиком. С целью ее упрощения предложен алгоритм механизма публичных 
«допороговых» закупок товаров, работ и услуг по капитальному ремонту объектов основных средств через 
электронную систему закупок PROZORRO, реализация которого на практике позволит обеспечить прозрачность 
и предсказуемость обновления материально-технической базы спортивных учреждений, и следовательно, 
развитие спорта как престижа нации. 

Практическая значимость. Доказано, что применение публичных электронных торгов через систему 

закупок PROZORRO является залогом: обеспечение прозрачности закупок на всех стадиях торгов; экономии 
расходов на закупку товаров, работ и услуг; действенности контроля за целенаправленностью использования 
средств бюджета. 

Ключевые слова: публичные закупки, допороговые закупки, послепороговые закупки, капитальные 

инвестиции, конкурсное ценовое предложение. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ’Я 
ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 
Постановка проблеми. На тлі несприятливої демографічної ситуації в країні здоров’я 

населення набуває надзвичайної вагомості, особливо дитячого, як основи виживання нації, базису 
формування майбутнього трудового потенціалу й людського капіталу країни. З одного боку, лише 
фізично, психічно й духовно здорові діти здатні забезпечити не тільки ефективне використання усіх 
видів ресурсів країни, а й їх примноження в майбутньому. Водночас, на сьогодні спостерігаємо все ще 
високі показники смертності дітей, рівня їх захворюваності на інфекційні й неінфекційні хвороби, а 
також зростання навантаження на психічну і соціальну складову дитячого здоров’я, що зумовлено 
низкою факторів об’єктивного та суб’єктивного характеру. Одним із таких факторів є середовище 
проживання дитячого населення, що характеризує умови формування здоров’я/нездоров’я дітей. 
Тому, з другої сторони, саме ці умови (в сенсі міських чи сільських територій) детермінують в 
подальшому ті чи інші показники здоров’я дитячого населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Здоров’я населення і особливості його формування 
постійно перебувають в полі зору медиків та науковців з різних галузей знань. Так, здоров’ю 
дорослого населення присвячено чимало праць І. Брехмана, О. Грішнової, В. Казначеєва, 
Л. Краснікової, І. Курило, В. Куценко, Е. Лібанової, C. Пирожкова, Т. Подвисоцької, Н. Рингач, 
Л. Шевчук, Д. Шушпанова. Різні аспекти здоров’я саме дитячого населення стали предметом 
досліджень В. Куценко [1], М. Пітюлича [2], А. Шевчука [3], Л. Янковської [4; 5] та ін. Проте, віддаючи 
належне науковому доробку цих вчених, вважаємо, що здоров’я сільського дитячого населення 
залишилось малодослідженим, що і зумовило потребу в подальших дослідженнях. 

Постановка завдання. Мета статті – проаналізувати здоров’я дитячого населення сільських 
територій і виявити регіональні відмінності у його формуванні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Під сільським дитячим населенням в своєму 

дослідженні будемо розуміти осіб у віці 017 років, що проживають на сільських територіях. Як 
свідчать дані рис. 1, станом на 2017 рік загалом по Україні проживає 13171389 дітей на сільських 
територіях. Середньоукраїнське значення питомої ваги сільського дитячого населення у 2017 році – 
31,05%. 

Значно вищою частка сільських дітей є у Вінницькій (+18,35%), Волинській (+17,08%), 
Житомирській (+10,26%), Хмельницькій (+12,73%) та Черкаській (12,26%) областях. До 5% 
перевищення спостерігається у Сумській (+0,49%), Миколаївській (+0,82%), Одеській (+2,54%) та 
Чернігівській (+4,65%) областях; в межах 10% – у Кіровоградській (+6,29%), Київській (+7,24%), 
Полтавській (+7,37%), Херсонській (+7,95%) та Львівській (+8,46%) областях. Значно меншою, ніж 
середньоукраїнське значення, є питома вага сільського дитячого населення у загальній кількості 
дитячого населення країни в Запорізькій (-8,06%), Харківській (-11,45%), та Дніпропетровській (-
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14,56%) областях, що пояснюється значною урбанізацією та індустріалізацією цих регіонів, де частка 
міського населення є переважаючою. Низька питома вага сільського дитячого населення по Луганській 
та Донецькій областях, в першу чергу, зумовлена відсутністю об’єктивних даних по цих регіонах 
(статистика наводиться лише про підконтрольні Україні території) та значним переселенням протягом 
2015-2017 рр. Так, станом на липень 2018 р. кількість переселенців (внутрішньо переміщених осіб) 
склала більше 1,5 млн осіб [7], дітей серед них близько 240 тис. осіб. Тому саме цим можемо пояснити 
нижчу частку сільського населення, ніж в середньому по Україні. 

 

 
Рис. 1. Кількість сільського дитячого населення (осіб) та його питома вага в загальній 

кількості дитячого населення України(%) у 2017 році 
Джерело: побудовано авторами за даними [6] 

 
Варто зазначити, що на фоні усіх регіонів виділяються 5 областей – Закарпатська (+32,29%), 

Івано-Франківська (+25,47%), Рівненська (+21,86%), Тернопільська (+24,54%) та Чернівецька 
(+26,29%), частка сільського дитячого населення в яких є переважаючою і складає більше 50%. 

Складовими елементами здоров’я дитячого населення є фізичне, психічне, духовне, соціальне 
та інтелектуальне здоров’я [8]. Тому проаналізуємо здоров’я дитячого населення сільських територій 
в розрізі окремих складових. 

Фізичне здоров’я визначає фізичний (тілесний) стан дитини, її фізичний розвиток; відсутність 
прояву різних біологічних дефектів, хвороб, а також стійкість до впливу негативних факторів, 
можливість адаптуватися, навчатися і працювати в умовах, що змінюються. Отже, першочергово стан 
фізичного здоров’я/нездоров’я визначається кількістю захворювань серед дитячого населення. Як 
свідчать дані рис. 2, поширеність та захворюваність сільського дитячого населення (на 1000 дітей) є 
значно меншими за аналогічні показники серед міського дитячого населення. Проте це не означає, що 
це реально є так, адже вказані показники визначаються за зверненням батьків дітей чи власне самих 
дітей підліткового віку до лікарів: в сільській місцевості з цим є проблеми, які тільки поглибилися у 
зв’язку із проведення реформи в галузі медицини; водночас міське дитяче населення має більший 
доступ до медичних закладів, можливість отримати фахову допомогу чи консультацію. Віддаленість 
окремих сільських територій від районних чи обласних центрів ще більше може вплинути на реальні 
показники захворюваності чи поширеності хвороб серед дитячого населення. 
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Рис. 2. Поширеність та захворюваність сільського й міського дитячого населення (на 1000 

дітей), кількість захворювань 
Джерело: побудовано авторами за даними [6] 
 

Якщо розглядати захворюваність сільських дітей у 2017 році за класами хвороб в регіональному 
розрізі, то їх можна згрупувати наступним чином (табл. 1). При групуванні нами було обрано по три 
регіони з найбільшими та найменшими показниками захворюваності на 1000 сільських дітей за кожним 
класом хвороб. Одразу ж зробимо зауваження, що при попаданні до певної групи Луганської чи 
Донецької областей (ми ставимо під сумніви повноту отриманих по цих регіонах результатів в зв’язку 
із неможливістю зібрати достовірну статистичну інформацію на підконтрольних агресору територіях), 
було додано ще один регіон. 

Таблиця 1 
Групування регіонів за захворюваністю сільського дитячого населення за класами 

хвороб 
на 1000 сільських дітей 

Клас хвороб відповідно до МКХ–10 
Регіони з найбільшим показником 

захворюваності 
Регіони з найменшим показником 

захворюваності 

1 2 3 

Усі хвороби Київська (1520,32) 
Івано-Франківська (1488,05) 

Львівська (1369,37) 

Херсонська (740,32) 
Сумська (769,11) 

Полтавська (883,43) 

в т.ч. 

Деякі інфекційні та паразитарні 
хвороби 

Івано-Франківська (55,34) 
Миколаївська (54,43) 

Запорізька (41,22) 

Чернігівська (19,10) 
Закарпатська (21,42) 
Тернопільська (21,71) 

Новоутворення Харківська (5,72) 
Сумська (4,02) 

Івано-Франківська (3,51) 

Запорізька (1,11) 
Чернівецька (1,18) 

Одеська (1,69) 

Хвороби крові, кровотворних 
органів та окремі порушення із 
залученням імунного механізму 

Івано-Франківська (33,30) 
Черкаська (25,58) 
Рівненська (23,17) 

Запорізька (5,93) 
Чернігівська (7,20) 

Сумська (8,25) 

Хвороби ендокринної системи, 
розладу харчування, порушення 
обміну речовин 

Івано-Франківська (34,52) 
Тернопільська (31,64) 

Рівненська (25,65) 

Полтавська (4,74) 
Одеська (5,15) 

Херсонська (5,84) 

Розлади психіки і поведінки 
Житомирська (5,41) 

Одеська (4,80) 
Сумська (4,25) 

Донецька (0,97) 
Волинська (1,59) 

Дніпропетровська (1,75) 
Закарпатська (1,98) 
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продовження табл. 1 
1 2 3 

Хвороби нервової системи 
Івано-Франківська (21,78) 

Київська (21,07) 
Харківська (19,63) 

Миколаївська (5,75) 
Полтавська (9,26) 
Луганська (9,40) 

Херсонська (9,57) 

Хвороби ока та придаткового 
апарату 

Харківська (63,56) 
Рівненська (61,63) 

Івано-Франківська (51,78) 

Луганська (24,29) 
Полтавська (24,35) 
Херсонська (24,61) 

Дніпропетровська (25,42) 

Хвороби вуха та соскоподібного 
відростка 

Івано-Франківська (49,59) 
Черкаська (47,21) 
Львівська (41,11) 

Полтавська (16,48) 
Херсонська (17,25) 
Запорізька (19,90) 

Хвороби системи кровообігу 
Харківська (16,48) 
Рівненська (14,61) 

Житомирська (12,99) 

Львівська (3,06) 
Кіровоградська (3,42) 

Херсонська (3,42) 
Волинська (4,29) 

Хвороби органів дихання Київська (1081,02) 
Львівська (1003,25) 

Івано-Франківська (956,58) 

Херсонська (509,75) 
Закарпатська (510,48) 

Сумська (514,35) 

Хвороби органів травлення Івано-Франківська (89,19) 
Львівська (66,49) 

Житомирська (65,81) 

Сумська (19,66) 
Херсонська (20,40) 
Полтавська (22,24) 

Хвороби шкіри та підшкірної 
клітковини 

Івано-Франківська (83,45) 
Рівненська (76,55) 

Тернопільська (73,46) 

Запорізька (33,35) 
Херсонська (34,75) 

Закарпатська (38,07) 

Хвороби кістково-м’язової системи 
та сполучної тканини 

Вінницька (33,34) 
Рівненська (31,96) 

Тернопільська (31,55) 

Чернівецька (9,27) 
Одеська (10,76) 

Закарпатська (13,08) 

Хвороби сечостатевої системи 
Хмельницька (30,60) 
Тернопільська (28,77) 
Житомирська (27,06) 

Чернігівська (9,85) 
Луганська (10,43) 
Запорізька (11,60) 
Донецька (11,66) 
Сумська (13,73) 

Вагітність, пологи та 
післяпологовий період 

Черкаська (5,95) 
Київська (4,68) 

Миколаївська (4,65) 

Чернівецька (0,22) 
Дніпропетровська (0,89) 

Сумська (1,20) 

Уроджені аномалії (вади розвитку), 
деформації і хромосомні порушення 

Вінницька (7,14) 
Харківська (5,69) 
Київська (5,09) 

Чернівецька (1,99) 
Одеська (2,11) 

Кіровоградська (2,30) 

Симптоми, ознаки та відхилення 
від норми, що виявлені під час 
лабораторних та клінічних 
досліджень, не класифіковані в 
інших рубриках 

Рівненська (16,69) 
Київська (9,60) 

Полтавська (6,66) 

Кіровоградська (0,00) 
Тернопільська (0,00) 
Чернівецька (0,00) 

Травми, отруєння та деякі інші 
наслідки дії зовнішніх причин 

Київська (59,92) 
Житомирська (49,05) 

Черкаська (47,42) 

Львівська (22,38) 
Чернівецька (26,65) 

Миколаївська (28,13) 

Джерело: згруповано авторами за даними [6] 

 
Так, за усіма хворобами найвищі показники захворюваності по Україні зафіксовані в Київській, 

Івано-Франківській та Львівській областях, а найнижчі – Херсонській, Сумській і Полтавській областях. 
Високі показники захворюваності дитячого сільського населення спостерігаємо у Рівненській (7 
позицій із 18 за класами хвороб), Київській (6 із 18), Житомирській і Харківській (по 5 із 18) областях. 
Викликає занепокоєння той факт, що по 10 із 18 визначених класів хвороб потрапляє в трійку 
«лідерів» Івано-Франківська область і враховуючи, що частка сільського дитячого населення в цьому 
регіоні є переважаючою, це вимагає посиленої уваги медиків (стосовно розробки превентивних 
заходів щодо запобігання і мінімізації наслідків характерних захворювань дітей регіону), економістів і 
владних структур (стосовно економічного обґрунтування і виділення необхідного розміру коштів на 
визначені заходи). 

Якщо аналізувати в розрізі хвороб, то для сільського дитячого населення найбільш 
характерними (з найвищими показниками захворюваності) є хвороби органів дихання, хвороби шкіри 
та підшкірної клітковини, хвороби органів травлення і хвороби ока та придаткового апарату. 

До регіонів з найменшими показниками захворюваності дитячого сільського населення належать 
Херсонська, Чернівецька, Запорізька, Закарпатська, Сумська області – більшість із них мають 
сприятливі природно-кліматичні умови та рекреаційні ресурси для дитячого оздоровлення і вже саме 
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перебування дітей на цих територіях (саме сільських) сприяє відновленню і примноженню їхнього 
здоров’я. Цим можна пояснити і причини ситуації, що склалась в Івано-Франківській області, на відміну 
від Чернівецької і Закарпатської областей, де частка сільського дитячого населення також є 
переважаючою. 

Вагоме значення для гарного фізичного здоров’я має відсутність травм у дитини, тому слід 
звернути увагу на такий клас хвороб, як «травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх 
причин». Найвищі показники по цьому класу хвороб зареєстровані у Київській, Житомирській та 
Черкаській областях. 

Що стосується психічного здоров’я дитячого населення, то саме ця складова визначає розвиток 
дитини як особистості, забезпечує її адаптацію в соціальному середовищі та душевне благополуччя за 
рахунок розвитку різноманітних емоцій та почуттів, вміння контролювати їх та керувати ними, набуття 
навичок зменшення шкідливого впливу стресогенних чинників. Тому проаналізуємо захворюваність 
дітей на розлади психіки й поведінки (рис. 3). 

 
Рис. 3. Розлади психічного розвитку,поведінки дитячого та підліткового віку серед 

міського й сільського населення, на 100 тис. відповідного населення 
Джерело: побудовано авторами за даними [6] 

 
В цілому можемо сказати, що показники розладів психічного розвитку, поведінки дитячого й 

підліткового віку є вищими серед міського дитячого населення в регіональному розрізі у 2017 році в 
порівнянні із сільським. Причому більше як в 10 разів показник для міського дитячого населення 
вищий за аналогічний по сільському дитячому населенню в Херсонській області, більш як в 6 разів – у 
Чернігівській області, більш як в 2 рази – в Житомирській, Закарпатській, Львівській, Одеській 
областях. 

Перевищення показників серед сільського дитячого населення, порівняно з міським, 
спостерігаються лише у таких областях, як: Івано-Франківська (+1,6), Кіровоградська (+11,1), 
Миколаївська (+6,0), Чернівецька (+7,5). 

Таку ситуацію можна пояснити надзвичайно великим навантаженням міських дітей в освітніх 
закладах, відвідуванням, поряд з цим, різноманітних секцій, додаткових занять в позаурочний час, що 
значно впливає на стан психіки дитини. Окрім того, гемблінг, Інтернет-залежність, належність до 
різних спільнот (реальних та/або віртуальних) ще більше загострюють проблеми й наявні 
захворювання серед міських дітей. Сільські діти, переважно, проводять вільний час допомагаючи 
батькам по господарству, особливо це стосується прикордонних західних регіонів, де мати або батько 
виїхали на заробітки в сусідню країну. 

Вагомою складовою дитячого здоров’я є інтелектуальне здоров’я, яке визначає здатність дитини 
правильно сприймати та інтерпретувати інформацію стосовно необхідності дотримання здорового 
способу життя, впливу окремих чинників на стан власного здоров’я, доцільності прийому певних 
медичних препаратів (за винятком призначень лікаря). Його формування у сільських дітей, в першу 
чергу, визначається ставленням батьків до власного здоров’я, наслідуванням їх у певних обставинах; 
а також активною просвітницькою роботою педагогів, медичних працівників та органів територіальної 
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влади. За результатами проведених досліджень стосовно формування інтелектуального здоров’я та 
його примноження серед сільського дитячого населення, можемо припустити, що за розміром і 
темпами його приросту воно є меншим, ніж серед міського дитячого населення. В силу певних 
обставин, сільські діти, порівняно з міськими, показують гірші результати й здобутки в навчанні, 
складанні ЗНО, рідше можуть відзначитися на спортивних змаганнях. Проте, в умовах децентралізації 
влади й надання достатніх повноважень громадам щодо визначення «вузьких місць» у соціально-
економічному житті громади і можливості виділення коштів на їх ліквідацію,ситуація повинна 
змінюватися – кожна ОТГ, вільно розпоряджаючись коштами, може створити найкращі умови для 
розвитку (фізичного, емоційного, інтелектуального тощо) дитячого населення, що проживає у сільській 
місцевості. 

Слід наголосити, що як захворюваність сільського дитячого населення, так і стан його здоров’я 
загалом залежить у значній мірі і від такого надзвичайно важливого фактору, як вищий, ніж у міській 
місцевості, рівень безробіття, який стимулює виїзд батьків на роботу в інші країни, формуючи 
унікальне соціальне явище – соціальне сирітство, що заважає ефективному процесу формування й 
примноження соціального здоров’я дитячого населення. Згідно з даними, які наводить Севрук В. у 
публікації «Українські села вимирають: 5 головних причин», «За період з 1990-х до 2015-х років в 
Україні виросло ціле покоління дітей еміґрантів. За підрахунками соціологів більше чим 3 мільйони 
українських дітей стали «соціальними» сиротами та не мають можливості бачити рідних батьків 
щодня» [9]. Такі діти обділені не лише увагою і теплом від найрідніших людей, але й дуже часто 
недоїдають та не мають необхідного одягу і взуття, що, безумовно, не може не позначатися на стані їх 
здоров’я. 

Але чи не найгострішим фактором-детермінантом здоров’я дитячого населення сільської 
місцевості є неправомірне і безрозсудне використання праці дітей. Поширенню найгірших форм 
дитячої праці в країні присвячене дослідження Коломієць О. О. «Дитяча праця в Україні: детермінанти, 
характеристики, мінімізація соціальних ризиків», у якому акцентується увага на тому, що на цій 
проблемі неодноразово наголошувалося у спеціальних доповідях провідних наукових установ [10] та у 
доповідях Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини [11; 12]. Звичайно, ця проблема 
обговорювалася і в засобах масової інформації, і в працях вчених різних царин знань. Але, на 
сьогоднішній день залишаються невирішеними питання у нормативно-правовому полі, які пов’язані з 
цією проблемою. Крім того, специфічна суспільно-політична (воєнний стан, військові дії на сході 
країни) та соціально-економічна ситуація загострюють ці питання до краю. 

Так, згідно з даними, наведеними Коломієць О. О., «в той час як в сільській місцевості 
працювала майже кожна четверта дитина, в міських поселеннях в оплачуваній зайнятості брала 
участь менше ніж кожна двадцята. В сільській місцевості частіше за все до праці були залучені діти 
12–14 та 15–17 років (були зайняті 38,4% та 39,8% з них відповідно), в міських поселеннях – діти 12–
14 років (з них працювали 11,5%, в той час як серед 15–17-річних таких було 5,9%)» [10]. При цьому 
вона наголошує, що «частіше за все до праці залучали дітей в Західній Україні (там на обстежуваному 
тижні працювали 18,3% дітей), рідше за все – на Сході (7% дітей). Майже кожна третя працююча під 
час обстеження дитина (30,8%) була з неповної сім’ї, в містах – майже кожна друга (46,2% проти 
25,2% таких у сільській місцевості)» [10]. Наголосимо, що наведені дані стосуються оплачуваної 
дитячої праці. Якщо ж говорити про неоплачувану дитячу працю, то в селах домінує фактично фізична 
експлуатація дітей порівняно з аналогічною працею у містах. Очевидно, що наведені факти 
корелюються з даними про здоров’я дитячого населення у сільській місцевості, які наведені нами 
вище. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, показники захворюваності дитячого 
сільського населення засвідчують про те, що його здоров’я є більш вразливим у зв’язку із дією 
специфічних факторів у сільській місцевості, ніж здоров’я дитячого міського населення. Збереження 
здоров’я дитячого сільського населення є надзвичайно важливим завданням у зв’язку з необхідністю 
призупинити вимирання українських сіл та забезпечення збереження генофонду нації. Незважаючи на 
всі труднощі, які мають місце в сучасній Україні, важливо знайти кошти і скрупульозно вивчити цю 
проблему та розробити ряд заходів для поліпшення ситуації. Можливо доцільно через засоби масової 
інформації, зокрема через соціальні мережі обговорити підняту проблему і оголосити про наміри 
залучити, враховуючи воєнний стан, на волонтерських засадах провідних вчених до розробки науково-
дослідної роботи «Здоров’я сільського дитячого населення». Керувати роботами мала б, на нашу 
думку, одна з провідних науково-дослідних установ України. 
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Ukraine: special report of the Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine on human rights] (2010), 
Kyiv, Ukraine, 228 p. 

12. Stan dotrymannia ta zakhystu prav i svobod liudyny v Ukraini: Dopovid Upovnovazhenoho 
Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny [Status of observance and protection of human rights and freedoms 
in Ukraine: Report of the Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine on human rights], available at: 
http://www.ombudsman.gov.ua/images/stories/07022011/Dopovid_5.pdf(access date November 10, 2018). 

 
Шевчук Л.Т., Федоришина Л.М., Гончаренко І.В. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ’Я 

ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 
Мета. Проаналізувати здоров’я дитячого населення сільських територій і виявити регіональні відмінності у 

його формуванні. 
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використано наступні методи наукового 

дослідження: діалектичний – для аналізу складових здоров’я сільського дитячого населення;аналітичний і 
монографічний – при опрацюванні літературних, статистичних та Internet-джерел; причинно-наслідковий – для 
відображення взаємозв’язку соціальних й економічних аспектів здоров’я дитячого населення і території його 
проживання; графічний і табличний – для наочного відображення опрацьованих статистичних даних; абстрактно-
логічний – для узагальнення викладеного матеріалу і формулювання висновків. 

Результати. Проаналізовано структуру дитячого населення у 2017 році і встановлено, що у Закарпатській, 

Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях частка сільського дитячого населення є 
переважаючою і складає більше 50%. Встановлено, що поширеність та захворюваність сільського дитячого 
населення (на 1000 дітей) є значно меншими за аналогічні показники серед міського дитячого населення,проте це 
не відображає реального стану фізичного здоров’я дітей, адже вказані показники визначаються за зверненням 
батьків дітей чи власне самих дітей підліткового віку до лікарів; крім того, віддаленість окремих сільських 
територій від районних чи обласних центрів ще більше «викривлює» реальні показники. Згруповано регіони 
України за найбільшими та найменшими показниками захворюваності на 1000 сільських дітей за кожним 
класомхвороб. Виявлено, що для сільського дитячого населення найбільш характерними (з найвищими 
показниками захворюваності) є хвороби органів дихання, хвороби шкіри та підшкірної клітковини, хвороби органів 
травлення і хвороби ока та придаткового апарату. Доведено, що в умовах децентралізації влади, кожна ОТГ, 
вільно розпоряджаючись коштами, може створити найкращі умови для розвитку (фізичного, емоційного, 
інтелектуального тощо) дитячого населення, що проживає у сільській місцевості. 

Наукова новизна. Дістав подальшого розвитку аналіз здоров’я дитячого населення сільських територій, 

який, на відміну від подібних досліджень, проведено за визначеними складовими здоров’я дитячого населення 
(фізичне, психічне, інтелектуальне, соціальне). 

Практична значущість. Результати проведеного дослідження можуть бути використані при викладанні 

навчальних дисциплін, написанні наукових робіт в контексті поглибленого вивчення проблем формування 
здоров’я дитячого населення сільських територій. Озвучена проблематика могла би стати основою для 
написання науково-дослідної роботи «Здоров’я сільського дитячого населення». 

Ключові слова: дитяче населення, сільські діти, здоров’я сільського дитячого населення, захворюваність, 

психічне здоров’я, соціальне сирітство. 
 
Shevchuk L.T., Fedoryshyna L.M., Honcharenko I.V. SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF HEALTH OF 

CHILDREN’S POPULATION OF AGRICULTURAL TERRITORIES 
Purpose. The aim of the article is to analyze the health of the children’s population of rural areas and to identify 

regional differences in its formation. 
Methodology of research. The following methods of scientific research are used to achieve this goal: dialectical 

– for the analysis of the components of the health of rural children population; analytical and monographic – in the 
development of literary, statistical and Internet sources; causal – to reflect the relationship between the social and 
economic aspects of the health of the children’s population and the territory of his residence; graphical and tabular – for 
visual display of the processed statistics; abstract and logical – for the generalization of the above material and the 
formulation of conclusions. 

Findings. The structure of the children’s population in 2017 is analyzed and it is established that the share of rural 

children’s population is predominant and is more than 50% in the Transcarpathian, Ivano-Frankivsk, Rivne, Ternopil and 
Chernivtsi regions. It has been established that the prevalence and morbidity of rural children’s population (per 1000 
children) is significantly lower than the same indicators among urban children, but this does not reflect the real state of 
physical health of children, since these indicators are determined by the treatment of parents of children or of themselves 
children of adolescents age to doctors; in addition, the remoteness of individual rural areas from rayon or oblast centers 
further “distorts” real indicators.  

The regions of Ukraine are grouped according to the highest and lowest incidence rates per 1000 rural children 
per each class. It has been found that for the rural children’s population the most characteristic (with the highest 
incidence rates) are respiratory diseases, skin and subcutaneous tissue diseases, diseases of the digestive system and 
diseases of the eye and adventitious apparatus. It is proved that in conditions of decentralization of power, every OTG, 
freely disposing of funds, can create the best conditions for the development (physical, emotional, intellectual, etc.) of the 
children’s population living in rural areas. 

Originality. The analysis of the health of the children’s population of rural areas has been carried out unlike such 

studies on the basis of the determined components of the health of the children’s population (physical, mental, 
intellectual and social). 

http://www.ombudsman.gov.ua/images/stories/07022011/Dopovid_5.pdf
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Practical value. The results of the research can be used in the teaching of disciplines, writing scientific papers in 

the context of in-depth study of the problems of forming the health of the children’s population of rural areas. The well-
known problem could be the basis for writing the research work “Health of rural children’s population”. 

Key words: children’s population, rural children, rural children’s health, morbidity, mental health, social 

orphanhood. 
 
Шевчук Л.Т., Федоришина Л.Н., Гончаренко И.В. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
Цель. Проанализировать здоровья детского населения сельских территорий и выявить региональные 

различия в его формировании. 
Методика исследования. Для достижения поставленной цели использованы следующие методы 

научного исследования: диалектический – для анализа составляющих здоровья сельского детского населения; 
аналитический и монографический – при обработке литературных, статистических и Internet-источников; 
причинно-следственный – для отражения взаимосвязи социальных и экономических аспектов здоровья детского 
населения и территории его проживания; графический и табличный – для наглядного отображения обработанных 
статистических данных; абстрактно-логический – для обобщения изложенного материала и формулирования 
выводов. 

Результаты. Проанализирована структура детского населения в 2017 году и установлено, что в 

Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях доля сельского детского 
населения является превалирующей и составляет более 50%. Установлено, что распространенность и 
заболеваемость сельского детского населения (на 1000 детей) значительно меньше аналогичных показателей 
среди городского детского населения, однако это не отражает реального состояния физического здоровья детей, 
ведь указанные показатели определяются по обращению родителей детей или собственно самих детей 
подросткового возраста к врачам; кроме того, удаленность отдельных сельских территорий от районных или 
областных центров еще больше «искажает» реальные показатели. Сгруппированы регионы Украины за 
крупнейшими и наименьшими показателями заболеваемости на 1000 сельских детей по каждому классу 
болезней. Выявлено, что для сельского детского населения наиболее характерными (с высокими показателями 
заболеваемости) являются болезни органов дыхания, болезни кожи и подкожной клетчатки, болезни органов 
пищеварения и болезни глаза и придаточного аппарата. Доказано, что в условиях децентрализации власти, 
каждая ОТО, свободно распоряжаясь средствами, может создать лучшие условия для развития (физического, 
эмоционального, интеллектуального и т.д.) детского населения, проживающего в сельской местности. 

Научная новизна. Получил дальнейшего развития анализ здоровья детского населения сельских 

территорий, который, в отличие от подобных исследований, проведен по определенным составляющими 
здоровья детского населения (физическое, психическое, интеллектуальное, социальное). 

Практическая значимость. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при 

преподавании учебных дисциплин, написании научных работ в контексте углубленного изучения проблем 
формирования здоровья детского населения сельских территорий. Озвученная проблематика могла бы стать 
основой для написания научно-исследовательской работы «Здоровье сельского детского населения». 

Ключевые слова: детское население, сельские дети, здоровье сельского детского населения, 

заболеваемость, психическое здоровье, социальное сиротство. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТ І ГРОМАД 
НА ЗАСАДАХ ГЛОКАЛІЗАЦІЇ 

 
Постановка проблеми. Сучасні умови розвитку міст і громад висувають нові комплексні 

вимоги, сутність яких полягає в поєднанні необхідності досягнення сталого розвитку на локальному 
рівні з потребою участі в процесах транскордонного, міжнародного економічного обміну, що є 
особливо актуальним в аспекті провадження реформи децентралізації. Глокалізація як процес 
передбачає вихід локальних соціально-економічних підсистем на міжнародний рівень завдяки 
наявним особливостям і перевагам внутрішнього розвитку і шляхом участі в національних, 
транскордонних, міжнародних зв’язках, однак потребує ретельного моніторингу процесу досягнення 
поставлених цілей для визначення ефективних механізмів регулювання. Стрімкий розвиток 
глобальних економічних зв’язків та локальних децентралізаційних процесів визначають проблему 
наукового обґрунтування і супроводження розвитку локальних соціо-економічних систем в аспектах 
досягнення цілей сталого розвитку і включення в господарський обмін на національному, 
транскордонному, міжнародному рівнях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам розвитку міських та сільських 
територіальних господарських систем, питанням управління функціонуванням муніципальних 
утворень в умовах впливу глобалізаційних процесів присвятили свої роботи такі вчені, як: 
Коваленко А. О. [1, с. 70], Мельник М. І., Монастирський Г. Л. [2], Сторонянська І. З. Ключові аспекти 
оцінки досягнення цілей сталого розвитку визначені в аналітичних доповідях, підготовлених за 
підтримки ООН та ОЕСР [3; 4]. Однак сучасні умови впливу реформаторських процесів в сферах 
децентралізації та місцевого самоврядування визначають необхідність продовження досліджень з 
питань забезпечення ефективного розвитку міст і громад в частині включення спільнот базового рівня 
в економічний обмін. 

Постановка завдання. Розроблені і адаптовані для України цілі сталого розвитку [4, с. 82] 
формують методологічну рамку для провадження моніторингу та регулювання розвитку 
територіальних систем господарювання, зокрема за допомогою цілей, завдань, індикаторів, 
визначених в розділі 11. Однак новітні й актуальні для України аспекти впливу процесів 
децентралізації на розвиток міст і громад серед наведених в національній доповіді показників 
представлені недостатньо, а деякі з наявних індикаторів характеризуються важкістю доступності 
статистичної інформації про їхню динаміку. Необхідним завданням є визначення переліку 
релевантних, репрезентативних індикаторів сталого розвитку міст і громад в Україні, з врахуванням 
впливу процесів децентралізації та глокалізації, для розрахунку яких наявними є всі необхідні 
статистичні показники у відкритому доступі. Також необхідним є обчислення значень таких індикаторів 

за період 20102017 років, визначення їхніх відхилень від цільових значень або значень в базисному 
2005 році з метою встановлення ключових трендів і характеру змін обраних показників, а також 
розробки відповідних регуляторних заходів щодо покращення стану досягнення цілей сталого 
розвитку національними містами і громадами в умовах децентралізації та глокалізації. По деяких 
індикаторах, що характеризують безпосередньо децентралізаційні процеси, розрахунковий період 

передбачається змінити на відмінний від інших показників, а саме на період 20152018 років. Це 
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зумовлено тим, що для більш раннього періоду політико-економічного стану базиси реформи 
місцевого самоврядування не були актуальними, оскільки Закон України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» ще не був прийнятий і старт реформи офіційно відбувся з прийняття 
Концепції реформування місцевого самоврядування в Україні [5; 6]. 

З огляду на вищевикладене, метою статті є визначення перспективних напрямів і засад 
державної регуляторної політики щодо стимулювання сталого розвитку міст і громад в Україні на 
основі розрахунків, проведених за методичним підходом, що поєднує в собі індикатори сталого 
розвитку, визнані на міжнародному і національному рівнях, а також авторські індикатори, які 
враховують сучасні особливості і вплив процесів децентралізації та глокалізації на сталий розвиток 
міст і громад в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для успішного виконання суспільних, соціальних 
та інших функцій, покладених на територіальні громади, як осередки самоорганізації та 
самоврядування населення, для підтримки власної спроможності і самодостатності останні повинні 
мати міцний економічний потенціал. Особливо актуальним стає міжмуніципальне співробітництво в 
частині відповідності цілям сталого розвитку для сучасного стану національної економіки, яка 
трансформується під впливом процесів децентралізації та глокалізації – активізації участі локальних 
унікальних територіальних осередків в глобальних процесах міжнародного економічного обміну. 
Глокалізація з точки зору соціально-економічного розвитку територіальних систем господарювання 
означає включення територіальних громад в транскордонні, міжнародні економічні відносини, участь в 
глобалізованих ринках на засадах використання локальних переваг і особливостей. Соціально-
економічні мезосистеми в такому разі перетворюються на суб’єктів міжнародних економічних відносин, 
що не є закріпленим юридично, однак має місце на практиці. Тому для забезпечення ефективної 
реалізації масштабних інвестиційних проектів для активної участі в спільній господарській діяльності 
для вітчизняних територіальних громад потрібним є використання інструментів міжмуніципального 
співробітництва. Для оцінки ефективності участі міст і громад у процесах економічного обміну, для 
визначення відповідності умов проживання цілям сталого розвитку пропонується система індикаторів, 
що ґрунтується на принципах актуальності, релевантності, доступності даних, актуальності та 
об’єктивності, всебічного охоплення ключових напрямів сталого розвитку, врахування сучасних 
аспектів децентралізації та глокалізації. Дана система також враховує досвід і положення методологій 
оцінки сталого і збалансованого розвитку громад, розроблених ООН, ОЕСР та інших інституцій. 

Пропоновані індикатори, що обов’язково базуються на визначниках сталого розвитку міст і 
громад в умовах децентралізації, доцільно розглядати у розрізі таких напрямів: 

 доступність і комфортність умов проживання в містах і громадах; 

 готовність до співпраці та спільного виконання значущих проектів; 

 включеність в глокалізаційні процеси (участь локальних громад в світогосподарських 
процесах); 

 екологічна успішність і готовність до переходу на засади циркулярної економіки. 
За напрямом доступність і комфортність умов проживання в містах і громадах запропоновано 

здійснювати оцінку з позицій можливості його придбання, утримання та з точки зору забезпеченості 
житла комунальними послугами, його облаштованості. 

Одним з ключових індикаторів добробуту і сталого розвитку поселень є показник доступності 
житла для придбання представниками середнього класу. Так, якщо в розвинених країнах на 

придбання необхідного житла представникові середнього класу достатньо витратити 2,53 річний 
дохід, то в Україні вартість найпростішого житлового об’єкту може сягати від 15 до 57-річних доходів 
представника середнього класу [7]. Проте для більш точної оцінки доступності житла з позиції сталого 
розвитку національної економічної системи необхідним є детальний аналіз за репрезентативними 
індикаторами. 

В національній доповіді Цілі сталого розвитку [4] в пункті 11 (Ціль № 11) в якості таких 
індикаторів визначено:  

11.1.1. Коефіцієнт платоспроможності позичальника, РТІ (співвідношення щомісячних витрат 
позичальника та членів його родини на обслуговування боргу за іпотечним кредитом та сукупного 
обсягу щомісячних доходів), (вимірюється у %); 

11.1.2. Частка відмов позичальникам іпотечних кредитів у загальному обсязі запитів на 
отримання кредитів за невідповідністю коефіцієнту платоспроможності (РТІ >43%), (вимірюється у %). 

Однак, з точки зору доступності статистичних даних, оцінка доступності житла за такими 
індикаторами є проблемною, оскільки інформація щодо платоспроможності позичальників, частки 
відмов у наданні іпотечних кредитів у відкритому доступі відсутня. 

Науковцями ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» 
запропоновано використовувати в якості індикатора доступності житла співвідношення місячної 
опосередкованої вартості спорудження житла (вартість 1 кв. м загальної площі квартир будинку, грн) 
до місячної заробітної плати (у розрахунку на одного штатного працівника, грн) [8]. Але заробітна 
плата штатного працівника витрачається на утримання домогосподарства і більш об’єктивним 
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індикатором є співвідношення опосередкованої вартості спорудження житла до сукупних 
середньомісячних доходів на одне домогосподарство. Цільовими значеннями даного індикатора 
мають бути співвідношення 0,45 – в 2015 році, 0,4 –в 2020 році, 0,35 –в 2025 році, 0,3 – в 2030 році, за 
аналогією до цільових значень індикатора 11.1.1 [4]. Це означає, що при значенні індикатора 0,3 
термін часу, за який всі зароблені доходи домогосподарства покриють витрати на придбання житла, 
скоротиться до 3,5 років. А якщо домогосподарства витрачатимуть на придбання житла до 70% від 
своїх доходів, а решту використовуватимуть на поточні потреби, то термін часу, необхідний для 
заробляння і накопичення доходу, достатнього для придбання житла, становитиме 5 років.  

Розрахунок індикатора доступності житла в містах і громадах України наведено в табл. 1. 
Таблиця 1 

Оцінка доступності житла в містах і громадах України з позицій сталого розвитку 
 

Індикатори підцілі 
Роки 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Показник опосередкованої вартості 
спорудження житла, грн 

2031,8 6125,8 6590 6987,5 7012,5 7258,9 8012,5 8848 11745 

Сукупні середньомісячні доходи на одне 
домогосподарство, грн 

1321,4 3481 3853,9 4144,5 4470,5 4563,3 5231,7 6238,8 8165,2 

Співвідношення опосередкованої вартості 
спорудження житла до сукупних 
середньомісячних доходів на одне 
домогосподарство 

1,54 1,76 1,71 1,69 1,57 1,59 1,53 1,42 1,44 

Цільові значення індикатора Співвідношення 
опосередкованої вартості спорудження житла 
до сукупних середньомісячних доходів на одне 
домогосподарство 

Станом на  

2015р. 2020р. 2025р. 2030р. 

0,45 0,4 0,35 0,3 

Співвідношення опосередкованої вартості 
спорудження житла до сукупних 
середньомісячних доходів на одне 
домогосподарство 

2017 рік у пунктах до значень: 

2005р. 2015р. (ЦЗ) 2020р. (ЦЗ) 

(+,-) 
-0,1 

(+,-) 
0,99 

(+,-) 
1,04 

Примітка: 2014-2017рр. без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. 
Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції 

Джерело: розраховано авторами на підставі даних [9; 10] 

 
Показник співвідношення опосередкованої вартості спорудження житла до сукупних 

середньомісячних доходів на одне домогосподарство в 2017 році в порівнянні з 2005 роком та 
більшістю попередніх років покращив свої значення, зокрема таке співвідношення в 2017 році 
зменшилось у порівнянні з 2005 роком на 0,1 пункти, однак цільових значень 2015 та 2020 років ще 
суттєво не досягає на 0,99 та 1,04 пункти, відповідно. 

Досягнення цільових значень індикаторів є питанням підвищення сукупних середньомісячних 
доходів на одне домогосподарство, розмір яких має збільшитись в 4,8 рази. 

Комфортність житла із врахуванням головних ідей сталого розвитку може бути оцінена з позицій 
можливості його утримання, забезпеченості житла комунальними послугами та його облаштованості. 
Для оцінки доступності комунальних послуг в містах і громадах пропонуємо застосування індикатора 
питомої ваги витрат домогосподарств на житлово-комунальні послуги та купівельної спроможності 
середньомісячних витрат домогосподарства після оплати комунальних послуг (рис. 1). 

Динаміка доступності утримання житла в Україні, судячи зі значень індикатора питомої ваги 
витрат домогосподарств на житлово-комунальні послуги, знижується, оскільки зростає частка витрат 
на комунальні послуги в загальній сукупності витрат з 6,4% в 2005 році до 16,4% в 2017 році. Втім, такі 
порівняння здійснені на основі усереднених по всіх домогосподарствах даних і не відображають 
реальної картини щодо можливостей сплати комунальних послуг соціально незахищеними верствами 
населення. У той же час в усіх країнах ЄС частка комунальних витрат у загальній структурі витрат 

домогосподарств є значно вищою, аніж в Україні: від 17% на Кіпрі до 2829,7% у Данії та Фінляндії. 
Крім того, величина доходу, отримуваного домогосподарствами в країнах ЄС, є значно вищою, ніж в 
Україні, і суми, що залишилась після оплати комунальних послуг, цілком достатньо для нормального 
добробуту та життя родин в цих країнах. 

В Україні величина доходів, що залишаються після оплати комунальних послуг, не завжди є 
спроможною покрити прожитковий мінімум для працездатної особи. Нами було використано для 
розрахунків в табл. 1 показник сукупних витрат в середньому за місяць у розрахунку на одне 
домогосподарство в співставних цінах 2005 року, тобто з виключенням впливу фактору інфляції. Це 
пов’язано з тим, що нормативно визначений розмір прожиткового мінімуму на 1 працездатну особу 
суттєво не переглядався в Україні досить давно. Цей мінімум зріс у 2017 році в порівнянні з 2005 
роком у 3,89 рази, тоді як офіційний кумулятивний індекс інфляції за період з 2005 року по 2017 рік 
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становив 516,1%. До того ж прожитковий мінімум у 2017 році був у 2,1 рази меншим за мінімальну 
заробітну плату, у той час як в 2005 році ці дві мінімальні соціальні величини були однаковими. 

 

 
 

Рис. 1. Оцінка доступності житла в містах і громадах України 
Примітка: 2014-2017рр. без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 

м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 
Джерело: розраховано авторами на підставі даних [8; 11; 12] 

 
Відображене на рис. 1 співвідношення купівельної спроможності середньомісячних витрат 

домогосподарства після оплати комунальних послуг до прожиткового мінімуму на одну працездатну 
особу демонструє зниження на 1,876 пункти, що є серйозним негативним індикатором динаміки 
можливостей щодо утримання житла і сплати комунальних послуг в Україні. 

За напрямом готовність до співпраці та спільного виконання значущих проектів сталий розвиток 
міст і громад України може бути оцінений за допомогою таких індикаторів, як: 

 кількість утворених об’єднаних територіальних громад, од.; 

 кількість жителів в об’єднаних територіальних громадах, осіб; 

 площа території ОТГ, тис. кв. км; 

 кількість договорів міжмуніципального співробітництва, од.; 

 кількість громад, що використовують інструмент міжмуніципального співробітництва, од.; 

 кількість територіальних громад, залучених до процесу реформування, од.; 

 питома вага територіальних громад, залучених до процесу реформування, що використовують 
інструмент міжмуніципального співробітництва, %; 

 обсяги державної фінансової підтримки розвитку ОТГ з ДФРР, млрд грн; 

 кількість проектів, відібраних за конкурсом і профінансованих ДФРР, од.; 

 середня вартість одного проекту, відібраного за конкурсом і профінансованого ДФРР, тис. грн. 
Наведені індикатори є запропонованими для використання авторами і в більшості не мають 

цільових значень. Позитивним, з погляду успішності реформи децентралізації в Україні, є зростання 
значень цих показників. Єдиним індикатором, для якого можна встановити цільове значення в 100% є 
питома вага територіальних громад, залучених до процесу реформування, що використовують 
інструмент міжмуніципального співробітництва. 

Оцінку готовності до співпраці та спільного виконання значущих проектів містами і громадами 
наведено в табл. 2. 

Результати розрахунків готовності до співпраці та спільного виконання важливих проектів 
містами і громадами засвідчують позитивну динаміку формування об’єднаних територіальних громад 
в Україні, що додатково підтверджують дані про чисельність ОТГ: створено 874 ОТГ у 2018 році в 
порівнянні з 159 ОТГ в 2015 році. На жаль, фінансова спроможність територіальних громад, що 
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об’єднались, не може бути проаналізована в динаміці через відсутність належної статистичної 
інформації. Але, проведена оцінка фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад, 
станом на грудень 2017 року, продемонструвала високий рівень їхньої дотаційності. Близько 50 ОТГ із 
366 довели свою бюджетну і фінансову спроможність щодо покриття власних витрат власними 
доходами. Крім того, деякі з них були спроможні сплачувати реверсну дотацію в державний бюджет. 
Проте більшість із створених ОТГ виявилась нездатною покривати свої потреби у витратах за рахунок 
власних доходів. Незважаючи на зростання кількості територіальних громад, залучених до процесу 
реформування, і кількості громад, що використовують інструмент міжмуніципального співробітництва, 
питома вага територіальних громад, залучених до процесу реформування, що використовують 

інструмент міжмуніципального співробітництва, все ще залишається відносно низькою: від 1216% у 

20162017 роках до 30,23% у 2018 році. Обсяги державної фінансової підтримки децентралізаційних 
процесів в Україні зростають і, відповідно, збільшується середня вартість одного проекту, відібраного 
за конкурсом і профінансованого ДФРР, яка в 2017 році зросла, в порівнянні з 2015 роком з 3,32 млн 
грн до 7,40 грн. Це позитивний показник, який може свідчити про поступовий перехід до 
інституціонального інвестування в територіальних громадах України, тобто капіталовкладення 
здійснюються в стратегічно значущі проекти. Однак без розширеної інформації про сутність таких 
проектів важко робити остаточні висновки. 

Таблиця 2 
Оцінка готовності до співпраці та об’єднання міст і громад України 

 

Індикатори підцілі 
Роки 

2015 2016 2017 2018 

Кількість утворених об’єднаних територіальних громад, од. 159 366 665 874 

Кількість територіальних громад, залучених до процесу реформування, од. 814 1771 3159 3711 

Питома вага територіальних громад, залучених до процесу реформування, 
що використовують інструмент міжмуніципального співробітництва, % 

21,13 16,09 12,66 30,23 

Обсяги державної фінансової підтримки розвитку ОТГ з ДФРР, млрд грн 2,908 3 3,5 6 

Середня вартість одного проекту, відібраного за конкурсом і 
профінансованого ДФРР, млн грн 

3,32 3,7 4,36 7,4 

Джерело: розраховано авторами на підставі даних [13; 14; 15] 

 
Включеність в глокалізаційні процеси (участь локальних громад в світогосподарських процесах), 

здатність міст і громад брати участь в процесах міжнародного економічного обміну може оцінюватись 
відповідно до вподобань інвесторів щодо здійснення капіталовкладень в регіональні соціально-
економічні системи. Індикатором в такому випадку може бути питома вага регіонів України з 
позитивною динамікою прямих іноземних інвестицій, а цільовим значенням має бути відмітка в 100%, 
оскільки за умов сталого розвитку всі територіальні одиниці мають демонструвати нарощування 
обсягів прямого іноземного інвестування щороку. Результати розрахунків даного індикатора наведено 
на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Питома вага регіонів України, що мали позитивну динаміку прямих іноземних 
інвестицій, % 

Джерело: розраховано авторами на підставі даних [16; 17] 

 
Динаміка участі регіонів України в міжнародному обміні інвестиційними ресурсами 

характеризується негативними тенденціями – кількість і питома вага областей, котрі мали позитивну 
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динаміку прямих іноземних інвестицій нестабільно змінюються щороку. Найбільше падіння обсягів 

іноземного інвестування відбувалось протягом 20152016 років. У 2017 році тренд став позитивним 
(37,5% регіонів мали позитивну динаміку прямих іноземних інвестицій), але до цільового значення не 
вистачає ще 62,5 відсоткових пунктів. 

Хаотичність змін динаміки прямих іноземних інвестицій в регіонах України свідчить про 
відсутність цілеспрямованої і дієвої політики регулювання та стимулювання іноземного інвестування. 
Для активної та результативної участі міст і громад України в процесах міжнародного обміну 
інвестиційними ресурсами потрібним є застосування важелів державної регуляторної підтримки, які 
надаватимуть змогу презентувати містам і громадам України власні інвестиційні можливості на 
міжнародному рівні. 

Екологічна успішність і готовність до переходу на засади циркулярної економіки міст і громад 
може бути оцінена за показниками роздільного збору і безвідходної переробки сміття, яке утворюється 
в громадах. Для зручності переробки побутових відходів, що утворюються в населених пунктах, 
важливою характеристикою екологічної успішності міст і громад є готовність до провадження 
роздільного збору побутового сміття. Для моніторингу такої готовності пропонуємо використовувати 
індикатори у вигляді кількості населених пунктів, у яких впроваджено роздільне збирання ТПВ, та 
частки населених пунктів у їхній загальній кількості в регіоні, де запроваджено роздільне збирання 
ТПВ. Актуальність і доцільність використання таких індикаторів підтверджується Порядком 
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 856, де використовується 
показник № 64 – Частка населених пунктів, у яких впроваджено роздільне збирання твердих 
побутових відходів, у загальній кількості населених пунктів регіону [18]. 

Результати оцінки готовності до екологічно чистої переробки відходів в містах і громадах 
наведено на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Оцінка готовності до екологічно чистої переробки відходів в містах і громадах 

України  
Джерело: за даними [19] 

 
Динаміка показників готовності до екологічно чистої переробки відходів в містах і громадах 

України свідчить про поступове збільшення кількості населених пунктів, в яких ставлення до відходів 
переходить в розряд ресурсного, а не проблемного бачення. Хоча питома вага таких громад, де 
закладаються підвалини формування циркулярної економіки, ще є замалою і в більш ніж 97% 
населених пунктів в Україні не запроваджено роздільний збір різного роду відходів. 

Висновки з проведеного дослідження. Розвиток міст і громад в Україні знаходиться на стадії 
визначальних трансформаційних змін і зустрічає можливість досягнення суттєвого соціально-
економічного ефекту у випадку впровадження належних регуляторних заходів. Результати проведених 
розрахунків за адаптованим переліком показників сталого розвитку для міст і громад свідчить про 
істотні відставання від сучасних європейських трендів і цільових значень індикаторів доступності 
житла, участі в міжнародному інвестиційному обміні та можливості запровадження моделі циркулярної 
економіки. Для повноцінного включення національної економічної системи та локальних соціально-
економічних підсистем до глокалізаційних процесів необхідними є важелів регуляторної підтримки і 
провадження політики стимулювання сталого розвитку як на різних адміністративно-територіальних 
рівнях, так і у вимірі стратегічно важливих секторів економіки. Розробка важелів такої регуляторної 
політики становить предмет і перспективи подальших досліджень з даної тематики. 
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Лайко О.І., Капітанець С.В., Чехович З.В. РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТ І ГРОМАД НА 
ЗАСАДАХ ГЛОКАЛІЗАЦІЇ 

Мета. Визначення перспективних напрямів і засад державної регуляторної політики щодо стимулювання 

сталого розвитку міст і громад в Україні на основі розрахунків, проведених за методичним підходом, що поєднує в 
собі індикатори сталого розвитку, визнані на міжнародному і національному рівнях, а також авторські індикатори, 
які враховують сучасні особливості і вплив процесів децентралізації та глокалізації на сталий розвиток міст і 
громад в Україні. 

Методика дослідження. У статті використано такі методи наукового дослідження: діалектичний – для 

аналізу стану забезпечення ефективного розвитку територіальних систем господарювання на засадах сталого 
розвитку; аналітичний і монографічний – при опрацюванні літературних, статистичних та Internet-джерел; 
причинно-наслідковий – для відображення взаємозв’язку основних напрямів реалізації цілей сталого розвитку 
міст і громад та здатності і готовності останніх до трансформаційних змін; графічний і табличний – для наочного 

відображення: обчислених значень індикаторів сталого розвитку міст і громад за період 20102017 років, 
визначених їхніх відхилень від цільових значень або значень в базисному 2005 році з метою встановлення 
ключових трендів і характеру змін обраних показників; абстрактно-логічний – для узагальнення викладеного 
матеріалу і формулювання висновків з метою розробки відповідних регуляторних заходів щодо покращення стану 
досягнення цілей сталого розвитку національними містами і громадами в умовах децентралізації та глокалізації. 

Результати. Проведено розрахунок індикаторів розвитку міст і громад в Україні за такими ключовими 

напрямами, які враховують вплив сталого розвитку та процесів глокалізації, децентралізації, а саме: доступність і 
комфортність умов проживання в містах і громадах; готовність до співпраці та спільного виконання значущих 
проектів; включеність в глокалізаційні процеси (участь локальних громад в світогосподарських процесах); 
екологічна успішність і готовність до переходу на засади циркулярної економіки. 

Встановлено, що міста і громади в Україні, розвиток котрих зазнає значних трансформаційних змін, повинні 
ефективно використати можливість досягнення суттєвого соціально-економічного ефекту у випадку 
впровадження належних регуляторних заходів. Результати проведених розрахунків за адаптованим переліком 
показників сталого розвитку для міст і громад свідчать про серйозні відставання від сучасних європейських 
трендів і цільових значень індикаторів доступності житла, участі в міжнародному інвестиційному обміні та 
можливості запровадження моделі циркулярної економіки. Для повноцінного включення національної економічної 
системи та локальних соціально-економічних підсистем до глокалізаційних процесів необхідними є розробка 
важелів регуляторної підтримки і провадження політики стимулювання сталого розвитку як на різних 
адміністративно-територіальних рівнях, так і у вимірі стратегічно важливих секторів економіки. 

Наукова новизна. Розроблено адаптований для національних реалій та доступний за переліком 

показників методичний підхід до оцінки цілей сталого розвитку міст і громад в Україні з врахуванням сучасних 
впливів процесів глокалізації та децентралізації. 

Практична значущість. Розроблений перелік індикаторів сталого розвитку міст і громад в умовах 

децентралізації становить практичний інтерес з точки зору його використання Міністерством регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України для проведення аналітичних розрахунків і 
оцінки перспектив сталого розвитку громад в сучасних умовах. 

Ключові слова: міста і громади, сталий розвиток, децентралізація, глокалізація. 
 
Laiko O.I., Kapitanets S.V., Chekhovych Z.V. IMPLEMENTATION OF THE AIMS OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF THE CITIES AND COMMUNITIES ON THE BASIS OF GLOCALIZATION 
Purpose. The aim of the article is the determination of promising directions and principles of the state regulatory 

policy to stimulate the sustainable development of cities and communities in Ukraine based on calculations conducted on 
the methodological approach, which combines indicators of sustainable development, recognized at the international and 
national levels, as well as author’s indicators that take into account modern features and the impact of decentralization 
and globalization on sustainable development of cities and communities in Ukraine. 

Methodology of research. The following methods of scientific research are used in the article: dialectical – for 

analyzing the state of ensuring the effective development of territorial systems of management on the principles of 
sustainable development; analytical and monographic – in the development of literary, statistical and Internet sources; 
causal – to reflect the relationship of the main directions of the goals of sustainable development of cities and 
communities and the ability and willingness of the latter to transform change; graphic and tabular – for the visual display: 
calculated values of the indicators of sustainable development of cities and communities for the period 2010-2012017, 
determined by their deviations from the target values or values in the base year of 2005 in order to establish the key 
trends and the nature of changes in the selected indicators; abstract and logical – to summarize the above material and 
formulate conclusions with the aim of developing appropriate regulatory measures to improve the state of achieving the 
goals of sustainable development by national cities and communities in conditions of decentralization and globalization. 

Findings. The calculation of indicators of the development of cities and communities in Ukraine has been carried 

out in such key areas, which take into account the influence of sustainable development and processes of globalization, 
decentralization, namely: accessibility and comfort of living conditions in cities and communities; readiness for 
cooperation and joint implementation of meaningful projects; inclusion in globalization processes (participation of local 
communities in world economic processes); ecological success and readiness to transition to the principles of the circular 
economy. 

It has been established that cities and communities in Ukraine, whose development is undergoing significant 
transformational changes, should effectively use the possibility of achieving a significant social and economic effect in 
the event of the introduction of appropriate regulatory measures. The results of the calculations carried out according to 
an adapted list of indicators of sustainable development for cities and communities indicate a serious lag behind modern 
European trends and target values of housing availability indicators, participation in international investment exchange 
and the possibility of introducing a circular economy model. It is necessary to develop regulatory support measures and 
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to pursue a policy of stimulating sustainable development both at different administrative and territorial levels and in the 
measurement of strategically important sectors of the economy to fully integrate the national economic system and local 
social and economic subsystems into the processes of globalization. 

Originality. The methodical approach to assessing the goals of sustainable development of cities and 

communities in Ukraine, taking into account the current impacts of processes of globalization and decentralization, is 
adapted for national realities and available on the list of indicators. 

Practical value. The developed list of indicators of sustainable development of cities and communities in 

conditions of decentralization is of practical interest in terms of use by the Ministry of Regional Development, 
Construction and Housing and Communal Services of Ukraine for analytical calculations and assessment of the 
prospects for sustainable development of communities in modern conditions. 

Key words: cities and communities, sustainable development, decentralization, globalization. 

 
Лайко О.И., Капитанец С.В., Чехович З.В. РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 

И ОБЩИН НА ОСНОВЕ ГЛОКАЛИЗАЦИИ 
Цель. Определение перспективных направлений и принципов государственной регуляторной политики по 

стимулированию устойчивого развития городов и общин в Украине на основе расчетов, проведенных по 
методическим подходом, сочетающий в себе индикаторы устойчивого развития, признанные на международном 
и национальном уровнях, а также авторские индикаторы, учитывающие современные особенности и влияние 
процессов децентрализации и глокализации на устойчивое развитие городов и общин в Украине. 

Методика исследования. В статье использованы следующие методы научного исследования: 

диалектический – для анализа состояния обеспечения эффективного развития территориальных систем 
хозяйствования на принципах устойчивого развития; аналитический и монографический – при обработке 
литературных, статистических и Internet-источников; причинно-следственный – для отражения взаимосвязи 
основных направлений реализации целей устойчивого развития городов или общин и способности, готовности 
последних к трансформационным изменениям; графический и табличный – для наглядного отображения: 
вычисленных значений индикаторов устойчивого развития городов и общин за период 2010-2017 годов, 
определенных их отклонений от целевых значений или значений в базисном 2005 году с целью установления 
ключевых трендов и характера изменений избранных показателей; абстрактно-логический – для обобщения 
изложенного материала и формулирование выводов с целью разработки соответствующих регуляторных мер по 
улучшению состояния достижения целей устойчивого развития национальными городами и общинами в 
условиях децентрализации и глокализации. 

Результаты. Проведен расчет индикаторов развития городов и общин в Украине по таким ключевым 

направлениям, которые учитывают влияние устойчивого развития и процессов глокализации, децентрализации, 
а именно: доступность и комфортность условий проживания в городах и общинах; готовность к сотрудничеству и 
совместному выполнению значимых проектов; включенность в глокализационные процессы (участие локальных 
общин в мирохозяйственных процессах) экологическая успешность и готовность к переходу на принципы 
циркулярной экономики. 

Установлено, что города и общины в Украине, развитие которых претерпевает значительные 
трансформационных изменений, должны эффективно использовать возможности достижения существенного 
социально-экономического эффекта в случае введения надлежащих регуляторных мер. Результаты 
проведенных расчетов по адаптированному перечню показателей устойчивого развития для городов и общин 
свидетельствует о серьезных отставаниях от современных европейских трендов и целевых значений 
индикаторов доступности жилья, участия в международном инвестиционном обмене и возможности внедрения 
модели циркулярной экономики. Для полноценного включения национальной экономической системы и 
локальных социально-экономических подсистем в глокализационные процессы необходима разработка рычагов 
регуляторной поддержки и проведение политики стимулирования устойчивого развития как на разных 
административно-территориальных уровнях, так и в измерении стратегически важных секторов экономики. 

Научная новизна. Разработан адаптированный для национальных реалий и доступный по перечню 

показателей методический подход к оценке целей устойчивого развития городов и общин в Украине с учетом 
современных влияний процессов глокализации и децентрализации. 

Практическая значимость. Разработанный перечень индикаторов устойчивого развития городов и общин 

в условиях децентрализации представляет практический интерес с точки зрения его использования 
Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины для 
проведения аналитических расчетов и оценки перспектив устойчивого развития общин в современных условиях. 

Ключевые слова: города и общины, устойчивое развитие, децентрализация, глокализация. 
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ПОЛЬСЬКИЙ ВЕКТОР УКРАЇНСЬКОЇ МІГРАЦІЇ: 
 РИЗИКИ Й ЗАГРОЗИ 

 
Постановка проблеми. Так вже усталилося у політиці західноєвропейських країн, що 

ментальний ступінь приналежності окремої країни до європейського регіону визначається її 
віддаленістю за східним напрямком. Ще у ХІХ ст. австрійський дипломат Клемент фон Меттерніх 
констатував, що кордони Європи закінчуються за східними вікнами його палацу. Виглядає так, що і на 
сучасному етапі Європейський Союз послуговується подібним аргументом стосовно усіх країн, 
розташованих уздовж його східних кордонів. Наявні політичні упередження, завуальовані гаслами 
європейського мультикультуралізму, підживлюються економічними контрастами. Високі рівні 
заробітної плати, розвинутість соціальної сфери й соціального захисту населення, благоустрій 
території, етнічний і расовий плюралізм у країнах ЄС тощо стимулюють суттєвий міграційний приріст 
населення із «східних околиць» Європи і до того ж настільки потужний, що вчені назвали його 
міграційним цунамі.  

Європейські міграційні цунамі (північноафриканське, українське та ін.) провокують політичні 
зміни, трактовані багатьма дослідниками як об’єктивні. Взяти до уваги хоча б результати резонансного 
британського референдуму, відомого як «Brexit» (23.06.2016), однією з головних причин ініціації якого 
виступила саме імміграція. Міграційні виклики для країн Європи: і реципієнтів, і донорів мігрантів 
настільки потужні, зі значними доважками строкатих наслідків, що актуальність обраної теми не 
викликає сумнівів. 

На європейському тлі свою виразну специфіку має міграційний вектор з України до Польщі. Не 
важко перебачити, що через події в Україні, обсяги міграції населення за даним напрямком лише 
зростатимуть. Адже вже відбулася переорієнтація трудових потоків мігрантів зі східного на західний, 
європейський вектор, запроваджено безвізовий режим відвідин країн ЄС, а рівень бідності українців і 
далі зростає. До того ж, Польща потребує української робочої сили, через власні несприятливі 
демографічні тенденції. За підрахунками демографів, щоб Польща не обезлюдніла, до 2050 р. тут 
мали б оселитися понад 5 млн прибулих [18]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З початку ХХІ ст. вчені заговорили про суспільне, у 
т. ч. політичне, а також міграційне цунамі (зокрема проф. Любов Шевчук [11; 12]), хоча до цього часу 
його суть тлумачилася виключно у зв’язку з природними катаклізмами. Демографічні перспективи 
України, у т.ч. за активного впливу міграційного чинника, оцінює у комплексному демографічному 
прогнозі колектив авторів за керівництва акад. Елли Лібанової [3]; масштаби, географію й структуру 
потоків внутрішньо переміщених осіб в Україні досліджують проф. Валетина Смаль, доц. Олена 
Чуприна. Ґрунтовні дослідження української міграції та напрацювання у напрямку формування 
міграційної політики притаманні головному науковому співробітнику Національного інституту 
стратегічних досліджень Олені Малиновській [5], яка активно співпрацює у вказаному руслі з 
Інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою при Національному університеті «Львівська 
політехніка». 

Залишаючись активними суб’єктами міжнародної міграції робочої сили, українські мігранти 
перебувають у фокусі численних міждисциплінарних досліджень: дослідження обсягів міграційних 
потоків за кордон, їхньої статево-вікової, освітньо-кваліфікаційної структури, також величини 
надходжень заробітчанських грошей та їх цільового призначення і т.д. Ґрунтовне дослідження нової 
хвилі українських мігрантів у Польщі провів Narodowy Bank Polski [14]. Поляки моніторять стан свого 
ринку праці, його потреби, а імміграційна політика спрямована на досягнення максимальної користі 
для держави (чого так бракує Україні!). Проблема також суттєво актуалізується у світлі назрілої 
лібералізації німецького ринку праці: орієнтована на експорт економіка Німеччини відчула кадровий 
голод і при існуючих у цій країні рівнях оплати праці не важко передбачити їхню привабливість для 
трудових мігрантів. Віталій Шапран [10] передбачає імплементацію польського досвіду, коли 
працедавець зможе швидко допомогти своєму іноземному працівникові отримати дозвіл на 
працевлаштування, що, за оцінками, привабить щонайменше до 0,5 млн українців, насамперед тих, які 
вже працюють у Польщі. Без сумніву дана проблема потребує постійного моніторингу. 

Постановка завдання. Метою роботи є відображення гостроти ризиків та загроз, посталих 
перед Україною, у контексті негативних тенденцій демографічного розвитку, посилених чинником 
трудової еміграції, викликів глобального ринку праці та геополітичної кон’юнктури. 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ    44’’22001188[[4411]]  
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

92 

Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні на сучасному етапі проживає понад 42 
млн осіб, у Польщі – більше 38 млн. Показник усередненої щільності населення України практично 
удвічі нижчий за польський аналог, позаяк і площа України майже у двічі більша. Проблема 
обезлюднення зараз гостріше стоїть власне перед Україною. Підтвердженням даного висновку слугує 
візуалізація динаміки показника природного скорочення населення України (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Природний приріст (скорочення) населення України й Польщі 
Джерело: побудовано автором на основі [7; 15] 

 
Запроваджена у 2004 р. демографічна політика у підсумку дещо сповільнила темпи депопуляції 

населення країни, однак характер її дії доволі однобокий. На відміну від Польщі, Україна з 2005 р. 
стала в’їзною країною, що підтверджується позитивним сальдо міграції (рис. 2), а з 2016 р. вектор 
міграції у Польщі змінює напрямок власне за рахунок масовості прибуття українців до Польщі. 

 

 
 

Рис. 2. Сальдо міграції населення України й Польщі 
Джерело: побудовано автором на основі [7; 15] 

 
Обидві країни характеризують доволі невтішні демографічні прогнози (табл. 1). Країнам Східної 

Європи притаманні схожі тенденції у стані населення, проте у випадку України вони особливо разючі. 
За першим варіантом прогнозу [21] скорочення людності України передбачалося на 48%! Не набагато 
нижчі темпи скорочення й у другому варіанті [22]. 
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Таблиця 1 
Прогнозні зміни кількості населення окремих європейських країн  

на період з 2010 р. по 2100 р. 
 

Країни 

Кількість населення за рік, 
млн. осіб 

Різниця показників 
2010–2100 рр. 

Cкориговані прогнозні дані 
Кількість населення за рік, млн. осіб 

2010 2050 2100 у млн. осіб у % 2017 2030 2050 2100 

Австрія 8,4 7,3 6,2 -2,2 -26,2 8,7 8,9 8,8 8,2 

Білорусь 9,5 7,5 5,7 -3,8 -40,0 9,5 9,2 8,6 7,6 

Великобританія 62,0 66,2 64,4 2,4 3,9 66,2 70,6 75,4 80,9 

Угорщина 10,0 7,6 6,2 -3,8 -38,0 9,7 9,2 8,3 6,4 

Німеччина 81,6 79,1 73,1 -8,5 -10,4 82,1 82,2 79,2 71,0 

Іспанія 43,5 37,3 34,1 -9,1 -21,6 46,4 46,1 44,4 36,4 

Литва 3,3 2,5 2,4 -0,9 -27,3 2,9 2,7 2,4 1,9 

Нідерланди 16,6 16,9 15,9 -0,7 -4,2 17,0 17,6 17,5 16,5 

Польща 38,2 38,0 26,1 -12,1 -31,7 38,2 36,6 32,4 21,2 

Португалія 10,6 9,0 7,3 -3,3 -31,1 10,3 9,9 8,9 6,6 

Румунія 21,5 18,1 14,8 -6,7 -31,2 19,7 18,5 16,4 12,1 

Словаччина 5,5 4,9 4,0 -1,5 -27,2 5,4 5,3 4,9 3,8 

Україна 45,9 31,8 24,1 -21,8 -47,5 44,2 41,2 36,4 28,2 

Франція 62,9 64,2 60,2 -2,7 -4,3 64,9 67,9 70,6 74,2 

Чехія 10,5 8,6 6,7 -3,8 -36,1 10,6 10,5 10,1 8,9 

Джерело: розраховано автором на основі [21; 22] 

 
Аналіз результатів «Прогнозу розвитку продуктивних сил», опублікованого у 1998 р., та 

подальше співставлення з реальними показниками відобразив реалістичність песимістичного варіанту 
прогнозу за компонентами природного руху населення та непередбачуваність його міграційної 
активності за масштабами та напрямками (табл. 2). 

Таблиця 2 
Порівняння прогнозованих та реальних показників демографічного розвитку України 

згідно «Прогнозу розвитку продуктивних сил 1998 р.» 
 

 1998 2000 2005 2010 2015 

Песимістичний прогноз 

Сумарний коефіцієнт народжуваності, кількість 
живонароджених на 1000 жінок 

1,26 1,16 1,32 1,50 1,48 

Середня очікувана тривалість життя чоловіків, 
років 

62,43 62,85 63,55 64,22 66,75 

Середня очікувана тривалість життя жінок, років 73,34 73,52 73,98 74,47 76,31 

Сальдо міграції, тис. осіб -134 -174 -192 -211 -225 

Все населення, осіб 50245,2 49361,5 46757,9 44752,9 43220,5 

Реальні показники 

Сумарний коефіцієнт народжуваності, кількість 
живонароджених на 1000 жінок 

1,21 1,12 1,21 1,44 1,51
1
 

Середня очікувана тривалість життя чоловіків, 
років 

63,17 62,10 62,23 65,28 66,37
1
 

Середня очікувана тривалість життя жінок, років 73,84 73,53 73,97 75,50 76,25
1 

Сальдо міграції, тис. осіб -152,0 -133,6 4,6 16,1 14,2 

Все населення, осіб 49918,1 48923,2 46929,5 45778,5 42760,5
2 

1
 Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя та даних по Донецькій і 

Луганській областях 
2
 Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя. 

Джерело: [8] 

 
Найвірогідніше кількість населення України впродовж найближчих 50 років скорочуватиметься 

досить швидкими темпами, оскільки у країні значно втрачено демографічний потенціал [3]. Учені 
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рекомендують залучати обмежені групи іммігрантів у контексті активізації імміграційної політики, що 
забезпечить уповільнення темпів депопуляції, а також дозволить досягти більш-менш прийнятного 
співвідношення між платниками податків та особами, що перебувають на утриманні держави. 

Опираючись на наявні демографічні прогнози та зростаючий попит на робочу силу в умовах її 
нестачі, Польща активно впроваджує тактику сприяння імміграції працездатних українців до своїх 
теренів. 

Масові переміщення населення між Україною та Польщею зумовлені географією, історією, 
наявністю національних меншин по обидві сторони кордону, культурною та мовною спорідненістю, 
родинними зв’язками населення, розвиненим транспортним сполученням тощо: 

 у 1990-ті роки існував фактично вільний рух населення через кордон; 

 у 2003 р. Польща, на етапі її входження до ЄС, запроваджує візовий режим з Україною (візи 
для українців були безкоштовними); 

 у 2007 р. приєднання Польщі до зони Шенген ознаменувалося значним посиленням візових 
вимог (натомість, у 14 українських містах Польща відкрила консульства та візові центри); 

 у 2008 р. запроваджено візові привілеї для українців, етнічно чи культурно пов’язаних з 
Польщею через введення «Карти Поляка», яка надає можливість навчатися, працювати, займатися 
підприємництвом у Польщі. У 2016 р. налічувалось у 2,6 разів більше власників «Карт Поляка», ніж у 
2008 р.; 

 з 2009 р. учасники «малого прикордонного руху» – мешканці 1500 поселень, розташованих у 
30-км зоні від кордону, відповідно до Угоди, можуть в’їжджати до Польщі без віз, заглиблюючись на 
відстань до 30 км і перебувати там до 60 днів з моменту перетину кордону. У середньому, мешканець 
такої зони здійснює 70 перетинів кордону за рік; 

 у 2011 р. введено візові привілеї для населення семи прикордонних з Польщею областей 
України – т.зв. шопінг-візи; 

 у 2017 р. – введення безвізового режиму перетину кордону українцям з країнами ЄС за 

наявності біометричного паспорта для короткострокових поїздок. За даними Державної прикордонної 
служби України, з 11 червня (момент введення безвізу з країнами ЄС) і до кінця 2017 р. державний 
кордон України з метою виїзду до країн ЄС перетнуло 400 тис. громадян України. Із вказаного обсягу 
93756 осіб перетнули власне кордон із Польщею через автомобільні пункти пропуску [6]. 

Головна мотивація перетину кордону, звичайно ж, економічна. Індикатором розвитку економіки, 
з-поміж інших, є розмір середньої заробітної плати. В Україні вона у 5,3 рази менша (рис. 3). Цінова 
стабільність у Польщі, приріст обсягів промислового виробництва, за нижчих рівнів економічної 
активності населення, ніж в Україні, сукупно визначають більшу привабливість польського ринку праці 
для українців, особливо якщо брати до уваги високі рівні безробіття на батьківщині. 

 

 
 

Рис. 3. Середньомісячна заробітна плата в Україні й Польщі  
Джерело: побудовано автором на основі [7; 15] 

 
Польща – найпопулярніша серед українців країна, для вибору підробітку та для заробітчан, які 

вперше обирають країни ЄС для роботи. Офіційна зарплата тут стартує від 430 євро. Величина 
заробітної плати диференційована за галузями зайнятості: сфера ІТ – 720–2582 €; сфера будівництва 
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– 480–800 €; сфера готельно-ресторанного бізнесу – 430-520 €; різноробочі – 460–600 €; сфера 
сільського господарства – 453–780 €; сезонні роботи – 430–800 € [1]. 

«Ukraińcy chcą w Polsce pracować. Tylko w tym (2017 – Г.Л.) roku przybyło ich 100 tys.» [19] – так 
відображають польські ЗМІ збільшення обсягів українців-заробітчан у Польщі. Обсяги пропозиції 
української праці настільки значні, що виступають, і доволі часто, об’єктами досліджень багатьох 
міжнародних структур. Так, дослідження польського «Business Centre Club» та варшавського відділу 
Міжнародної організації з міграції (2017 р.) показало, що: іноземців у Польщі працевлаштовує 40% 
підприємців, а ще 60% планують цим займатися; головною причиною такої ситуації є дефіцит 
працівників з необхідними кваліфікаціями на польському ринку праці; кожен п’ятий з громадян України 
працює в Польщі без договору, а 22% стали жертвами зловживань [13]. 

Масштабне дослідження Національного банку Польщі про нову хвилю української міграції 
(2016 р.) дає змогу сфокусуватися на змінах, які виразно окреслилися на польському ринку праці після 
подій 2014 р. в Україні: 

 серед українських заробітчан зросла частка чоловіків до 58%; 

 дещо змінилася галузева структура зайнятості: тепер громадяни України найчастіше задіяні у 
домашніх господарствах (38%), будівельних і ремонтних роботах (24%) і у аграрному секторі (19%); 

 середній вік українського мігранта у Польщі – 33 роки (середній вік попередньої хвилі мігрантів 
становив 43 роки); 

 у новій хвилі міграції побільшало мігрантів зі східних регіонів України та мешканців великих 
міст; 

 у когорті новоприбулих поменшало тих, хто має дітей – 46% (було 76%); побільшало також 
неодружених – 46% (було 21%); 

 значна частина українців, які працюють у Польщі, маючи вищу або середню освіту, виконують 
роботу нижчої кваліфікації; 

 заробітна плата українців, які працюють на сезонних роботах у Польщі, не змінюється з 2012 
року. Тим часом на низьку оплату праці скаржаться 70% поляків; 

 у середньому українець-іммігрант відвідує Польщу до дев’яти разів поспіль, а середня 
тривалість його перебування становила п’ять місяців. 

Зароблені кошти витрачають на поточні потреби або на поліпшення ситуації з житлом в Україні. 
До третини заробленого українці витрачають на проживання у країні працевлаштування. Так, у 2015 р. 
українці заробили у Польщі 8 млрд злотих (близько 57 млрд гривень), із яких 63% переказали в 
Україну. Найчастіше мігранти везуть гроші до дому особисто. Середня величина одного переказу 
становить 1800 злотих кожні 2–3 місяці, трохи більше 13% заробітчан переказують суми у 5 тис. 
злотих. Перед переказом 43% українців конвертують злоті на долари США, 9% – на євро, 5% – на 
гривню, 43% – переказують на батьківщину польські злоті [14]. 

З 01.01.2018 р. у Польщі збільшили термін легального працевлаштування, до 9 місяців. Поляки 
націлилися краще контролювати працю іноземців, увівши дозволи на сезонну роботу, що 
застосовуватимуться, в основному, у сільському господарстві та туризмі. Старости видаватимуть 
іноземцям такі дозволи, за умови, що платня не буде нижчою, ніж пропонується іншим працівникам на 
тій же посаді, а також за наявності підтвердження, що не вдалося працевлаштувати нікого з місцевого 
ринку праці. Згідно прогнозів, у 2018 р. кількість українських робітників у Польщі перевищить 2 млн. 
осіб. 

Фіксоване стрімке зростання обсягів інтелектуальної трудової міграції. Зацікавлення Польщі у 
кваліфікованих мігрантах (фахівцях, вчителях, медиках, кваліфікованих робітниках) має прояв у 
спрощеному порядку їхнього працевлаштування. До прикладу, викладачі вишів, науковці, вчителі 
іноземних мов не потребують оформлення дозволу на працевлаштування. Значна потреба у 
медичних працівниках у Польщі обумовлена активною еміграцією їхніх медиків. Ще у 2010 р. країна 
мала найменший показник у всьому ЄС за кількістю лікарів у розрахунку на 1000 поляків. Водночас 
частотність звернень поляків до лікарів більша за усереднений показник у Європі (6,6 разів на рік). 

Студентів з України серед усіх іноземців, які навчаються у Польщі, найбільше. Прагматичні 
українські абітурієнти вважають навчання у Польщі престижним і перспективним. У сформованому 
рейтингу польських вишів за показником ймовірного заробітку після завершення навчання лідирує 
Варшавський Університет (у 2017 р. він очолив рейтинг найкращих польських вишів). Середня 
зарплата тих, хто тут навчався, складає 5,5 тис. злотих [17]. Навіть найскромніші зарплати магістрів 
польських вишів, випускників університетів у Бялостоці, Ряшеві та Кєльцах (дещо більше 3 тис. 
злотих) у 2,7 раза вищі за середню зарплату в Україні. 

Звичайно, зарплати випускників (і українських також) суттєво диференційовані обраним фахом. 
На найвищі зарплати можуть розраховувати випускники факультетів, пов’язаних з IT-сферою, 
банківською сферою і легкою промисловістю. «Найскромніша» оплата праці – у галузях, пов’язаних з 

послугами для населення, наукою та освітою. 
Обсяги української студентської міграції до Польщі з кожним роком лише зростають, і це теж 

частина польської стратегії врегулювання назрілих проблем. Тепер, навіть ті студенти, які не є 
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власниками Карти Поляка, можуть претендувати на отримання стипендії у Польщі. Саме для цього 
створено багато стипендіальних програм та ґрантів, а це: безкоштовна студентська програма Study 
tours to Poland; Польський ґрант Gaude Polonia; програма Teraz Wrocław; Stypendium im. L. Kirklanda; 
студентська програма обміну Erasmus+; Stypendium im. K. Skubiszewskiego; Stypendium im. Stanisława 
Banacha; стипендіальна програма Thesaurus Poloniae та інші. 

Важливим чинником суспільного розвитку українсько-польського прикордоння є прикордонна 
торгівля. За деякими оцінками, до прикордонної торгівлі було залучено від 100 до 200 тис. українців 
[5]. Кордон забезпечує диверсифікацію доходів населення, а з іншого боку, демотивує працю в Україні: 
за один похід до Польщі «човники» заробляли 20–50$ США [5]. Девальвація гривні, введені з 

01.01.2018 р. нові митні платежі в Україні коригуватимуть зайнятість та рівень життя населення 
українського прикордоння, а прийняття Закону про заборону торгівлі в Польщі з 01.03.2018 р. обмежує 
торгівлю в офіційні вихідні, а водночас і функціонування польського бізнесу на суміжних з Україною 
територіях. З боку Польщі приватні закупівлі щорічно становили 12–16% зовнішньоторгівельного 
обороту між країнами. 

Польське Управління у справах іноземців повідомляє, що кількість українців із посвідкою на 
постійне проживання у Польщі станом на початок 2018 р. зросла у 4,5 рази, до 127 тис. осіб, порівняно 
з 2013 р. [20]. 625 громадян України у 2017 р. звернулися до Управління з проханням надати їм 
міжнародний захист, у 2016 р. таких було у двічі більше. Загалом же упродовж 2008–2017 рр. 
громадянство Польщі отримало 15 тис. українців. Проживання у Польщі цікавить також громадян 
Білорусі (більшістю щодо постійного проживання) та Індії (більшістю щодо тимчасового перебування), 
Китаю та В’єтнаму. У рамках Швейцарсько-польської програми співробітництва Управління презентує 
портал Migracje.gov.pl стосовно міграції до Польщі. 

Все частіше дослідники констатують формування української діаспори у Польщі (етнічних 
українців, які проживають на своїх етнічних землях, діаспорою не вважають). Етнічних українців у 
Польщі, найчисельніші групи яких сформовані у Вармінсько-Мазурському, Західнопоморському і 
Нижньосілезькому воєводствах, презентує Об’єднання українців Польщі (ОУП), яке охоплює близько 
7000 членів [16]. ОУП формують десять регіональних відділів та сім самостійних гуртків у найбільших 
містах Польщі. З доповіді Петра Тими, голови ОУП, оголошеній на міжнародній конференції «СКУ в 50 
років і далі: європейський контекст» (28.08.2017 р., Львів) у Польщі на той час знаходилося: 48 тис. 
осіб українського походження на постійній основі; один мільйон заробітчан з України; 40 тис. 
українських студентів; до семи тисяч українських дітей, не охоплених навчанням української мови та 
літератури, що створює вагоме підґрунтя для пришвидшеної асиміляції. 

Зафіксовано переорієнтацію українських приватних інвестицій на Польщу. У 2016 р. українці 
купили у Польщі 22% житлової площі, придбаної іноземцями. У 2014–2015 рр. обсяги купівлі житлової 
площі українцями зростали на 35–40%, а вже у 2016 р. – на 81%. Купують житло українці, як правило, 

у Варшаві, Ґданську, Кракові, Вроцлаві, Познані і, здебільшого, для власних потреб, хоча фіксують і 
оборудки під інвестиції [2]. Синхронно польські банки спрощують процедуру відкриття банківських 
рахунків українцям, надаючи відразу й мовний супровід. Перетинаючи кордон із Польщею, у 

3
/4 

випадків українці не їдуть далі, ніж на 50 км і проживають також недалеко від кордону, демонструючи 
типовий закупівельний туризм. За загальними обсягами витрат українці поступаються німцям, проте 
за час візиту до Польщі громадянин України витрачає у середньому 730 злотих (195$), натомість 
громадянин Німеччини – лише 500 злотих (134$) [9]. 

Суттєво насторожили результати обрахованого нами балансу робочої сили у Львівській області. 
Із загальної кількості осіб працездатного віку нами вираховано сумарну кількість найманих 
працівників, безробітних, працюючих пенсіонерів, зайнятих на малих підприємствах. Було виявлено 
значний необлікований резерв робочої сили у прикордонних з Польщею районах області: від 58% – до 
понад 70% когорти працездатних осіб; у м. Львові – менше 25%, по області загалом – 52%. На 
сучасному етапі ситуація в області, та й у країні загалом, лише поглиблюється: для все вагомішої 
частини українців постійні поїздки на заробітки до Польщі перетворилися на основну форму 
зайнятості і джерело доходу. Вдома такі особи, зазвичай, роботу не шукають. На цьому тлі окреслився 
розкол українського суспільства (окрім існуючого на тлі значної майнової нерівності) за віссю 
«прекаріат / селаріат» (які відрізняються між собою рівнем стабільності зайнятості, а також 
впевненістю у майбутньому чи її відсутністю). У цьому контексті багато країн уже активно міркують на 
введенням «безумовного базового доходу». 

Не можемо не згадати про суперечливу політику країни-сусіда. У 2017 р. загострилися 
українсько-польські відносини на тлі трактування історії. Давно наростаючий конфлікт стосовно 
вшанування українських місць пам’яті у Польщі, після руйнування пам’ятника воїнам УПА 26.04.2017 
р. у селі Грушовичі Перемишльського повіту, увінчався оголошенням мораторію на будь-які польські 
проекти у сфері історичної пам’яті на території України. Додав напруження у міждержавних стосунках і 
закон від 01.02.2018 р. про Інститут національної пам’яті. 

https://migracje.gov.pl/
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Висновки з проведеного дослідження. Проведене дослідження дає підстави констатувати 
прогресування украй негативних тенденцій в Україні, які особливо виразні на тлі подібних процесів у 
Польщі, зокрема: 

 Польща взяла до уваги результати демографічних прогнозів і вже зараз активно вирішує 
проблему нестачі робочої сили (наприклад, 53% українських заробітчан отримують від працедавців у 
Польщі також допомогу у формі проживання, харчування, трансферу на роботу і з роботи). В Україні 
прагнення до кардинальних змін непомітні, не зважаючи на украй песимістичні демографічні 
перспективи. 

 Польща зробила грамотні висновки з політики диференційованого розподілу мігрантів у 
країнах ЄС, віддавши перевагу українцям. До того ж, втрачаючи кваліфіковану робочу силу, через її 
еміграцію до країн Західної Європи, Польща реалізує натомість спеціальні програми стримування 
даного процесу і задля повернення тих, хто емігрував, чого теж немає в Україні. 

 Українці, які працюють у Польщі, регулярно сплачують внески до тамтешнього Управління 
соціального страхування і цим допомагають відомству закрити дірку, що утворилась у бюджеті після 
зниження пенсійного віку у країні, залишивши аналогічну проблему у власній країні. 

 З 2018 р. Польща поступово впроваджує селективний відбір мігрантів. Зокрема, у грудні 2017 
р. стали чинними зміни до закону «Про Карту Поляка»: тепер треба довести польську національність 
предків, доказів про їхнє польське громадянство до уваги вже брати не будуть. 

 Спрощений порядок працевлаштування українських інтелектуальних мігрантів посилює 
селективний відбір, а також суттєво послаблює національну економіку. Уже виразно окреслилася 
значна нестача медичних кадрів та ряду фахівців високої кваліфікації в Україні. Рівень заробітної 
плати в Україні залишається найнижчим у Європі. 

 Значний приріст українських студентів у Польщі «підтримує» освітню систему. Лише 7% 
українців, які навчаються у Польщі, обмірковують повернення в Україну [4]. 

 Польща стає осердям українських приватних інвестицій – відтік капіталу з України через 

прогресуючу недовіру до українських інституцій та скорочення обсягів грошових переказів до України. 

 Наявні виразні контрасти польського ринку праці: періодичні прояви шовінізму (наприклад, 
запровадження спеціальної форми на фірмі Lindab у селі Серухове поблизу Варшави) дисонують з 
подвоєнням рівнів оплати праці українців після введення безвізу. 

 Зважаючи на вищі рівні оплати праці та краще ставлення працедавців увиразнилася 
переорієнтація потоків українських трудових мігрантів на Чехію, а на часі й на Німеччину.  

 Наростання напруженості в українському суспільстві, у середовищі найманих працівників: 
орієнтованих на вітчизняну зайнятість, з одного боку, і націлених виключно на роботу за кордоном, з 
іншого. Анонсований Національним банком України прогноз щодо зростання обсягів української 
імміграції у найближчі 2–3 роки відображає прогресуючу демотивацію зайнятості на батьківщині. 
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Лабінська Г.М. ПОЛЬСЬКИЙ ВЕКТОР УКРАЇНСЬКОЇ МІГРАЦІЇ: РИЗИКИ Й ЗАГРОЗИ 
Мета. Відображення гостроти ризиків та загроз, посталих перед Україною, у контексті негативних тенденцій 

демографічного розвитку, посилених чинником трудової еміграції, викликів глобального ринку праці та 
геополітичної кон’юнктури. 

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використано наступний інструментарій методів 
наукового дослідження: діалектичний ‒ для визначення послідовності аналізу складових частин української 

міграції, спрямованої на Польщу; аналітичний – при опрацюванні літературних, статистичних та Internet-джерел; 
причинно-наслідковий – для відображення об’єктивності процесу міграції за даним вектором; абстрактно-логічний 
– для узагальнення викладеного матеріалу і формування висновків. 

Результати. Відображено економічну детермінованість високої міграційної мотивації українців. 

Обґрунтовано лібералізацію польської міграційної політики щодо українців песимістичними демографічними 
перспективами Польщі, міграційною нестабільністю у Європі, зростаючим дисбалансом на польському ринку 
праці. Відображено специфіку складових української міграції: студентської молоді, власників «карти поляка», 
учасників малого прикордонного руху, трудових заробітчан, пошуківців постійного місця проживання і т.д. 

Наукова новизна. Сформовано комплексну характеристику української міграції до Польщі на сучасному 

етапі; проілюстровано падіння мотивації працевлаштування на батьківщині, на прикладі Львівської області, через 
обрахунок рівня незайнятості населення працездатного віку; окреслено зміну міграційної спрямованості українців 
у контексті лібералізації працевлаштування у Німеччині вже з 19 грудня 2018 р.; констатовано назрілість розколу 
у суспільстві за віссю прекаріат/селаріат. 

Практична значущість. Отримані результати дослідження можуть бути використані у подальших наукових 

розвідках, у т.ч. за чеським, угорським, німецьким і т.д. векторами міграції українців; при дослідженні впливу 
міграцій українців на формування та ступінь консолідації діаспори у країнах прибуття; у процесі викладання 
відповідних навчальних дисциплін. Подібні напрацювання слугують тлом формування адекватної державної 
політики у сфері міграцій, оцінці ризиків, посталих у контексті національної безпеки країни порівняно з вигодами 
(заробітчанські інвестиції на батьківщині, інтелектуальний і кваліфікаційний досвід, отриманий за кордоном, 
тощо). 

Ключові слова: демографічні перспективи країн Європи, еміграція, імміграція, інтелектуальна міграція, 

зайнятість, українсько-польські відносини, прекаріат, селаріат. 
 
Labinska H.M. POLISH VECTOR OF UKRAINIAN MIGRATION: RISKS AND THREATS 
Purpose. The aim of the article is the reflection of the severity of the risks and threats faced by Ukraine in the 

context of the negative trends of demographic development, aggravated by the factor of labour emigration, the 
challenges of the global labour market and the geopolitical state of affairs. 

Methodology of research. The following instrumental methods of scientific research are used to achieve this 

goal: dialectical – to determine the sequence of analysis of the constituent parts of Ukrainian migration directed towards 
Poland; analytical – in the development of literary, statistical and Internet sources; cause and effect – to reflect the 
objectivity of the migration process according to the given vector; abstract and logical – for the generalization of the 
above material and the formation of conclusions. 

Findings. The economic determinism of high migration motivation of Ukrainians is shown. The liberalization of 

Polish migration policy towards Ukrainians is substantiated by the pessimistic demographic prospects of Poland, 
migratory instability in Europe, and an increasing imbalance in the Polish labour market. The specifics of the components 
of Ukrainian migration are shown: student youth, owners of “Pole cards”, participants of small border traffic, labour 
trainees, searchers of permanent residence, etc. 

https://www.nbp.pl/aktualnosci/%20wiadomosci_2018/obywatele-Ukrainy-pracujacy-w-Polsce-raport.pdf
https://www.nbp.pl/aktualnosci/%20wiadomosci_2018/obywatele-Ukrainy-pracujacy-w-Polsce-raport.pdf
https://stat.gov.pl/
http://www.oup.ukraina.com.pl/
https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/zarobki-absolwentow-polskich-uniwersytetow,748544.html
https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/zarobki-absolwentow-polskich-uniwersytetow,748544.html
https://www.forbes.pl/wiadomosci/polska-potrzebuje-ponad-milion-imigrantow/8nh81ns
http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,22540929,ukraincy-chca-w-polsce-pracowac-tylko-w-tym-roku-przybylo.html
http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,22540929,ukraincy-chca-w-polsce-pracowac-tylko-w-tym-roku-przybylo.html
https://udsc.gov.pl/
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Originality. The complex characterization of Ukrainian migration to Poland at the present stage is formed; 

illustrates the decline in employment motivation in the homeland, for example, in the Lviv region, through the calculation 
of the level of unemployment of the working-age population; outlined the change in the migratory orientation of 
Ukrainians in the context of the liberalization of employment in Germany since December 19, 2018; noted the urgency of 
the split in society for the axis of the precariat / selarit. 

Practical value. The obtained research results can be used in further scientific investigations, including by Czech, 

Hungarian, German, etc. vectors of Ukrainian migration; in the study of the impact of Ukrainian migration on the 
formation and degree of consolidation of the Diaspora in the coming countries; in the process of teaching relevant 
academic disciplines. Similar developments serve as a background for the formation of an adequate state policy in the 
field of migration, assessment of the risks posed by the country’s national security in comparison with benefits (domestic 
labour earnings, intellectual and qualification experience acquired abroad, etc.). 

Key words: demographic prospects of European countries, emigration, immigration, intellectual migration, 

employment, Ukrainian and Polish relations, precariat, selarit. 
 
Лабинская Г.Н. ПОЛЬСКИЙ ВЕКТОР УКРАИНСКИЙ МИГРАЦИИ: РИСКИ И УГРОЗЫ 
Цель. Отображение остроты рисков и угроз, возникших перед Украиной в контексте негативных тенденций 

демографического развития, усиленных фактором трудовой эмиграции, вызовов глобального рынка труда и 
геополитической конъюнктуры. 

Методика исследования. Для достижения поставленной цели использован следующий инструментарий 
методов научного исследования: диалектический – для определения последовательности анализа составных 
частей украинской миграции, направленной на Польшу; аналитический – при обработке литературных, 
статистических и Internet-источников; причинно-следственный – для отражения объективности процесса 
миграции по данному вектору; абстрактно-логический – для обобщения изложенного материала и формирования 

выводов. 
Результаты. Отражено экономическую детерминированность высокой миграционной мотивации 

украинцев. Обосновано либерализацию польской миграционной политики в отношении украинцев 
пессимистичными демографическими перспективами Польши, миграционной нестабильностью в Европе, 
растущим дисбалансом на польском рынке труда. Отражено специфику составляющих украинского миграции: 
студенческой молодежи, владельцев «карты поляка», участников малого пограничного движения, трудовых 
мигрантов, искателей постоянного места жительства и т.д. 

Научная новизна. Сформировано комплексную характеристику украинской миграции в Польшу на 

современном этапе; проиллюстрировано падение мотивации трудоустройства на родине, на примере Львовской 
области, через расчет уровня незанятости населения трудоспособного возраста; очерчено изменение 
миграционной направленности украинцев в контексте либерализации трудоустройства в Германии уже с 19 
декабря 2018 г.; констатировано назревание раскола в обществе по оси прекариат / селариат. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования могут быть использованы в 

дальнейших научных исследованиях, в т.ч. по чешском, венгерском, немецком и т.д. векторам миграции 
украинский; при исследовании влияния миграций украинцев на формирование и степень консолидации диаспоры 
в странах прибытия; в процессе преподавания соответствующих учебных дисциплин. Подобные наработки 
служат фоном формирования адекватной государственной политики в сфере миграции, оценке рисков, 
возникших в контексте национальной безопасности страны по сравнению с выгодами (инвестиции работников на 
родине, интеллектуальный и квалификационный опыт, полученный за рубежом и т.д.). 

Ключевые слова: демографические перспективы стран Европы, эмиграция, иммиграция, 

интеллектуальная миграция, занятость, украинский-польские отношения, прекариат, селариат. 
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ 
ДЕЯКИХ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ 

 
Постановка проблеми. Підвищення рівня життя населення – це основне завдання економічної 

політики будь-якої держави. Тому економічні реформи мають постійно спрямовуватись на механізм 
регулювання і боротьби із кризовими явищами, які відбуваються в державі і суспільстві. У більшості 
розвинутих країн основними соціальними стандартами є прожитковий мінімум, розрахований на основі 
«мінімального споживчого кошику». Склад споживчого кошику (по кількості та переліку товарів і 
послуг) залежить від соціально-економічного розвитку країни, загальноприйнятих стандартів життя, 
ментальних особливостей, релігії та ін. Кожна держава має свої особливості формування споживчого 
кошика. Споживчий кошик застосовується як база до порівняння розрахункових та реальних рівнів 
споживання. Споживчий кошик – це набір товарів, що характеризує типовий рівень і структуру 
місячного (річного) споживання людини або сім’ї. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання вдосконалення соціальних стандартів 
вивчали вітчизняні і зарубіжні науковці та практики: Н. Баранова, К. Бондарчук, В. Вітер, І. Гнибіденко, 
В. Костюк, Т. Кір’ян, В. Компанієць, Е. Лібанова, В. Медведєва, М. Папієв, О. Платонов, Д. Синк, 
Ф. Хміль, Л. Черенько, Б. Шнайдер та інші. 

Питання необхідності приведення прожиткового мінімуму до реального розміру та 
вдосконалення структури споживчого кошика постійно обговорюються на всіх рівнях державного 
управління, особливу увагу цій проблемі приділяє Федерація професійних спілок України [2]. 

Законом України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» (№ 2017–II 
вiд 05.10.2000 р.) прожитковий мінімум визначається як «вартісна величина достатнього для 
забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров’я набору 
продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору 
послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистостей» [6]. 

На підставі Закону України «Про прожитковий мінімум» цей показник встановлюється 
нормативним методом у розрахунку на місяць на одну особу окремо для основних соціальних і 
демографічних груп населення. Розмір прожиткового мінімуму обраховується виходячи з вартості 
мінімальних наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, затверджених 
Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів 
непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення» 
(№ 656 вiд 14.04.2000) [7]. 

Однак, пропоновані методики визначення прожиткового мінімум та споживчого кошику 
характеризується певними недоліками, зважаючи, що прийняті вони були за кардинально іншої 
соціально-економічної ситуації, і потребують перегляду враховуючи проєвропейський вектор розвитку 
нашої країни. 

Постановка завдання. Мета статті – узагальнення недоліків затвердженої методики визначення 
величини прожиткового мінімуму та обґрунтування необхідності її зміни задля забезпечення 
максимальної відповідності стандарту реальній вартості споживчого кошика товарів та послуг. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основним завданням всіх соціально-економічних 
реформ, в першу чергу, має бути підвищення рівня життя населення країни. Рівень життя населення 
визначається розміром доходів та доступністю певного набору товарів та послуг. Держава гарантує 
при цьому мінімальні стандарти, що виражаються «споживчим кошиком», який, у свою чергу, на 
даному етапі не відповідає вимогам сучасності. Основною складовою сукупних доходів населення 
України виступає заробітна плата. Від вартості споживчого кошика залежать мінімальна заробітна 
плата та пенсія, обсяг соціальної допомоги, формування бюджету України та місцевих бюджетів. 
Використовується як конкретна база для порівняння розрахункових і реальних рівнів споживання. 

В українському споживчому кошику левова частка доходів (понад 65%) витрачається на 
харчування, а деякі непродовольчі товари та послуги не згадуються взагалі. Особливо, це стосується 
таких соціальних груп, як: пенсіонери, школярі та студенти. Також платна медицина та платна вища 
освіта взагалі не передбачені, оскільки, згідно із Конституцією, вони в Україні мають надаватися 
безкоштовно. 
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Найраціональнішою є така структура споживання, коли на харчування витрачається до третини 
доходів, непродовольчі товари (одяг, меблі) – 47% , решта 23% – на послуги. Для порівняння: на 
продукти харчування європейці витрачають менше 20%: Франція – 12,2%, Німеччина – 9,8%, Іспанія – 
13,1%. Споживчий кошик американця нараховує 300 продуктів і послуг, француза – 250, англійця – 
350, німця – 475; український споживчий кошик, нещодавно був розширений до 297 найменувань [13]. 

Державна служба статистики оприлюднила низку даних про доходи та витрати українців у 
побуті. Згідно із ними, щомісячні доходи 4 мільйонів українців є меншими за прожитковий мінімум. 
Понад половину своїх доходів українці витрачають на харчі, і залежать від зарплати та соціальних 
виплат. Українці стали більше витрачати на харчі, хоча харчуються не краще, більше платити за 
житло, хоча умови погіршуються, а також змушені купувати послуги освіти та медицини, хоча вони є 
безкоштовними [1]. 

Можна виділити такі етапи затвердження і перегляду споживчого кошика в Україні: 
І етап – Споживчий кошик був затверджений урядом України (Постанова КМУ від 03.10.1991 р. 

№ 244 «Про мінімальний споживчий бюджет». Він містив 12 груп продовольчих товарів, по 4 групи 
непродовольчих товарів та послуг, групу алкогольних напоїв та тютюнові вироби та податкові 
платежі [2]. Споживчий кошик в Україні відтоді суттєво не переглядався урядом до початку 2000-х рр. 

ІІ етап – Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2000 р. № 656 «Про затвердження 
наборів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і 
демографічних груп населення» розширено в кошику групи продовольчих товарів, виокремлено групи: 
предмети гардеробу, текстильна білизна, предмети першої потреби, товари культурно-побутового та 
господарського призначення, житлово-комунальне та транспортні послуги і послуги культури [7]. 

ІІІ етап – Затвердження у 2016 р. нових мінімальних стандартів життя українців Постановою КМУ 
від 11.10.2016 р. № 780. Новий перелік продуктів харчування збільшився до 16 основних груп, 
розширився перелік предметів гардеробу, постільної білизни, предметів першої потреби, санаторії та 
ліків, наборів культурно-побутового та господарського призначення, житлово-комунальних послуг та 
зв’язку, побутових та транспортних послуг, послуг закладів культури [8]. 

Не зважаючи на певні покращення та вдосконалення, склад споживчого кошику не повністю 
задовольняє мінімальні потреби людини; спостерігається зниження норм споживання; структура 
споживчого кошику не відповідає сучасним потребам громадян.  

За оцінками профспілок України, склад споживчого кошику не задовольняє потреби людини: у 
частині набору продовольчих товарів спостерігається невідповідність медичним нормам споживання 
продуктів харчування, що рекомендовані Українським НДІ гігієни харчування МОЗ. За всіма основними 
категоріями продовольчих товарів, окрім хлібних продуктів, є значне заниження норм споживання (до 
61% для молока та молочних продуктів). Частина наборів непродовольчих товарів та послуг не 
враховує сучасні життєво необхідні витрати: оренда житла або іпотека витрати на освіту (дошкільну, 
шкільну, вищу), медичне обслуговування, рекреацію тощо. Саме на ці послуги щороку зростають 
попит та вартість [2]. Включення цих витрат до споживчого кошику відповідало б принципам 
формування прожиткового мінімуму та міжнародним стандартам, визначеним Конвенцією МОП № 117 
про основні цілі та норми соціальної політики. 

Спроби змінити підходи до розрахунку споживчого кошика були зроблені у 2010 р. та 2013 р. 
Аналіз запропонованих законопроектів вказує на різномасштабність змін, що вносилися. Законопроект 
№ 6565 від 22.06.2010 р. [5] містив зміни методики визначення споживчого кошику та процедури 
розрахунку його вартості. В законопроекті № 2250 від 08.02.2013 р. [4] зміни стосувалися лише строків 
перегляду мінімального споживчого кошика. 

Головним акцентом внесеного законопроекту № 6565 від 22.06.2010 р., який був відхилений і 
відправлений на доопрацювання, стала зміна методики визначення прожиткового мінімуму із 
використанням нормативного підходу для формування набору продуктів харчування та структурного 
підходу для визначення наборів непродовольчих товарів та набору послуг. Пропонувалося встановити 
60% витрат від загальної кількості на продукти харчування (на противагу 40%). Формування ж 
непродовольчої складової прожиткового мінімуму (задоволення мінімальних потреб особи у 
непродовольчих товарах та соціально-культурних послугах) мало здійснюватися на основі фактичної 
структури споживання, що склалася впродовж останніх п’ять років. Проте в самому законопроекті не 
визначено, що таке «фактична структура споживання» [5]. Водночас, таке спрощення не враховує 
споживання громадянами непродовольчих товарів та послуг, тобто не визначає мінімального набору, 
який має забезпечити основні соціальні та культурні потреби особи. 

Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України № 2250 від 
08.02.2013 р. пропонує у частині споживчого кошику зменшити термін його перегляду з п’яти років до 
трьох [4]. Така зміна є цілком слушною, оскільки зміна споживчих настроїв відбувається швидше. 

На практиці в Україні застосовується нормативний метод, який полягає у встановленні вартісної 
величини прожиткового мінімуму через мінімальний споживчий кошик. Проведемо дослідження 
реального «споживчого кошика» українця (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Розрахунок реальної вартості «споживчого кошика» в Україні 

 

Найменування статті витрат Кількість на добу/місяць Ціна за 1 кг, грн. 
Кількість на сім’ю 

з 4-ох осіб 
Всього, 

грн. 

Продукти 

Хліб білий 169,8 г / 5,094 кг 9 14 кг 126 

Хліб житній 100 г / 3 кг 8 13 кг 104 

Гречка  50 г / 1,5 кг 23 5 кг 92 

Вівсянка 60 г / 1,8 кг 10 7,2 кг 72 

Овочі (залежно від сезону 
борщовий набір чи огірки, 
помідори) 

500 г / 15 кг 10 45 кг 450 

Фрукти або ягоди 164 г / 4,920 22 20 кг 440 

Чай 5 г / 150 г 25 за 100 г 720 г 180 

Кава 4 г / 120 г 120 за 200 г 480 г 288 

Цукор 60 г / 2 кг 16 8 кг 128 

Сіль 5 г / 150 г 3 0,5 кг 1,5 

Олія  25 г / 750 г 30 за 1 л 2,5 л 75 

М’ясо (яловичина, свинина) 100 г / 3 кг 100 9 кг 900 

Птиця 100 г / 3 кг 65 9 кг 585 

Сало 30 г / 0,9 кг 30 2,7 кг 81 

Яйце 40 г / 1,2 г 2,5 за 1 шт. 90 шт. 225 

Молоко 125 г / 3,8 л 20 за 1 л 12 л 240 

Сметана 30 г / 0,9 кг 40 за 1 л 2,7 кг 108 

Сир 45 г / 1,4 кг 100 4 кг 400 

Масло 25 г / 750 г 30 за 200 г 2 кг 300 

Послуги 

Витрати Примітка 
Всього, 

грн. 

Транспортні перевезення 2/44 
Середній тариф – 

5 грн. 
4/88 440 

Комунальні платежі 
на 2-ох працюючих, однокімнатна квартира (середня ціна 
незалежно від сезону) 

1000 

Зв’язок (мобільний/ 
інтернет) 

на 2-ох осіб 
150 

Інше 

Освіта (школа) канцелярія, книжки та ін. 500 

Медикаменти відвідування стоматолога 250 

Гігієна мило, зубна паста, прал. порошок та ін. 250 

Одяг і взуття на рік – 3 тис. грн на особу  1000 

Дозвілля 2 відвідування в місяць кінотеатр або театр – 100 грн на 1 особу 400 

Господарські товари для облаштування побуту 500 

Всього 9285,5 

Джерело: розраховано авторами з урахуванням мінімальних потреб сім’ї на основі [11, с. 145] 
 

Продукти, що увійшли в «кошик», повинна споживати кожна людина для забезпечення свого 
здоров’я та життєдіяльності. Для розрахунку загальної суми доходу, ціни на продукти та послуги були 
визначені за середнім значенням ринкової ціни по м. Чернівці на ІІ квартал 2018 року. Звичайна 
середньостатистична українська сім’я, що складається з двох працюючих дорослих середнього віку та 
двох дітей – школярів, повинна отримувати в місяць доходів не менше 9285,5 грн. Звісно, у перелік 
витрат не були враховані такі послуги, як відвідування гуртків, відпочинок батьків та оздоровлення 
дитини, свята та день народження друзів, родичів і всі інші статті, без яких неможливо бути 
повноцінним членом соціуму. 

На даний час, в умовах євроінтеграції, необхідно адаптувати державні стандарти, що 
передбачає необхідність приведення норм і нормативів соціального забезпечення українського 
законодавства до стандартів, які визначені в Конвенціях МОП, Європейському Кодексі соціального 
забезпечення. Це дасть Україні можливість забезпечити відхід від соціальних мінімумів і наблизитись  
до європейських стандартів. 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ    44’’22001188[[4411]]  
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

104 

Обсяг прожиткового мінімуму містить два елементи – фізіологічний та соціальний. Фізіологічний 
мінімум – це вартісне співвідношення матеріальних цінностей, які необхідні для існування. В світовій 
практиці він становить 85–87% загального прожиткового мінімуму, а решта припадає на соціальну 
частину – певного набору духовних цінностей мінімального прийнятого рівня життя [3, с. 150]. У 
Польщі застосовується 2 види мінімуму – біологічний (аналог українського прожиткового мінімуму), в 
який входять продукти і невеликий набір товарів, і соціальний – в нього вже включені витрати на 
виховання дітей, культурні заходи, відпочинок, витрати на транспорт і медичні послуги. 

На якість життя впливає рівень задоволення людиною своїх матеріальних, духовних та культурних 
потреб. Визначальними факторами, які впливають на якість життя населення, є забезпеченість роботою, 
достатній рівень оплати праці, соціальний захист, охорона праці та споживчий кошик. Однак в ЄС, в 
цивілізованих країнах прийнято спочатку з’ясовувати первинно, що потрібно середньостатистичному 
громадянину. І вже надалі відбуваються засідання певних міністерств, які дбають про те, щоб 
забезпечити ці природні потреби. Набори, відповідно до законодавства повинні забезпечувати 
нормальне функціонування організму людини та забезпечувати її мінімальні потреби (не йдеться мова 
про послуги, які б забезпечували середній або комфортний рівень життя) [10]. 

Рівень забезпечення життя громадян принципово відрізняється в країнах пострадянського 
простору і в країнах Західної Європи. Економічне зростання призводить до поступового збільшення 
соціальних стандартів в більшості з розвинутих країн. Поняття прожиткового мінімуму в Європі тісно 
пов’язано не стільки з розмірами мінімально допустимих зарплат або розрахунку податків, скільки 
соціальними виплатами для безробітних або допомоги від держави для тих, хто її дійсно потребує. 
Прожитковий мінімум в країнах Європи частіше визначається як «споживчий кошик», а в деяких 
країнах збігається з поняттям мінімальної заробітної плати за місяць. 

Щодо методики визначення складу та вартості споживчого кошика, а на його основі 
прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, то світова практика розробила декілька 
варіантів визначення прожиткового мінімуму в державі (табл. 2). Крім того, в багатьох країнах 
використовується комбінування декількох методів визначення вартості та складу споживчого кошику. 

Таблиця 2 
Порівняння методики визначення складу та вартості споживчого кошику в країнах 

Західної Європи та США 
 

Назва методу Суть Країна 

Статистичний 
Прожитковий мінімум встановлюється на рівні доходів, які 
мають 10–20% найменш заможних громадян країни, 
застосовується у країнах з високим рівнем доходу. 

США, Велика Британія 

Соціологічний 
Базується на проведенні соціологічних опитувань населення 
про бажаний мінімальний дохід. 

Німеччина, Франція 

Ресурсний 
Виходить з можливостей економіки забезпечити прожитковий 
мінімум, застосовується в найрозвинутіших країнах. 

Швейцарія, Австрія 

Нормативний 
Полягає у встановленні вартісної величини прожиткового 
мінімуму через споживчий кошик. 

Україна 

Відносний 
(медіанний) 

У державах з розвинутою ринковою економікою. Полягає у 
визначенні доходу, за якого половина населення має більший 
дохід, а половина менший, тобто визначається середній дохід. 

США, Велика Британія, 
Іспанія, Італія, Фінляндія, 
Греція, Ірландія, Португалія 

Джерело: складено на основі [2; 3; 11; 12; 13] 
 

Найбільш поширеним методом обчислення прожиткового мінімуму в європейських країнах є 
метод медіанного доходу. Так, Європейська статистична комісія (Євростат) оцінює рівень бідності в 
країнах ЄС як величину, рівну половині медіанного доходу населення країни. Люди, що мають 
величину доходу нижче половини медіанного, визнаються незаможними і підпадають під систему 
соціального захисту [12]. 

Щодо України, то на даний час застосовується нормативний метод визначення прожиткового 
мінімуму, звісно, виходячи із мінімального споживчого кошика з урахуванням витрат на мінімально 
необхідні продовольчі товари та послуги. Зазвичай практика показує, що застосування нормативного 
методу занижує вартісне вираження споживчого кошика, а особливо на даний час, тому що ціни на 
житлово-комунальні послуги, транспорт значно зростають. Цей підхід приховує реальні витрати 
громадян [2]. 

Тому рекомендується, поєднувати декілька методів, як це успішно роблять країни, де рівень 
життя значно вищий, ніж в Україні. В Україні більшість пунктів, за якими розраховується споживчий 
кошик, – це продукти харчування, причому для підрахунку загальної вартості беруться мінімальні ціни. 
У Європі та США для розрахунків береться середній рівень цін на продукти високої якості. 

Величина мінімуму, необхідного громадянинові європейської країни або його сім’ї в цілому для 
забезпечення своїх потреб, часто не обкладається податками, як роблять, наприклад, в Німеччині. 
Але для багатьох громадян і сімей цей неоподатковуваний податок суми може розраховуватися 
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індивідуально, з урахуванням фактичних доходів сім’ї, кількості дітей, умови проживання, наявність 
страховки і інших факторів. Схожий підхід застосовується і в США. Так, в США, Великобританії, 
Німеччині прожитковий мінімум встановлюється на рівні 40% від медіанного доходу, у Фінляндії, Італії, 
Греції, Іспанії – 50%, у Португалії та Ірландії – 60% відповідно [12]. 

Прожитковий мінімум у США представлений погодинною ставкою, яку особа повинна заробляти, 
щоб утримувати свою сім’ю, якщо ця особа є єдиним утримувачем і працює повний робочий день 
(2080 годин на рік). Прожитковий мінімум в США багато в чому визначається найменшою заробітною 
платою, яка встановлена в США, передбачена законодавством, і працівники, як правило, не можуть 
одержувати менший оклад. Мінімальна заробітна плата є однаковою для всіх громадян, незалежно від 
кількості членів сім’ї. В американській статистиці, як правило, використовується річна заробітна плата 
у якості річного доходу. В США немає такого поняття, як споживчий кошик. Розраховується певний 
набір товарів та послуг для кожного жителя окремо, що живе в конкретному штаті. В споживчому 
кошику є витрати на бензин, сигарети, алкоголь та їжу поза домом. Розрахунок проводиться за 
найменшою ціною, зафіксованою державою [13]. 

У Франції склад кошика – показник нормального рівня життя, який щорічно змінюється. 
Найменувань споживчого кошика Франції понад 500. На його основі визначається індекс цін та 
інфляції, від яких визначається мінімальний розмір оплати праці. В кошик француза вписані: походи в 
ресторан, вино, відвідування салонів красоти. Для розрахунку береться 8,03 євро – мінімальна 
заробітна плата за годину.  

У Німеччині споживчий кошик складений у відповідності зі смаками та уподобаннями жителів. 
Причому враховуються різні соціальні групи: великі сім’ї з дітьми, матері – одиночки, пенсіонери, діти. 
В основний список входить: замовлення піци додому, послуги фітнес-центру або солярію, готові 
напівфабрикати, випічка тощо. Кожні 5 років Федеральне статистичне відомство оновлює кошик, 
шляхом опитування уподобань близько 60000 сімей [11, с. 143]. 

Кожні 5 років фахівці Національного інституту статистики (INE) на основі даних з 140 
муніципалітетів Іспанії розраховують ціни на 489 товарів, які становлять модель іспанського 
споживчого кошика. У 2012 році відбулись зміни як у структурі, так і в кількості товарів, закладених в 
корзину. Додалися такі позиції, як планшет та жорсткий диск, послуги по лазерному видаленню 
волосся і консультація логопеда. Структура споживчого кошику Іспанії: 8–10% – витрати на одяг та 
взуття, 10–15% – щоденні походи в бари, кафе і ресторани, 4–5% – мобільний зв’язок та Інтернет 
(вартість послуг стільникових операторів і телефонних компаній в країні – одна з найвищих в Європі), 
12% – вода, житло, електроенергія [13]. 

Щодо України, то запропонований споживчий кошик урядом суттєво відстає від реальних 
потреб. Вартість споживчого кошика, встановленого Кабміном в жовтні минулого року, збільшилася в 
середньому на 16% і на сьогоднішній день становить 3246 грн. Це на 46 грн більше, ніж прогнозував 
рік тому Міністр соцполітики Андрій Рева. Суму прожиткового мінімуму на 2017 рік встановлено 
Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 р. № 1801-VIII і вона 
становить 1700 грн [1]. 

Прожитковий мінімум Данії – 14497 євро (1208 євро на місяць), Швеції – 12178 євро (1014 на 
місяць), Фінляндії – 11800 (983 на місяць), Німеччини – 10953 євро (912 на місяць) на одного окремого 
взятого дорослого, що живе один (табл. 3). В Молдові прожитковий мінімум становить 1500 леїв 
(приблизно 91 євро). До 2012 року в країні не було навіть законодавчого акта, який визначив би 
поняття прожиткового мінімуму [13]. 

Таблиця 3 
Прожитковий мінімум в інших країнах світу  

 

Країни Працездатні Непрацездатні 

США 1500 $ від 619 $ 

Російська Федерація 10524 р. / 175 $ 8025 р. / 133 $ 

Польща 1058 зл. / 255 $ 427 зл. / 103 $ 

Німеччина 670 €** 331 € 

Туреччина 1628 лір / 434 $ - 

Грузія 164,2 лари / 60 $ - 

Канада 1736 CAD / 1322 $ 405 CAD / 305 $ 

Україна 1762 грн / 68 $ 1373 грн / 53 $ 

* Величина мінімальної заробітної плати 
** Неоподатковуваний мінімум дорівнює близько 8 000 € на рік 
Джерело: [1; 13] 
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У Канаді, як і в сусідніх з нею Сполучених Штатах, поняття прожиткового мінімуму або 
споживчого кошика економісти практично не використовують. Для приблизного розуміння необхідний 
для життя заробіток використовує рівень мінімальної оплати за годину роботи, який відрізняється від 
штату до штату в США і коливається в залежності від провінції в Канаді. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, методика визначення прожиткового мінімуму та 
споживчого кошику в Україні потребує негайного перегляду. На нашу думку, по-перше, потрібно 
доповнити перелік необхідних товарів і послуг, і, по-друге, враховувати реальну їхню вартість за 
конкретний рік. Останнє особливо важливо в умовах вітчизняних темпів інфляції. 

При удосконаленні методики визначення прожиткового мінімуму і споживчого кошику необхідно 
враховувати як позитивний, так і негативний досвід іноземних країн. Також потрібно враховувати 
постійні зміни та вплив економічних, соціальних та інших факторів на рівень життя населення. З 
огляду на вищесказане, перспективами подальших наукових досліджень можна вважати розробку 
конкретного переліку елементів споживчого кошику та вибір методів визначення прожиткового 
мінімуму, адаптованого до вітчизняних умов. 
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Петращак О.О., Лозяк О.Д. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ 

СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ  
Мета. Узагальнення недоліків затвердженої методики визначення величини прожиткового мінімуму та 

обґрунтування необхідності її зміни задля забезпечення максимальної відповідності стандарту реальній вартості 
споживчого кошика товарів та послуг. 

Методика дослідження. У процесі дослідження використано такі методи наукового пізнання: логіко-

аналітичні методи, зокрема прийоми аналогії та порівняння, індукції та дедукції, наукової абстракції – для 
теоретичного узагальнення, уточнення понятійного апарату з проблеми, формулювання висновків; табличний – 
для наочного відображення проаналізованих даних; прямого аналізу та синтезу – для систематизації досвіду 
розвинених країн досліджуваної проблеми. 

Результати. Обґрунтовано необхідність перегляду методики визначення прожиткового мінімуму та 

споживчого кошику в Україні. Вказано на доцільність доповнення переліку необхідних товарів і послуг з 
урахуванням їх реальної вартості за конкретний рік. Констатовано, що при удосконаленні методики визначення 
прожиткового мінімуму і споживчого кошику необхідно враховувати як позитивний, так і негативний досвід 
іноземних країн. Також потрібно враховувати постійні зміни та вплив економічних, соціальних та інших факторів 
на рівень життя населення.  

Наукова новизна. Набули подальшого розвитку систематизація та узагальнення методики визначення 

складу та вартості споживчого кошику в країнах Західної Європи та США, що, на відміну від існуючих, доводить 
доцільність відмови від нормативного методу визначення соціальних індикаторів та зміну існуючих наборів 
товарів та послуг відповідно до сучасних умов. 

Практична значущість. Результати дослідження можуть бути запропоновані для модернізації системи 

розрахунку соціальних стандартів у трансформаційних економіках та сприятимуть підвищенню рівня життя 
населення, розвитку системи соціального захисту. 

Ключові слова: соціальні стандарти, споживчий кошик, прожитковий мінімум, споживчий бюджет, 

суспільство, держава, взаємодія. 
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Petrashchak O.O., Loziak O.D. SYSTEMIZATION OF FOREIGN EXPERIENCE ON THE DEFINITION OF 
SOME SOCIAL STANDARDS 

Purpose. The aim of the article is the generalization of the disadvantages of the approved method of determining 

the value of the subsistence minimum and justification of the necessity of its change in order to ensure the maximum 
compliance of the standard with the real value of the consumer basket of goods and services. 

Methodology of research. The following methods of scientific knowledge are used in the process of research: 

logical and analytical methods, in particular methods of analogy and comparison, induction and deduction, scientific 
abstraction – for theoretical generalization, clarification of the conceptual apparatus on the problem, formulation of 
conclusions; tabular – for the visual display of the analyzed data; direct analysis and synthesis – to systematize the 
experience of developed countries of the studied problem. 

Findings. The necessity of immediate revision of the methodology for determining the subsistence minimum and 

consumer basket in Ukraine is substantiated. It is indicated in the expediency of completing the list of necessary goods 
and services, taking into account their real value for a specific year. It is stated that when improving the methodology for 
determining the subsistence minimum and the consumer basket, it is necessary to take into account both the positive 
and the negative experience of foreign countries. It is also necessary to take into account the constant changes and the 
impact of economic, social and other factors on the standard of living of the population. 

Originality. The further systematization and synthesis of the methodology for determining the composition and 

value of the consumer basket in the countries of Western Europe and the United States have further developed, which, 
in contrast to the existing ones, proves the expediency of refusing the normative method of defining social indicators and 
changing existing sets of goods and services in accordance with modern conditions. 

Practical value. The results of the study may be proposed for the modernization of the system of calculating 

social standards in transformational economies and will promote the improvement of living standards of the population, 
the development of the social protection system. 

Key words: social standards, consumer basket, subsistence minimum, consumer budget, society, state, 

interaction. 
 
Петращак О.А., Лозяк О.Д. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

НЕКОТОРЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
Цель. Обобщение недостатков утвержденной методики определения величины прожиточного минимума и 

обоснование необходимости ее изменения для обеспечения максимального соответствия стандарту реальной 
стоимости потребительской корзины товаров и услуг. 

Методика исследования. В процессе исследования использованы следующие методы научного 

познания: логико-аналитические методы, в частности приемы аналогии и сравнения, индукции и дедукции, 
научной абстракции – для теоретического обобщения, уточнения понятийного аппарата по проблеме, 
формулирования выводов; табличный метод – для наглядного отображения проанализированных данных; 
прямого анализа и синтеза – для систематизации опыта развитых стран исследуемой проблемы. 

Результаты. Обоснована необходимость немедленного пересмотра методики определения прожиточного 

минимума и потребительской корзины в Украине. Указано на целесообразность дополнения перечня 
необходимых товаров и услуг с учетом их реальной стоимости за конкретный год. Констатировано, что при 
совершенствовании методики определения прожиточного минимума и потребительской корзины необходимо 
учитывать как положительный, так и отрицательный опыт зарубежных стран. Также нужно учитывать постоянные 
изменения и влияние экономических, социальных и других факторов на уровень жизни населения. 

Научная новизна. Получили дальнейшее развитие систематизация и обобщение методики определения 

состава и стоимости потребительской корзины в странах Западной Европы и США, что, в отличие от 
существующих, доказывает целесообразность отказа от нормативного метода определения социальных 
индикаторов и изменение существующих наборов товаров и услуг в соответствии с современным условиям. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть предложены для модернизации 

системы расчета социальных стандартов в трансформационных экономиках и способствовать повышению 
уровня жизни населения, развития системы социальной защиты. 

Ключевые слова: социальные стандарты, потребительская корзина, прожиточный минимум, 

потребительский бюджет, общество, государство, взаимодействие. 
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Formulation of the problem. The transformation in the agrarian sector of Ukraine gave an 

opportunity to increase the gross output of agricultural products, thanks to the use of modern technologies 
and equipment. However, this did not affect the welfare of rural residents. Therefore, there is an urgent need 
for an integrated approach to addressing the problem of sustainable rural development through the 
redistribution of land rent [1]. 

Many experts argue that the transfer of state-owned land to lease, which involves obtaining the largest 
rent, does not contribute to improving the life of the village on the basis of sustainable development and 
preservation of the rural population as a carrier of Ukrainian identity, culture and spirituality [2; 3–6; 10]. 

Analysis of recent research and publications. The works of such scholars as Budziak V. M. [1], 
Zherdiev O. V. [2; 10], Martin A. H. [3], Moskalenko A. M. [7], Stoliarova M. A. [10], Tretyak N. A. [11] and 
others are devoted to the study and analysis of the economic efficiency of the use of agricultural land in 
Ukraine. 

However, some aspects of effective agricultural land use are considered, and no assessment of the 
social and economic efficiency of an improved model, which requires further research in this direction. 

Setting objectives. The purpose of the study is to analyze the social and economic efficiency of an 
improved model of agricultural land use. 

Presentation of the main research material. To increase the well-being of inhabitants of rural 
settlements can only be ensured by social and economic development, thanks to the largest rent and 
redistribution of rent received by land users [7; 8; 12]. 

According to Article 19 of the Land Code of Ukraine, land plots of each category of land that are not 
owned or used by citizens or legal entities are classified as land reserves. Almost 7172.6 thousand hectares 
of land stock, which is 24.9% of the total area of state land is accounted in the country [8]. 

Obligatory sale of land plots of state or communal property or rights to them on a competitive basis 
(land tenders) through land auctions is established by Article 134 of the Land Code of Ukraine. 

However, holding land auctions in order to receive as much revenue into the budget did not meet 
expectations [11]. 

It is proposed to practice land competitions to stop the deterioration of the population and to ensure 
further development [3]. The holding of competitions, which will assess not only the size of the rent, but the 
place of registration of the tenant to receive funds to the local budget through the payment of income tax, 
support of rural medical and educational institutions, cultural objects, development of road transport 
infrastructure will be the mechanism for implementing this provision. 

The financial and economic indicators of the activity of the agricultural production cooperative “Victory” 
(hereinafter APC “Victory”) used to create a model of land competitions and determine the significance of the 
criteria. It leases 5268 hectares of arable land in the Chorol district of the Poltava region, where 274 people 
work.  

The indicated business entity has 1257 heads of cattle, 626 pigs and 72 heads of sheep. The 
enterprise received 119800 UAH of net income from the sale of honey in 2017. It is engaged in the 
cultivation of wheat, corn for grain, barley, oats, sunflower seeds for grains and soy. Data on expenditures 
for 2017 (Table 1) are received from the financial statements: Form 1 “Balance sheet (Statement of financial 
position)”, Form 2 “Statement of financial results (Statement of comprehensive income)", Form 3 “Statement 
of cash flow funds (by direct method)”, form 50-agr “Main economic indicators of agricultural enterprises”. 
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Table 1 
Economic performance indicators of the APC “Victory” in 2017 

 

Indicators  Value  
Average financial 

burden on 1 ha, UAH / 
ha 

Gross profit, UAH 18137000 – 

Net profit, UAH 16870000 – 

Wages in gross profit, % 32.07 – 

Arable land, ha 5268 – 

Number of employees, persons 274 – 

The only social contribution, UAH 5155000 978.55 

Income tax for natural persons, UAH 1305750 380.44 

Value Added Tax, UAH 156000 29.61 

Rent charge, UAH 7682700 1458.37 

Single tax for legal entities – agricultural commodity producers (Group 
IV), UAH 

454937.4 86.36 

Payroll Fund, UAH 5817200 2630.98 

Deductions for social measures, UAH 2163500 410.69 

Source: it is calculated by the author on the basis of official data form №50-agr (annual) 

 
Recalculation of rent, single tax for legal entities – agricultural commodity producers (Group IV) [9], 

deductions for social measures and wages for working people remain in the local community. The total 
amount of such deductions for the APC “Victory” in 2017 amounted to 16118337.44 UAH. In case of not 
choosing a simplified system of taxation, accounting and reporting, as well as collecting a single tax, the 
enterprise would have to pay a profit tax of 18%, which would be 3036600 UAH or 576.42 UAH per 1 ha of 
rented arable land. 

The overall structure of expenditure per 1 ha of arable land is shown in Table 2. 
Table 2 

Expenditure structure 
 

Indicators  
Amount per 1 hectare of arable 

land, UAH / ha 

Tax burden on 1 hectare of arable land by the location of the subject of 
entrepreneurial activity 

576.42 

Tax burden on 1 hectare of arable land by the location of the land 86.36 

Rent charge 1458.37 

Deductions for social measures, % 410.69 

Source: it is calculated by the author on the basis of official data form №50-agr (annual) 

 
The largest share in the structure of expenditures falls on the rent (1458.37 UAH / ha), and the smallest 

– on the tax burden on 1 ha of arable land at the location of the land plot (86.36 UAH), which is paid by the 
enterprise as a single tax for legal entities – agricultural commodity producers (group IV) 

It is proposed to use the following indicators and their estimates, calculated according to the existing 
structure of expenditures to determine the winner of the land contest (Table 3). 

Table 3 
List of criteria for determining the winner of the land competition 

 

Indicators  
The minimum 

number of points 
The maximum 

number of points 

Rent charge, that is determined by the results of land auction, UAH / year 1 17 

Place of registration in the territory of the respective community 0 8 

Social and economic support of the community, UAH / year 1 5 

Source: it was developed by the author 
 

The size of the rent, established through land auction, in accordance with Chapter 21 of the Land 
Code of Ukraine is the first criterion. The indicated indicator is estimated on a 17-point scale. At the same 
time, 17 points are received by the one who offered the largest fee, and 1 point – the smallest; the other 
points are distributed in proportion to the proposed size of the rent. 
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The next indicator is the place of registration of a business entity. Registration at the location of the 
land is estimated at 8 points. When registering in another locality, the applicant receives 0 points because 
there are no additional revenues available for the community. 

The latest indicator is the social and economic support of the community, which includes support for 
rural educational institutions, medical institutions; development of road transport infrastructure, etc. 5 points 
is received by the participant of the land contest, which offered the highest amount of annual deductions, and 
1 point – the smallest. 

The author is set arbitrarily the weight of each indicator and the corresponding data and can be used 
as recommendations. 

Another criterion could be creation of workplaces in the area where land is leased from the number of 
local residents and the average wage. However, a situation may arise when the employer will gain more 
people at the minimum wage or wages of employees will be minimal, or wages of managers is many times 
higher that distort the average wage in the relevant enterprise.  

The proposed methodology for assessing the competitive proposal reflected in the Table 4. 
Table 4 

Determination of the winner of the land competition (example) 
 

Participants 

Choosing criteria for determining the winner of the competition 

Rent charge, that is determined by 
the results of land auction, UAH / 

year 

Place of registration in 
the territory of the 

respective community 

Social and economic 
support of the 

community, UAH / 
year 

Competitive proposals * 

Participant No. 1 1000 – 200 

Participant No. 2 800 – 800 

Participant No. 3 600 + 400 

Participant No. 4 400 + 1000 

Participant No. 5 200 + 600 

Determination of local ratings of the participants of the competition, taking into account the point assessment of the 
significance of the criteria 

Participant No. 1 17.0 0 1 

Participant No. 2 13.6 0 4 

Participant No. 3 10.2 8 2 

Participant No. 4 6.8 8 5 

Participant No. 5 3.4 8 3 

The rating of each participant according to the set of criteria for determining the winner, the amount of points 

Participant No. 1 – 18 points 

Participant No. 2 – 17,6 points 

Participant No. 3 – 20.2 points (WINNER) 

Participant No. 4 – 19.8 points 

Participant No. 5 – 14.4 points 

* the value of the competitive proposals in the example is arbitrary  
Source: it was developed by the author 
 

The Participant No. 3 is determined as the winner of the land contest, registered on the territory of the 
respective community, who offered a rent of 600 UAH / year and committed to send annually 400 UAH to 
social and economic support of the community. Such mechanism makes it possible to become winners not 
only for agricultural holdings offering a bigger rent, but also for those entities that offer average indicators for 
all three valuation indicators. 

Conclusions from the conducted research. The proposed criteria and mechanism for determining 
the winner enable the development of organizational principles for holding land competitions to ensure both 
the economically efficient use of land for agricultural appointments and social, creating the same competitive 
conditions for economic entities in the management of land. 
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Ярова Б.М. УДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ 
Мета. Аналіз суспільно-економічної ефективності удосконаленої моделі використання земель 

сільськогосподарського призначення. 
Методика дослідження. У роботі як методологічна основа застосовувалися наукові методи пізнання, що 

базуються на системному підході до розв’язання поставлених проблем. Для досягнення поставленої мети 
використано низку загальних та спеціальних наукових методів дослідження: діалектичний, монографічний (при 
опрацюванні наукових публікацій); системного аналізу (при дослідженні показників ефективності використання 
земель); метод аналогій та порівнянь, комплексний аналіз (при формуванні висновків та пропозицій щодо 
вирішення поставлених завдань); статистичний (при опрацюванні статистичних даних) та ін. 

Результати. Розкрито суть суспільно-економічної ефективності використання земель 

сільськогосподарського призначення державної власності та підходи до формування сталого землекористування 
в Україні на основі підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення. 
Запропонована модель визначення переможця земельного конкурсу, яка, порівняно з існуючими, дає змогу 
посилити перерозподіл земельної ренти в інтересах місцевих громад. 

Наукова новизна. Розроблено механізм проведення конкурсів із передачі земель державної та 

комунальної власності в оренду, який передбачає оцінку не лише розміру пропонованої плати за користування 
ділянками, але й перерозподілу земельної ренти в інтересах місцевої громади з урахуванням місця реєстрації 
орендаря як платника податків, інвестицій у місцеву інфраструктуру тощо. 

Практична значущість. Одержані результати дадуть змогу збільшити надходження коштів до місцевого 

бюджету завдяки сплаті податку на прибуток для підтримки сільських медичних, освітніх закладів, об’єктів 
культурного призначення, розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури тощо. 

Ключові слова: землі сільськогосподарського призначення, використання, ефективність, конкурс, 

земельна рента. 
 

Yarova B.M. IMPROVING THE MODEL FOR USE OF LAND FOR AGRICULTURAL APPOINTMENTS IN 
UKRAINE 

Purpose. The aim of the article is the analysis of social and economic efficiency of an improved model of 

agricultural land use. 
Methodology of research. Scientific methods of knowledge based on a systematic approach to solving problems 

used in the work as a methodological basis. A number of general and special scientific research methods are used to 
achieve this goal: dialectical, monographic (in the course of scientific publications); system analysis (in the study of 
indicators of land use efficiency); the method of analogies and comparisons, the complex analysis (in the formation of 
conclusions and proposals for the solution of the tasks); statistical (in the processing of statistical data), etc. 

Findings. The essence of the social and economic efficiency of using agricultural lands of state ownership and 

approaches to the formation of sustainable land use in Ukraine on the basis of increasing the efficiency of agricultural 
land use is revealed. The proposed model for determining the winner of the land contest, which, in comparison with the 
existing ones, enables to increase the redistribution of land rent in the interests of local communities. 

Originality. The mechanism of conducting tenders for the transfer of state and communal property to the lease, 

which involves an assessment not only of the size of the proposed fee for the use of plots, but also the redistribution of 
land rent in the interests of the local community, taking into account the place of registration of the tenant as a taxpayer, 
investment in local infrastructure, etc. 

Practical value. The obtained results will allow to increase revenues to the local budget through the payment of 

income tax to support rural medical, educational institutions, cultural objects, development of road transport 
infrastructure, etc. 

Key words: agricultural land, use, efficiency, competition, land rent. 

 
Ярова Б.Н. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В УКРАИНЕ 
Цель. Анализ общественно-экономической эффективности усовершенствованной модели использования 

земель сельскохозяйственного назначения. 
Методика исследования. В работе как методологическая основа применялись научные методы познания, 

основанные на системном подходе к решению поставленных проблем. Для достижения поставленной цели 
использован ряд общих и специальных научных методов исследования: диалектический, монографический (при 
обработке научных публикаций); системного анализа (при исследовании показателей эффективности 
использования земель); метод аналогий и сравнений, комплексный анализ (при формировании выводов и 
предложений по решению поставленных задач); статистический (при обработке статистических данных) и др. 

Результаты. Раскрыта суть общественно-экономической эффективности использования земель 

сельскохозяйственного назначения государственной собственности и подходы к формированию устойчивого 
землепользования в Украине на основе повышения эффективности использования земель 
сельскохозяйственного назначения. Предложена модель определения победителя земельного конкурса, которая 
по сравнению с существующими, позволяет усилить перераспределение земельной ренты в интересах местных 
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общин. 
Научная новизна. Разработан механизм проведения конкурсов по передаче земель государственной и 

коммунальной собственности в аренду, который предусматривает оценку не только размера предлагаемой 
платы за пользование участками, но и перераспределения земельной ренты в интересах местной общины с 
учетом места регистрации арендатора как налогоплательщика, инвестиций в местную инфраструктуру и тому 
подобное. 

Практическая значимость. Полученные результаты позволят увеличить поступления средств в местный 

бюджет благодаря уплате налога на прибыль для поддержки сельских медицинских, образовательных 
учреждений, объектов культурного назначения, развития дорожно-транспортной инфраструктуры и тому 
подобное. 

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, использование, эффективность, конкурс, 

земельная рента. 
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СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЮ 
БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА   

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі успішне функціонування і економічний розвиток 

підприємств та держави в цілому залежить від забезпечення інвайронментальної безпеки. 
Інвайронментальна безпека – стан захищеності економіки та навколишнього середовища, який 
дозволяє зберігати стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз, здатний до вирішення проблем 
збалансованого розвитку економіки й поліпшення стану навколишнього середовища та сприяє 
розробці й реалізації національних концепцій екологічно стійкого розвитку й механізму його 
забезпечення. 

Необхідність забезпечення інвайронментальної безпеки зумовлюється об’єктивно наявним для 
кожного суб’єкта господарювання завданням забезпечення стабільності функціонування та 
досягнення головних цілей своєї господарської діяльності.  

Роль стратегії управління інвайронментальної безпеки підприємства є істотною, адже разом із 
корпоративною стратегією окреслює мету, напрямок і перспективи більш передбачуваного розвитку 
підприємства, що своєю чергою є основою гарантування ефективності та стабільності 
функціонування.  

Розвиток інтеграційних процесів та глобалізації вимагає підвищення рівня безпеки підприємств 
та стає необхідною умовою їх функціонування. Питання, пов’язані з інвайронментальною безпекою, 
набувають актуальності в сучасних умовах швидкого розвитку виробництва і зовнішньоекономічних 
зв’язків та потребують подальших досліджень не тільки на рівні країни, а й на рівні регіонів і 
підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджено взаємозв’язок економічної безпеки та 
інвайронментальної економіки, теоретично обґрунтовано сутність економічної категорії 
«інвайронментальна безпека» Мащенко М.А. [1]. Інвайронментальна безпека є одним з найбільш 
пріоритетних функціональних напрямів національної безпеки країни [2]. Теоретичні та прикладні 
основи організації інвайронментальної безпеки, розробка нових і адаптація існуючих механізмів та 
еколого-економічних інструментів, широкий спектр актуальних проблем інвайронментальної безпеки 
на всіх рівнях системи (держава – регіон – бізнес – особа) розглядаються в роботах Андрійчука В.Г. 
[3], Варналія З.С. [4], Кириченка О.А. [5], Мельника Л.Г. [6]. Подальшого дослідження потребує аналіз 
управління інвайронментальної безпеки підприємства. 

Постановка завдання. Метою статті є розробка стратегії управління інвайронментальною 
безпекою підприємства. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Інвайронментальна безпека підприємства 
спрямована на забезпечення власного функціонування. Підприємство як суб’єкт господарювання 
працює в складному ринковому середовищі та впливає на економічні інтереси економічних активів 
суб’єктів господарювання. 

Механізм забезпечення інвайронментальної безпеки підприємства передбачає виділення 
бізнес-процесів з чітким розподілом і регламентацією обов’язків і повноважень конкретних виконавців 
кожного етапу, закріплених в організаційній структурі, системі комунікацій, норм, процедур і правил. 

Формування (удосконалення) організаційного забезпечення передбачає: 

 структурування робіт організаційного характеру, їх вертикальний і горизонтальний розподіл в 
межах організаційної структури підприємства; 

 організаційні зміни на основі процесного підходу; 

 створення системи документообігу та інформаційно-аналітичного забезпечення процесу 
управління еколого-економічною безпекою підприємства; 

 проведення робіт з реінжинірингу бізнес-процесів для підвищення ефективності діяльності 
підприємства загалом; 

 постійний розвиток персоналу для формування команди фахівців, які здатні вирішувати 
проблеми забезпечення інвайронментальної безпеки. 

Пріоритетними напрямками інвайронментальної безпеки повинні бути: ресурсозберігаюча 
спрямованість використовуваних у виробництві технологій у всіх галузях промисловості, зменшення 
ресурсоємності виробництва; створення єдиної системи екологічного моніторингу; зменшення рівня 
забруднення навколишнього середовища по всій країні до екологічних та санітарних норм; 
поглиблення співпраці з світовою спільнотою у вирішенні екологічних проблем; розвиток екологічної 
освіти, культури та системи підготовки населення; попередження та ліквідація екологічних катастроф, 
стихійних лих, наслідків надзвичайних ситуацій та аварій; розвиток науково-технічного потенціалу у 
галузі екології; прискорений розвиток виробництв, які здатні підвищити експортний потенціал; 
вдосконалення правового механізму регулювання взаємодії органів державної влади на всіх рівнях; 
поліпшення інвестиційної привабливості; поліпшення бізнес-клімату; забезпечення енергетичної 
незалежності; ефективна кадрова політика в еколого-економічній сфері; формування стійкої системи 
національних цінностей і інтересів в еколого-економічній сфері [7, с. 52]. 

Стратегія інвайронментальної безпеки підприємства повинна враховувати тривожні тенденції 
погіршення інвайронментальної ситуації та стати одним із найважливіших національних пріоритетів, 
які потребують більшої уваги влади. Зрештою, політика інвайронментальної безпеки буде ефективною 
у досконалому визначенні її стратегії. 

Стратегія інвайронментальної безпеки передбачає визначення цілей та завдань їх гарантії, 
напрямку, форми та відповідних засобів і використання методів локалізації для нейтралізації 
можливих загроз. Важливо не плутати стратегічні цілі з чіткими та обов’язковими тактичними заходами 
для досягнення конкретної стратегічної мети. Таким чином, визначення стратегії та тактики допоможе 
забезпечити створення системи інвайронментальної безпеки, її функціонування та ефективної 
реалізації політики. 

Охорона навколишнього середовища, природний захист та соціальні права та програми 
розробляються та здійснюються у рамках Європейського Союзу. Це підтверджується тим фактом, що 
пріоритетні напрями програми відносяться до екологічних проблем та включають спеціальний огляд 
питань екології на регіональному або національному рівні стратегічних документів. Важливо 
гарантувати стратегію інвайронментальної безпеки, яка спирається на соціально-економічний 
розвиток в Україні. Елементи стратегії інвайронментальної безпеки підприємства наведено на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Елементи стратегії інвайронментальної безпеки підприємства 
Джерело: складено автором на основі [8; 9] 

Елементи стратегії інвайронментальної безпеки підприємства 

Положення щодо формування та підтримки функціонування системи її гарантування.  
 

Характеристику внутрішніх і зовнішніх загроз інвайронментальній безпеці. 

Системний моніторинг факторів, що підривають стійкість навколишнього природного середовища. 

Критерії та індикатори інвайронментальної безпеки 

Характеристику економічних інтересів підприємства-забруднювача, адже штрафні санкції повинні бути 
такими, щоб підприємство було зацікавлене у зниженні рівня забруднення.  
 

Заходи та механізми державної політики щодо гарантування інвайронментальної безпеки. 
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Необхідним є розробка програми підготовки законодавчих норм, що стосуються 
інвайронментальної безпеки. Це дозволить дослідити пріоритети екологічних факторів при 
функціонуванні підприємства. Важливо провести огляд існуючих правил, щоб визначити відповідність 
дотримання їх екологічним вимогам та визначити наслідки їх впливу на інвайронментальну безпеку.  

Cтратегія інвайронментальної безпеки підприємства – це економічна система, яка забезпечує її 
довгострокову екологічно-економічну безпеку, що представляє собою систему складових, які взаємно 
узгоджені та спрямовані на досягнення цілей. Доцільне забезпечення інтеграції екологічної складової 
у стратегію проведення соціально-економічних реформ, що обумовлює впровадження певних 
напрямів (див. рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Напрями забезпечення стратегії інвайронментальної безпеки підприємства 
Джерело: складено автором на основі [8; 9] 

 
Стратегія інвайронментальної безпеки підприємства має певні обмеження для досягнення 

глобальних та місцевих цілей, визначених еколого-економічним потенціалом підприємства та 
динамікою навколишнього середовища. Дана стратегія не може не враховувати макро- та мікро-
ситуації в країні, оскільки неможливо розробити правила та методи для функціонування підприємства, 
не враховуючи навколишнє середовище. Крім того, на основі глобальної мети специфікацій та 
аспектів діяльності конкретного підприємства та його розвитку необхідно визначити найважливіші 
елементи стратегії інвайронментальної безпеки – формувальної системи. 

Інвайронментальна стратегія безпеки підприємства – це взаємопов’язані елементи екологічних 
та економічних стратегій з метою підвищення економічної вигоди підприємства в умовах 
нестабільного зовнішнього середовища для здійснення економічного розвитку. Розробка незмінної 
стратегії безпеки компанії ґрунтується на наступних принципах: 

 досягнення довгострокових глобальних цілей; 

 забезпечення інвайронментальної стратегії, яка допоможе об’єднати елементи та будуть 
досягнуті глобальні стратегічні цілі підприємства; 

 багатовимірні аспекти розвитку; 

 складність розробки стратегії. 
Після встановлення глобальної стратегічної мети створюються цілі нижчого рівня – локальні. Це 

вимагає реалізації принципу інвайронментальної безпеки стратегії розвитку, а саме, забезпечення 
того, щоб елементи взаємозв’язку інвайронментальної стратегії були визначені та взаємоузгоджені. 

Напрями забезпечення стратегії інвайронментальної безпеки підприємства 

підсилення у суспільстві мотивації для врахування вимог екологічної безпеки під час планування та 
здійснення соціально-економічних планів розвитку 

впровадження методики розрахунків інвайронментальної ефективності природоохоронних заходів 
 

ліцензування небезпечних видів діяльності як інструменту регулювання рівня безпеки під час 
використання небезпечних речовин 

екологічне страхування як механізм сприяння вирішенню проблем екологічної безпеки 

оцінку екологічного ефекту під час інвестування в економічний сектор з метою переходу на 
інноваційну модель розвитку 

запровадження екологічного аудиту як одного з важливих інструментів оцінки рівня безпеки 

застосування поняття «ризик» як інтегрального показника можливих екологічних загроз 

вдосконалення економічних механізмів природокористування, які б були органічно пов’язані з 
інструментами соціально-економічного регулювання життєдіяльності суспільства в умовах ринкової 
економіки 

удосконалення системи штрафних санкцій за заподіяння шкоди навколишньому природному 
середовищу та економічні порушення 
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На цьому етапі необхідно визначити коло стратегічних елементів, які слід розглядати як частину 
незмінної стратегії безпеки підприємства, використовуючи низку критеріїв. 

Цілями є наступні критерії: 

 характеристики господарського комплексу є особливостями промисловості економічного 
комплексу. Це відбувається тому, що, незважаючи на ті ж глобальні цілі розвитку (для більшості 
підприємств основною метою діяльності є отримання певної суми прибутку), підприємство досягає їх 
самостійно; 

 стабільність економічних умов управління – це визначення елементів інвайронментальної 
стратегії безпеки підприємства. Його значення досить велике. Це обумовлено стабільністю 
економічних умов, які можуть бути запобігти банкрутству. Головне завдання стратегії запобігання 
банкрутству полягає у визначенні тенденцій, які можуть призвести до кризових подій, і розробляти 
заходи для запобігання цьому явищу. Функціонування підприємства у нестабільному економічному 
середовищі пов’язана з багатьма внутрішніми та зовнішніми ризиками. Чим вище нестабільність 
економіки, тим вище негативний вплив на чинники ділового середовища та тим більша невизначеність 
і продуктивність підприємства. Як наслідок, суттєво зросла актуальність розробки стратегії 
запобігання банкрутства в умовах нестабільної економіки; 

 третім критерієм, який визначає елементи інвайронментальної безпеки підприємства, є рівень 
розвитку конкуренції. З точки зору ринкової структури, конкуренція – це сукупність умов, згідно яких 
підприємства приймають ринкову ціну або визначають іншу поведінку на ринку. 
Конкурентоспроможний ринок є абсолютно протилежним монополістичному ринку. Тому для 
забезпечення інвайронментальної безпеки підприємства необхідно звернути увагу на стратегію 
сприяння збуту; 

 четвертий критерій, який визначає елементи стратегії корпоративної безпеки, 
інвайронментальної – спроможність ринку та ринкового механізму, – визначає місцеві цілі та керівні 
принципи впровадження підприємства. Існує багато типів рушійних сил, здатних змінювати ринкові 
умови. З огляду на характер і вплив, широко описані в економічній літературі, вони обмежують їх 
список:  

 зростання ефективного попиту;  

 динамічний склад покупців та зміна властивостей для використання товарів;  

 продукти відновлення та інновації;  

 зміни в структурі ринку з виникненням важливого конкурента тощо.   
Розробка стратегії інвайронментальної безпеки підприємства повинна здійснюватися в кілька 

етапів:  
– визначення мети;  
– визначення резервів для екологічної небезпеки;  
– визначення елементів постійної стратегії;  
– планування;  
– контроль за використанням стратегії управління інвайронментальною безпекою. 
Основою для створення стратегії інвайронментальної безпеки підприємства є екологічна 

політика, яка визначає власні наміри та принципи і є основою для створення екологічних та 
економічних цілей та завдань. Відповідно до запропонованої концепції, екологічна політика повинна 
усвідомлювати необхідність впровадження еколого-економічних процесів з урахуванням вимог 
зацікавлених сторін, інтереси яких впливають на екологічні аспекти підприємства (держава, громадяни 
тощо). 

Екологічні та економічні цілі та завдання є сферою стратегічних інтересів підприємства. В 
процесі визначення цілей необхідним є вирішення конфлікту інтересів економіки та навколишнього 
середовища. Традиційно існують дві основні сфери: домінування економічних цілей або домінування 
навколишнього середовища [8].  

Концепція управління екологічними та економічними процесами передбачає вибір найкращої 
екологічної стратегії та гармонізацію екологічних та економічних цілей підприємства. 

Інвайронментальна стратегія є одним з основних елементів системи екологічного менеджменту. 
Він призначений для визначення екологічного потенціалу підприємства, який включає переваги для 
захисту навколишнього середовища, захисту ресурсів, конкуренції з іншими ініціативами, визначення 
екологічної безпеки, її довгострокових цілей та забезпечення їх реалізації за допомогою добре 
продуманої системи заходів та інструментів. 

Інтегрована Санкт-Гальська модель управління навколишнім середовищем свідчить, що 
пріоритетом виступають довгострокові цілі підприємства [9].  

Метою оперативного управління є реалізація виробничих функцій підприємства шляхом 
зменшення його впливу на навколишнє середовище. Для цього підприємство повинне визначити 
елементи, які вказують на його діяльність, товари чи послуги, що впливають на навколишнє 
середовище, та враховувати наслідки їхнього впливу. У цьому відношенні було б більш доречно 
використовувати показники екологічних та економічних процесів.  



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ    44’’22001188[[4411]]  
Міжнародний науково-виробничий журнал 

     

 118 

Індикатори інвайронментальних процесів складають важливий елемент забезпечення 
інвайронментального управління. Функції індикаторів інвайронментальної безпеки [10] подано на рис. 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Функції індикаторів інвайронментальної безпеки 
Джерело: складено автором на основі [10] 

 
Згідно стандарту ISO 14031 «Керівні вказівки по управлінню навколишнім середовищем. Оцінка 

результативності» існують наступні групи індикаторів еколого-економічних процесів [10] (див. рис. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Індикатори інвайронментальних процесів 
Джерело: складено автором на основі [10] 

 
Діагностика індикаторів інвайронментальних процесів дозволить розробити програму 

управління екологічними та економічними процесами, яка визначатиме відповідальність, інструменти 
та терміни досягнення поставлених цілей та завдань.  

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, стратегія інвайронментальної безпеки 
підприємства повинна враховувати тривожні тенденції погіршення інвайронментальної ситуації та 
стати одним із найважливіших національних пріоритетів, які потребують більшої уваги влади. 
Зрештою, політика інвайронментальної безпеки буде ефективною у досконалому визначенні її 
стратегії. 

Визначено елементи стратегії інвайронментальної безпеки підприємства: положення щодо 
формування та підтримки функціонування системи її гарантування, системний моніторинг факторів, 
критерії та індикатори інвайронментальної безпеки. Напрямами забезпечення стратегії 
інвайронментальної безпеки підприємства є: підсилення у суспільстві мотивації; впровадження 
методики розрахунків інвайронментальної ефективності природоохоронних заходів; екологічне 
страхування; оцінка екологічного ризику тощо. 

 
 
 

Функції індикаторів інвайронментальної безпеки  

задавати цілі екологічної політики (стратегії), а також поточних планів і програм дій щодо охорони 
навколишнього середовища 

оцінювати ступінь виконання цільових і планових екологічних показників, визначати динаміку 
екологічних результатів діяльності підприємства в часі, а також порівнювати їх з результатами інших 
підприємств 

виявляти відхилення від поставлених екологічних цілей і завдань 

ідентифікувати ринкові шанси і можливості скорочення витрат 

служити засобом зовнішньої (при формуванні екологічної стратегії і політики) і внутрішньої комунікації 
(забезпечуючи зворотний зв’язок з персоналом, а також його інформування і мотивацію) 

Індикатори інвайронментальних процесів  

Індикатори системи менеджменту характеризують роботу керівництва підприємства в напрямку 
управління еколого-економічними процесами. Ця інформація стосується політики, практики, 
процедур, рішень і дій 

Індикатори операційних процесів забезпечують фактичну оцінку екологічних аспектів діяльності 
фірми. Вони характеризують споживання матеріалів, електроенергії, наявність і ефективність 
функціонування основних засобів природоохоронного призначення та ін. 
 

Індикатори екологічних умов діяльності покликані оцінювати дії підприємства на навколишнє 
середовище (у формі шкідливих викидів в атмосферне повітря, скидань стічних вод та ін.) 
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Мащенко М.А. СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 
Мета. Розробка стратегії управління інвайронментальною безпекою підприємства. 
Методика дослідження. В статті використано методи аналізу та синтезу, графоаналітичний метод 

дослідження для систематизації індикаторів, напрямів, елементів інвайронментальної безпеки діяльності 
підприємств. 

Результати. Обґрунтовано, що стратегія інвайронментальної безпеки підприємства повинна враховувати 

тривожні тенденції погіршення інвайронментальної ситуації та стати одним із найважливіших національних 
пріоритетів, які потребують більшої уваги влади.  

Визначено елементи стратегії інвайронментальної безпеки підприємства: положення щодо формування та 
підтримки функціонування системи її гарантування, системний моніторинг факторів, критерії та індикатори 
інвайронментальної безпеки. Напрямами забезпечення стратегії інвайронментальної безпеки підприємства є: 
підсилення у суспільстві мотивації; впровадження методики розрахунків інвайронментальної ефективності 
природоохоронних заходів; екологічне страхування; оцінка екологічного ризику тощо. 

Індикаторами інвайронментальної безпеки виступають: визначення цілей екологічної політики; оцінка 
ступенів виконання цільових і планових екологічних показників; служити засобом зовнішньої (при формуванні 
екологічної стратегії і політики) і внутрішньої комунікації тощо.   

Наукова новизна. Обґрунтовано, що одним з важливіших підходів для досягнення інвайронментальної 
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безпеки підприємства є розробка стратегії управління інвайронментальною безпекою підприємства.  
Практична значущість. Отримані результати дослідження направлені на досягнення інвайронментальної 

безпеки підприємства та формування стратегії управління інвайронментальною безпекою підприємства.  
Ключові слова: інвайронментальна безпека підприємства, соціальна безпека, стратегія управління 

інвайронментальною безпекою, соціально-еколого-економічний підхід, держава. 
 
Mashchenko M.A. STRATEGIES FOR MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL SECURITY OF THE 

ENTERPRISE 
Purpose. The purpose of the article is to develop a strategy for managing the enterprise environmental security of 

the enterprise. 
Methodology of research. The article uses methods of analysis and synthesis, grapho-analytical method of 

research for systematization of indicators, directions, elements of environmental safety of enterprises activity. 
Findings. It is substantiated that the strategy of environmental safety of an enterprise should take into account 

the alarming tendencies of deterioration of the environmental situation and become one of the most important national 
priorities, which require more attention of the authorities. 

The elements of the strategy of invariant safety of the enterprise are defined: the provisions concerning the 
formation and support of the functioning of its guarantee system, system monitoring of factors, criteria and indicators of 
environmental safety. The directions for ensuring the strategy of environmental safety of the enterprise are: 
strengthening of motivation in society; implementation of the calculation methodology of environmental effectiveness of 
environmental protection measures; environmental insurance; environmental risk assessment, etc. 

Indicators of invasive safety are: defining the goals of environmental policy; assessment of the degree of 
performance of target and planned environmental indicators; serve as a means of external (in the formation of 
environmental strategy and policy) and environmental communication, etc. 

Originality. It is substantiated that one of the most important approaches to achieve invariant safety of the 

enterprise is the development of the strategy for management of enterprise security of the security. 
Practical value. The received results of the research are directed on achievement of environmental safety of the 

enterprise and formation of the strategy of management of inviolable safety of the enterprise. 
Key words: environmental safety of enterprise, social security, strategy of management of environmental 

security, social and ecological and economic approach, state. 
 
Мащенко М.А. СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯ. 
Цель. Разработка стратегии управления инвайронментальной безопасностью предприятия. 
Методика исследования. В статье использованы методы анализа и синтеза, графоаналитический метод 

исследования для систематизации индикаторов, направлений, элементов инвайронментальной безопасности 
деятельности предприятий. 

Результаты. Обосновано, что стратегия инвайронментальной безопасности предприятия должна 

учитывать тревожные тенденции ухудшения инвайронментальной ситуации и стать одним из важнейших 
национальных приоритетов, которые требуют большего внимания власти. 

Определены элементы стратегии инвайронментальной безопасности предприятия: положение по 
формированию и поддержке функционирования системы ее обеспечения, системный мониторинг факторов, 
критерии и индикаторы инвайронментальной безопасности. Направлениями обеспечения стратегии 
инвайронментальной безопасности предприятия являются: усиление в обществе мотивации; внедрение 
методики расчетов инвайронментальной эффективности природоохранных мероприятий; экологическое 
страхование; оценка экологического риска и тому подобное. 

Индикаторами инвайронментальной безопасности выступают: определение целей экологической 
политики; оценка степени выполнения целевых и плановых экологических показателей; служить средством 
внешней (при формировании экологической стратегии и политики) и внутренней коммуникации и тому подобное. 

Научная новизна. Обосновано, что одним из важнейших подходов для достижения инвайронментальной 

безопасности предприятия является разработка стратегии управления инвайронментальной безопасностью 
предприятия. 

Практическая значимость. Одним из важнейших подходов для достижения инвайронментальной 

безопасности является определенная в статье и разработана автором стратегия управления 
инвайронментальной безопасностью предприятия. 

Ключевые слова: инвайронментальна безопасность предприятия, социальная безопасность, стратегия 

управления инвайронментальной безопасностью, социально-эколого-экономический подход, государство. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У 
ТУРИСТИЧНУ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Сучасна індустрія туризму є однією з найбільш прибуткових галузей 

світового господарства, щодо якої спостерігається найбільш динамічний розвиток. Згідно з даними 
Всесвітньої туристичної організації ООН (ЮНВТО), частка туризму у світовому ВВП складає близько 
10%; на частку міжнародного туризму припадає 6% загального обсягу світового експорту; кожне 11 
робоче місце в світі – у сфері туризму; також йому належать 12% світових споживчих витрат, 6% усіх 
податкових надходжень і третина світової торгівлі послугами. Прогнозується, що до 2030 р. кількість 
міжнародних туристичних відвідувань зросте до 1,8 млрд туристів [1; 2]. 

В умовах глобалізації та інтеграції України у світовий простір постає питання формування 
власних конкурентних переваг на основі наявного потенціалу природних, людських, фінансових, 
капітальних ресурсів та їх ефективного використання. В Україні однією з пріоритетних галузей, яка 
може стати її конкурентною перевагою, є туризм. Водночас, наявність значного природного потенціалу 
туристичної галузі в українській економіці не доповнюється адекватною системою забезпечення її 
розвитку та ефективного функціонування. 

Основною причиною виступає дефіцит коштів, необхідних для інвестування в туристичну галузь. 
Саме тому надзвичайно актуальною для України є проблема залучення інвестицій у туристичну 
галузь, які необхідні для модернізації, впровадження нових технологій, зростання валютних 
надходжень, збільшення робочих місць, підвищення рівня життя населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток теоретичних основ та 
підвищення ефективності інвестиційної діяльності зробили провідні вітчизняні вчені-економісти: 
І. А. Бланк, Є. Г. Величко, Г. О. Доленко, А. П. Дука, Р. М. Костюкевич, Ю. В. Краснокутська, 
О. А. Максута, С. О. Погасій, О. В. Познякова, С. І. Прилипко, В. П. Савчук, О. М. Скібіцький. Варто 
зазначити, що інвестиційна діяльність має певні галузеві особливості. Останнім часом все більше 
дослідників працює над проблемами інвестиційної діяльності в сфері туризму, зокрема: Л. Дядечко, 
Є. Козловський, М. Корецький, Н. Кудла, О. Шуплат, С. Сисоєва, С. Хлоп’як та інші. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволяє стверджувати, що інвестиційна діяльність в 
сфері туризму, з однієї сторони, є актуальною проблемою, а з іншої – надзвичайно різноплановою і 
складною, має галузеву та територіальну специфіку, тому потребує глибоких та детальних досліджень. 
У той же час ряд теоретичних і практичних аспектів активізації інвестиційної діяльності недостатньо 
висвітлений, особливо в плані формування ефективного механізму залучення інвестиційних ресурсів, 
специфічності інвестиційного процесу в туризмі. Саме це і визначило вибір теми даної статті. 

Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування актуальних питань залучення 
інвестицій в туристичну галузь та виявлення необхідних заходів щодо створення ефективного 
механізму інвестування в туристичну діяльність в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з визначальних умов успішного 
функціонування та розвитку підприємств на всіх стадіях життєвого циклу виступає така складова 
господарювання, як інвестиційна діяльність, ефективність якої багато в чому визначається вмінням 
використовувати сучасні методології управління. Велике значення інвестиційної діяльності та суттєві 
соціально-економічні реформи, що відбуваються в Україні, потребують удосконалення наявної 
теоретичної бази для визначення сутності, особливостей та різних аспектів управління інвестиційною 
діяльністю на підприємствах туристичної галузі. 

Інвестиційна діяльність є цілеспрямовано здійснюваним процесом пошуку необхідних 
інвестиційних ресурсів, вибору ефективних об’єктів (інструментів) інвестування, формування 
збалансованої за обраними параметрами інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) і 
забезпечення її реалізації. Основною метою інвестиційної діяльності є забезпечення найбільш 
ефективних шляхів реалізації інвестиційної стратегії інвестора (підприємства, компанії, фірми) на 
окремих стадіях його життєвого циклу, а також формування перспективної організаційної структури й 
інвестиційної культури. 
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Слід відзначити, що інвестиційна діяльність в Україні регулюється низкою законів та 
нормативно-правових актів серед яких, Закон України «Про інвестиційну діяльність» [3], основне 
спрямування якого полягає у забезпеченні рівного захисту прав, інтересів і майна суб’єктів 
інвестиційної діяльності незалежно від форм власності, а також ефективного інвестування економіки 
України та розвитку міжнародного економічного співробітництва. 

Закон України «Про захист іноземних інвестицій на Україні» [4] спрямований на захист 
інвестицій, прибутків, законних прав та інтересів іноземних інвесторів на території України. 
Особливості режиму іноземного інвестування на території України встановлено Законом України «Про 
режим іноземного інвестування» [5], він регулює відносини щодо державних гарантій захисту 
іноземних інвестицій, реєстрації та контролю за здійсненням інвестицій, розгляду спорів тощо. Окремі 
аспекти, окрім вищевказаних нормативно-правових актів, регулюються також нормами Податкового, 
Господарського, Цивільного та Земельного кодексів. 

На наш погляд, особливої уваги заслуговує той факт, що, згідно Закону України «Про 
стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових 
робочих місць» [6], сфера туризму визначена як одна з шести пріоритетних галузей державного 
інвестування. 

Актуальність та ефективність інвестиційної діяльності залежить від багатьох факторів, основним 
з яких виступає мета. Результатом будь-якої інвестиційної діяльності є отримання прибутку чи 
досягнення соціального ефекту. Інакше кажучи, всі учасники інвестиційного процесу повинні бути 
зацікавлені в його організації та ефективному завершенні. Саме таким чином реалізуються 
індивідуальні інтереси учасників інвестиційної діяльності. 

Соціальний ефект від інвестицій визначається досить складно і не відповідає системі розрахунків 
ефективності, яка діє в ринкових умовах. Крім того, даний ефект не досягається від прямих інвестицій, 
розвиток соціальної сфери отримує поштовх тільки після збільшення доходів від інвестиційної діяльності 
і спрямування цих коштів на відповідні соціальні програми. Оскільки результати від здійсненої 
інвестиційної діяльності у сфері туризму отримують не тільки безпосередні суб’єкти інвестиційного 
процесу, а й суспільство (в особі населення), то соціальний ефект є важливою її складовою. 

Слід відмітити, що на рівні підприємства, метою інвестицій може бути не тільки отримання 
прибутку або досягнення соціального ефекту, але й забезпечення зростання суми вкладеного 
капіталу, величини чистого грошового потоку, збереження раніше вкладеного капіталу. Ця мета 
інвестування виділяється Л. Гітманом та М. Джонком [7, с. 10]: «інвестиції – це спосіб розміщення 
капіталу, який має забезпечити збереження або зростання суми капіталу». 

Ефективна інвестиційна діяльність може здійснюватись лише за умови співпадання 
інвестиційного попиту і пропозиції. Сучасний стан вітчизняного інвестиційного ринку характеризується 
досить значним попитом (за розрахунками економістів національна економіка потребує біля 60 млрд. 
дол. США [8]) і незначною пропозицією, на початок 2018 р. в економіку України було інвестовано 
39144,0 млн. дол. США [9]. Тобто попит на інвестиційні ресурси значно перевищує пропозицію. Зміна 
ситуації є можливою лише за рахунок створення умов для надходження в країну великих обсягів 
вітчизняних та іноземних інвестицій, припинення втечі капіталу, реалізації фундаментальних 
національних інвестиційних програм і проектів. 

Динаміку капітальних інвестицій в Україні у 2010–2017 рр. за джерелами фінансування у 
поточних цінах ілюструють дані табл. 1. 

Таблиця 1 
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у 2010–2017 рр. 

млрд грн 

Роки 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Усього 180,6 241,3 273,3 249,9 219,4 273,1 359,6 412,8 

У тому числі за рахунок коштів 
держбюджету 

10,2 17,4 16,3 6,2 2,7 6,9 9,3 14,3 

Кошти місцевих бюджетів 5,7 7,7 8,6 6,8 5,9 14,3 26,8 38,2 

Власних коштів підприємств і 
організацій 

111,4 147,6 171,2 165,8 154,6 184,4 248,8 288,6 

Кредитів банків та інших позик 22,9 36,7 39,7 34,7 21,7 20,7 27,1 21,8 

Кошти іноземних інвесторів 3,7 5 4,9 4,3 5,6 8,2 9,8 5,7 

Кошти населення в 
будівництво житла 

18,9 17,6 22,6 24 22 32 29,9 32,3 

Інші джерела інвестування 7,6 9,3 10 8 6,7 6,7 7,5 11,9 

Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя, за 2014-2016 рр., а також 
частини зони проведення антитерористичної операції 

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України 
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Для розвитку інвестиційного ринку, його привабливості та покращення інвестиційного клімату 
важливим є створення умов для залучення іноземних інвестицій, в першу чергу, прямих. Динаміку 
прямих іноземних інвестицій в Україну та з України у 2010–2017 рр. наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 
Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну та з України у 2010–2017 рр. 

млн дол. США 

Роки 
Прямі іноземні інвестиції в 

Україну 
Приріст/падіння за рік 

Прямі іноземні інвестиції 
з України 

Сальдо 

2010 6495 +1679 736 +5759 

2011 7207 +712 192 +7015 

2012 8401 +1194 1206 +7195 

2013 4499 -3902 420 +4079 

2014 410 -4089 111 +299 

2015 2961 +2551 -51 +3012 

2016 3284 +323 16 +3268 

2017 2202 -1082 8 +2194 

З 2014 р. – без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу) 
Джерело: складено за даними Державної служби статистики України 

 
Негативний вплив на обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну спричинила глобальна 

економічна криза 2007–2009 рр. та гібридна війна проти України, розпочата у 2014 році. Обсяг прямих 
іноземних інвестицій в Україні у 2010–2017 роках ілюструють дані табл. 3. 

Таблиця 3 
Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україні у 2010–2017 рр. 

млрд дол. США 

Роки 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Обсяг інвестицій 39,0 45,4 48,2 51,7 53,7 40,7 36,2 39,1 

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України 

 
Таким чином, сучасний стан інвестиційної діяльності в Україні може вважатися відносно 

стабільним, проте за останні роки вагомих зрушень у напрямі масштабного її розширення не 
відбулося. Несприятливий інвестиційний клімат в Україні обумовлюють нестабільність, загрози та 
ризики гібридної війни, інфляція, недосконале законодавство, високі мита, вартість ресурсів, ризики 
втрати або знецінення капіталу, бюрократія, корупція, тіньові стосунки з владою, низький рівень 
платоспроможного попиту людей та високий рівень бідності. 

В Україні немає механізму захисту прав власності, що є ґрунтом для розповсюдженого 
рейдерства. В країні не запроваджені фондові інструменти, сприятливі для інвестування, внаслідок 
чого практично немає можливостей для надійного та ефективного розміщення коштів пенсійних 
фондів, інших інституціональних та прямих інвесторів. Функцію такого інструменту можуть виконати 
хіба що державні цінні папери [10; 11]. 

В цих умовах основним критерієм вибору найефективнішого об’єкту вкладення інвестиційних 
ресурсів є оцінка та прогнозування інвестиційної привабливості галузей економіки, певних регіонів, 
конкретних підприємств, які можуть забезпечити найвищу ефективність інвестицій і визначають 
інвестиційну політику на будь-якому рівні господарювання. Дослідження доводять, що пошук мотивації 
для інвестиційної діяльності в економіці повинен вестися вибірково, по пріоритетних галузях, які 
відповідають певним критеріям. У таких галузях повинні зберігатися ознаки конкурентоспроможності, 
які можуть забезпечити мультиплікативний ефект, який послужить каталізатором розвитку суміжних 
галузей, а також вони повинні бути привабливими і значимими для розвитку соціальної сфери. Саме 
туристична галузь, на нашу думку, є тим каталізатором, що спричинить як активний розвиток окремих 
галузей економіки, так і загальний соціально-економічний розвиток країни. 

Разом з тим, специфіка туристичного бізнесу як об’єкта інвестування виявляє особливості 
інвестиційної діяльності в даній сфері, які багато в чому визначаються характерними рисами 
туристичних послуг [12]: 

 невідчутність: споживчі властивості туристських послуг (рівень якості, виконання, рівень 
обслуговування, надійність, безпеку, точність виконання і т.д.) не можна в повній мірі попередньо 
оцінити до їх споживання. Виробнику турпослуги, на відміну від виробника товарів, складно 
охарактеризувати новизну і оригінальність свого продукту. При інвестуванні необхідна розробка 
інформаційної політики з метою доведення до споживачів переваг послуги; 

 схильність до сезонних коливань: в річному циклі реалізації є періоди суттєвих збитків і 
періоди пікового сезону. У сезон при найменших витратах створюється можливість реалізувати 
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продукт за найвищими цінами, а в міжсезоння, як правило, при найвищих витратах найбільш низькі 
ціни, які часом можуть бути менше собівартості; 

 розбіжність за часом факту продажу туристичної послуги та її споживання: покупка товарів і 
послуг туризму проводиться за досить довгий період (кілька тижнів, місяців). У проміжку часу між 
купівлею і реалізацією туристичних послуг можливе виникнення істотних ризиків (політичних, 
економічних), в результаті яких покупець туристичної послуги не зможе нею скористатися в повному 
обсязі. Необхідно відзначити, що ризики (політичні, економічні) в основному характерні для 
міжнародного туризму; для внутрішнього туризму вони, швидше за все, не роблять істотного впливу; 

 взаємозв’язок між організаціями, які беруть участь в реалізації комплексного туру. Реалізацію 
туру забезпечується досить великою кількістю компаній невеликих розмірів, тому якість їх роботи 
значно впливає на сприйняття споживачів а, отже, і на розвиток туризму в даному регіоні в цілому; 

 невіддільність туристської послуги від джерела формування: турпослуги не переміщаються в 
просторі до своїх споживачів та вимагають комплексу заходів, спрямованих на залучення туристів у 
конкретні території (місце знаходження джерела формування). 

З огляду на ці особливості послуг туристичного бізнесу, можна прийти до висновку про 
необхідність ретельного аналізу проектів в даній сфері, виходячи з можливих ризиків, сезонності, 
залежності від контрагентів і партнерів. У зв’язку з цим, вибір конкретного напрямку інвестування 
обумовлений характеристиками конкретного об’єкта і станом туризму на визначеній території. 

Туристична індустрія є досить капіталомісткою галуззю через високу вартість нерухомості і 
устаткування. Так, капітал в туристичну індустрію залучається на довгий період часу і повертається 
досить повільно, а сама структура інвестицій в цьому секторі подібна інвестиціям в промисловість, яка 
вимагає великих витрат. 

Початкові інвестиції в туризм залучають все більше вкладень в майбутньому у допоміжні і 
підтримуючі галузі господарства. Сюди входять великі інвестиції в головні готелі, ресторани, торгові 
центри, порти, аеропорти, транспортні засоби і т. п. Їхні інвестиції окуповуються тільки через декілька 
років. Туроператори і певною мірою турагенти вимагають великої кількості оборотних засобів для 
оплати послуг готелів, транспортних компаній тощо, перед туристичним сезоном. Капітал тут, як 
правило, затримується на короткий проміжок часу і часто використовується для спекуляцій на 
валютному ринку. 

Оскільки в створенні продукту туристичної індустрії беруть участь різні її сектори, то компанії 
одного сектора зацікавлені у фінансуванні інших структур. Наприклад, туроператори можуть 
фінансувати розвиток готельних комплексів на курортах, куди вони відправляють своїх клієнтів. 
Авіакомпанії можуть гарантувати фінансову безпеку туроператорів, які широко використовують їх 
послуги. 

Осучаснена завдяки туризму інфраструктура регіону використовується також і місцевими 
жителями. Індустрія туризму охоплює багато підприємств малого бізнесу, які підтримують індустрію; 
виручка від туризму швидко розподіляється серед найширших верств населення приймаючого регіону. 
Таким чином все суспільство отримує економічну користь [13, с. 85]. 

Головними джерелами інвестицій у розвиток туристичної сфери в Україні є: державні фонди та 
інвестори, банківські та небанківські кредити, іноземні інвестори, амортизація. Для забезпечення 
ефективної господарської діяльності підприємства туристичної галузі важливим є обґрунтування 
конкретних джерел фінансування капітальних інвестицій. Тому вагомого значення набуває вибір 
оптимальної структури джерел фінансування підприємств. Найприйнятнішим для підприємства є 
комплексний підхід до вибору джерел фінансування. Необхідно врахувати, що фінансування за 
рахунок власного капіталу не приводить до виникнення зобов’язань, а за рахунок позичкового капіталу 
зумовлює фінансові зобов’язання підприємства. Разом з тим, треба мати на увазі, що за всі фінансові 
ресурси підприємства необхідно платити проценти. Найважливішим джерелом фінансування є власні 
кошти підприємств, що формуються за рахунок прибутку, амортизаційних відрахувань та інших 
джерел. 

Крім того, інвестиційна активність в економіці туризму залежить від прибутку, який інвестори 
одержують від своїх капіталовкладень. Здійснюючи вкладення у туристичну сферу, інвестори 
враховують такі фактори [14]: 

1) ступінь новизни технологій. Використання нових методів у туристичному бізнесі, як і в будь-
якій іншій галузі, сприяє зменшенню витрат і максимізації прибутку. Новий турпродукт, як правило, 
добре просувається на ринку, що також сприяє збільшенню прибутку, а запровадження нових методів 
і технологій виробництва туристичного продукту вимагає нових інвестицій;  

2) вартість одержання і використання капіталовкладень в економіку туризму, яка впливає на 
віддачу від зроблених інвестицій: низька вартість означає велику віддачу від інвестицій і великий 
прибуток для інвесторів; 

3) вартість грошового капіталу, необхідного для придбання матеріально-речових об’єктів. 
Витрати на придбання основних і оборотних засобів є складовою інвестування капіталу. Тільки сам 
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інвестор може визначити розміри і напрями використання капіталу. Критерієм визначення напряму 
вкладення служить розмір прибутку від інвестицій, який залежить від ступеня експлуатації капіталу; 

4) державна політика, яка сприяє пожвавленню інвестиційної активності на ринку туризму (пільги 
з податку на прибуток в турбізнесі, інші заохочувальні заходи). 

В Україні, останнім часом, спостерігається поступове збільшення інвестицій в туризм, але їх 
величина залишається недостатньою для ефективної і повноцінної діяльності галузі. При цьому 
основна частина (близько 80%) інвестицій припадають на технічне переоснащення і реконструкцію і 
тільки 20% на нове будівництво [8]. Інвестиційні кошти вкладаються в лише найперспективніші та 
найрентабельніші об’єкти та регіони, а саме міста Київ, Запоріжжя, Одеса. 

Загальними причинами, що перешкоджають залученню інвестицій в туристичну сферу з метою 
створення конкурентоздатного на світовому ринку національного туристичного продукту, є: 

 відсутність якісної інформації про туристичні регіони; 

 нерозвиненість загальної інфраструктури, особливо в рекреаційних територіях; 

 корумпованість фіскальних та регуляторних органів; 

 відсутність стабільної політичної та економічної ситуації; 

 низький рівень законодавчого та інституційного забезпечення інвестиційної діяльності; 

 втручання місцевих органів влади та організацій контролю у туристичний бізнес [15]. 
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, очевидною є необхідність залучення 

інвестиційних ресурсів до процесу розвитку туристичної сфери. Але існує низка проблем, які 
заважають залученню інвестиційного капіталу в туристичний бізнес з метою створення 
конкурентоздатного на світовому ринку національного туристичного продукту. Такими проблемами є: 
відсутність стабільної політичної та економічної ситуації; низький рівень законодавчого та 
інституційного забезпечення інвестиційної діяльності; корумпованість фіскальних та регуляторних 
органів; інертність зростання обсягів вкладень в розвиток матеріальної бази туристичного комплексу 
країни; недосконалий інвестиційний клімат. 

Отже, гостра потреба туристичної галузі в інвестиціях вимагає продуманої стратегії інвестиційної 
діяльності, яка повинна спрямовуватись на створення ефективного механізму інвестування в 
туристичну діяльність в Україні. 
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Джерелейко С.Д. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ТУРИСТИЧНУ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ 
Мета. Обґрунтування актуальних питань залучення інвестицій в туристичну галузь та виявлення 

необхідних заходів щодо створення ефективного механізму інвестування в туристичну діяльність в Україні. 
Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є вітчизняна нормативно-

правова база, наукові праці вітчизняних вчених та фахівців-практиків. Для досягнення поставленої мети 
використано низку загальних та спеціальних наукових методів дослідження: діалектичний; монографічний (при 
опрацюванні наукових публікацій); системного аналізу (при дослідженні стану інвестиційного клімату України); 
комплексний аналіз (при формуванні висновків та пропозицій щодо вирішення поставлених завдань) та ін. 

Результати. Обґрунтовано, що туристична галузь може забезпечити мультиплікативний ефект, який 

послужить каталізатором розвитку суміжних галузей, а також вона є привабливою і значимою для розвитку 
соціальної сфери. Систематизовано проблеми, що заважають залученню інвестиційного капіталу в туристичний 
бізнес з метою створення конкурентоздатного на світовому ринку національного туристичного продукту. 

Наукова новизна. Дістало подальшого розвитку обґрунтування напрямків удосконалення механізму 

стимулювання інвестицій у розвиток туристичної галузі, що дає підстави для подальшого пошуку ефективних 
способів вироблення чіткої інвестиційної політики і впровадження дієвих інструментів її реалізації. 

Практична значущість. Результати проведеного дослідження можуть бути використані для вдосконалення 

механізму інвестування в туристичну сферу України, який буде спрямований на поліпшення умов та факторів, що 
впливають на динаміку інвестицій в економіку, зокрема в туристичну індустрію. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, 

туристична сфера, туризм. 
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Dzhereleiko S.D. CURRENT ISSUES FOR INVESTMENT ATTRACTION INTO THE TOURIST INDUSTRY OF 
UKRAINE 

Purpose. The aim of the article is to substantiate the topical issues for attracting investment in the tourism 

industry and identifying the necessary measures to create an effective mechanism for investing in tourism activities in 
Ukraine. 

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research is the domestic normative 

and legal base, scientific works of domestic scientists and practitioners. A number of general and special scientific 
research methods are used to achieve this goal: dialectical; monographic (when working out scientific publications); 
system analysis (when studying the state of the investment climate in Ukraine); a comprehensive analysis (in drawing up 
conclusions and proposals for the solution of the tasks), etc. 

Findings. It is substantiated that the tourism industry can provide a multiplier effect, which will serve as a catalyst 

for the development of related industries and it is attractive and significant for the development of the social sphere. 
Problems that hinder the attraction of investment capital in the tourism business with the aim of creating a competitive 
national tourism product on the world market are systematized. 

Originality. The further development of the substantiation of the directions of improving the mechanism for 

stimulating investment in the development of the tourism industry, which provides the basis for further finding effective 
ways to develop a clear investment policy and the introduction of effective tools for its implementation. 

Practical value. The results of the research can be used to improve the investment mechanism in the tourist 

sphere of Ukraine, which will be aimed at improving the conditions and factors influencing the dynamics of investment in 
the economy, in particular in the tourism industry. 

Key words: investments, investment activity, investment climate, investment attractiveness, tourism sphere, 

tourism. 
 
Джерелейко С.Д. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ТУРИСТИЧЕСКУЮ 

ОТРАСЛЬ УКРАИНЫ 
Цель. Обоснование актуальных вопросов привлечения инвестиций в туристическую отрасль и выявление 

необходимых мероприятий по созданию эффективного механизма инвестирования в туристическую 
деятельность в Украине. 

Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования является 

отечественная нормативно-правовая база, научные труды отечественных ученых и специалистов-практиков. Для 
достижения поставленной цели использован ряд общих и специальных научных методов исследования: 
диалектический; монографический (при обработке научных публикаций) системного анализа (при исследовании 
состояния инвестиционного климата Украины); комплексный анализ (при формировании выводов и предложений 
по решению поставленных задач) и др. 

Результаты. Обосновано, что туристическая отрасль может обеспечить мультипликативный эффект, 

который послужит катализатором развития смежных отраслей, а также она является привлекательной и 
значимой для развития социальной сферы. Систематизированы проблемы, которые мешают привлечению 
инвестиционного капитала в туристический бизнес с целью создания конкурентоспособного на мировом рынке 
национального туристического продукта. 

Научная новизна. Получило дальнейшее развитие обоснование направлений совершенствования 

механизма стимулирования инвестиций в развитие туристической отрасли, что дает основания для дальнейшего 
поиска эффективных способов выработки четкой инвестиционной политики и внедрения действенных 
инструментов ее реализации. 

Практическая значимость. Результаты проведенного исследования могут быть использованы для 

совершенствования механизма инвестирования в туристическую сферу Украины, который будет направлен на 
улучшение условий и факторов, влияющих на динамику инвестиций в экономику, в частности в туристическую 
индустрию. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный климат, инвестиционная 

привлекательность, туристическая сфера, туризм. 
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
ПІДПРИЄМСТВА ЗА ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИМ ПІДХОДОМ 

 
Постановка проблеми. Для створення дієвої системи управління інноваційною діяльністю в 

сучасних умовах ведення господарської діяльності недостатньо класичного механізму менеджменту. 
Необхідною умовою для ефективного ведення інноваційної діяльності на підприємстві є перегляд 
принципів та механізмів управління цим процесом, зокрема, перебудова організаційної та виробничої 
структур підприємства, перегляд стилю управління та адаптування функцій менеджменту в умовах 
активізування інноваційної діяльності. 

Науковий та практичний інтерес до формування ефективних програм інноваційного розвитку 
підприємства обумовлюється низкою обставин, зокрема, тим, що вдало розроблена програма та вміле 
її виконання забезпечать сталий економічний розвиток підприємства, модернізацію виробництва, що, 
безперечно, позначиться на зростанні його конкурентоспроможності. Забезпечити ці результати у 
змозі лише ефективна, орієнтована на відтворювальний процес інноваційна політика підприємства з 
урахуванням стратегічних цілей й використанням сучасних методів в управлінні інноваціями загалом 
та формуванні і реалізації програми інноваційного розвитку зокрема. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам управління інноваційною діяльністю 
підприємства, а також оптимізації цих процесів присвятили свої праці чимало зарубіжних та 
українських науковців, зокрема: І. Т. Балабанов, М. А. Гриньов, М. М. Єрмошенко, А. Г. Іващенко, 
С. В. Князь, І. В. Коновалова, І. В. Кононова, Н. В. Краснокутська, О. Є. Кузьмін, П. П. Микитюк, 
Л. І. Михайлова, Р. А. Фатхутдинов та інші. 

Втім, на сьогодні, остаточно невирішеним залишається наукове питання, який же саме підхід до 
управління є найбільш прийнятним та ефективним при здійсненні підприємствами інноваційної 
діяльності. 

Постановка завдання. Метою статті є розроблення та наукове обґрунтування механізму 
управління інноваційною діяльністю підприємства за програмно-цільовим підходом, який найкраще би 
забезпечував досягнення поставлених цілей через виконання сформованих завдань. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Управління – свідомий цілеспрямований вплив з 
боку суб’єктів (органів управління) на людей чи економічні об’єкти, здійснюваний з метою скерування 
їхніх дій та отримання бажаних результатів [1, с. 764]. 

У свою чергу, під управлінням інноваційною діяльністю підприємства або інноваційним 
менеджментом Балабанов І. Т. розглядає систему управління інноваціями, інноваційним процесом і 
відносинами, що виникають у процесі руху інновацій [2, с. 175]. Микитюк П. П. під інноваційним 
менеджментом розуміє сукупність економічних, мотиваційних, організаційних і правових засобів, 
методів і форм управління інноваційною діяльністю конкретного об’єкта управління з метою 
одержання найоптимальнішим шляхом економічних результатів цієї діяльності [3, с. 13]. 

Основним завданням інноваційного менеджменту є формування знань та навичок, розуміння, 
аналізування та управління інноваційними процесами в організаціях з метою забезпечення її 
життєздатності в умовах жорсткої конкуренції. Важливим при цьому є також врахування особливостей 
управління персоналом в умовах запровадження інновацій, передбачення ризикових ситуацій та 
управління ними, усунення їх негативного впливу при реалізації нововведень [4, с. 11]. 

Управління інноваційною діяльністю підприємства пропонуємо розглядати як процес 
формування, реалізації та оцінювання ефективності програм інноваційного розвитку, які спрямовані на 
досягнення стратегічної мети. 

Українською та світовою наукою напрацьовано чимало підходів до управління інноваційною 
діяльністю. Як показав аналіз наукової літератури, серед багатьох сучасних підходів до управління 
інноваційною діяльністю доцільно виділити наступні: системний, функціональний, традиційний, 
процесний, маркетинговий, ситуаційний, предметний, динамічний, кількісний і якісний та програмно-
цільовий. 

У процесі здійснення інноваційної діяльності, яка передбачає виконання унікальних, нетипових 
робіт, зокрема, розроблення, впровадження нових продуктів, технологій тощо, в умовах динамічного 
зовнішнього середовища найбільш прийнятним та прогресивним саме в управлінні інноваційними 
процесами вважаємо програмно-цільовий підхід, що найкраще забезпечує досягнення поставлених 
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цілей через виконання сформованих завдань. Таким чином, основними перевагами програмно-
цільового підходу до управління інноваційною діяльністю, у порівнянні з іншими, є чітке визначення 
цілей і результату, необхідних ресурсів та термінів виконання, обсягу бюджету, прозорість грошових 
потоків, детальний контроль за процесом реалізації програм інноваційного розвитку та оцінювання 
результатів інноваційної діяльності. 

Уперше програмно-цільовий підхід було використано в СРСР у 20-х роках минулого століття під 
час розроблення державного плану електрифікації. Уже за 20 років після цього основні ідеї цього 
підходу використовувались у процесі реалізації радянської атомної програми, а в 50-х та 60-х роках – 
для розроблення систем ракетного озброєння й освоєння космосу [5]. На сьогодні програмно-цільовий 
підхід набув широкого застосування у державному та регіональному управлінні, зокрема, у 
бюджетуванні, а також в управлінні інвестиційно-інноваційною діяльністю, зокрема, у формуванні та 
реалізації інвестиційно-інноваційних програм на підприємствах різних форм власності та 
організаційно-правових форм. 

Науковці та спеціалісти з державного управління ще не дійшли одностайності щодо самого 
визначення програмно-цільового підходу. Так, Л. І. Дідківська та Л. С. Головко [6, с. 68] зазначають, що 
програмно-цільовий метод – це розроблення важливих програм вирішення найактуальніших 
соціальних, економічних, екологічних, науково-технічних, регіональних проблем розвитку суспільства. 

Стеченко Д. М. вважає, що програмно-цільовий підхід – це система науково-методичних заходів, 
яка забезпечує розв’язання проблем міжгалузевого та міжрегіонального характеру шляхом 
ув’язування цілей з ресурсами. Втім, дані визначення характеризують програмно-цільовий підхід з 
точки зору управління процесами на державному чи регіональному рівнях [7, с. 143]. 

Досліджуючи проблеми програмно-цільового підходу в управлінні інноваціями на підприємстві, 
найбільш вдало, на нашу думку, визначення цьому методу дали В. В. Біліченко та С. О. Романюк [8, 
с. 91], які вважають, що програмно-цільовий метод – це спосіб вирішення великих і складних завдань, 
таких як розроблення інноваційної стратегії розвитку підприємства, завдяки формуванню та 
впровадженню програмних заходів, які орієнтуються на досягнення попередньо поставлених цілей; а 
також Б. А. Райзберг та А. Г. Лобко [9, с. 7], які розглядають програмно-цільовий підхід як спосіб 
вирішення великих і складних проблем шляхом розроблення й реалізації системи програмних заходів, 
орієнтованих на цілі, досягнення яких забезпечує вирішення проблем, що виникли. 

Методологія програмно-цільового підходу передбачає: 
– формування системи цілей та задач вирішення кожної проблеми; 
– визначення шляхів вирішення завдань і вибору оптимального варіанту; 
– розроблення програми вирішення проблем, усунення перешкод для досягнення цілей; 
– визначення необхідних ресурсів і термінів реалізації програми й досягнення кінцевої мети [10, 

с. 51]. 
Сутність програмно-цільового підходу полягає у спрямованості в майбутнє, цільовій орієнтації, 

динамічності і локальній централізації управління. Ці характеристики органічно пов’язані з 
комплексним, системним підходом до управління інноваційною діяльністю [11, с. 23]. 

До переваг програмного-цільового методу І. В. Кононова [11] відносить те, що він забезпечує 
єдність дій, спрямованих на узгодження цілей і задач різних рівнів управління, а також часових 
періодів різної тривалості. Цей метод дає змогу розглядати вирішення проблеми, як цілеспрямований 
процес, що передбачає розукрупнення проблеми на складові частини (задачі), виявлення 
несуперечливості цих частин і їх взаємозв’язок, встановлення пріоритетів, виділення провідної ланки в 
сукупності задач, визначення умов для їх комплексного вирішення. 

Здійснивши аналізування досліджень В. С. Купріянової та І. Ю. Матюшенко [12], які вивчали 
програмно-цільовий підхід у бюджетуванні, можна зазначити, що технологія даного методу дає змогу 
вирішувати наступні завдання: мотивацію та необхідність усунення проблем інноваційної сфери; 
фіксацію вихідного стану існуючої проблеми; формування та обґрунтування системної сукупності 
структурованих, ранжованих за масштабом та вагомістю цілей і їх завдань; формулювання комплексу 
альтернативних заходів; взаємозв’язок з виконавцями; вибір можливих стратегій програми 
інноваційного розвитку щодо вирішення існуючої проблеми; визначення джерел фінансових та 
матеріально-технічних ресурсів; створення та впровадження в дію організаційно-економічних 
механізмів управління програмою інноваційного розвитку; контроль за виконанням; регулювання та 
координацію реалізації програми інноваційного розвитку підприємства. 

Таким чином, можна зазначити, що програмно-цільовий підхід в управлінні інноваціями 
спрямований на виконання поставлених завдань і досягнення кінцевих результатів та, відповідно, 
забезпечує здійснення ефективного оцінювання результатів інноваційної діяльності. Він вимагає 
аналізування наслідків реалізації програм і посилює роль планування при прийнятті інноваційних 
рішень. 

Отож, застосовуючи програмно-цільовий підхід у формуванні програми інноваційного розвитку 
підприємства, необхідно заздалегідь сформувати та визначити заходи, які варто реалізувати для 
досягнення поставленої цілі. При цьому завдання невід’ємно пов’язуються із ресурсно-матеріальними 
можливостями підприємства. 
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Як показав проведений аналіз наукової літератури, програмно-цільовий підхід до управління 
інноваційною діяльністю має притаманні лише йому особливості застосування, від чіткого дотримання 
яких і залежить успішність формування та реалізації програми інноваційного розвитку. 

Програмно-цільовий підхід до управління інноваційними процесами розглядає ціль не як єдину 
систему, а як сукупність цілей і задач, що утворюють багаторівневу, ієрархічно побудовану цільову 
схему; вона ж охоплює всі елементи, досягнення яких дасть можливість вирішити поставлену задачу і 
реалізувати головну мету. Ціль, яку перед собою ставить підприємство, повинна бути чітко визначена 
та обґрунтована. Ціллю підприємства є отримання додаткового прибутку, покращення ефективності 
роботи, підвищення конкурентоспроможності або ж забезпечення своєчасної доставки вантажів чи 
покращення якості обслуговування клієнтів [8, с. 93]. 

Значимість різних цілей на різних етапах реалізації інноваційної програми інноваційного розвитку, 
безумовно, різна. Тому це необхідно врахувати, обираючи шляхи їх реалізації. Реалізація окремих цілей 
можлива в один і той же час, наприклад, забезпечення фінансової стабільності підприємства прямо 
пов’язано зі збільшенням його прибутків. Однак часто покращення результатів діяльності по відношенню 
до однієї цілі може призвести до погіршення результатів з позиції досягнення іншої. Так, наприклад, 
якщо ціллю підприємства є освоєння ним певного сегмента ринку, що є можливим при тимчасовому 
зниженні цін, то це призведе до зменшення прибутків, тобто, до тимчасового віддалення від іншої цілі. 
Тому важливо розробити не лише напрямки програми інноваційного розвитку, а й правильно пов’язати їх 
між собою за допомогою програмно-цільового методу [8, с. 93]. 

Ключове значення для успішної реалізації програм інноваційного розвитку на основі програмно-
цільового підходу має забезпечення необхідної відповідності між усіма їхніми системними 
елементами, врахування необхідності дотримання послідовності та пріоритетності, згідно з 
визначеними елементами [13]. 

Об’єктивне оцінювання ефективності використання ресурсів є наступною притаманною рисою 
програмно-цільового методу. Вона необхідна для вдалого визначення потреби в ресурсах, відповідно 
до реалізуючих заходів, згідно із завданнями програми інноваційного розвитку підприємства [12, с. 6]. 

Зазначені характеристики можна відобразити у вигляді принципів програмно-цільового 
управління інноваційною діяльністю, зокрема таких: 

–  принцип цілісності характеризує програму інноваційного розвитку як цілісний об’єкт, 
незалежно від відомчої приналежності її елементів; 

–  принцип системності – взаємозв’язок елементів, що утворюють певну цілісність, єдність, 
тобто, цей принцип визначає програму інноваційного розвитку у вигляді комплексу упорядкованих, 
взаємопов’язаних та взаємозалежних інноваційних проектів, що утворюють її структуру; 

–  принцип результативності відображає орієнтацію програми на результат, що формулюється у 
вигляді цілей або сукупності цілей, досягнення яких є основним призначенням програми; 

–  принцип узгодження цілей передбачає, що цілі, які покликана досягти програма інноваційного 
розвитку, не повинні суперечити цілям стратегії інноваційного розвитку та загальній стратегії 
підприємства; 

–  принцип сталості цілей передбачає, що встановлені базові величини протягом періоду 
формування та реалізації програми інноваційного розвитку принципово не змінюються; 

–  принцип адекватності вимагає формування такої програми інноваційного розвитку, яка б 
відповідала реальному фінансово-економічному стану підприємства. Тобто, підприємство повинно 
усвідомлювати намір реалізовувати програму, довести доцільність її формування і реалізації та 
володіти спроможністю її реалізувати; 

–  принцип точності передбачає формування програми інноваційного розвитку з відповідним 
ступенем точності показників ресурсів та часу, необхідних для її реалізації, а також показників 
ефективності реалізації такої програми; 

–  принцип відповідальності передбачає розмежування функцій із формування, реалізації та 
контролю за цими процесами між різними функціональними підрозділами підприємства, за виконання 
яких вони безпосередньо несуть відповідальність; 

–  принцип наукової обґрунтованості системи управління інноваційною діяльністю визначає 
урахування економічних законів і наукових підходів до формування та реалізації програми 
інноваційного розвитку підприємства; 

–  принцип контрольованості означає здійснення контролю за всіма етапами інноваційної 
діяльності (формування та реалізації програми інноваційного розвитку) з метою якнайшвидшого 
управлінського реагування на критичні події; 

–  принцип співставності визначає єдині підходи щодо формування звітних даних за 
результатами реалізації різних програм інноваційного розвитку, що забезпечує адекватне 
узагальнення результатів інноваційної діяльності підприємства; 

–  принцип ефективності вимагає розроблення такого варіанту програми інноваційного розвитку, 
за якого при наявних обмеженнях використання ресурсів і часу буде отримано найбільший фінансово-
економічний ефект. 
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З огляду на вищенаведене, до побудови механізму управління інноваційною діяльністю 
підприємства, на нашу думку, слід застосовувати програмно-цільовий підхід (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Механізм управління інноваційною діяльністю підприємства за програмно-
цільовим підходом 

Джерело: розроблено автором 
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собівартості, трудомісткості виробництва продукту чи надання послуги, так і альтруїстичні – створення 
суспільного блага, ліків від смертельних хвороб, екологічно чистих продуктів чи технологій тощо). Після 
визначення цілей інноваційної діяльності проводиться аналізування їх відповідності загальній стратегії 
підприємства за ієрархічним рівнем. Відповідно, вище місце займає загальна стратегія підприємства, 
тому при виявленні невідповідностей визначені цілі інноваційної діяльності переглядаються. 

Передпрограмний етап процесу управління інноваційною діяльністю покликаний визначити 
готовність підприємства до формування та реалізації програми інноваційного розвитку. На першій 
стадії цього етапу пропонуємо оцінювати рівень готовності підприємства до підготовки та реалізації 
програми інноваційного розвитку за трьома рушійними мотивами: намір, доцільність та можливість. На 
наступній стадії зазначеного етапу пропонуємо здійснювати оцінювання позиціонування окремого 
підприємства у системі координат моделі «намір – доцільність – можливість» шляхом узагальнення 
критеріїв аналізування, а саме: наміру – ціннісний, інформаційний, креативний, науковий, 
професійний; доцільності – зовнішнє середовище, фінансовий результат, час, суперечливість, 
нездоланні загрози та ризики; можливості – фінансові ресурси, кадри, матеріально-технічна складова, 
інформація та комунікації, маркетинг. 

Програмний етап управління інноваційною діяльністю підприємства, у свою чергу, відображає 
процес формування програми інноваційного розвитку. На першій стадії цього етапу слід проводити 
формування типової програми паралельно із формуванням програми інноваційного розвитку, яку 
підприємство має намір реалізовувати. Якщо ж підприємство здійснює інноваційну діяльність протягом 
тривалого періоду, попередньо реалізовувало програми інноваційного розвитку та має сформовану 
типову програму, то до неї лише вносяться корективи відповідно до поточного стану зовнішнього 
середовища, стратегічних пріоритетів підприємства тощо. Після цього здійснюється підготовка 
інноваційних проектів у межах розробленої програми інноваційного розвитку. На завершальній стадії 
програмного етапу механізму управління інноваційною діяльністю за програмно-цільовим підходом 
здійснюється попереднє оцінювання ефективності програми інноваційного розвитку за наступними 
параметрами: оптимізація показників, які характеризують ефективність програми і виходять з цілей, на 
досягнення яких вона спрямована; мінімізація часу, витраченого понад запланований для реалізації 
програми; мінімізація додаткових ресурсів, витрачених на приведення результативних показників 
оцінки програми до оптимального стану. 

Під час організаційно-практичного етапу процесу управління інноваційною діяльністю 
підприємства відбувається, власне, реалізація програми інноваційного розвитку. В рамках цього етапу 
визначаються та розмежовуються функції структурних підрозділів підприємства, задіяних у процесі 
реалізації програми та визначаються методи управління процесом реалізації програми. Варто 
наголосити, що для досягнення максимальної ефективності програми інноваційного розвитку 
необхідно використовувати сучасні інструменти її реалізації. На останній стадії цього етапу 
відбувається сам процес реалізації програми інноваційного розвитку відповідно до вибраних методів 
та розподілених функціональних обов’язків. 

Контрольно-діагностичний етап інноваційного процесу на підприємстві покликаний виявити 
можливі недоліки та порушення у процесі реалізації програми інноваційного розвитку. Першою 
стадією цього етапу є визначення та розмежування контрольних функцій підрозділів підприємства, 
задіяних у процесі реалізації програми. Після цього запропонованим нами механізмом управління 
інноваційною діяльністю підприємства передбачено здійснення поточного індикативного контролю за 
процесом реалізації програми. Контроль за реалізацією програми інноваційного розвитку пропонуємо 
здійснювати за трьома основними детермінантами, зазначеними під час опису програмного етапу 
процесу управління інноваційною діяльністю, а саме: індикаторами часу, обсягу ресурсів та 
результату. На завершальних стадіях контрольно-діагностичного етапу необхідно здійснити 
аналізування отриманих у результаті контролю відхилень фактичних показників від планових та 
прийняти необхідні управлінські рішення. 

Результуючий етап механізму управління інноваційною діяльністю підприємства забезпечує 
підведення підсумків за результатами реалізації програми інноваційного розвитку. Таким чином, на 
першій стадії цього етапу здійснюється вибір переліку показників для аналізування впливу 
інноваційної діяльності на фінансовий стан підприємства. Далі необхідно сформувати звітні дані за 
результатами реалізації програми. Такими звітними даними можуть бути фінансова звітність 
підприємства, сформована за період реалізації програми інноваційного розвитку, та скоригована 
(інноваційна) фінансова звітність підприємства за аналогічний період. На наступних стадіях 
результуючого етапу процесу управління інноваційною діяльністю пропонуємо проводити аналітичні 
роботи для визначення впливу інноваційної діяльності на фінансовий стан підприємства, а також для 
визначення фінансово-економічної ефективності програми інноваційного розвитку. За результатами 
такого аналізування для наочності результатів доцільно сформувати аналітичну карту. Це дасть змогу 
краще узагальнити результати аналізу. Далі, відповідно до сформованої аналітичної карти, 
визначаємо фінансово-економічну ефективність реалізації програми інноваційного розвитку як у 
кількісних, так і в якісних показниках. На завершальній стадії результуючого етапу пропонуємо 
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визначати ефективність реалізованої програми інноваційного розвитку відповідно до поставлених 
цілей та формувати рекомендації за результатами здійснення інноваційної діяльності. 

Варто зазначити, що ефективність здійснення інноваційної діяльності відповідно до поставлених 
цілей може бути не лише комерційною, а й соціальною (створення суспільного блага, підвищення 
рівня добробуту, умов праці тощо), екологічною (зменшення шкідливих викидів у атмосферу, 
підвищення екологічності виробництва, покращення системи утилізації відходів виробництва тощо), 
науково-технічною (розвиток наукових, технологічних і технічних знань, поширення науково-
технологічних розробок у суспільстві, підвищення інноваційного потенціалу підприємства та держави 
тощо) та ресурсною (зниження матеріаломісткості, трудомісткості виробництва, зниження споживання 
природних ресурсів, зростання фондовіддачі виробництва тощо). Таким чином, після завершення 
реалізації програми інноваційного розвитку проводиться оцінювання ефективності здійснення 
інноваційної діяльності відповідно до рівня досягнення поставлених цілей. 

Реалізація запропонованого механізму управління інноваційною діяльністю підприємства за 
програмно-цільовим підходом забезпечує ряд переваг у порівнянні із застосуванням інших підходів до 
такого управління, зокрема: 

1. Спрямованість на конкретний результат у межах визначеного часу та обсягу ресурсів, 
необхідних для досягнення цілей, а не лише прогнозування майбутнього стану системи. 

2. Концентрація управління на програмі інноваційного розвитку, а не на виконанні певних 
функцій менеджменту. 

3. Можливість контролю та впливу на процес здійснення інноваційної діяльності під час 
реалізації програми інноваційного розвитку. 

4. Особливий спосіб впливу на систему управління інноваційною діяльністю. У центрі ставиться 
не інноваційна діяльність сама по собі, а управління програмою інноваційного розвитку, її елементами 
та програмними діями. 

5. Можливість ефективно оцінити провадження інноваційної діяльності за результатами 
реалізації програми інноваційного розвитку на підприємстві. 

6. Концентрація обмежених матеріальних, трудових і фінансових ресурсів на вирішення 
принципових питань інноваційної діяльності підприємства, від яких залежить подальший його 
розвиток, що вкрай актуально для сучасних умов ведення господарської діяльності. 

7. Забезпечення єдності методологічних та методичних підходів до виконання завдань 
інноваційної діяльності підприємства. 

8. Програмно-цільове управління інноваційною діяльністю активізує аналітичну роботу на 
підприємстві, що сприяє, у першу чергу, зниженню терміну управлінського реагування на критичні 
події, які впливають на процес реалізації програми інноваційного розвитку. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, програмно-цільовий підхід є одним із 
найдієвіших у процесі формування та реалізації програми інноваційного розвитку підприємства та 
орієнтований на кінцевий результат і досягнення поставлених цілей. Основними аргументами на 
користь управління інноваційною діяльністю підприємства за програмно-цільовим підходом є чітке 
визначення цілей і результату, необхідних ресурсів та термінів виконання, визначений обсяг бюджету, 
прозорість грошових потоків, детальний контроль за процесом реалізації програми інноваційного 
розвитку та оцінювання результатів інноваційної діяльності.  

Використання програмно-цільового підходу в управлінні інноваційною діяльністю сприятиме 
переходу від практики забезпечення коштів на інновації до оцінювання кінцевих результатів, а також 
підвищення відповідальності під час реалізації програми інноваційного розвитку. Використання 
програмно-цільового підходу у формуванні та реалізації програми інноваційного розвитку водночас 
дасть змогу покращити економічні показники діяльності підприємства, підвищити його 
конкурентоспроможність. А запропонований механізм управління інноваційною діяльністю за 
програмно-цільовим підходом дає змогу забезпечувати стабільну динаміку інноваційного розвитку 
через досягнення цілей підприємства та створення умов для ефективної його діяльності у 
довгостроковій перспективі. 
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Бойчук А.Б. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИМ ПІДХОДОМ 
Мета. Розроблення та наукове обґрунтування механізму управління інноваційною діяльністю підприємства 

за програмно-цільовим підходом, який найкраще би забезпечував досягнення поставлених цілей через виконання 
сформованих завдань. 

Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою проведеного дослідження є наукові 

праці вітчизняних та зарубіжних вчених за досліджуваною тематикою, українська нормативно-правова база. У 
процесі дослідження використано такі методи наукового пізнання: порівняння та узагальнення – для теоретичного 
узагальнення, уточнення понятійного апарату, формування висновків; аналогії, групування та аналізування – для 
розроблення та теоретичного обґрунтування механізму управління інноваційною діяльністю підприємства; 
графічний – для наочного відображення результатів дослідження. 

Результати. Розглянуто сутність програмно-цільового підходу до управління інноваційною діяльністю на 

підприємстві, яка полягає у спрямованості в майбутнє, цільовій орієнтації, динамічності і локальній централізації 
управління. Визначено та охарактеризовано принципи програмно-цільового підходу, зокрема: цілісність, 
системність, результативність, узгодженість цілей, сталість цілей, адекватність, точність, відповідальність, 
наукова обґрунтованість, контрольованість, співставність та ефективність. Запропоновано механізм управління 
інноваційною діяльністю підприємства, який базується на програмно-цільовому підході до управління та 
складається із шести етапів: цільового, передпрограмного, програмного, організаційно-практичного, контрольно-
діагностичного та результуючого. 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu/Ekon/2009_6/16.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu/Ekon/2009_6/16.pdf


ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННОО--ІІННВВЕЕССТТИИЦЦІІЙЙННАА  ДДІІЯЯЛЛЬЬННІІССТТЬЬ 

 

 135 

Наукова новизна. Запропоновано механізм управління інноваційною діяльністю підприємства за 

програмно-цільовим підходом, який, на відміну від інших, дає змогу забезпечувати стабільну динаміку 
інноваційного розвитку через досягнення цілей підприємства та створення умов для ефективної його діяльності у 
довгостроковій перспективі. 

Практична значущість. Отримані результати дослідження можуть бути використані у практичній діяльності 

промислових підприємств України, які здійснюють розроблення та реалізацію інноваційних програм.  
Ключові слова: програма інноваційного розвитку, програмно-цільовий підхід, інноваційний проект, 

інструментарій інноваційної програми. 
 

Boichuk A.B. MECHANISM FOR MANAGEMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE BY 
PROGRAM AND TARGET APPROACH 

Purpose. The aim of the article is the development and scientific substantiation of the mechanism of management 

of innovative activity of the enterprise according to the program-target approach, which would best ensure the 
achievement of the set goals through fulfilment of the established tasks. 

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research is the scientific works of 

domestic and foreign scientists on the subject, the Ukrainian legal and regulatory framework. The following methods of 
scientific knowledge are used in the process of research: comparisons and generalizations – for theoretical 
generalization, clarification of the conceptual apparatus, the formation of conclusions; analogy, grouping and analysis – 
for the development and theoretical substantiation of the mechanism of management of innovative activity of the 
enterprise; graphic – for visual display of research results. 

Findings. The essence of the program-target approach to management of innovative activity at the enterprise, 

which is orientation towards the future, target orientation, dynamism and local centralization of management, is 
considered. The principles of the program and target approach are defined and characterized, in particular: integrity, 
systematic, efficiency, consistency of goals, sustainability of goals, adequacy, accuracy, responsibility, scientific validity, 
controllability, comparability and efficiency. The mechanism for management of innovative activity of the enterprise is 
proposed, which is based on the program and target approach to management and consists of six stages: the target, 
preprogramming, software, organizational and practical, control and diagnostic and resultant. 

Originality. The mechanism for management of innovative activity of the enterprise is proposed based on the 

program and target approach, which, unlike the others, allows providing stable dynamics of innovative development 
through achievement of the goals of the enterprise and creation of conditions for its effective operation in the long-term 
perspective. 

Practical value. The obtained results of the research can be used in the practical activity of industrial enterprises 

of Ukraine, which carry out the development and implementation of innovative programs. 
Key words: program of innovative development, program and target approach, innovative project, tools of 

innovation program. 
 

Бойчук А.Б. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО 
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОМУ ПОДХОДУ 

Цель. Разработка и научное обоснование механизма управления инновационной деятельностью 

предприятия по программно-целевому подходу, который наилучше обеспечивал бы достижение поставленных 
целей через выполнение сформированных задач. 

Методика исследования. Теоретической и методологической основой проведенного исследования 

являются научные труды отечественных и зарубежных ученых по исследуемой тематике, украинская 
нормативно-правовая база. В процессе исследования были использованы следующие методы научного 
познания: сравнение и обобщение – для теоретического обобщения, уточнения понятийного аппарата, 
формирования выводов; аналогии, группировки и анализа – для разработки и теоретического обоснования 
механизма управления инновационной деятельностью предприятия; графический – для наглядного отображения 
результатов исследования. 

Результаты. Рассмотрена сущность программно-целевого подхода к управлению инновационной 

деятельностью на предприятии, которая заключается в направленности в будущее, целевой ориентации, 
динамичности и локальной централизации управления. Определены и охарактеризованы принципы программно-
целевого подхода, в частности: целостность, системность, результативность, согласованность целей, 
постоянство целей, адекватность, точность, ответственность, научная обоснованность, контролируемость, 
сопоставимость и эффективность. Предложен механизм управления инновационной деятельностью 
предприятия, основанный на программно-целевом подходе к управлению и состоит из шести этапов: целевого, 
предпрограммного, программного, организационно-практического, контрольно-диагностического и 
результирующего. 

Научная новизна. Предложен механизм управления инновационной деятельностью предприятия по 

программно-целевому подходу, который, в отличие от других, позволяет обеспечивать стабильную динамику 
инновационного развития через достижение целей предприятия и создание условий для эффективной 
деятельности в долгосрочной перспективе. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования могут быть использованы в 

практической деятельности промышленных предприятий Украины, которые осуществляют разработку и 
реализацию инновационных программ. 

Ключевые слова: программа инновационного развития, программно-целевой подход, инновационный 

проект, инструментарий инновационной программы. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ГАЛУЗІ:  
МЕТОДИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ 

 
Постановка проблеми. Прийняття та реалізація інвестиційних рішень базуються на всебічному 

аналізі альтернатив, дослідженні інвестиційних можливостей, оцінюванні ефективності та 
прибутковості вкладень, техніко-економічному обґрунтуванні та ін. На інвестиційну привабливість 
об’єкта впливає велика кількість факторів зовнішнього середовища, тому її оцінювання доцільно 
проводити із врахуванням стану галузі в цілому та соціального потенціалу регіону чи країни. Більшість 
сучасних інструментів аналізу ґрунтується на використанні експертного оцінювання, яке має 
суб’єктивний характер, що і викликає необхідність удосконалення існуючих методів оцінювання 
інвестиційної привабливості з використанням формалізованого прогнозування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання оцінювання інвестиційної привабливості 
галузей промисловості досліджували: Л. В. Минько [1], який розглянув галузі промисловості в ракурсі 
регіону; А. А. Арошидзе [2], яка запропонувала власний підхід до оцінювання окремої галузі 
промисловості; А. А. Пересада та інші. Тему оцінювання соціального потенціалу регіону можна 
зустріти в працях багатьох вітчизняних та закордонних вчених, серед яких можна виділити роботи 
О. Бостанової [3], В. Прохорової [4] та інші [5; 6]. Проте питання такого оцінювання все ще 
залишається недостатньо дослідженим, оскільки головною проблемою є вибір оптимальної моделі та 
факторів оцінювання галузі як економічної системи з точки зору портфельних інвестицій у галузь. 

Постановка завдання. Метою даної статті є удосконалення методики оцінювання інвестиційної 
привабливості галузей промисловості з точки зору портфельних інвестицій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для оцінювання інвестиційної привабливості 
галузей регіону доволі розповсюдженою є рейтингова оцінка, яка, більшою мірою, є модифікацією 
багатовимірного аналізу. Під рейтингом зазвичай розуміють критерії діяльності підприємств галузі та 
їх положення відносно інших галузей. Для побудови рейтингів широко використовувалося експертне 
оцінювання, що не дозволяло збільшити рівень об’єктивності оцінки, оскільки значення деяких 
показників доволі складно оцінити кількісно [1], як, наприклад, ресурсозабезпеченість металургійної 
промисловості. 

На думку авторів, використання багатовимірного аналізу значно ускладнює процес оцінювання 
інвестиційної привабливості та збільшує витрати на збір та обробку необхідної інформації. Певною 
проблемою також є відсутність уніфікації досліджень, тобто необхідність складати окремі моделі 
оцінювання для кожної галузі. В даному дослідженні пропонується оцінювати інвестиційну 
привабливість галузі на основі наявних фінансових результатів діяльності підприємств галузі та 
соціального потенціалу регіону. Для оцінювання фінансових результатів компанії пропонуємо 
використати два скорингові індекси, розроблені аналітичним відділом компанії YouControl: 

– FinScore – скоринговий індекс фінансової стійкості компанії, що базується на 10 фінансових 
індикаторах, які комплексно відображають стан ліквідності, платоспроможності, рентабельності та 
ділової активності компанії. Індекс відображає фінансовий стан компанії відносно інших у галузі [7]; 

– MarketScore – скоринговий індекс ринкової потужності компанії, що ґрунтується на 10 
індикаторах, які комплексно відображають ринкову частку компанії, її місце в галузі та динаміку росту у 
порівнянні з конкурентами. Індекс відображає ринкову потужність компанії відносно інших у галузі [8]. 

Для отримання загальної інформації про компанію, що міститиме дані як про положення компанії 
на ринку, так і про її фінансовий стан, усереднюємо показники фінансового та маркетингового 
скорингу, отримуємо середнє арифметичне показників компаній по галузі, додаємо показник 
соціального потенціалу для галузі по регіону (країні). 

Загальна формула оцінки має наступний вигляд: 
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де IAI  (Investments Attractiveness Index) – показник інвестиційної привабливості галузі 
промисловості; 

i
FSI

 – FinScoreIndex для певної компанії ринку за рік; 

i
MSI

 – MarketScoreIndex для певної компанії ринку за рік; 
n  – кількість розглянутих компаній з вибірки; 

SPI  – комплексний показник соціального потенціалу регіону. 
 
Соціальний потенціал регіону з точки зору портфельного інвестора можна сформулювати 

наступним чином: 
– відношення кількості зайнятих працівників галузі промисловості та сальдо міграції (що може 

змінити ситуацію в будь-який бік) до загальної кількості працівників промисловості, що продемонструє 
частку даної галузі в розподілі людських ресурсів регіону; 

– відношення кількості випущених фахівців з ВНЗ (І-IV рівнів акредитації) до кількості прийнятих 
абітурієнтів, що продемонструє потенціал регіону в підготовці кадрів; 

– відношення кількості безробітних до загальної кількості зайнятих. 
Пропонована формула оцінки соціальних факторів має наступний вигляд: 
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де SPI  (Social Potential Index) – комплексний показник соціального потенціалу регіону; 

EPIS  (Employed Population in Industry Sector) – середньооблікова кількість зайнятих 
працівників в певній галузі промисловості; 

EPI  (Employed Population in Industry) – загальна кількість працівників промисловості; 

EP  (Employed Population) – загальна кількість зайнятих працівників; 

UEP  (Unemployed Population) – загальна кількість безробітних; 

NM  (Net Migration) – сальдо міграції; 

PS  – кількість випущених фахівців з ВНЗ на рік; 

EA  – кількість прийнятих абітурієнтів (ВНЗ І-IV рівнів акредитації). 
За основу для інтерпретації результатів оцінювання інвестиційної привабливості 

запропонованим методом було взято та розширено шкалу для оцінювання FinScore та MarketScore. 
Шкалу наведено нижче: 

– 5.3IAI  – низька привабливість; 

– 45.3  IAI  – нижче середнього; 

– 5.44  IAI  – середній рівень; 

– 55.4  IAI  – вище середнього; 

– 5IAI  – висока привабливість. 
Для демонстрації оцінювання інвестиційної привабливості запропонованим методом було 

вирішено взяти наступні галузі промисловості: «Машинобудування: виробництво повітряних і 
космічних літальних апаратів, супутнього устаткування» та «Металургійне виробництво», регіон – уся 
Україна. 

Із скороченим переліком компаній для обох розглянутих галузей промисловості, використаних 
під час розрахунків та показників фінансового і маркетингового скорингу для кожної компанії станом на 
певний рік можна ознайомитись у табл. 1-2, а з демографічними даними Державної служби статистики 
– у табл. 3. 

Таблиця 1 
Перелік компаній та скорингових показників для галузі промисловості «Машинобудування: 

виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування» 
 

Назва підприємства 
Показники 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 

ДП Авіакон 
2.6 2.7 3.5 3.3 3.2 

2.8 3.7 4 3.9 3.4 
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продовження табл. 1 

1 2 3 4 5 6 

ДНВП Об’єднання Комунар 
2.6 2.7 3.1 2.6 2 

3.7 3.6 3 3 3 

ДП Антонов 
2.9 3 3 2.9 2.7 

3.6 3.8 3.7 3.6 3.4 

ДП Завод 410 ЦА 
2.1 2.2 1.9 2.7 2.9 

4 3.9 3.2 3.9 2.9 

ДП КБ Південне ім. М.К. Янгеля 
2.3 2.2 1.6 1.6 2.8 

3.8 3.8 3.9 3.8 4 

ДП Укркосмос 
1.3 1.4 1.7 2.3 1.9 

3.6 3.2 2.8 3.5 3.8 

ПАТ Мотор Січ 
3.2 3.3 3.4 3.4 2.9 

3.7 3.8 3.8 3.8 3.4 

ПАТ Хартрон 
2.3 2.4 3 3 2.7 

3.3 3.9 4 3.5 2.8 

ТОВ Аеропракт 
2.1 2.6 3.2 3.5 3.1 

2.6 3.2 3.1 4 3.6 

ТОВ НВК Авіоніка 
2.6 1.9 3.3 2 2.4 

3.9 3.4 3.6 3 3.9 

Джерело: укладено авторами на основі даних компанії YouControl 

Таблиця 2 
Перелік компаній та скорингових показників для галузі промисловості 

 «Металургійне виробництво» 
 

Назва підприємства 
Показники 

2012 2013 2014 2015 2016 

ДП НВЦ Титан ІЕЗ ім. Є.О.Патона НАН України 
1.7 3.9 3.2 3.5 2.8 

3.9 3.4 3.3 3.9 3 

ПАТ Iнтерпайп Нижньоднiпровський трубопрокатний завод 
2.5 2.2 1.8 1.5 1.3 

3.8 3.3 3.1 3.3 3 

ПАТ Алчевський металургійний комбінат 
1.2 1.5 1.5 1.4 1.1 

3.3 3.9 3.4 2.9 3.5 

ПАТ Арселорміттал 
2.1 2.3 2.7 2.7 2.9 

3.8 3.5 3.8 3.8 3.7 

ПАТ Днiпроважмаш 
2.8 2.2 2.4 2.5 1.5 

3.8 3.4 3.9 3.3 3 

ПАТ Енергомашспецсталь 
2.1 1.3 1.2 1.2 1.2 

3.3 3.1 3.8 3.2 3.8 

ПАТ Запорізький завод феросплавів (ЗФЗ) 
1 1.3 2.3 1.5 2.1 

2.9 3.5 4 3.9 3.7 

ПАТ ЗМК Запоріжсталь 
1.6 2.1 2.8 2.7 3.2 

3.3 3.4 3.9 3.8 3.7 

ПАТ Інтерпайп НТЗ 
2.8 1.8 2.3 2.6 1.4 

3.7 3.3 3 3.3 3 

ПАТ Кременчуцький сталеливарний завод (КСЗ) 
2.5 2.8 1.6 1.4 2.1 

3.7 3.1 2.9 3 3.4 

ПрАТ Днепроспецсталь ім. А. М. Кузьміна 
1.6 2.2 1.7 1.7 1.5 

3.4 3.1 3.4 3.8 3.4 

ПрАТ МК Азовсталь 
1.8 1.9 2.6 1.8 2.1 

3.3 3.1 3.4 3.7 3.8 

Джерело: укладено авторами на основі даних компанії YouControl 
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Таблиця 3 
Демографічні дані (тис. осіб) 

 

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 

Зайняте населення в промисловості 3236.7 3170.0 2898.2 2573.9 2494.8 

Зайняте населення в галузі промисловості 
«Машинобудування: виробництво повітряних і 
космічних літальних апаратів, супутнього 
устаткування» 

63 62.5 58.3 54.9 48.6 

Зайняте населення в галузі промисловості 
«Металургійне виробництво» 

242.3 212.9 198.7 183.3 159.9 

Безробітне населення у віці 15-70 років  1589.8 1510.4 1847.6 1654.7 1678.2 

Зайняте населення у віці 15-70 років 19261.4 19314.2 18073.3 16443.2 16276.9 

Сальдо міграції 61.844 31.913 22.592 14.233 10.62 

Кількість прийнятих абітурієнтів ВНЗ на рік 440.1 441.9 361.1 323.1 313.8 

Кількість випущених фахівців з ВНЗ на рік 612.9 576.3 484.5 447.4 386.7 

Джерело: укладено авторами на основі [9-14] 

 
Розраховане значення показника соціального потенціалу запропонованим методом для обох 

розглянутих галузей промисловості подано в табл. 4. 
Таблиця 4 

Розраховане значення показника соціального потенціалу (SPI) 
 

Галузь промисловості 
Розраховане значення показника на рік 

2012 2013 2014 2015 2016 

«Машинобудування: виробництво 
повітряних і космічних літальних апаратів, 
супутнього устаткування» 

1.351848 1.258947 1.267417 1.310939 1.152948 

«Металургійне виробництво» 1.40544 1.304873 1.31586 1.360824 1.197561 

Джерело: розробка авторів 

 
Застосуванням формули (1) до показників соціального потенціалу отримано набір показників 

інвестиційної привабливості для кожної з розглянутих галузей промисловості, який подано в табл. 5. 
Таблиця 5 

Розраховане значення показника інвестиційної привабливості (ІАІ) 
 

Галузь промисловості 
Розраховане значення показника на рік 

2012 2013 2014 2015 2016 

«Машинобудування: виробництво 
повітряних і космічних літальних апаратів, 
супутнього устаткування» 

3.510938 3.668038 4.051507 4.131393 3.848402 

«Металургійне виробництво» 3.824428 3.882722 3.957 4.004495 3.745662 

Джерело: розробка авторів 

 
На рис. 1 та 2 подано графіки інвестиційної привабливості для кожної з галузей відповідно до 

року. 
Тенденцію зміни привабливості на графіку для галузі промисловості «Металургійне 

виробництво» можна пояснити економічною кризою 2013–2016 років, розгортанням воєнних дій на 

Сході країни, розташуванням значної кількості великих підприємств галузі на тимчасово окупованих 
територіях та пов’язані з цим труднощі постачання сировини та палива з непідконтрольних державі 
територій, що негативно позначилося на промисловості в цілому. Складна ситуація в промисловості 
призвела до масштабних звільнень у зазначених роках, що відображено на графіку. 

Для галузі «Машинобудування: виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, 
супутнього устаткування» тенденцію спадання привабливості у 2016 році можна пояснити розірванням 
економічних договорів з РФ на постачання комплектуючих деталей, складністю пошуку субститутів, 
загальним спаданням обсягів виробництва в промисловості та вимушеною переорієнтацією деяких 
підприємств на виробництво нових видів продукції. 

 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ    44’’22001188[[4411]]  
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 140 

Інвестиційна привабливість для галузі промисловості 

«Машинобудування: виробництво повітряних і космічних 

літальних апаратів, супутнього устаткування»
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Рис. 1. Графік інвестиційної привабливості галузі промисловості  

«Машинобудування: виробництво повітряних і космічних літальних апаратів,  
супутнього устаткування» 

Джерело: розробка авторів 
 

Інвестиційна привабливість для галузі промисловості 

"Металургійне виробництво"
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Рис. 2. Графік інвестиційної привабливості галузі промисловості 
 «Металургійне виробництво» 

Джерело: розробка авторів 

 
Проте, хоч показники 2016 року досить невтішні, лінія тренду інвестиційної привабливості 

попередніх років відобразить впевнену тенденцію до зростання, що свідчить про наявний потенціал. В 
разі правильного керування підприємствами галузі та виважених інвестицій, наступний показник 
інвестиційної привабливості може продовжити глобальний тренд зростання, а злам графіку близько 
2016 року можна буде трактувати аналогічно до виходу показника за нижню границю хвиль 
Боллінджера. 

Висновки з проведеного дослідження. Розроблений метод дозволяє уніфікувати оцінювання 
галузей промисловості, зменшуючи витрати на збір та обробку даних. За наявності оцінки певної 
галузі за декілька років, отриманий набір показників може бути використано у часових рядах чи інших 
моделях прогнозування. Також метод може бути розширено за допомогою показників політичної 
ситуації в регіоні чи країні, які не було розглянуто. Крім того, відсутність необхідності побудови 
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додаткових специфічних моделей дозволить масштабувати метод для оцінювання інших галузей 
економіки. 
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Калюжна Ю.В., Дубовик А.П. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ГАЛУЗІ: МЕТОДИЧНИЙ ТА 

ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ 
Мета. Удосконалення методики оцінювання інвестиційної привабливості галузей промисловості з точки 

зору портфельних інвестицій. 
Методика дослідження. Для досягнення визначеної мети застосовувався комплекс загальнонаукових та 

спеціальних методів: статистичний метод обробки даних, метод групування, порівняння – для представлення змін 
у тенденціях розвитку галузей машинобудування, а також соціальних факторів впливу; аналізу, синтезу, індукції, 
дедукції, абстрагування – для узагальнення існуючих та формування нових теоретико-методичних положень 
щодо специфіки врахування та оцінювання факторів впливу на інвестиційну привабливість галузі 
машинобудування; економіко-математичного моделювання – для розробки та удосконалення методичних 
підходів щодо оцінювання інвестиційної привабливості галузей. 

Результати. Розглянуто проблему оцінювання інвестиційної привабливості галузі промисловості з метою 

здійснення портфельних інвестицій. Удосконалено методичний підхід для її визначення та оцінювання на основі 
наявних фінансових результатів діяльності підприємств галузі та соціального потенціалу регіону. Для оцінювання 
фінансових результатів компанії запропоновано використати скорингові індекси. Оцінено інвестиційну 
привабливість галузі промисловості «Машинобудування: виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, 
супутнього устаткування» та «Металургійне виробництво». 

Наукова новизна. Удосконалено методику оцінювання інвестиційної привабливості галузей 

промисловості, яка, на відміну від існуючих, ґрунтується на скорингових індексах фінансової стійкості та ринкової 
потужності компанії і враховує фактори впливу соціального потенціалу регіону, що формує науково-практичне 
підґрунтя для прийняття управлінських рішень для здійснення портфельних інвестицій. 

Практична значущість. Запропонована методика дає змогу уніфікувати оцінювання інвестиційної 

привабливості галузей промисловості, зменшуючи витрати на збір та обробку даних, замінюючи побудову 
специфічних моделей для кожної галузі оцінюванням фінансових результатів діяльності підприємств галузі та 
соціального потенціалу регіону. Виконуючи оцінювання запропонованим методом, отриманий набір показників 
може бути використано у часових рядах чи інших моделях прогнозування. Метод може бути розширено за 
допомогою показників політичної ситуації в регіоні або країні, а також із врахуванням впливу існуючих бар’єрів на 
ринку. Відсутність необхідності побудови додаткових специфічних моделей дозволяє масштабувати метод для 
оцінювання інших галузей економіки. 

Ключові слова: інвестиційна привабливість галузі, промисловість, скорингове оцінювання. 

 
Kaliuzhna Yu.V., Dubovyk A.P. INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF INDUSTRIES: METHODICAL AND 

PRACTICAL ASPECTS 
Purpose. The purpose of this article is to improve the method of the investment attractiveness assessment of 

industries in terms of portfolio investment. 
Methodology of research. To achieve the specified goal, a complex of general scientific and special methods 

was applied such as a statistical method of data processing, a method of grouping and comparing to represent changes 
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in the development trends of the engineering and the social factors of influence. The methods of analysis, synthesis, 
induction, deduction and abstraction were used to summarize the existing and to form new theoretical and 
methodological statements about the specifics of accounting and assessing factors influencing the investment 
attractiveness of the engineering industry. Methods of economic and mathematical modeling were used also to develop 
and improve methodological approaches to assess the investment attractiveness of industries. 

Findings. The problem of the investment attractiveness assessment of the industry for the purpose of portfolio 

investments was explored. The methodical approach was improved for its determination and assessment based on the 
available financial results of the industry’s enterprises and the social potential of the region. To assess the financial 
results of the company it was proposed to use scoring indices. The investment attractiveness of the aircraft and 
metallurgical industries was assessed. 

Originality. The originality consists in the improvement of the industries investment attractiveness assessment 

method, which, unlike the existing ones, is based on the scoring indexes of financial stability and market capacity of a 
company and takes into account influential factors of the social potential of the region, which forms the scientific and 
practical basis for making management decisions for portfolio investing. 

Practical value. The proposed method allows to unify the assessment of the investment attractiveness of 

industries, reducing the cost of data collecting and processing. It allows to avoid specifying of complicated models for 
each industry by evaluating the financial performance of enterprises in the industry and the social potential of the region. 
While performing the assessment using the proposed method, the resulting set of indicators can be used in time series 
or other forecasting models. The method can also be expanded with indicators of the political situation in a region or 
country, and with taking into account the influence of existing barriers on the market as well. Since there is no 
requirement to build additional specific models it allows to scale the method for assessing other sectors of the economy. 

Key words: investment attractiveness of the industry, industry, scoring 
 
Калюжная Ю.В., Дубовик А.П. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛЕЙ: 

МЕТОДИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
Цель. Усовершенствование методики оценивания инвестиционной привлекательности отраслей 

промышленности с точки зрения портфельных инвестиций. 
Методика исследования. Для достижения поставленной цели был применен комплекс общенаучных и 

специальных методов: статистический метод обработки данных, метод группирования, сравнения – для 
представления изменений в тенденциях развития отраслей машиностроения, а также социальных факторов 
влияния; анализа, синтеза, индукции, дедукции, абстрагирования – для обобщения существующих и 
формирования новых теоретико-методических положений о специфике учета и оценивания факторов влияния на 
инвестиционную привлекательность отрасли машиностроения; экономико-математического моделирования – 
для разработки и совершенствования методических подходов к оцениванию инвестиционной привлекательности 
отраслей. 

Результаты. Рассмотрена проблема оценивания инвестиционной привлекательности отрасли 

промышленности с целью осуществления портфельных инвестиций. Усовершенствован методический подход 
для ее определения и оценивания на основе имеющихся финансовых результатов деятельности предприятий 
отрасли и социального потенциала региона. Для оценки финансовых результатов компании предложено 
использовать скоринговые индексы. Оценена инвестиционная привлекательность отраслей промышленности 
«Машиностроение: производство воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего 
оборудования» и «Металлургическое производство». 

Научная новизна. Усовершенствовано методику оценивания инвестиционной привлекательности 

отраслей промышленности, которая, в отличие от существующих, основывается на скоринговых индексах 
финансовой стойкости и рыночной мощности компании и учитывает факторы влияния социального потенциала 
региона, что формирует научно-практическое основание для принятия управленческих решений для 
осуществления портфельных инвестиций. 

Практическая значимость. Предложенная методика позволяет унифицировать оценивание 

инвестиционной привлекательности отраслей промышленности, уменьшая издержки на сбор и обработку 
данных, заменяя построение специфических моделей для каждой отрасли оцениванием финансовых 
результатов деятельности предприятий отрасли и социального потенциала региона. При выполнении 
оценивания предложенным методом, полученный набор показателей может быть использован во временных 
рядах или других моделях прогнозирования. Метод может быть расширен с помощью показателей политической 
ситуации в регионе или стране, а также с учетом влияния существующих барьеров на рынке. Отсутствие 
необходимости в построении дополнительных моделей позволяет масштабировать метод для оценивания 
других отраслей экономики. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность отрасли, промышленность, скоринговое 

оценивание. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОБОРОТНИХ  
НЕМОНЕТАРНИХ АКТИВІВ 

 
Постановка проблеми. На підприємствах оборотні немонетарні активи відіграють значну роль, 

тому їх облік, збереження та раціональне використання в процесі виробництва має важливе значення 
у підвищенні ефективності господарської діяльності. Нераціональна організація обліку оборотних 
немонетарних активів може призвести до необґрунтованих витрат, тому оборотні немонетарні активи 
перебувають у центрі управлінського персоналу. 

Управлінські рішення з оборотними немонетарними активами пов’язані з оптимізацією величини 
їх і полягають у виборі відповідної політики управління оборотними немонетарними активами. 
Передумовою ефективного управління оборотними немонетарними активами є досконала облікова 
політика, яка дозволить досягти оптимальних обсягів наявності оборотних немонетарних активів для 
успішного функціонування підприємства. Необхідність розробки науково обґрунтованих рекомендацій 
щодо формування облікової політики підприємства стосовно оборотних немонетарних активів 
зумовили актуальність теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процесу організації бухгалтерського обліку 
присвячені праці вчених Барановської Т. В., Бакаєва А. С., Берези С. Л., Білухи М. Т., Бутинця Ф. Ф., 
Вериги Ю. А., Гейєра Е. С., Голова С. Ф., Завгородного В. П., Кужельного М. В., Колумбет О. П., 
Лень В. С., Наумчука О. А., Ночовна Ю. О., Островерха Р. Е., Власова І. О., Пушкаря М. С., 
Сльозко Т. М., Сопка В. В., Фабіянської В. Ю., Чацкіса Ю. Д. та інших. Проте, незважаючи на вагомі 
напрацювання вчених, питання щодо організації обліку оборотними немонетарними активами 
підприємства вимагають подальшого вивчення. 

Постановка завдання. Мета статті – вивчення процесу організації обліку оборотних 
немонетарних активів підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності», оборотні активи – гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а 
також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом 
дванадцяти місяців з дати балансу [1]. 

Тобто, це сукупність матеріальних та грошових цінностей підприємства, що знаходяться в 
постійному кругообігу, змінюють свою матеріальну форму протягом одного операційного циклу та в 
повному обсязі переносять свою вартість на товари, що реалізує підприємство. 

Від раціонального розміщення та ефективності використання оборотних активів фінансовий стан 
підприємства залежить найбільше. Структурні зрушення, прискорення оборотності, загальна динаміка 
не тільки визначають фінансову стійкість і платоспроможність підприємства, а й можливість стійкого 
економічного зростання. Для добре і стабільно працюючого підприємства характерною є стійка 
структура поточних активів [3]. 

Шляхами покращення структури та ефективності використання оборотних активів підприємства 
є цілеспрямований процес формування обсягу та складу оборотних активів, який дозволяє 
забезпечити досягнення стратегічних цілей та завдання управління. 

Активи підприємства характеризують його діяльність та визначаються специфікою 
функціонування. Оборотні активи займають суттєву частину у структурі активів будь-якого суб’єкта 
господарювання, саме тому їм необхідно приділяти значну увагу при здійсненні контролю. 

За монетарною ознакою господарські засоби (активи) підприємства поділяють на монетарні та 
немонетарні активи. Монетарні активи підприємства – грошові кошти, їхні еквіваленти та дебіторська 
заборгованість у фіксованій сумі. До немонетарних активів відносять всі активи, крім грошових коштів, 
їхніх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій сумі грошей [8]. 

Раціональне використання оборотних немонетарних активів, їх збереження залежить від 
раціональної організації обліку. 
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Організацією бухгалтерського обліку на підприємстві займається його власник або посадова 
особа, уповноважена управляти корпоративними правами підприємства згідно із законодавством та 
установчими документами [8]. Розроблену облікову політику слід погоджувати із власником або 
уповноваженим ним органом (посадовою особою) відповідно до установчих документів [5]. 

Облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються 
підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності [5]. 

Головною метою облікової політики є створення системи обліку, яка відображає особливості 
здійснення облікових процедур конкретного підприємства. 

Основними нормативними документами, що регулюють порядок формування і застосування 
облікової політики, є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 
П(С)БО, Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства. 

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, облікова 
політика є елементом системи організації бухгалтерського обліку на підприємстві [5]. 

У розпорядчому документі про облікову політику мають наводитись принципи, методи і 
процедури, які використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання і 
подання фінансової звітності та щодо яких нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку 
передбачено більш ніж один їх варіант, а також попередні оцінки, які використовуються підприємством 
з метою розподілу витрат між відповідними звітними періодами. Одноваріантні методи оцінки, обліку і 
процедур до такого розпорядчого документа включати недоцільно. 

Серед основних завдань організації обліку оборотних немонетарних активів слід виділити такі 
(рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Завдання організації обліку оборотних немонетарних активів 
Джерело: власна розробка 

 
На підприємствах необхідно, по-перше: правильно визначити оборотні немонетарні активи як 

об’єкт обліку відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» [2]. 
Запаси – активи, які: утримуються для подальшого продажу (розподілу, передачі) за умов 

звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 
продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт 
та надання послуг, а також управління підприємством (установою). 

Складовими оборотними немонетарними активами є: 
- сировина, основні й допоміжні матеріали, паливо, запасні частини, напівфабрикати, тара (строк 

корисного використання якої не більше одного року), тарні матеріали, комплектуючі вироби та інші 
матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, 
обслуговування виробництва, адміністративних потреб та збуту; 

- незавершене виробництво у вигляді не закінчених обробкою і складанням деталей, вузлів, 
виробів та незакінчених технологічних процесів. Незавершене виробництво на підприємствах, що 

Завдання організації обліку оборотних немонетарних активів 

Організація бухгалтерського обліку процесу придбання оборотних немонетарних активів 

Організація бухгалтерського обліку наявності і руху оборотних немонетарних активів 
 

Організація бухгалтерського обліку збереження оборотних немонетарних активів 
 
 

Організація бухгалтерського обліку використання оборотних немонетарних активів у 
виробництві 
 

Організація контролю процесу придбання, використання та збереження оборотних 
немонетарних активів  
 
 Аналіз оборотних немонетарних активів 
 
 
Організація роботи бухгалтерії відділу оборотних немонетарних активів 
 
 

Визнання оборотних немонетарних активів 
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виконують роботи та надають послуги, складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), 
щодо яких підприємством ще не визнано доходу; 

- готова продукцію, що виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає 
технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором, встановленим стандартам або 
технічним умовам тощо; 

- товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та утримуються 
підприємством з метою подальшого продажу; 

- малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються протягом не більше одного 
року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року; 

- поточні біологічні активи, якщо вони оцінені за Положенням (стандартом) бухгалтерського 
обліку 9 «Запаси»;  

- продукція сільського і лісового господарства після її первісного визнання; 
- інші оборотні немонетарні активи [5]. 
На підприємство оборотні немонетарні активи надходять різними шляхами. Проте у будь-якому 

випадку такі активи зараховують на баланс за первісною вартістю відповідно п. 8 П(С)БО 9 «Запаси» 
[2]. Це правило для всіх оборотних немонетарних активів. Тому треба визначити, як формуватиметься 
первісна вартість у кожному конкретному випадку (табл. 1). 

Таблиця 1 
Формування первісної вартості оборотних немонетарних активів 

 
Спосіб придбання 

оборотних 
немонетарних активів 

Порядок формування первісної вартості 
Нормативний 

документ 

1 2 3 

Придбані за плату - суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику 
(продавцю), за вирахуванням непрямих податків; 
- суми ввізного мита; 
- суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не 
відшкодовуються підприємству (установі); 
- транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю 
запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-
розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма 
видами транспорту до місця їх використання, включаючи 
витрати зі страхування ризиків транспортування запасів). Сума 
транспортно-заготівельних витрат, що узагальнюється на 
окремому субрахунку рахунків обліку запасів, щомісячно 
розподіляється між сумою залишку запасів на кінець звітного 
місяця і сумою запасів, що вибули (використані, реалізовані, 
безоплатно передані тощо) за звітний місяць. Сума 
транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься до запасів, 
що вибули, визначається як добуток середнього відсотка 
транспортно-заготівельних витрат і вартості запасів, що 
вибули, з відображенням її на тих самих рахунках обліку, у 
кореспонденції з якими відображено вибуття цих запасів. 
Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат 
визначається діленням суми залишків транспортно-
заготівельних витрат на початок звітного місяця і транспортно-
заготівельних витрат за звітний місяць на суму залишку 
запасів на початок місяця і запасів, що надійшли за звітний 
місяць; 
- інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням 
запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для 
використання у запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, 
належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату 
праці, інші прямі витрати підприємства (установи) на 
доопрацювання і підвищення якісно технічних характеристик 
запасів. 

п. 9 П(С)БО 9 
«Запаси» [2], 
Методичні 
рекомендації з 
бухгалтерського 
обліку запасів № 2, 
п. 2.2 [4] 

Виготовляються 
власними силами 

Визнається їхня виробнича собівартість, яка визначається за 
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 
«Витрати». 

п. 10 П(С)БО 9 
«Запаси» [2], 
Методичні 
рекомендації з 
бухгалтерського 
обліку запасів № 2, 
п. 2.7 [4] 
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продовження табл. 1 
1 2 3 

Внесені до статутного 
капіталу 

Визнається погоджена засновниками (учасниками) 
підприємства їх справедлива вартість з урахуванням витрат, 
передбачених пунктом 9 П(С)БО 9 «Запаси». 

п. 11 П(С)БО 9 
«Запаси» [2], 
Методичні 
рекомендації з 
бухгалтерського 
обліку запасів № 2, 
п. 2.9 [4]. 

Одержані 
підприємством 
безоплатно 

Визнається їх справедлива вартість з урахуванням витрат, 
передбачених пунктом 9 П(С)БО 9 «Запаси». 

п. 12 П(С)БО 9 
«Запаси» [2], 
Методичні 
рекомендації з 
бухгалтерського 
обліку запасів № 2, 
п. 2.10 [4] 

У результаті обміну на 
подібні запаси 

Дорівнює балансовій вартості переданих запасів. Якщо 
балансова вартість переданих запасів перевищує їх 
справедливу вартість, то первісною вартістю отриманих 
запасів є їх справедлива вартість. Різниця між балансовою і 
справедливою вартістю переданих запасів включається до 
складу витрат звітного періоду. 

п. 13 П(С)БО 9 
«Запаси» [2], 
Методичні 
рекомендації з 
бухгалтерського 
обліку запасів № 2, 
п. 2.11 [4] 

У результаті обміну на 
неподібні запаси 

Визнається справедлива вартість отриманих запасів. п. 13 П(С)БО 9 
«Запаси» [2], 
Методичні 
рекомендації з 
бухгалтерського 
обліку запасів № 2, 
п. 2.11 [4] 

Отримані у процесі 
ремонту і поліпшення 
(модернізації, 
добудови, 
реконструкції тощо, 
ліквідації основних 
засобів) 

Оприбутковуються за чистою вартістю реалізації або в оцінці 
можливого їх використання, яка може бути визначена 
виходячи з вартості подібних запасів при наявності їх на 
балансі підприємства, з урахуванням ступеня їх придатності до 
експлуатації. Витрати на ремонт отриманих матеріальних 
цінностей, які будуть використовуватися як запасні частини, 
витрати, безпосередньо пов’язані з приведенням цих запасів у 
стан, в якому вони придатні для використання в запланованих 
цілях (витрати на доробку та підвищення якісних і технічних 
характеристик запасів), включаються до їх первісної вартості. 

Методичні 
рекомендації з 
бухгалтерського 
обліку запасів № 2, 
п. 2.12 [4] 

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 
використання. 

Методичні 
рекомендації з 
бухгалтерського 
обліку запасів № 2, 
п. 2.13 [4] 

Джерело: складено авторами за [2; 4] 

 
Основний спосіб придбання оборотних немонетарних активів – придбання їх за національну 

валюту. Приймання та оприбуткування оборотних немонетарних активів, які надійшли від 
постачальників або від переробників з переробки на стороні, оформлюється товарно-транспортною 
накладною з використанням штампу (позначення) про оприбуткування або прибутковим ордером. 
Якщо при оприбуткуванні оборотних немонетарних активів виявлено невідповідність якості та кількості 
запасів даним супроводжувальних документів, то складається акт про приймання матеріалів за 
участю матеріально відповідальної особи та представника відправника (постачальника) або 
представника незацікавленої організації. 

Оприбутковувати придбані оборотні немонетарні активи слід на рахунках (субрахунках) класу 2 
«Запаси» відповідно Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і організацій [6]. 

При відпуску оборотних немонетарних активів у виробництво, з виробництва, продаж та іншому 
вибутті оцінка має здійснюватись за одним з таких методів: 

- ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів; 
- середньозваженої собівартості; 
- собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); 
- нормативних затрат; 
- ціни продажу. 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ    44’’22001188[[4411]]  
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 148 

Для всіх одиниць бухгалтерського обліку оборотних немонетарних активів, що мають однакове 
призначення та однакові умови використання, застосовується тільки один із наведених методів. 

Оборотні немонетарні активи, які відпускаються, а також, які не замінюють одне одного, мають 
оцінюватись за ідентифікованою собівартістю. 

Оцінку за середньозваженою собівартістю варто проводити щодо кожної одиниці оборотних 
немонетарних активів діленням сумарної вартості залишку таких активів на початок звітного місяця і 
вартості одержаних у звітному місяці оборотних немонетарних активів на сумарну кількість оборотних 
немонетарних активів на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів. 

Оцінка кожної операції з вибуття оборотних немонетарних активів може здійснюватися за 
середньозваженою собівартістю діленням сумарної вартості таких оборотних немонетарних активів на 
дату операції на сумарну кількість оборотних немонетарних активів на дату операції. 

Оцінка оборотних немонетарних активів за методом ФІФО має базуватися на припущенні, що 
оборотні немонетарні активи використовуються у тій послідовності, у якій вони надходили до 
підприємства (відображені у бухгалтерському обліку), тобто оборотні немонетарні активи, які першими 
відпускаються у виробництво (продаж та інше вибуття), оцінюються за собівартістю перших за часом 
надходження. 

Оцінка за нормативними затратами має здійснюватися за нормами витрат на одиницю продукції 
(робіт, послуг), які встановлені підприємством з урахуванням нормальних рівнів використання 
оборотних немонетарних активів, праці, виробничих потужностей і діючих цін. Для забезпечення 
максимального наближення нормативних затрат до фактичних норми затрат і ціни повинні регулярно 
у нормативній базі перевірятися і переглядатися. Оцінка продукції за нормативними затратами 
коригується до фактичної виробничої собівартості. 

Оцінка за цінами продажу має бути заснована на застосуванні підприємствами роздрібної 
торгівлі середнього проценту торговельної націнки товарів. Цей метод можуть застосовувати 
підприємства, що мають значну і змінну номенклатуру товарів з приблизно однаковим рівнем 
торговельної націнки. Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною 
(роздрібною) вартістю реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на ці товари. Сума 
торговельної націнки на реалізовані товари визначається як добуток продажної (роздрібної) вартості 
реалізованих товарів і середнього відсотку торговельної націнки. Середній відсоток торговельної 
націнки визначається діленням суми залишку торговельних націнок на початок звітного місяця і 
торговельних націнок у продажній вартості одержаних у звітному місяці товарів на суму продажної 
(роздрібної) вартості залишку товарів на початок звітного місяця та продажної (роздрібної) вартості 
одержаних у звітному місяці товарів [5]. 

З метою організації обліку оборотних немонетарних активів розпорядчим документом – Наказом 
про облікову політику, затвердженим (схваленим) власником (уповноваженим органом), – слід 
визначити:  

- форми первинних документів, що використовуються для оформлення руху оборотних 
немонетарних активів, які непередбачені типовими формами первинного обліку; 

- порядок обліку (ідентифіковано чи загалом) транспортно-заготівельних витрат, застосування 
окремого субрахунку обліку транспортно-заготівельних витрат; 

- метод оцінки вибуття оборотних немонетарних активів; 
- періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці оборотних немонетарних 

активів [5]. 
Таким чином, основні положення, які необхідно висвітлити у Наказі про облікову політику, 

подано у табл. 2. 
Таблиця 2 

Елементи облікової політики в частині оборотних немонетарних активів 
 

Об’єкт обліку Елементи облікової політики Нормативний документ 

Оборотні 
немонетарні 
активи 

Одиниця бухгалтерського обліку (або найменування 
оборотних немонетарних активів, або однорідна група 
(вид) оборотних немонетарних активів) 

п. 7. П(С)БО 9 «Запаси» [2], п. 
2.28 Методичні рекомендації 
№ 635 [5] 

Порядок обліку транспортно-заготівельних витрат 
(включення ТЗВ до первісної вартості конкретних 
найменувань, груп, видів оборотних немонетарних активів 
при їх оприбуткуванні, або облік ТЗВ на окремому 
субрахунку з подальшим їх розподілом між оборотними 
немонетарними активами, що залишилися і вибули, 
виходячи із середнього відсотка ТЗВ) 

п. 9. П(С)БО 9 «Запаси» [2], п. 
2.4 Методичні рекомендації № 
635 [5] 

Метод оцінки оборотних немонетарних активів при їх 
вибутті (ідентифікованої собівартості, середньозваженої 
собівартості, ФІФО, нормативних витрат, ціни продажу) 

п. 16-22 П(С)БО 9 «Запаси» 
[2], п. 2.2 Методичні 
рекомендації № 635 [5] 

Джерело: складено авторами за [2; 5] 
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Окрім того, у Наказі про облікову політику додатково можуть бути визначені: правила 
документообороту і технологія обробки облікової інформації, порядок контролю за рухом оборотних 
немонетарних активів та відповідальність посадових осіб; порядок аналітичного обліку оборотних 
немонетарних активів; одиниця натурального виміру оборотних немонетарних активів для кожної 
одиниці бухгалтерського обліку. 

З метою забезпечення ритмічної роботи підприємства, найбільш повного задоволення потреб 
власного виробництва і попиту покупців у готовій продукції та товарів на складах повинні бути в 
наявності запаси оборотних активів. 

Щоб аналіз оборотних немонетарних активів був ефективним, аналітики повинні знати етапи 
формування необхідної інформації, у яких облікових регістрах вона відображається і накопичується, 
яку нормативно-правову та довідкову інформацію слід використовувати разом зі змінною обліковою 
інформацією, а також послідовність проведення аналітичної роботи. 

Послідовність аналітичної роботи залежить від її планування, яке повинне охопити такі етапи: 
- підготовчий;  
- безпосередньо аналітичну обробку інформації;  
- узагальнення результатів аналізу на конкретній ділянці відповідної роботи [10]. 
Основними завданнями аналізу оборотних немонетарних активів є: 
- аналіз складу і структури оборотних немонетарних активів; 
- формування аналітичної інформації, яка дозволяє контролювати стан оборотних немонетарних 

активів; 
- визначення реальної вартості оборотних немонетарних активів в умовах кон’юнктури ринку; 
- оцінка потреби в джерелах фінансування оборотних немонетарних активів. 
Етапи аналізу оборотних немонетарних активів можна представити таким чином (подано на рис. 

2). 

 
 

Рис. 2. Етапи аналізу оборотних немонетарних активів 
Джерело: власна розробка 

 
Ефективність оборотних немонетарних активів залежить від повноти реалізації заходів, 

спрямованих на забезпечення оптимальності їх використання та прискорення їх оборотності. 
Ефективне використання оборотних немонетарних активів є важливим завданням підприємства і 
повинно забезпечуватися прискоренням їх оборотності на всіх стадіях кругообігу [9]. 

Отже, підприємство при складанні облікової політики повинно ретельно визначити аспекти 
облікового процесу, розробити порядок первинного обліку, підстави для проведення бухгалтерських 
записів, терміни подання бухгалтерських первинних документів до бухгалтерії, та врахувати 
особливості управління оборотними немонетарними активами. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, щоб раціонально організувати облік на 
підприємстві, необхідно ретельно розробляти найбільш раціональні способи документування та 
документообігу, способи і методи обліку оборотних немонетарних активів, удосконалювати контроль 
за збереженням та використанням оборотних немонетарних активів та постійно підвищувати рівень 
організації праці відділу бухгалтерії. Тому раціональне використання оборотних немонетарних активів, 
їх збереження залежить від раціональної організації обліку та аналізу. 
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Візіренко С.В., Резніченко О.О. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОБОРОТНИХ НЕМОНЕТАРНИХ АКТИВІВ 
Мета. Вивчення процесу організації обліку оборотних немонетарних активів підприємства. 
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети і вирішення поставлених завдань використано 

наступний інструментарій методів наукового дослідження: діалектичний метод пізнання – для уточнення поняття 
завдання організації обліку оборотних немонетарних активів, визначення етапів аналізу оборотних немонетарних 
активів; аналітико-монографічний – при вивченні літературних джерел; системно-аналітичний метод – при 
дослідженні законодавчих чи інших нормативно-правових актів з питань організації обліку оборотних 
немонетарних активів; методи опису, конкретизації, формалізації – при визначенні основних завдань організації 
обліку оборотних немонетарних активів, етапів аналізу оборотних немонетарних активів; абстрактно-логічний 
метод – для узагальнення теоретичних положень, формування висновків та пропозицій. 

Результати. Обґрунтовано, що облікова політика підприємства повинна включати: визнання та види 

оборотних немонетарних активів, склад та структуру їх; первинні бухгалтерські документи; методи оцінки 
надходження та вибуття оборотних немонетарних активів відповідно П(С)БО 9 «Запаси»; відповідальні особи за 
контроль, рух та використання оборотних немонетарних активів; відповідальні особи за аналіз оборотних 
немонетарних активів.  

Наукова новизна. Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення елементів облікової політики шляхом 

доповнення їх переліку таким елементом, як аналіз оборотних немонетарних активів, що забезпечить 
раціональну організацію обліку на підприємстві. 

Практична значущість. Отримані результати дослідження спрямовані на вирішення проблеми організації 

обліку оборотних немонетарних активів і можуть бути використані підприємствами для організації обліку 
оборотних немонетарних активів підприємства та аналізу ефективності їх використання. 

Ключові слова: оборотні активи, немонетарні оборотні активи, організація обліку, запаси, ідентифікована 

собівартість відповідної одиниці запасів, середньозважена собівартість, собівартості перших за часом 
надходження запасів (ФІФО), нормативні затрати, ціни продажу, первісна вартість. 
 

Vizirenko S.V., Reznichenko О.О. ORGANIZATION OF ACCOUNT OF CURRENT NON-MONEY ASSETS 
Purpose. The aim of the article is to study of the process of accounting of non-monetary assets of the enterprise. 
Methodology of research. The following instrumental methods of scientific research are used to achieve the goal 

and to solve the problems: the dialectical method of cognition – to clarify the notion of the task of the organization of 
accounting for non-monetary assets, the definition of stages of analysis of non-monetary assets in circulation; analytical 
and monographic – in the study of literary sources; system and analytical method – in the study of legislative or other 
normative legal acts on the management of accounting of negotiable non-monetary assets; methods of description, 
specification, formalization – in determining the main tasks of the organization of accounting of non-monetary assets 
under negotiation, stages of the analysis of negotiable non-monetary assets; abstract and logical method – for 
generalization of theoretical positions, formation of conclusions and proposals. 

Findings. It is substantiated that the accounting policy of an enterprise should include: recognition and types of 

current non-monetary assets, their composition and structure; primary accounting documents; methods for assessing the 
receipt and disposal of current non-monetary assets, respectively, P (S) of accounting 9 “Stocks”; responsible persons 
for control, movement and use of current non-monetary assets; responsible persons for analysis of current non-monetary 
assets. 

Originality. The suggestions on improving the elements of accounting policy are substantiated by completing their 

list with such element as analysis of negotiable non-monetary assets that will ensure rational organization of accounting 
at the enterprise are substantiated. 

Practical value. The obtained results of the research are aimed at solving the problem of accounting for 

negotiable non-monetary assets and can be used by enterprises to organize accounting of non-monetary current assets 
of the enterprise and to analyze the effectiveness of their use. 

Key words: current assets, nonmonetary current assets, organization of accounting, stocks, identifies the cost of 

the corresponding unit of inventories, weighted average cost, the cost of the first time on the receipt of inventories 
(FIFO), regulatory costs, sales prices, initial value. 

 
Визиренко С.В., Резниченко А.А. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ОБОРОТНЫХ НЕМОНЕТАРНЫХ АКТИВОВ 
Цель. Изучение процесса организации учета оборотных немонетарных активов предприятия. 
Методика исследования. Для достижения поставленной цели и решения поставленных заданий 

использовано следующий инструментарий методов научного исследования: диалектический метод познания – 
для уточнения понятия задания организации учета оборотных немонетарных активов, этапов анализа оборотных 
немонетарных активов; аналитико-монографический – при изучении литературных источников; системно-
аналитический метод – при исследовании законодательных или других нормативно-правовых актов по вопросам 
организации учета оборотных немонетарных активов; методы описания, конкретизации, формализации – при 
определении основных заданий организации учета оборотных немонетарных активов, этапов анализа оборотных 
немонетарных активов; абстрактно логический метод – для обобщения теоретических положений, формирования 
выводов и предложений. 

Результаты. Обосновано, что учетная политика предприятия должна включать: признание и виды 

оборотных немонетарных активов, состав и структуру их; первичные бухгалтерские документы; методы оценки 
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поступления и выбытия оборотных немонетарных активов в соответствии с П(С)БУ 9 «Запасы»; ответственные 
лица за контроль, движение и использование оборотных немонетарных активов; ответственные лица за анализ 
оборотных немонетарных активов. 

Научная новизна. Обоснованы предложения относительно усовершенствования элементов учетной 

политики путем дополнения их перечня таким элементом, как анализ оборотных немонетарных активов, который 
обеспечит рациональную организацию учета на предприятии. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования направлены на решение проблемы 

организации учета оборотных немонетарных активов и могут быть использованы предприятиями для 
организации учета оборотных немонетарных активов предприятия и анализа эффективности их использования. 

Ключевые слова: оборотные активы, немонетарные оборотные активы, организация учета, запасы, 

идентифицированная себестоимость соответствующей единицы запасов, средневзвешенная себестоимость, 
себестоимость первых по времени поступление запасов (ФИФО), нормативные затраты, цены продажи, 
первоначальная стоимость. 
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ОБЛІК ВИТРАТ ПО УТРИМАННЮ ЗАСУДЖЕНИХ ТА 
ПОРЯДОК ЇХ ВІДШКОДУВАННЯ 

 
Постановка проблеми. Ефективність реалізації державної політики у сфері виконання 

кримінальних покарань пов’язана з тим, наскільки ефективно та злагоджено здійснюється управління 
безпосередніми виконавцями такої політики – органами й установами виконання покарань. 

На сьогодні органи й установи виконання покарань перебувають у стані значного реформування, 
що відображається на системі управління ними в цілому, та на організації ведення обліку, зокрема. 
Серед невирішених до тепер питань ведення обліку особливої актуальності набувають питання обліку 
витрат по утриманню засуджених, вирішення яких без сумніву матиме позитивний вплив як на 
покращення діяльності органів й установ виконання покарань, так і на ефективність адміністративно-
правового забезпечення реалізації державної політики у даній сфері [6, с. 244]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розгляду окремих проблемних питань щодо 
управління установами виконання покарань надавали увагу у своїх наукових працях такі вчені, як: 
І. Г. Богатирьов, О. В. Галай, С. В. Зливко, І. В. Іваньков, М. М. Степанюк, В. М. Трубников, 
Д. В. Ягунов та інші. Однак в умовах реформування пенітенціарної служби в Україні питання обліку 
витрат по утриманню засуджених та порядку їх відшкодування залишились поза увагою науковців та 
практиків, а, отже, потребують на подальші дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є вивчення процесу відображення в обліку витрат по 
утриманню засуджених в установах відбування покарань та порядку їх відшкодування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Утримання засуджених в установах виконання 
покарань полягає у створенні належних матеріально-побутових умов під час відбування покарання, 
визначених Кримінально-виконавчим кодексом України [4] та іншими нормативно-правовими актами. 

Фінансування витрат по утриманню засуджених в установах відбування покарань здійснюється 
коштами з джерел, поданих на рис. 1. 

Утримання засуджених в установах виконання покарань включає в себе продовольче та 
медичне забезпечення, надання житлово-комунальних та побутових послуг, перелік яких визначено 
галузевим класифікатором «Класифікація послуг і продукції у сфері побутового обслуговування» (ГК 
201-01-2001) [3]. 
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Рис. 1. Джерела фінансування витрат по утриманню засуджених в установах відбування 
покарань 

Джерело: авторське бачення 

 
Витрати по забезпеченню та наданню послуг засудженим згідно чинного законодавства 

поділяються на: 
– витрати,вартість яких не відшкодовується засудженими; 
– витрати, вартість яких відшкодовується засудженими (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Класифікація витрат по утриманню засуджених в установах відбування покарань 
за потребою їх відшкодовування 

Джерело: авторське бачення 

 
Витрати на утримання засуджених на рис. 2 розміщені за вагомістю у структурі витрат. 

Найбільшу питому вагу серед поточних витрат на утримання засуджених, що не підлягають 
відшкодуванню, займають витрати по продовольчому забезпеченню засуджених. 

Порядок обліку витрат по продовольчому забезпеченню осіб, які утримуються в установах 
виконання покарань, регулюється Положенням про організацію продовольчого забезпечення у 
Державній кримінально-виконавчій службі України на мирний час, затвердженим наказом Міністерства 
юстиції України від 08.06.2012 р. за № 892/9491[7]. 

Норми харчування осіб, які утримуються в установах виконання покарань, визначено 
постановою КМУ від 16 червня 1992 року № 336 «Про норми харчування осіб, які тримаються в 
установах виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, 
ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках 
Міністерства внутрішніх справ» (із змінами та доповненнями) [12] та постановою КМУ від 27 грудня 
2001 р. № 1752 «Про норми харчування для осіб, хворих на туберкульоз та інфікованих 
мікобактеріями туберкульозу» [11]. 

Розподіл триразового харчування передбачається відповідно до енергетичної цінності 
(калорійності) їжі таким чином: на сніданок – 30-35%, на обід – 40-45% і на вечерю – 20-30%. При 
цьому маса перших страв установлена 600 г., маса других страв – не менше 250 г. 

Витрати по продовольчому забезпеченню засуджених визначаються на підставі Котлового 
ордера, що складається на кожне приготування їжі відповідно до меню-розкладки продуктів і 
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чисельності засуджених. Фактичний вихід перших страв та гарнірів до других страв визначається 
котломіром, а вихід м’ясних порцій – шляхом поділу загальної маси готового і охолодженого м’яса без 
кісток на чисельність осіб, що харчуються. Відхилення фактичної маси гарнірів, перших, м’ясних, 
рибних страв від розрахункових не повинно перевищувати 3%. 

Витрати на придбання продуктів харчування в установах виконання покарань відображаються у 
меморіальному ордері № 4 або № 6 залежно від того, оплата за придбані продукти харчування 
проводиться до чи після їх отримання. 

Записи щодо надходження продуктів харчування у вигляді благодійних внесків здійснюються у 
меморіальному ордері № 14. При цьому на кожен вид доходів спеціального фонду відкриваються 
окремі меморіальні ордери, які нумеруються відповідно № 14-1, 14-2, 14-3 і т. д. 

Водночас для відображення операцій по витрачанню продуктів харчування застосовуються такі 
меморіальні ордери як: 

– меморіальний ордер № 12«Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів 
харчування» – при списанні продуктів харчування; 

– меморіальний ордер № 13 «Накопичувальна відомість витрачання виробничих матеріалів» – 
для відображення вибуття решти запасів. 

Записи витрат з медичного забезпечення здійснюються у розрізі кодів економічної класифікації 
видатків. Підсумки оборотів у кінці місяця переносять до книги Журнал-головна. 

Розглянемо порядок обліку витрат по продовольчому забезпеченню засуджених на конкретному 
прикладі. 

Так, установою відбування покарань з метою продовольчого забезпечення засуджених 
придбано за рахунок коштів спеціального фонду молочну продукцію на суму 16000 грн. Продукти 
харчування оприбутковано на підставі накладних постачальника. Розрахунки з постачальником 
проведено в кінці місяця (після надходження продуктів). 

За Накопичувальною відомістю з витрачання продуктів харчування (форма № З-13) протягом 
місяця було витрачено молочних продуктів на суму 13400 грн. Списання продуктів проведено на 
підставі Акту списання (форма № З-2). 

Порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку цих операцій з продовольчого 
забезпечення засуджених представлено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Облікове відображення операцій з продовольчого забезпечення засуджених 

 

№ 
п/п 

Зміст господарської операції 

Кореспонденція 
субрахунків Сума, 

грн. дебет кредит 

1 Оприбутковано продукти харчування 1511 6211 16000 

2 Перераховано кошти постачальнику за продукти харчування 6211 2313 16000 

3 Списано продукти харчування для приготування страв 8113 1511 13400 

Джерело: [13] 

 
Наступне місце за питомою вагою серед поточних витрат на утримання засуджених займають 

витрати з медичного забезпечення. 
Облік витрат з медичного забезпеченню засуджених ведеться у відповідності до Порядку 

організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі, затвердженого Наказом 
Мін’юсту України та МОЗ України від 20.08.2014 р. за № 990/25767 [9], згідно якого після прибуття 
засуджених до установи відбування покарань протягом доби в обов’язковому порядку проводиться 
первинний медичний огляд з метою виявлення осіб: 

– яким заподіяно тілесні ушкодження; 
– які становлять епідемічну загрозу для оточення; 
– які потребують надання медичної допомоги; 
– ВІЛ-позитивних; 
– з педикульозом. 
Результати первинного медичного огляду фіксуються у медичній карті № 025/о, яка 

надсилається зі слідчого ізолятора разом з особовою справою засудженого. 
Окрім того, з метою виявлення та запобігання поширенню інфекційних, паразитарних, виявлення 

загальносоматичних та психічних захворювань серед засуджених в установі відбування покарань один 
раз на рік проводиться профілактичний медичний огляд. У разі потреби надання медичної допомоги, 
засуджені за рішенням керівництва установи відбування покарань госпіталізуються до стаціонарного 
відділення шпиталю. 

Придбані лікарські засоби та медикаменти для медичного забезпечення засуджених 
оприбутковуються на підставі прибуткових накладних постачальника після їх перевірки на 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0669-12#n3
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відповідність кількості та якості. При виявленні недостачі, надлишків, псування і бою матеріальних 
цінностей комісія, створена за дорученням керівника шпиталю, здійснює приймання матеріальних 
цінностей відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції і товарів за кількістю та якістю у 
встановленому порядку. 

Лікарські засоби та медикаменти, отримані у вигляді гуманітарної допомоги від родичів 
засуджених приймаються комісією у відповідності до Порядку отримання благодійних (добровільних) 
внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони 
здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх 
фінансування, затвердженого постановою КМУ від 04.08.2000 р. № 1222 [10]. Оприбуткування 
лікарських засобів та медикаментів здійснюється на підставі заяви родичів, яка надалі зберігається у 
медичній картці № 025/о або медичній картці № 003/о. З отриманням від родичів засудженого 
лікарських засоби та медикаментів, хворого ознайомлюють з їх переліком, про що він особисто 
розписується у заяві. 

При прийнятті лікарських засобів та медикаментів від родичів засудженого комісія складає акт, в 
якому зазначаються найменування, кількість і вартість отриманих матеріальних цінностей за 
справедливою вартістю на дату отримання. Дані акта відображаються в Картці обліку лікарських 
засобів та їх аналогів, виробів медичного призначення і технічних та інших засобів реабілітації, 
отриманих від родичів та інших осіб, де засуджений ставить особистий підпис після закінчення курсу 
лікування. 

На підставі первинних документів з руху лікарських засобів та медикаментів проводяться записи 
до: 

– Реєстру отриманих прибуткових накладних; 
– Реєстру виданих накладних (вимог); 
– Книги складського обліку лікарських засобів та медичних виробів, в якій на кожне 

найменування лікарських засобів відкривається окрема сторінка (або декілька сторінок за 
необхідності); 

– Журналу обліку отриманих і використаних лікарських засобів та медичних виробів; 
– Звіту про надходження і відпуск (використання) лікарських засобів та медичних виробів. 
У Звіті відображається списання тільки тих лікарських засобів та медикаментів, які вже фактично 

використані на лікування хворих засуджених у відповідності до листка лікарських призначень, що є 
оперативним документом для реєстрації режиму перебування хворого в шпиталі, методів обстеження, 
медикаментозного лікування тощо. 

Аналітичний облік руху лікарських засобів та медикаментів, придбаних коштами загального або 
спеціального фонду, а також тих, що надійшли як благодійна чи гуманітарна допомога ведеться за 
загальними правилами, проте окремо за кожним з джерел їх походження. 

Розглянемо на конкретному прикладі порядок обліку витрат по медичному забезпеченню 
засуджених. 

Установою відбування покарань з метою медичного забезпечення засуджених придбано за 
рахунок коштів загального фонду лікарські засоби вартістю 6600 грн. Лікарські засоби оприбутковано 
на підставі накладних постачальника. Згідно Звіту про надходження і відпуск (використання) 
лікарських засобів та медичних виробів протягом місяця використано медикаментів на суму 1340 грн. 

Порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з медичного забезпечення 
засуджених подано в табл. 2. 

Таблиця 2 
Облікове відображення операцій з медичного забезпечення засуджених 

 

№ 
п/п 

Зміст господарської операції 

Кореспонденція 
субрахунків Сума, грн 

дебет кредит 

1 Оприбутковано лікарські засоби та медикаменти  
1512, 
1812 

6211 6600,00 

2 
Перераховано кошти постачальникові за лікарські засоби та 
медикаменти 

6211 2313 6600,00 

3 
Списано лікарські засоби та/або медикаменти по медичному 
забезпеченню засуджених 

8013 1512, 1812 1340,00 

Джерело: [13] 

 
При списанні лікарських засобів та медичних препаратів здійснюються записи до Меморіального 

ордеру № 13 «Накопичувальна відомість витрачання матеріалів» таф. № 306 (бюджет) у розрізі кодів 
економічної класифікації видатків. Підсумки оборотів у кінці місяця переносять до книги Журнал-
головна. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1222-2000-п
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1222-2000-п
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1222-2000-п
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1222-2000-п
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0669-12#n3
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0662-12#n3
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0990-14#n273
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0990-14#n273
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0990-14#n273
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Наступною групою витрат є витрати по транспортуванню засуджених до установи відбування 
покарань. Розглянемо порядок їх обліку на конкретному прикладі. 

На підставі укладеному договору між установою відбування покарань та АЗС, було 
перераховано кошти постачальнику у сумі 2450,00 грн за дизельне пальне. Залишок пального на 
початок звітного місяця – 40 л на загальну суму 880,00 грн. За умовами договору розрахунки 
здійснюються за «грошовою» смарт-карткою, яку установа придбала за 60,60 грн. Для 
транспортування засуджених до місця відбування покарання на АЗС заправлено дизпальне на суму 
660,00 грн. Списано вартість використаного дизпального по транспортуванню засуджених до місця 
відбування покарань в сумі 660,00 грн. 

Порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з транспортування 
засуджених до місця відбування покарань подано в табл. 3. 

Таблиця 3 
Облікове відображення операцій з транспортування засуджених до місця відбування покарань 

 

№ 
п/п 

Зміст операції 

Кореспонденція 
рахунків Сума, грн 

дебет кредит 

1 Перераховано кошти постачальнику за смарт-картку 2113 2313 60,60 

2 Перераховано кошти постачальнику за дизпальне 2113 2313 2450,00 

3 Оприбутковано смарт-картку 1812 2113 60,60 

4 Видано смарт-картку водієві 8014 1812 60,60 

5 Оприбутковано дизпальне у вигляді коштів на смарт-картці 1514/1 2113 2450,00 

6 
Заправлено дизпальне на АЗС для транспортування засуджених 
до місця відбування покарань (30 л × 22,00 грн/л) 

1514/2 1514/1 660,00 

7 
Списано вартість використаного дизпального по транспортуванню 
засуджених до місця відбування покарань 

8013 1514/2 660,00 

Джерело: [1] 

 
Інформація щодо витрат по транспортуванню засуджених до установи відбування покарань 

узагальнюється у Меморіальному ордері № 7 «Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку 
планових платежів», де відображаються обороти за субрахунком 2111 (2121) «Поточна дебіторська 
заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги» або 2113 (2123) «Розрахунки за 
авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги». За потреби 
відображення оборотів за обома субрахунками одночасно складаються два меморіальних ордери [5]. 

Витрати по транспортуванню засуджених до місця відбування покарань тісно пов’язані з 
витратами по конвоюванню, яке здійснюється у відповідності до Інструкції з організації несення 
служби черговими змінами охорони і конвоювання підрозділів Військової служби правопорядку у 
Збройних Силах України та конвоювання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих 
військовослужбовців, затвердженої Наказом Міноборони України від 27.02.2018 р. за №241/31693 [2]. 

Дані витрати здійснюються коштами загального фонду і в обліку набувають відображення, 
поданого в табл. 4. 

Таблиця 4 
Облікове відображення операцій з конвоювання засуджених до місця відбування покарань 

 

№ 
п/п 

Зміст господарської операції 

Кореспонденція 
субрахунків Сума, грн 

дебет кредит 

1 
Нараховано заробітну плату конвою під час транспортуванню 
засуджених до місця відбування покарань 

8011 6511 1200,00 

2 
Нараховано ЄСВ на заробітну плату конвою під час 
транспортуванню засуджених до місця відбування покарань 

8012 6512 264,00 

3 
Перераховано кошти за воєнізоване конвоювання засуджених під 
час їх транспортуванню до місця відбування покарань 

6415 2313 1600,00 

4 
Списано витати по воєнізованому конвоюванню засуджених під час 
їх транспортуванню до місця відбування покарань 

8013 6415 1600,00 

Джерело: [13] 
 

У разі відсутності потреби у воєнізованому конвоюванню засуджених під час їх транспортування 
до місця відбування покарань, витрати по конвоюванню охороною установи відбування покарань 
відображаються у Меморіальному ордері № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної 
плати та стипендій». 
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У разі виникнення потреби у воєнізованому конвоюванню засуджених під час їх транспортування 
до місця відбування покарань, витрати по конвоюванню відображаються у Меморіальному ордері № 6 
«Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» окремо за субрахунками 6211 (6221) 
«Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та 6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами» 
(окремо за кожним кредитором та в розрізі кодів економічної класифікації видатків). 

Витрати по листуванню по утриманню засуджених в установах відбування покарань 
здійснюються коштами загального фонду і в обліку відображаються в розрізі кодів економічної 
класифікації видатків. 

Вартість витрат по утриманню засуджених в установах виконання покарань, що 
відшкодовуються із нарахованого їм заробітку, пенсій та іншого доходу, визначається у відповідності 
до Порядку відшкодування вартості витрат на утримання засуджених в установах виконання покарань, 
затвердженого постановою КМУ від 14.02.2017 р. за № 80 [8]. 

Кошти, які установа виконання покарань отримує від відшкодування засудженими вартості 
витрат на їх утримання, зараховуються до спеціального фонду установи та використовуються в 
порядку, встановленому законодавством. 

З метою удосконалення обліку витрат по утриманню засуджених в установах виконання покарань 
та посилення контролю вважаємо за потрібне запровадити у практиці установ відбування покарань 
Контрольний лист витрат у розрахунку на одного засудженого форми, представленої у табл. 5. 

Таблиця 5 
Контрольний лист витрат у розрахунку на одного засудженого 

 
№ 
п/п 

КЕВК Групи економічно однорідних витрат Норматив Фактично 
Відхилення від 

нормативу 

Витрати, що не підлягають відшкодуванню засудженим 

1  витрати з продовольчого забезпечення    

2  витрати з медичного забезпечення    

3  витрати по транспортуванню    

4  витрати по конвоюванню    

…  ….....................................    

  Разом    

Витрати, що підлягають відшкодуванню засудженим 

1  витрати по житлово-комунальним послугам    

2  витрати по послугам з ремонтувзуття та одягу    

3  витрати по послугам з ремонтумеблів    

4  витрати по послугам з ремонтутехніки    

…  ….....................................    

  Разом    

  Всього    

Джерело: авторське бачення 

 
Застосування у практиці установ відбування покарань засудженими запропонованого 

Контрольного листа набагато посилить контроль за дотриманням належних умов утримання 
засуджених в місцях позбавлення волі. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, за результатами проведеного 
дослідження детально розглянуто витрати установ відбування покарань по утриманню засуджених, їх 
нормативно-правове регулювання, а також порядок обліку та відшкодування. 
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Очеретько Л.М., Потась А.В. ОБЛІК ВИТРАТ ПО УТРИМАННЮ ЗАСУДЖЕНИХ ТА ПОРЯДОК ЇХ 

ВІДШКОДУВАННЯ 
Мета. Вивчення процесу обліку витрат по утриманню засуджених в установах відбування покарань та 

порядку їх відшкодування. 
Методика дослідження. Теоретичною основою дослідження сталинормативно-правові акти з утримання 

засуджених в установах відбування покарань. Для досягнення поставленої мети використано низку загальних та 
спеціальних наукових методів дослідження: діалектичний, монографічний (при опрацюванні наукових публікацій); 
системного аналізу (при дослідженні нормативно-правових актів з утримання засуджених в установах відбування 
покарань); графічний (при побудові схеми класифікації витрат по утриманню засуджених в установах відбування 
покарань). 

Результати. Розглянуто нормативно-правові акти по утриманню засуджених в установах відбування 

покарань. Розмежовано витрати по утриманню засуджених в установах відбування покарань на ті, що підлягають 
відшкодуванню, та ті, що не підлягають відшкодуванню. Розкрито особливості обліку витрат по утриманню 
засуджених в установах відбування покарань та порядку їх відшкодування. 

Наукова новизна. Запропоновано практичні рекомендації з організації обліку витрат по утриманню 

засуджених в установах відбування покарань шляхом розробки Контрольного листа витрат у розрахунку на 
одного засудженого, застосування якого у практиці установ відбування покарань засудженими набагато посилить 
контроль за дотриманням належних умов утримання засуджених в місцях позбавлення волі. 

Практична значущість. Сформовані пропозиції можуть бути використані установами відбування покарань 

засудженими, що дасть змогу посилити контроль за дотриманням належних умов утримання засуджених в місцях 
позбавлення волі. 

Ключові слова: витрати, класифікація витрат, витрати з продовольчого забезпечення, витрати з 

медичного забезпечення, витрати конвоювання. 
 
Ocheretko L.M., Potas A.V. ACCOUNT OF EXPENSES FOR PROCEEDINGS PRISONERSAND 

PROCEDURES FOR THEIR DISPOSAL 
Purpose. The aim of the article is to study of the process of recording the costs of retaining the convicts in 

penitentiary institutions and the order of their reimbursement. 
Methodology of research. The theoretical basis of the study is the legal acts on the detention of convicts in 

penitentiary institutions. A number of general and special scientific research methods have been used to achieve this 
goal: dialectical, monographic (in the process of scientific publications); system analysis (in the study of normative and 
legal acts on the maintenance of convicts in penitentiary institutions); graphic (when constructing a scheme for 
classifying costs for retaining prisoners in penitentiary institutions). 

Findings. The normative and legal acts on the detention of convicts in penitentiary institutions are considered. 

There is a distinction between the costs of retaining convicts in penitentiary institutions for those to be compensated and 
those that are not subject to reimbursement. The peculiarities of cost accounting for the detention of convicts in 
penitentiary institutions and the order of their reimbursement are revealed. 

Originality. Practical recommendations for organizing the accounting of the costs of retaining convicted persons 

in penitentiary institutions are proposed by developing a Checklist of expenses per one convict, the application of which 
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in the practice of penitentiary institutions by convicts will considerably increase the control over the observance of the 
proper conditions for the detention of prisoners in places of deprivation of liberty. 

Practical value. Formed proposals can be used by penitentiary institutions, which will enable to strengthen 

control over the observance of the proper conditions for the detention of prisoners in places of deprivation of liberty. 
Key words: costs, cost classification, costs of food provision, medical expenses, escorting costs. 

 
Очеретько Л.М., Потась А.В. УЧЕТ ЗАТРАТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОСУЖДЕННЫХ И ПОРЯДОК ИХ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ 
Цель. Изучение процесса учета расходов по содержанию осужденных в учреждениях отбывания 

наказаний и порядка их возмещения. 
Методика исследования. Теоретической основой исследования стали нормативно-правовые акты по 

содержанию осужденных в учреждениях отбывания наказаний. Для достижения поставленной цели использован 
ряд общих и специальных научных методов исследования: диалектический; монографический (при обработке 
научных публикаций); системного анализа (при исследовании нормативно-правовых актов по содержанию 
осужденных в учреждениях отбывания наказаний); графический (при построении схемы классификации расходов 
по содержанию осужденных в учреждениях отбывания наказаний). 

Результаты. Рассмотрены нормативно-правовые акты по содержанию осужденных в учреждениях 

отбывания наказаний. Разграничены расходы по содержанию осужденных в учреждениях отбывания наказаний 
на подлежащие возмещению и те, которые не подлежат возмещению. Раскрыты особенности учета расходов по 
содержанию осужденных в учреждениях отбывания наказаний и порядка их возмещения. 

Научная новизна. Предложены практические рекомендации по организации учета затрат по содержанию 

осужденных в учреждениях отбывания наказаний путем разработки Контрольного листа расходов в расчете на 
одного осужденного, применение которого на практике учреждениями отбывания наказаний осужденными 
гораздо усилит контроль за соблюдением надлежащих условий содержания осужденных в местах лишения 
свободы. 

Практическая значимость. Сформированные предложения могут быть использованы учреждениями 

отбывания наказаний осужденными, что позволит усилить контроль за соблюдением надлежащих условий 
содержания осужденных в местах лишения свободы. 

Ключевые слова: затраты, классификация расходов, расходы попродовольственного обеспечения, 

расходы по медицинскому обеспечению, расходы конвоирования. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ  
В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 

 
Постановка проблеми. В умовах євроінтеграційних процесів в Україні проводиться активна 

робота з удосконалення методології бухгалтерського обліку і звітності в державному секторі із 
урахуванням вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Як би стрімко не розвивались 
ринкові відносини з їх приватною власністю, важко уявити сучасне суспільство без бюджетних установ 
і організацій. Визначальною ознакою функціонування бюджетних установ є їх фінансування за рахунок 
коштів державного бюджету. Одне з центральних місць у системі бухгалтерського обліку в бюджетній 
установі, займає заробітна плата. Адже складовою всіх витрат, що здійснюються в бюджетних 
установах, є видатки на оплату праці, на які припадає до 80% сукупних витрат, що здійснюються ними. 
Таким чином, облік видатків на оплату праці є одним із найважливіших напрямків роботи облікового 
апарату кожної бюджетної установи. Бухгалтерський облік оплати праці в державному секторі є 
недосконалим і перебуває у процесі реформування, що зумовлює актуальність досліджуваних питань, 
пов’язаних із новаціями в ньому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питань обліку оплати праці в 
бюджетних установах займались зарубіжні та вітчизняні вчені, серед них: О. В. Адамик, П. Й. Атамас, 
І. Д. Ватуля, Г. В. Власюк, О. О. Джемула, Р. Т. Джога, Н. І. Дудченко, О. В. Кантаєва, Л. Г. Ловінська, 
Ж. К. Нестеренко, С. В. Свірко, Н. М. Старченко, Н. М. Ткаченко, Т. Ю. Тонконог, О. О. Чечуліна, 
Є. Ю. Шара та ін. В їх роботах запропоновано вирішення багатьох проблем удосконалення 
бюджетного процесу і бюджетної системи в Україні. Однак, незважаючи на те, що проблемі оплати 
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праці присвячено безліч наукових праць, багато питань залишаються недостатньо висвітленими. Все 
це зумовлює актуальність даної проблеми і свідчить про доцільність вибору автором напряму 
дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження організації обліку оплати праці в 
державному секторі економіки в умовах трансформаційних процесів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Організаційні питання обліку розрахунків з оплати 
праці розкрито в Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 
(НП(С)БОДС) № 132 «Виплати працівникам» [1], який сформовано на основних принципах і методах 
обліку, визначених Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку в державному секторі (МСБОДС) 
25 «Виплати працівникам» [2]. 

НП(С)БОДС 132 встановлює методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 
інформації про виплати (у грошовій і негрошовій формах) за роботи, виконані працівниками, та її 
розкриття у фінансовій звітності;розкриває зміст та складові виплат працівникам; визначає 
класифікацію виплат, яка відповідає вимогам міжнародної практики. 

Слід зауважити, попри те, що НСБОДС 132 «Виплати працівникам» розроблений на основі 
МСБОДС 25 «Виплати працівникам», вони суттєво відрізняються як за структурою, так і за обсягом, 
що пояснюється особливостями вітчизняного бухгалтерського обліку. 

Облік розрахунків за оплатою праці регулюється Законом України «Про оплату праці» від 
24.03.1995 р. № 108/95–ВР (зі змінами і доповненнями). Відповідно до ст. 1 даного Закону, заробітна 
плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором 
власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу [3]. 

Варто навести власне визначення з позиції бюджетної установи: заробітна плата – це елемент 
фінансування видатків на оплату праці, що впливає на фінансовий результат установи сектору 
загального державного управління і водночас головний чинник забезпечення матеріальної 
зацікавленості працівників у досягненні високих кінцевих результатів праці, що є запорукою 
підвищення ефективності діяльності бюджетної установи і держави в цілому. 

В основу розрахунку заробітної плати бюджетної установи покладена тарифна система оплати 
праці, яка охоплює: тарифні сітки, тарифні ставки, посадові оклади, схеми посадових окладів та 
тарифно-кваліфікаційні характеристики. Заробітна плата в бюджетних установах включає: посадовий 
оклад або ставку погодинної оплати праці; надбавки; доплати; премії; матеріальні допомоги. 

Для українського ринку праці важливе значення має мінімальна заробітна плата, адже її в 
Україні традиційно розглядали як один із соціальних стандартів, а не як інструмент політики на ринку 
праці, що, серед іншого, покращує ринкові позиції працівників з низькою заробітною платою. 

Мінімальна заробітна плата – установлений законом мінімальний розмір оплати праці за 
виконану працівником місячну (годинну) норму праці [3]. Згідно Бюджетного кодексу України, розмір 
мінімальної заробітної плати визначається в Законі про Державний бюджет на відповідний рік. 

Динаміку мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму в розрахунку на одну особу за 
2010-2018 роки представлено на рис. 1.  

 
 

Рис. 1. Динаміка мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму у 2010-2018 рр.  
(на кінець відповідного року) 

Джерело: побудовано автором на основі [4] 
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Аналізуючи динаміку цих показників з 2010 р. по 2018 р., можна стверджувати наступне. З 
2010 р. по 2016 р. мінімальна заробітна плата була приблизно на одному рівні з прожитковим 
мінімумом. Лише починаючи з 2016 року спостерігалось значне перевищення її розміру. Мінімальну 
заробітну плату у 2017 р. збільшено вдвічі порівняно із мінімальною заробітною платою грудня 2016 р. 
Також, з 1 січня 2017 р. мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) не міг бути меншим, ніж 
прожитковий мінімум, установлений для працездатних осіб на 1 січня 2017 р. – не менше ніж 1600 грн. 

Проте, інфляція що неодмінно настала одночасно із підвищенням мінімальної заробітної плати, 
зробила все, щоб це підвищення стало малопомітним для українців, через різке зростання цін та 
швидке знецінення підвищених заробітних плат. 

Варто зазначити, що в 2017 р. законодавство України з оплати праці зазнало багато змін. 
Власне, зі Закону України «Про оплату праці» вилучили норму, згідно з якою до мінімальної заробітної 
плати не включали доплати, надбавки та інші компенсаційні й заохочувальні виплати. 

Натомість наведено виключний перелік виплат, які не враховуються до мінімальної заробітної 
плати. До них належать: 

– доплати за роботу в несприятливих умовах праці та умовах підвищеного ризику для здоров’я 
(це можуть бути доплати за роботу у важких і шкідливих умовах праці, за використання дезінфікуючих 
засобів тощо); 

– доплати за роботу в нічний та надурочний час; 
– виплати за роз’їзний характер робіт; 
– премії до святкових і ювілейних дат [5]. 
Отже, якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою 

ніж законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату 
до рівня мінімальної заробітної плати, включивши в неї, зокрема, доплати, надбавки чи заохочення 
(наприклад, виплату премії), що не входять до наведеного переліку. 

Розмір мінімальної заробітної платив 2018 р. у розрахунку за місяць становить 3723 грн., у 
розрахунку за годину – 22,41 грн. Мінімальна тарифна ставка у 2018 р. працівника І тарифного 
розряду – 1762 грн. 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6 
грудня 2016 р. № 1774-VIII, мінімальну заробітну плату більше не використовують як розрахункову 
величину для встановлення посадових окладів працівників. Тому з 1 січня 2017 року посадові оклади 
(тарифні ставки) розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 
1-го тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці, 
установленого в розмірі прожиткового мінімуму працездатної особи на 1 січня календарного року, що 
дорівнює 1600 грн. 

Загалом мінімальна заробітна плата покликана знизити бідність серед працівників. Вона 
посилює позицію малокваліфікованих працівників на ринку праці, оскільки роботодавці змушені 
сплачувати заробітну плату, не нижчу за мінімальну. Разом із тим, стрімке підвищення мінімальної 
заробітної плати, як сталося в 2016 році, часто призводить до скорочення передусім некваліфікованих 
працівників. 

Середня заробітна плата – макроекономічний показник, що обчислюється як середнє 
арифметичне значення заробітних плат певної групи працівників (наприклад, по підприємству, по 
галузі, по регіону);розраховується, виходячи із фонду оплати праці працівників (включаючи оплату 
праці сумісників), премій, надбавок, винагород за підсумками роботи за рік та одноразових заохочень. 

Розглянемо середню заробітну плату як по Україні загалом, так і по деяких регіонах, зокрема у 
Львівській, Тернопільській областях та у м. Києві. 

Динаміку середньої заробітної плати в зазначених регіонах за 2010-2018 рр. представлено на 
рис. 2. 

Зазначимо, що у кожному регіоні різний рівень заробітних плат, адже на її рівень впливає 
розвиненість регіону, наявність виробництв, зайнятість населення тощо. Як видно, найвищий показник 
середньої заробітної плати в Україні саме у м. Києві, що перш за все пояснюється її статусом столиці 
нашої держави. В свою чергу, найнижча середня заробітна плата у Тернопільській області (серед 
розглянутих), адже в даному регіоні не на стільки розвинуте промислове виробництво, як в інших 
розглянутих регіонах. 

Техніка підрахунку заробітної плати в державному секторі складається з трьох етапів: 
нарахування; утримання із заробітної плати; визначення заробітної плати до видачі. 

Нарахування заробітної плати здійснюється у розрахунково-платіжних відомостях по кожному 
працівнику. На заробітну плату проводять нарахування єдиного внеску (ЄСВ). Ставка нарахування 
єдиного внеску у 2018 р. – 22%. 

Утримання із заробітної плати представлені податком з доходів фізичних осіб (ставка для 
утримання податку на доходи для заробітної плати у 2018 р. – 18%), військовий збір (ставка збору 
становить 1,5% від об’єкта оподаткування), профспілкові внески, а також аліментами, які є 
обов’язковими. 
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Рис. 2. Динаміка середньої заробітної плати у деяких регіонах України у 2010-2018 роки
* 

*
 станом на грудень відповідного року, за винятком 2018 року (інформація подана станом на жовтень) 
Джерело: побудовано автором на основі [4] 

 
Виплати та надбавки оплати праці бюджетної установи складаються: з розряду працівника, 

надбавки за вислугу років, за вчене звання або ступінь, матеріальної допомоги, преміювання, 
надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, які мають свої 
особливості. 

Одним із шляхів вдосконалення організації обліку є впровадження в бюджетних установах 
певних елементів управлінського обліку. Так, для обґрунтування розподілу сум утримань та 
нарахувань на заробітну плату за джерелами фінансування доцільно запропонувати інформативну 
таблицю, де має вказуватися загальна сума утримань та нарахувань за відповідний місяць. 
Розроблена таблиця дасть змогу при перерахуванні обов’язкових платежів до бюджету і отримання 
готівки на виплату заробітної плати визначати фонди здійснюваних виплат [6]. 

Головним документом, завдяки якому планується та обліковується фонд заробітної плати 
бюджетної установи, є кошторис, який затверджується на календарний рік. Усі розпорядники 
бюджетних коштів при складанні кошторисів встановлюють бюджетні призначення з урахуванням 
економічної класифікації видатків (КЕКВ). А неправильне визначення КЕКВ контролюючі органи 
вважають порушенням бюджетного законодавства, за яке передбачено суворі санкції. 

Відповідно до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, 
затвердженої наказом Міністерством фінансів України (МФУ) від 12.03.2012 р. № 333 (зі змінами та 
доповненнями від 14.02.2017 р.), оплата праці і нарахування на заробітну плату відображається за 
КЕКВ 2100 [7]. 

КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» має наступну структуру: КЕКВ 2110 
«Оплата праці»; КЕКВ 2111 «Заробітна плата»; КЕКВ 2112 «Грошове забезпечення 
військовослужбовців»; КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці». 

За КЕКВ 2110 «Оплата праці» передбачаються видатки на оплату праці всіх працівників 
бюджетних установ (організацій), а також грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і 
начальницького складу, поліцейських згідно з установленими посадовими окладами, ставками або 
розцінками, матеріальну допомогу, у тому числі видатки на премії та інші види заохочень чи винагород 
відповідно до законодавства. 

За КЕКВ 2111 «Заробітна плата» передбачається: 
1) заробітна плата за встановленими посадовими окладами (тарифними ставками) або 

розцінками всіх штатних працівників, у тому числі за трудовими договорами; надбавка за вислугу 
років; доплата за ранг, надбавки та доплати обов’язкового характеру (оплата роботи в нічний час, 
доплати за науковий ступінь, за знання та використання в роботі іноземної мови тощо); 
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2) премії та інші види заохочень чи винагород відповідно до законодавства; 
3) матеріальна допомога, допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та в інших 

випадках за рішенням адміністрації установи (організації) відповідно до законодавства; 
4) винагороди та інші виплати, нараховані працівникам, які не перебувають у штаті установи 

(організації), відповідно до умов цивільноправового договору (за винятком суб’єктів господарювання); 
5) одноразова грошова допомога у зв’язку з виходом на пенсію або, якщо це передбачено 

законодавством, у відставку. 
За КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» здійснюється нарахування бюджетними 

установами (організаціями) на фонд оплати праці, а саме: сплата єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нарахованого відповідно до законодавства [7]. 

Враховуючи черговий етап модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі, 
відповідно до наказу МФУ від 31.12.2013 р. № 1203, з 1 січня 2017 року бюджетні установи 
використовують новий План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі [8]. 

Відповідно до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному 
секторі, синтетичний облік розрахунків із заробітної плати ведеться на пасивному рахунку 65 
«Розрахунки з оплати праці». 

Рахунок призначений для обліку й узагальнення інформації про розрахунки за виплатами 
працівникам із заробітної плати, допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, студентам, 
аспірантам і учням зі стипендій та інших подібних виплат. За кредитом рахунку відображаються суми 
нарахованої працівникам заробітної плати, матеріальної допомоги, премій, допомоги у зв’язку з 
тимчасовою непрацездатністю тощо; суми, що утримуються із заробітної плати за дорученнями-
зобов’язаннями працівників; суми стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню; суми, 
що утримуються із заробітної плати, стипендій, пенсій, допомоги тощо за виконавчими листами та 
іншими документами; суми нарахованих гонорарів, що виплачуються позаштатному складу; за 
дебетом – їх виплата, утримання з них, перерахування за призначенням утриманих із заробітної плати 
сум, а також суми, що не отримані в строк і віднесені на субрахунки «Розрахунки з депонентами» [9]. 

На субрахунку 6511 «Розрахунки із заробітної плати» ведеться облік розрахунків з працівниками, 
що перебувають і не перебувають у штаті суб’єкта державного сектору, за всіма видами заробітної 
плати, преміями, допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, оплата праці працівників бюджетних установ в 
сучасній економічній та політичній ситуації України є досить проблемною, оскільки НП(С)БОДС 132 
«Виплати працівникам» потребує вдосконалення з урахуванням міжнародних вимог та узгодження з 
чинними нормативно-правовими актами. 

Слід також удосконалити методику розрахунку прожиткового мінімуму, зокрема, вчасно 
враховувати зміни споживчого попиту і структури реальних сукупних витрат населення. Витрачання 
бюджетних коштів має бути ефективним і раціональним, а тому правильна організація обліку 
заробітної плати має державне значення. Бухгалтерський облік заробітної плати повинен забезпечити: 
суворе дотримання законодавства про оплату праці, правильну організацію обліку особового складу 
та робочого часу, точність нарахування заробітної плати та утримань із заробітної плати, своєчасні 
розрахунки з оплати праці. 

Незважаючи на те, що в останні роки спостерігалися певні позитивні тенденції в оплаті праці, а 
саме підвищення рівня мінімальної заробітної плати, рівень оплати праці в Україні все ще не 
відповідає європейським стандартам. На сучасному етапі розвитку української економіки механізм 
оплати праці є недосконалим, а тому актуальним завданням є створення ефективної системи оплати 
праці. Внесені пропозиції забезпечать прозорість облікового процесу та підвищать рівень 
інформативності бухгалтерського обліку і звітності, а також сприятимуть їх гармонізації із міжнародною 
практикою. 
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Труш І.Є. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 
Мета. Дослідження організації обліку оплати праці в державному секторі економіки в умовах 

трансформаційних процесів. 
Методика дослідження. У ході дослідження використано такі методи: діалектичний і спостереження – для 

визначення сутності й виявлення складових механізму організації оплати праці в державному секторі 
економіки;аналізу та синтезу – для обчислення динаміки мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму в 
Україні,а також середньої заробітної плати у регіонах України; графічний – для наочного відображення отриманих 
результатів; узагальнення – для формулювання висновків з проведеного дослідження. 

Результати. Проаналізовано розмір мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму в Україні, а 

також середньої заробітної плати в деяких регіонах України у 2010-2018 роках. Встановлено, що протягом 2010-
2015рр. мінімальна заробітна плата була приблизно на одному рівні з прожитковим мінімумом і лише з 2017 року 
спостерігалось значне її перевищення. Визначено основні тенденції та перспективи покращання обліку оплати 
праці в Україні. Обґрунтовано проблеми організації обліку оплати праці. Дано характеристику нормативно-
правового забезпечення обліку цієї ділянки. Доведено, що бухгалтерський облік заробітної плати повинен 
забезпечити: суворе дотримання законодавства про оплату праці, правильну організацію обліку особового складу 
та робочого часу, точність нарахування заробітної плати та утримань із заробітної плати, своєчасні розрахунки з 
оплати праці. 

Наукова новизна. Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення організації обліку оплати праці в 

державному секторі економіки, що стане запорукою ефективного функціонування апарату оплати праці 
працівників бюджетних установ. 
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Практична значущість. Впровадження наукових положень даного дослідження сприяє розвитку 

концептуальних положень організації оплати праці як в окремих бюджетних установах, так і в державному секторі 
економіки загалом. 

Ключові слова: організація обліку, бюджетна установа, державний сектор економіки, оплата праці, 

заробітна плата, прожитковий мінімум, нарахування та виплата заробітної плати. 
 

Trush I.Ye. ORGANIZATION OF ACCOUNT OF LOAN PAYMENT IN THE STATE ECONOMIC SECTOR 
Purpose. The aim of the study is the organization of the account of labor remuneration in the state sector of the 

economy in the conditions of transformation processes. 
Methodology of research. The following methods are used in the course of the research: dialectic and 

observation – to determine the nature and identification of the components of the mechanism for organizing 
remuneration in the public sector of the economy; analysis and synthesis – to calculate the dynamics of minimum wages 
and living wage in Ukraine, as well as average wages in the regions of Ukraine; graphic – for the visual display of the 
results; generalization – to formulate the conclusions of the study. 

Findings. The article analyzes the size of the minimum wage and living wage in Ukraine, as well as the average 

wage in some regions of Ukraine in 2010-2018. It is established that during 2010-2015, the minimum wage was 
approximately equal to the subsistence minimum and only from 2017 there was a significant excess. The main 
tendencies and prospects of improvement of the payroll accounting in Ukraine are determined. The problems of 
organization of payroll accounting are substantiated. 

The characteristic of legal and regulatory accounting of this site is given. It is proved that wage accounting should 
ensure: strict compliance with the law on wages, the correct organization of personnel records and working time, the 
accuracy of the calculation of wages and salaries, timely calculations of wages. 

Originality. The propositions concerning the improvement of the organization of labor remuneration accounting in 

the state sector of the economy are substantiated, which will be the key to the effective functioning of the payroll 
apparatus of budgetary institutions. 

Practical value. The introduction of the scientific provisions of this study contributes to the development of 

conceptual provisions for the organization of remuneration both in individual budget institutions and in the public sector 
as a whole. 

Key words: accounting organization, budgetary institution, state sector of economy, wages, salaries, living wage, 

accrual and payment of wages. 
 

Труш И.Е. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ОПЛАТЫ ТРУДА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 
Цель. Исследование организации учета оплаты труда в государственном секторе экономики в условиях 

трансформационных процессов. 
Методика исследования. В ходе исследования использованы следующие методы: диалектический и 

наблюдения – для определения сущности и выявления составляющих механизма организации оплаты труда в 
государственном секторе экономики; анализа и синтеза – для вычисления динамики минимальной заработной 
платы и прожиточного минимума в Украине, а также средней заработной платы в регионах Украины; 
графический – для наглядного отображения полученных результатов; обобщения – для формулировки выводов 
из проведенного исследования. 

Результаты. Проанализированы размер минимальной заработной платы и прожиточного минимума в 

Украине, а также средней заработной платы в некоторых регионах Украины в 2010-2018 годах. Установлено, что 
в течение 2010-2016 гг. минимальная заработная плата была примерно на одном уровне с прожиточным 
минимумом и только с 2017 года наблюдалось значительное ее превышение. Определены основные тенденции 
и перспективы улучшения учета оплаты труда в Украине. Обосновано проблемы организации учета оплаты 
труда. Дана характеристика нормативно-правового обеспечения учета этого участка. Доказано, что 
бухгалтерский учет заработной платы должен обеспечить: строгое соблюдение законодательства об оплате 
труда, правильной организации учета личного состава и рабочего времени, точность начисления заработной 
платы и удержаний из заработной платы, своевременные расчеты по оплате труда. 

Научная новизна. Обоснованы предложения по совершенствованию организации учета оплаты труда в 

государственном секторе экономики, что станет залогом эффективного функционирования аппарата оплаты 
труда работников бюджетных учреждений. 

Практическая значимость. Внедрение научных положений данного исследования способствует развитию 

концептуальных положений организации оплаты труда как в отдельных бюджетных учреждениях, так и в 
государственном секторе экономики в целом. 

Ключевые слова: организация учета, бюджетное учреждение, государственный сектор экономики, оплата 

труда, заработная плата, прожиточный минимум, начисление и выплата заработной платы. 
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ АТ «УКРЕКСІМБАНК» ЯК 
ОДИН ІЗ ІНСТРУМЕНТІВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
Постановка проблеми. На сучасному етапі нестабільність в політичному середовищі України 

значно впливає й на економічну політику будь-якого суб’єкта господарювання. З однієї точки зору, 
можна стверджувати, що стратегічне управління, яке зорієнтоване на майбутнє, неможливо 
спрогнозувати наперед. Водночас, слід приділити ще більш значну увагу стратегічному управлінню 
банківської установи з врахуванням не лише внутрішнього, але й значного зовнішнього впливу на 
суб’єкт господарювання. Адже ефективність фінансової діяльності банку, у першу чергу, залежить від 
розробленої стратегії управління. А стратегічний підхід до управління висуває перед ним нові 
завдання, які пов’язані з аналізом своєї діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розглядом та аналізом питань теорії та практики 
антикризового управління в банківській установі займалося багато вітчизняних та закордонних 
науковців, у тому числі С. Б. Єгоричева [1], В. В. Коваленко [2], О. М. Колодізєв [3], С. В. Науменкова 
[4], І. Р. Соколюк [7], О.М. Худа [9], М. В. Шуба [10] та інші. Проте питання використання інструментів 
стратегічного управління власне банківської установи досі залишається поза увагою, що і зумовлює 
необхідність подальших досліджень. 

Постановка завдання. Мета статті – проаналізувати фінансовий стан банківської установи 
(АТ «Укрексімбанк») в контексті здійснення стратегічного управління її діяльністю. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах діяльність банківських установ 
відбувається в умовах посилення конкурентної боротьби, в зв’язку з чим особливої актуальності 
набувають питання вдосконалення підходів до формування стратегії розвитку банку для забезпечення 
довгострокових конкурентних переваг. 

Для того, щоб зрозуміти в якому напрямку рухатись, банківська установа має розуміти завдання 
стратегічного управління (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Процес реалізації стратегічних завдань банківської установи 
Джерело: розроблено авторами за даними [7] 
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Якщо банк може управляти власними фінансовими показниками, то, звичайно, зможе створити 
якісні умови для свого подальшого розвитку на основі розроблених стратегій. Фінансовий стан банку 
представляє собою сукупність показників, що відображають наявність, розміщення та використання 
фінансових ресурсів. Для оцінки фінансової стійкості банку і необхідний аналіз його фінансового 
стану [6]. 

Мета аналізу полягає не тільки і не стільки в тому, щоб встановити та оцінити фінансовий стан 
банківської установи, а також і в тому, щоб постійно проводити роботу, спрямовану на його 
покращення [7]. 

Вибір і реалізація стратегії є базисними складовими цього процесу, проте формування висновків 
про її ефективність є не менш важливим етапом стратегічного управління, оскільки дозволяє 
визначити, наскільки банк наблизився до запланованих результатів і чи сприяли реалізовані заходи їх 
досягненню, обґрунтовувати необхідність корегування існуючого або запровадження нового 
стратегічного плану. 

Аналіз фінансового стану показує, по яким конкретним напрямкам необхідно вести цю роботу. У 
відповідності з цим, результати аналізу дають відповідь на питання, які найважливіші засоби 
покращення фінансового стану банку в конкретний період його діяльності [8]. 

Проведемо дослідження фінансового стану досліджуваного банку на основі фінансових звітів 
банку за 2015-2018 рр. і результати занесемо до табл. 1. 

Таблиця 1 
Аналіз звіту про фінансові результати АТ «Укрексімбанк» (млн грн) 

 

Найменування статті 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.10.2018 

Процентні доходи 10 096,107 13 211,410 9 189,313 8 836,034 

Процентні витрати (7 418,553) (10 818,239) (7 141,367 (7 083,941 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 
витрати) (маржа) 

2 677,554 2 393,171 2 105,372 1 694,667 

Прибуток/(збиток) до оподаткування (12 441,773) (14 070,493) (17 650,130) (12 236,632) 

Прибуток/(збиток) за рік (249,317) (463,772) 784,073 706,240 

Інший сукупний дохід після оподаткування 
за рік 

313,884 (572,145) (418,919) (929,750) 

Усього сукупного доходу за рік (10 935,433) (14 635,917) (223,510) 365,124 

Джерело: розраховано авторами за даними [5] 

 
Отже чистий процентний дохід в 2015 році склав 2677554 тис. грн, що майже на мільйон більше, 

ніж в 2017 році. Це відбулось за рахунок зменшення процентних доходів на 2119643 тис. грн. Загалом 
збиток за 2015 рік склав 249317 тис. грн, за 2016 р. – 463772 тис грн, а в 2017 і за три квартали 2018 
року банк отримав лише прибуток, що свідчить про ефективну роботу. Усього сукупний дохід за рік в 
2018 році збільшився і банк вже не був збитковим. 

Проведемо аналіз активів та пасивів банку і занесемо результати до табл. 2‒3. 
Таблиця 2 

Аналіз фінансового стану активів АТ «Укрексімбанк» 
 

Назва статті 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.10.2018 

Грошові кошти та їх еквіваленти 24 241 179 21 378 517 19 866 217 13 888 835 

Заборгованiсть кредитних установ 4 083 743 1 544 476 699 739 669 273 

Кредити та заборгованість клієнтів 55 099 903 58 426 564 67 581 286 71 902 660 

Податковi активи 293 122 139 098 96 022 208 196 

Інвестиційна нерухомість 1 566 942 1 344 074 1 260 398 1 258 050 

Відстрочений податковий актив 1 730 750 2 322 000 2 138 292 2 138 292 

Основні засоби та нематеріальні активи 2 188 528 1 690 466 2 147 389 1 662 192 

Iнвестицiйнi цiннi папери 51 347 092 72 396 757 76 423 022 41 142 198 

Інші активи 797 253 696 818 767 757 4 420 220 

Усього активів 141 348 512 160 358 272 170 591 532 163 955 812 

Джерело: розраховано авторами за даними [5] 

 
 
 

Таблиця 3 
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Аналіз фінансового стану зобов’язань АТ «Укрексімбанк» 
 

Назва статті 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.10.2018 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Кошти банків 19 298 870 27 931 388 23 283 787 21 700 766 

Кошти клієнтів 79 317 943 85 792 095 90 503 580 86 548 775 

Заборгованiсть перед НБУ 2 979 775 - - - 

Емiтованi єврооблiгацiї 33 122 294 37 562 345 38 821 831 43 291 504 

Субординований борг 9 357 369 3 495 895 3 615 792 3 577 776 

Інші зобов’язання 292 387 257 254 323 987 347 154 

Усього зобов’язань 144 408 851 155 044 114 156 555 145 155 575 444 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 21 689 042 31 008 041 38 730 042 38 730 042 

Непокритий збиток -25 577 130 -26 582 144 -25 774 636 -30 419 789 

Резервні та інші фонди банку 162 926 162 926 162 926 162 926 

Резерви переоцінки 664 823 725 335 282 951 -727 915 

Усього власного капіталу -3 060 339 5 314 158 14 036 387 8 380 368 

Усього зобов’язань та власного 
капіталу 

141 348 512 160 358 272 170 591 532 163 955 812 

Джерело: розраховано авторами за даними [5] 

 
Отже, у 3 кварталі 2018 року активи банку склали 163955812 тис. грн і порівняно з 2015 роком 

збільшились на 21,7%, а в 2017 р. активи склали 170591532 тис. грн і порівняно з 2015 р. збільшились 
на 44,4%.  

Загалом збільшення активів банку є позитивним для його майбутньої діяльності.  
Найбільшу частку в активах банку в 2015 році склали інвестиційні цінні папери – 40,5%, хоча 

порівняно з 2016 р. і 2017 р. їх частка в складі активів збільшувалась (44,63%). Кредити та 
заборгованість клієнтів також складають левову частку активів банку. Також помітні інші тенденції в 
зміні питомої ваги структури капіталу (табл. 3). 

Найбільшу питому вагу в структурі пасивів за весь досліджуваний період складають 
зобов’язання. В структурі зобов’язань найбільші частки як в 2015 р., так і в 2018 р. складають кошти 
клієнтів та емітовані єврооблігації. Можна помітити, що питома вага в структурі зобов’язань не зазнала 
значних змін у періоді з 2015 р. по 2018 р. [9]. 

Серед власного капіталу спостерігається тенденція до зменшення показників, а саме резервів 
переоцінки, непокритого збитку (який впродовж досліджуваного періоду дещо коливався). Через зміни 
в законодавстві відбулося збільшення статутного капіталу банку і на 01.10.2018 року цей показник 
сягнув 38730042 тис. грн. Саме через це у 2017 р. збільшився показник власного капіталу на 126,4% і 
у питомій вазі зобов’язань тому і складає найбільшу частку [9]. 

Проаналізуємо ефективність структури капіталу банку. Для розрахунку капіталу банку 
використовується спеціальна методика. Відповідно до неї, капітал банку складається із основного і 
додаткового капіталу, який зменшується на певні відрахування.  

Алгоритм розрахунку капіталу (К) банку наступний: 
 

,     (1) 
де КБ – капітал, не відкоректований на основні засоби, який розраховується за формулою: 

,     (2) 
де OK – основний капітал; 

ДК – додатковий капітал;  
О – відрахування; 
ОС – основні засоби; 
(ОС-КБ) – перебільшення ОС над КБ; 
якщо ОС > КБ в розрахунках береться різниця (ОС-КБ); 
якщо ОС < КБ, то маємо нульове значення; 

 
Проаналізуємо структуру капіталу та його достатність. Аналіз структури капіталу АТ 

«Укрексімбанк» наведено у табл. 4. 
Таблиця 4 
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Структура капіталу АТ «Укрексімбанк» 
 

Показники 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.10.2018 

Основний капітал 1 141 141 3 908 734 6 217 716 6 198 551 

Додатковий капітал 1 141 141 3 908 734 4 141 885 3 875 342 

Капітал банку 2 282 282 7 817 468 10 359 601 10 073 893 

Джерело: розраховано авторами за даними [5] 

 
НБУ вимагає вiд банкiв пiдтримувати показник достатностi капiталу на рiвнi 10% вiд суми 

активiв, зважених з урахуванням ризику, розрахований згiдно з вимогами НБУ. 
Норматив платоспроможності (Н3) розраховується як відношення капіталу банку до загальних 

активів, зважених із врахуванням відповідних коефіцієнтів за ступенем ризику. Даний показник 
визначає достатність капіталу банку для проведення активних операцій з врахуванням ризику, які 
характерні для різних видів банківської діяльності. Норматив платоспроможності розраховують за 
формулою: 

,           (3) 
де К – капітал банку; 

Ар – актив із врахуванням ризику. 
 
Зведемо результати розрахунків у табл. 5. 

Таблиця 5 
Норматив платоспроможності капіталу АТ «Укрексімбанк» 

 

Показники 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.10.2018 

Капітал банку 2 282 282 7 817 468 10 359 601 10 073 893 

Активи, зважені за ризиком 94 789 952 79 030 619 74 469 796 88 166 688 

Н3, % 2,4 9,89 13,91 11,43 

Джерело: розраховано авторами за даними [5] 
 
Нормативне значення показника Н3 – не менше 8 відсотків. 
Отже, бачимо, що з 2016 року цей показник знаходиться на достатньо високому рівні, а за 2016 

рік банк показав низький рівень достатності капіталу для проведення активних операцій. 
Норматив достатку капіталу (Н4) розраховують як відношення капіталу банку (К) до його 

загальних активів (ОА), зменшених на створені резерви: 
 

                                                      (4) 
 
Значення показника Н4 повинне бути не менше 4 відсотків. Відношення капіталу до загальних 

активів, зменшених на створені резерви, визначають достаток капіталу, виходячи із загального об’єму 
діяльності, незалежно від розмірів різних ризиків. Розрахунки занесемо до табл. 6. 

Таблиця 6 
Норматив достатності капіталу АТ «Укрексімбанк» 

 

Показники 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.10.2018 

Капітал банку 2 282 282 7 817 468 10 359 601 10 073 893 

Загальні активи 141 348 512 160 358 272 170 591 532 163 955 812 

Н4, % 1,6 4,88 6,07 6,14 

Джерело: розраховано авторами за даними [5] 

 
Отже, бачимо, що як в 2017 р., так і в 2018 р. цей показник знаходиться на достатньо високому 

рівні і відбувається тенденція до зростання. Це було можливим за рахунок збільшення активів у 2016 
році, а також за рахунок ефективної структури капіталу, а саме за рахунок врівноваженої питомої ваги 
позичкового капіталу. Коли основний капітал складає більшу частину капіталу, його достатньо для 
ефективного здійснення банком своєї діяльності, виконання зобов’язань та отримання прибутку. 
Проте у зв’язку з політично нестабільною ситуацією у 2014 році, показник Н4 за результатами 2015 
року значно нижчий норми – 1,6%. 
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Аналіз показників прибутковості банку здійснюють порівняно з планом і в динаміці. Вплив 
факторів на зміну цих показників розраховують за допомогою способу ланцюгових підстановок. 

Двома найважливішими показниками прибутковості банку є показники: 
1) ROA – прибутковість активів банку; 
2) ROE – прибутковість акціонерного капіталу банку. 
Прибутковість активів банку розраховують за такими двома показниками: 
 

,      (5) 
де ЧП – чистий прибуток;  

СЗА – середні загальні активи. 
 
Проведемо розрахунки згідно формули за роками: 

2015 р.:  

2016 р.:  

2017 р.:  

3 квартали 2018 р.:  
Цей показник може використовуватися як коефіцієнт для оцінки діяльності керівництва банку. 

Але у зв’язку з тим, що не всі активи дають дохід, деякі банки в процесі аналізу прибутковості своєї 
діяльності деталізують показник процентної прибутковості активів, для розрахунку якого беруться 
робочі активи: 

    ,      (6) 
де ЧП – чистий прибуток; 

РА – робочі активи. 
 

2015 р.:  

2016 р.:  

2017 р.:  

3 квартали 2018 р.:  
Зіставлення показників ROA1 та ROA2 дає можливість виявити невикористані резерви 

підвищення прибутковості активів за рахунок поліпшення їх структури, ефективнішого використання; 
дає уявлення про можливості зростання рентабельності завдяки скороченню активів, які не приносять 
доходу. Передусім, це стосується іммобілізованих власних коштів. Абсолютна рівність між цими 
показниками неможлива. Адже АТ «Укрексімбанк» повинен створювати обов’язкові резерви, тобто 
зберігати частину залучених коштів у найбільш ліквідний формі, яка не дає доходу. 

Висновки з проведеного дослідження. Фінансовий стан АТ «Укрексімбанк» за досліджуваний 
період покращується, хоча банк отримував не прибуток, а збиток, проте його тенденція позитивна; 
власний капітал банку постійно збільшується, тому його достатньо для підтримки фінансової стійкості 
банку. Це свідчить про те, що банк має врівноважену стратегію управління, слідує їй та відповідає 
нормативним показникам центрального апарату. 

Для вирішення актуальних проблем розвитку банківської установи та подальшої стабілізації 
умов її функціонування необхідно застосувати систему заходів, спрямованих на: диверсифікацію 
банківських активів; впровадження нових депозитних програм; виконання та дотримання нормативів 
НБУ; створення умов для залучення інвестицій в межах, що не створюватимуть суттєвих фінансових 
ризиків. 

Реалізація запропонованих заходів дозволить мінімізувати вплив негативних факторів на 
банківську діяльність у короткостроковій перспективі та створить умови для прискореного розвитку АТ 
«Укрексімбанк» у майбутньому. 
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ІНСТРУМЕНТІВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
Мета. Аналіз фінансового стану банківської установи (АТ «Укрексімбанк») в контексті здійснення 

стратегічного управління її діяльністю. 
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використано наступний інструментарій методів 

наукового дослідження: наукової абстракції, логічного узагальнення, порівняння та систематизації – при 
обґрунтуванні основних теоретичних положень та категоріального апарату; синтезу, порівняльного і 
статистичного аналізу – при дослідженні інформаційного забезпечення стратегічного управління; оптимізаційні 
методи – при оцінюванні стратегічної позиції банку на сегменті ринку банківських послуг; метод причинного 
моделювання – при обґрунтуванні впливу фінансових показників на стратегічне управління банку. 
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Результати. Обґрунтовано, що ефективність фінансової діяльності банку, у першу чергу, залежить від 

розробленої стратегії управління. З’ясовано, що фінансовий стан банку представляє собою сукупність показників, 
які відображають наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів. Проведено аналіз фінансового 
стану і ефективності структури капіталу АТ «Укрексімбанк» та визначено, що фінансовий стан банку за 
досліджуваний період покращується, що свідчить про те, що банк має врівноважену стратегію управління, 
дотримується її та відповідає нормативним показникам центрального апарату. 

Наукова новизна. Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення процесу розробки стратегії управління 

діяльністю банку, а також проаналізовано ефективність структури капіталу АТ «Укрексімбанк» у сучасних умовах. 
Практична значущість. Отримані результати дослідження спрямовані на вирішення проблеми організації 

розробки науково обґрунтованого стратегічного управління банківською установою на прикладі аналізу власного 
капіталу банку. 

Ключові слова: достатність капіталу, платоспроможність, прибутковість, стратегічний аналіз, стратегічне 

управління, фінансові результати, фінансовий стан. 
 
Kovalchuk V.H., Ryzhonkov V.A. ANALYSIS OF THE FINANCIAL STATE OF JSC “UKREXIMBANK” AS 

ONE OF THE INSTRUMENTS OF STRATEGIC MANAGEMENT OF ITS ACTIVITY IN MODERN CONDITIONS 
Purpose. The aim of the article is the analysis of the financial situation of a banking institution (JSC 

“Ukreximbank”) in the context of strategic management of its activities. 
Methodology of research. The following tools of scientific research methods are used in order to achieve this 

goal: scientific abstraction, logical generalization, comparison and systematization – in substantiating the basic 
theoretical positions and categorical apparatus; synthesis, comparative and statistical analysis – in the study of 
information provision of strategic management; optimization methods – in assessing the strategic position of the bank in 
the segment of banking services market; the method of causal modelling – when substantiating the influence of financial 
indicators on the strategic management of the bank. 

Findings. It is substantiated that the efficiency of the financial activity of the bank, first of all, depends on the 

developed strategy of management. It was clarified that the financial condition of the bank is a set of indicators that 
reflect the availability, placement and use of financial resources. An analysis of the financial condition of the investigated 
bank is carried out. The efficiency of the capital structure of JSC “Ukreximbank” is analyzed and it is determined that the 
financial condition of JSC “Ukreximbank” is improving for the investigated period, which indicates that the bank has a 
balanced strategy of management, follows it and meets the normative indicators of the central apparatus. 

Originality. The suggestions on improving the process of developing the strategy of management of the bank 

activity are substantiated, as well as the efficiency of the structure of the capital of JSC “Ukreximbank” in the modern 
conditions has been analyzed. 

Practical value. The obtained results of the research are aimed at solving the problem of organizing the 

development of scientifically grounded strategic management of a banking institution on an example of the analysis of 
the bank's own capital. 

Key words: capital adequacy, solvency, profitability, strategic analysis, strategic management, financial results, 

financial condition. 
 
Ковальчук В.Г., Рыжонков В.А. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ АО «УКРЭКСИМБАНК» КАК 

ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ 

Цель. Анализ финансового состояния банковского учреждения (АО «Укрэксимбанк») в контексте 

осуществления стратегического управления его деятельностью. 
Методика исследования. Для достижения поставленной цели использовано следующий инструментарий 

методов научного исследования: научной абстракции, логического обобщения, сравнения и систематизации – 
при обосновании основных теоретических положений и категориального аппарата; синтеза, сравнительного и 
статистического анализа – при исследовании информационного обеспечения стратегического управления; 
оптимизационные методы – при оценке стратегической позиции банка на сегменте рынка банковских услуг; 
метод причинной моделирования – при обосновании влияния финансовых показателей на стратегическое 
управление банка. 

Результаты. Обосновано, что эффективность финансовой деятельности банка, в первую очередь, 

зависит от разработанной стратегии управления. Установлено, что финансовое состояние банка представляет 
собой совокупность показателей, отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов. 
Проведен анализ финансового состояния и эффективности структуры капитала АО «Укрэксимбанк» и 
определено, что финансовое состояние банка за исследуемый период улучшается, что свидетельствует о том, 
что банк уравновешенную стратегию управления, придерживается ее и соответствует нормативным показателям 
центрального аппарата. 

Научная новизна. Обоснованы предложения по совершенствованию процесса разработки стратегии 

управления деятельностью банка, а также проанализирована эффективность структуры капитала АО 
«Укрэксимбанк» в современных условиях. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования направлены на решение проблемы 

организации разработки научно обоснованного стратегического управления банковского учреждения на примере 
анализа собственного капитала банка. 

Ключевые слова: достаточность капитала, платежеспособность, прибыльность, стратегический анализ, 

стратегическое управление, финансовые результаты, финансовое состояние. 
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РОЛЬ МЕНЕДЖЕРА З ІНВЕСТИЦІЙ В СФЕРІ  
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

 
Постановка проблеми. Готельно-ресторанний бізнес належить до сфери гостинності й відіграє 

провідну роль у презентації вітчизняного туристичного продукту на світовому ринку послуг. Ця 
індустрія в комплексі туристичних послуг світового господарства розвивається швидкими темпами і в 
перспективі, за прогнозами відомих профільних організацій, може стати найбільш важливим сектором 
туристичної діяльності [1]. 

Аналізуючи офіційні статистичні дані за останні роки, спостерігається потреба у розширенні 
індустрії гостинності нашої країни. Однак її ефективний розвиток неможливий без залучення 
висококваліфікованих фахівців, які б володіли необхідним багажем знань у цій сфері, на основі яких 
можна виходити на справді професійні рішення. Мережа готельно-ресторанних, туристично-
рекреаційних та санаторно-курортних закладів України, що спрямовані на збалансоване якісне 
обслуговування туристів та рекреантів, потребує висококваліфікованих кадрів. Згідно Меморандуму 
про реалізацію заходів зі створення умов для проведення у 2022 році зимових Олімпійських та 
Параолімпійських ігор в Україні, Закарпатті, на порядку денному – питання щодо стану реалізації 
Національного проекту «Олімпійська надія – 2022». Також необхідно зазначити, що стратегією сталого 
розвитку «Україна – 2020» серед бренд-меседжів, які необхідно поширювати у світі, названі, зокрема, 
такі як: «Україна – країна, приваблива для туризму» та «Україна – країна із визначними культурними 
та історичними традиціями». Для покращення стану готельно-ресторанного бізнесу та підвищення 
рівня його розвитку згідно світових рейтингів необхідно здійснювати нові кардинальні дії, наприклад 
залучати до роботи менеджера з інвестицій в готельно-ресторанний бізнес. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кількість досліджень у сфері туризму та готельно-
ресторанної справи на теренах нашої країни та країн світу загалом невпинно зростає. Так, питанням 
туризму та рекреації присвячені праці таких дослідників, як: Амоша О. І., Буркинський Б. В., 
Внукова Н. М., Галгаш Р. А, Гуменюк В. В., Ляшенко В. І., Лях О. В., Мартієнко А. І., Оскольський В. В., 
Цибух В. І., Федорченко В. К. Питаннями конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості 
територій в сфері туризму присвячені роботи Джаман М. О. Сучасний стан та інноваційні процеси 
розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні розглянуто у працях Домінської О. Я., 
Батьковець Н. О. У роботах О. Борисової, С. Бурого, Я. Волковської, О. Головко, Г. Круль, 
М. Мальської, Д. Мацехи, І. Мініч, Л. Нечаюк, Н. П’ятницької, О. Шаповалової, Ю. Шмагіної 
аналізуються чинники, що впливають на сферу готельно-ресторанного господарства, маркетингова 
діяльність галузі, а також розглядаються питання розвитку та організації готельно-ресторанного 
бізнесу.  

Однак, у більшості наукових робіт мало уваги приділено практичному вирішенню проблеми 
виведення підприємств готельно-ресторанного бізнесу на вищий рівень функціонування та розвитку. 
Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак зумовило вибір теми та напряму дослідження в 
науковому і практичному аспектах. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в обґрунтуванні доцільності залучення менеджера 
з інвестицій в готельно-ресторанному бізнесі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Готельно-ресторанний бізнес є основною 
складовою туристичної галузі нашої держави. Розвиток внутрішнього та міжнародного туризму 
значною мірою пов’язаний з рівнем матеріально-технічної бази туристичних підприємств, 
розгалуженістю та різноманітністю їх мережі, якістю та обсягом послуг, пропонованих готельним 
господарством. Готельні підприємства виконують одну з основних функцій у сфері обслуговування 
туристів – забезпечують їх житлом і побутовими послугами під час подорожі [2]. Але більшість об’єктів 
даної галузі не відповідають світовим стандартам, вимогам споживачів даних послуг та відстають від 
подібних об’єктів інших країн світу. Для налагодження і підвищення позицій в рейтингах готельно-
ресторанної сфери на рівні країни, на світовому рівні, необхідні реорганізаційні зміни, зміни у підходах 
до ведення даного бізнесу, кваліфіковані кадри, залучення інвестицій та ін. На усе це потрібні великі 
суми коштів, інвестицій.  

Великою перевагою менеджера з інвестицій є можливість розвивати готельний бізнес у зв’язку з 
тим, що він є недостатньо розвинутим для України. Робота в готелі – це можливість постійно 
обмінюватися досвідом із закордонними колегами, подорожувати, виховувати в собі високі стандарти 
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поведінки та професіоналізму та спрямовувати інвестиції вітчизняних та зарубіжних організацій для 
розвитку та процвітання даної галузі. Менеджер з інвестицій має низку функцій та завдань, серед яких 
є впровадження інновацій в сферу готельно-ресторанного бізнесу [3]. Інновації в сфері готельно-
ресторанного бізнесу мають бути спрямовані як на підвищення стандартів сфери обслуговування 
туристів, якості інфраструктури та залучення екологічно безпечних технологій, так і на розвиток 
інформаційного забезпечення туризму. 

Вітчизняні заклади готельно-ресторанної сфери зазвичай здійснюють інвестування своєї 
діяльності лише за рахунок власних коштів, тому для залучення зовнішніх інвестицій, для контролю і 
покращення їхньої інвестиційної привабливості пропонуємо залучити до роботи фахівця по 
інвестиціях, а саме менеджера з інвестицій.  

Менеджер з інвестицій – працівник планово-економічного відділу, займається фінансово-
кредитними питаннями, основні функції якого полягають в управлінні інвестиціями закладу або 
формуванням інвестиційного портфеля. Операції виконуються за дорученням директора готельно-
ресторанного закладу. Професію «менеджер з інвестицій» часто називають «керівник портфелем», 
«менеджер з регулювання фінансових операцій», «інвестиційний менеджер», «портфельний 
менеджер» і так далі [4]. 

У своїй діяльності менеджер з інвестицій також займається дослідженням факторів, що 
впливають на недостатню інвестиційну привабливість закладу готельно-ресторанної сфери. В табл. 1 
представлено частину таких зовнішніх та внутрішніх факторів. 

Таблиця 1 
Фактори впливу на інвестиційну привабливість закладів готельно-ресторанного бізнесу 

 

Зовнішні фактори Внутрішні фактори 

1. Галузева приналежність 1. Виробнича програма 

2. Географічне розташування 2. Маркетингова діяльність 

3. Наявність та доступність природних ресурсів 3. Управлінський облік та контролінг 

4. Екологічна ситуація 4. Корпоративне управління 

5. Культура та освіта населення 5. Кадровий потенціал 

6. Економічна стабільність 6. Юридична діяльність 

7. Соціально-політична стабільність 7. Виробничі технології 

8. Нормативно-правова база 8. Стратегія розвитку 

9. Інформаційне поле 9. Конкурентоспроможність 

10. Пільги для інвесторів 10. Унікальність об’єкту 

11. Розвинута інфраструктура 11. Тривалість інвестиційної програми 

12. Економічна свобода підприємств 12. Рейтинг підприємства в галузі 

13. Положення на Світовому ринку 13. Платіжна дисципліна 

14. Контрольні державні органи в сфері інвестування 14. Стан майна та фінансових ресурсів 

15. Темп інфляції 15. Витрати 

16. Можливість експорту 16. Структура капіталу 

17. Рівень доходів населення   

18. Конкуренція в галузі   

Джерело: [5] 

 
Менеджер з інвестицій – працівник планово-економічного відділу, займається фінансово-

кредитними питаннями, основні функції якого полягають в управлінні інвестиціями закладу або 
формуванням інвестиційного портфеля. Операції виконуються за дорученням директора готельно-
ресторанного закладу. Професію «менеджер з інвестицій» часто називають «керівник портфелем», 
«менеджер з регулювання фінансових операцій», «інвестиційний менеджер», «портфельний 
менеджер» і так далі. 

Менеджер з інвестицій зазвичай приймає безпосередню участь в розробці бізнес-плану закладу 
готельно-ресторанної сфери, стратегічному розвитку закладу і т. ін. Коли питання стосується 
управлінського обліку і вдосконалення стратегії, то рішення завжди за директором. Тому вважаємо за 
необхідне висвітлити завдання та функції менеджера з інвестицій в готельно-ресторанному бізнесі 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Завдання менеджера з інвестицій 

Джерело: [6] 
 
Менеджер з інвестицій підпорядковується керівнику планово-економічного відділу. Його 

головними завданнями має бути організація всієї фінансової діяльності структури (в том числі і 
інвестиційної), управління активами, робота з персоналом і т.д. Частину своїх обов’язків він може 
передавати іншим співробітникам – контролеру чи фінансисту. При цьому контролер і головний 
бухгалтер, по суті, виконують однакові функції. 

Завданням будь-якого підприємства, а тим паче закладу готельно-ресторанної сфери є 
розвиток, збільшення прибутків і ріст капіталу. Така структура працює на основі цілого ряду вкладень 
зовні – від кредиторів, інвесторів, прибутків від діяльності, концертів, акцій, творчих майстер-класів, 
презентацій і т.д. В обороті закладу можуть знаходитись великі об’єми грошей, нерухомості, 
обладнання, устаткування та інших активів. Але щоб це все регулювати, направляти в потрібну сферу 
і розвивати, необхідний спеціальний співробітник – менеджер з інвестицій (інвестиційний менеджер). 

Менеджер з інвестицій розробляє методи фінансування, враховує ризики і потенційний рівень 
інфляції, займається питаннями управління інвестиціями. Крім цього, його завдання – підтримка 
зв’язків з банківськими структурами, контроль емісії коштів, створення і ведення реєстру діючих 
акціонерів, клієнтів, можливих спонсорів та ін.  

Робота менеджера з інвестицій в закладі готельно-ресторанного бізнесу повинна включати такі 
функції: 

– облік, контроль і ведення аналізу вкладень закладу; 
– детальне вивчення ринку інвестицій та пошук найбільш перспективних спонсорів; 
– складання плану вкладів на найближчі декілька тижнів, місяців і навіть років, розробка 

прогнозів; 
– розподіл поточних інвестицій та їх перерозподіл у випадку необхідності; 
– активна участь в житті закладу, видача рекомендацій, надання свого голосу в прийнятті рішень 

по тим чи іншим фінансовим вкладенням; 
– оцінка ефективності інвестицій та участь в різноманітних проектах та заходах, організація та 

підтримка заходів, акцій та ін.; 
– визначення важливості тих чи інших ресурсів для реалізації інвестиційної діяльності і т.д. [7]. 
Менеджер з інвестицій повинен мобілізувати інвестиційні ресурси закладу готельно-

ресторанного бізнесу, вивчати перспективи кожного із напрямків і прийняти правильне рішення по 
здійсненню тих чи інших вкладень. Кожне джерело для інвестування має безліч характеристик – 
термін виплат, вартість, особливості надходження засобів, ймовірнісні ризики та ін. Завдання 
менеджера з інвестицій – визначити оптимальні поєднання, розрахувати потенційний дохід і звести 
поточні ризики до мінімуму за рахунок грамотної диверсифікації. Принципи роботи менеджер з 
інвестицій відображено на рис. 2. 

За рекомендаціями такого співробітника гроші закладу готельно-ресторанного бізнесу можуть 
інвестуватися в акції, нові приміщення, сцени, розширення послуг готелю, приміщень ресторану, в 
нову нерухомість, розробки проектів та заходів, акцій, розважальних програм та інші напрямки. Тип 
активів не має значення. Головне – кінцевий результат, який завжди має вид реального прибутку чи 
збитку. 
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Рис. 2. Принципи роботи менеджера з інвестицій 
Джерело: [8] 

 
Незалежно на різноманіття задач, головна функція інвестиційного менеджера – це професійний 

аналіз ринку вкладень і планування майбутніх вливань з метою збільшення загального прибутку 
готелю чи ресторану і підвищення їх вартості. Менеджер з інвестицій відповідає за свої дії і за 
керівництво закладом, в якому він працює за договором. 

Незалежно від напряму інвестування, робота менеджера з інвестицій складається з двох етапів: 
1. Проведення детального аналізу ситуації, оцінка найбільш перспективних інструментів для 

вкладень, прогнозування потенційного прибутку, аналіз ризиків і вірогідних збитків в результаті 
проведення операцій. 

2. Виконання поставлених завдань – вкладення капіталу у вибрані активи і управління ними. 
Якщо ведеться робота по формуванню інвестиційного портфеля, то в угоді бере участь ціла група 
фахівців: аналітик проводить аналіз поточного і прогнозує майбутню поведінку ринку; менеджер з 
інвестицій отримує дані від аналітика і дає рекомендації з приводу актуальності тих або інших 
вкладень та бере на себе функції безпосереднього здійснення угод на ринку [9]. 

Закладу готельно-ресторанної сфери необхідно обрати такого інвестиційного менеджера, який 
повинен відповідати певним вимогам (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Вимоги до менеджера з інвестицій 
Джерело: [6] 
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– добре знати законодавчу сферу інвестиційної діяльності, володіти інформацією по усіх 
нормативно-правових актах сфери готельно-ресторанного бізнесу; 

– уміти розробляти проекти та сценарії, плани дій, акції на базі яких створюються програми 
розрахунку потенційних ризиків і прибутку від інвестиційної діяльності закладу готельно-ресторанної 
сфери; 

– знати основні принципи фундаментального і технічного аналізу, а також уміти їх застосовувати 
на практиці; 

– швидко обробляти великі об’єми інформації і робити правильні висновки, володіти ринком 
попиту та пропозиції; 

– складати стратегію розвитку на найближчий час і план власних проектів; 
– оцінювати ефективність майбутніх вкладень інвестиційних проектів, а також доводити справу 

до успішної реалізації; 
– правильно вести ділову документацію; 
– ефективно використовувати сучасні системи зв’язку, телекомунікації і техніку в роботі; 
– володіти іноземною мовою; 
– мати хороші навички роботи на комп’ютері, знання основних програм; 
– вільно володіти базою знань в області фінансового аналізу, математики, законодавчої сфери, 

особливостей управління активами; 
– мати диплом, що підтверджує закінчення ВНЗ за економічною спеціальністю; 
– мати стаж у фінансовій галузі не менше трьох років [10]. 
Робота менеджера з інвестицій в готельно-ресторанній справі дозволяє: 
1) виявити потенційно можливі ситуації, пов’язані з допустимим розвитком обставин, 

результатом яких може бути недосягнення поставлених цілей; 
2) отримувати характеристики можливих втрат, пов’язаних з допустимим розвитком обставин; 
3) здійснювати завчасну діяльність зі зниження ризику до допустимого рівня. 
Менеджер з інвестицій готельно-ресторанної справи застосовує методи контролю впровадження 

також і інновацій, а саме: складання загального графіка здійснення конкретного нововведення з 
розглядом економічних показників ефективності; контрольно-планові графіки окремо за стадіями 
здійснення проекту; моніторинг системи показників ефективності за стадіями здійснення проектів; 
система попереджуючого контролю, контролю за відхиленням від заданих параметрів, оцінка 
розбіжностей між проектними і фактичними їх значеннями і впливами на кінцеві показники проекту; 
визначення критичних точок і фінансових нормативів проекту; розробка інноваційного бюджету як 
форми управлінського контролю; спеціальні аналітичні звіти керівництва основних підрозділів; 
незалежна оперативна ревізія [11]. 

Ефективність роботи менеджера з інвестицій важко переоцінити, адже дохід від його роботи 
буде складати значне примноження інвестицій та покращення інноваційної діяльності закладу 
готельно-ресторанної сфери. Згодом така робота може перетворитися в роботу цілого відділу по 
організації інвестиційно-інноваційної діяльності. 

Проведемо розрахунок необхідних витрат, визначимо економічну ефективність залучення 
менеджера з інвестицій для віртуального закладу, що займається готельно-ресторанною справою, 
середньорічний чистий прибуток якого складає 1631018 грн. (табл. 2). 

Таблиця 2 
Вихідні дані для розрахунку ефективності залучення до роботи менеджера з інвестицій в 

заклади готельно-ресторанної сфери 
 

Показники Значення 

1 2 

1. Одноразові витрати на оголошення конкурсного відбору на вакантну посаду, грн. 300 

2. Кількість джерел масової інформації щодо подання інформації про оголошення конкурсного 
відбору, шт. 

5 

3. Одноразові витрати на проведення співбесіди начальником та помічником планово-економічного 
відділу, грн. 

150 

4. Кількість учасників проведенні співбесіди, шт. 2 

5. Витрати на інструктаж нового працівника щодо діяльності підприємства та техніки безпеки, грн. 500 

6. Кількість працівників проведення інструктажу, осіб 1 

7. Тривалість проведення інструктажу, год. 4 

8. Середньомісячна заробітна плата менеджера з інвестицій, грн. 10000 

9. Єдиний соціальний внесок (ЄСB), % 22 

10. Кількість місяців випробувального терміну, місяців 12 
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продовження табл. 2 
1 2 

11. Витрати на виділення та ремонт кабінету для менеджера з інвестицій, грн. 5000 

12. Витрати на придбання нового обладнання для забезпечення ефективної роботи менеджера з 
інвестицій, грн. 

5000 

13. Витрати на рекламні та інші матеріали, які необхідні менеджеру для проведення інвестиційних 
проект-заходів, грн.  

3600 

14. Витрати на програмне забезпечення, створення інформаційної системи інвестиційної та 
інноваційної діяльності, грн. 

14800 

15. Річний середньостатистичний прибуток закладу готельно-ресторанної сфери, грн. 1631018 

16. Прогнозований відсоток зростання прибутків, % 25 

Джерело: розроблено автором 

 
Визначимо ефективність залучення нового працівника (менеджера з інвестицій) протягом одного 

року: 
1. Витрати на відбір працівника та проведення інструктажу: 

В впр = 300×5+150×2+500×1×4=3800 (грн) 
2. Витрати на заробітну плату менеджеру по інвестиціях: 

В з/пл = 10000 12 1,22=146400 (грн) 
3. Витрати на виділення та ремонт кабінету, на придбання нового обладнання для 

забезпечення ефективної роботи менеджера з інвестицій: 
В аб =5000+5000=10000 (грн) 

4. Витрати на програмне забезпечення, створення інформаційної системи інвестиційної та 
інноваційної діяльності, витрати на рекламні та інші матеріли, які необхідні менеджеру для 
проведення інвестиційних проект-заходів: 

В пз = 3600+14800=18400 (грн) 
5. Сумарні витрати на забезпечення роботи менеджера з інвестицій: 

В сум. = 3800+146400+10000+18400=178600 (грн) 
6. Додатковий прибуток: 

ДП = 1631018 0,25=407754,5 (грн) 
7. Умовно чистий економічний ефект (чиста економія) від діяльності менеджера з інвестицій: 

Е = 407754,5‒178600=229154,5 (грн) 
8. Термін окупності: 

рокиТо 8,1
5,229154

5,407754
  

Звичайно ж, термін окупності та отримані ефекти будуть значно більшими, оскільки в 
розрахунках були прийняті значення середньорічного чистого прибутку. 

Отриманий дохід буде значно більшим, оскільки повний ефект від залучення менеджера з 
інвестицій дасть можливість розробити ще низку ефективних проектів по залученню інвестицій та 
інновацій; покращить функції прогнозування та дослідження стану інвестицій та інновацій. 

Висновки з проведеного дослідження. Залучення менеджера з інвестицій в заклади сфери 
готельно-ресторанного бізнесу для контролю та розширенням інвестиційно-інноваційної діяльності 
забезпечує покращення діяльності закладу, збільшення надходження коштів, мобілізацію 
інвестиційних ресурсів закладу, вивчення перспектив здійснення вкладень та впровадження інновацій. 
Таким чином, відбувається підвищення якості процесу управління ефективністю діяльністю закладів 
готельно-ресторанного бізнесу. Розрахований економічний ефект довів переваги залучення 
менеджера з інвестицій в заклади готельно-ресторанного бізнесу, адже розрахунок додаткового 
прибутку склав 229154,5 грн, при цьому термін окупності – 1,8 роки. 
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Потапкіна Л.В. РОЛЬ МЕНЕДЖЕРА З ІНВЕСТИЦІЙ В СФЕРІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 
Мета. Обґрунтування доцільності залучення менеджера з інвестицій в сфері готельно-ресторанного 

бізнесу. 
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використано такі методи дослідження, як: 

аналітико-монографічний – при вивченні літературних джерел; логіко-аналітичні, діалектичні методи, зокрема 
прийоми аналогії та порівняння, індукції та дедукції, наукової абстракції – для теоретичного узагальнення, 
уточнення понятійного апарату з проблеми, формулювання висновків; методи опису, конкретизації, формалізації 
– при визначенні основних вимог, положень та принципів роботи менеджера з інвестицій; табличний та графічний 
– для наочного відображення проаналізованих даних; прямого аналізу та синтезу – для систематизації функцій та 
завдань менеджера з інвестицій в закладах готельно-ресторанного бізнесу; абстрактно-логічний метод – для 
узагальнення теоретичних положень, формування висновків та пропозицій; метод економічного аналізу – для 
визначення економічної ефективності доцільності залучення менеджера з інвестицій в сфері готельно-
ресторанного бізнесу. 

Результати. Обґрунтовано необхідність залучення у сферу готельно-ресторанного бізнесу менеджера з 

інвестицій для налагодження і підвищення позицій в рейтингах готельно-ресторанної сфери на рівні країни, на 
світовому рівні. Сформульовано завдання та функції менеджера з інвестицій готельно-ресторанного бізнесу. 

Наукова новизна. Обґрунтовано економічну ефективність залучення менеджера з інвестицій в заклади 

сфери готельно-ресторанного бізнесу для контролю та розширенням інвестиційно-інноваційної діяльності, що 
забезпечує покращення діяльності закладу, збільшення надходження коштів, мобілізацію інвестиційних ресурсів 
закладу, вивчення перспектив здійснення вкладень та впровадження інновацій. 

https://utmagazine.ru/posts/7677-menedzher-po-investiciyam
http://buklib.net/books/35259/
https://www.education.ua/articles/291/
http://www.stattionline.org.ua/ekonom/71/10664-rol-ta-kompetenci%D1%97-efektivnogo-investicijnogo-menedzhera.html
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Практична значущість. Визначений теоретико-методичний базис дозволив представити підвищення якості 

процесу управління ефективністю діяльністю закладів готельно-ресторанного бізнесу. Розрахований економічний 
ефект довів переваги залучення менеджера з інвестицій в заклади готельно-ресторанного бізнесу. Результати 
дослідження рекомендовано впроваджувати у закладах готельно-ресторанного бізнесу. 

Ключові слова: готельно-ресторанний бізнес, менеджер з інвестицій, економічний ефект, інвестиції, 

інвестиційні проекти, інновації. 
 

Potapkina L.V. THE ROLE OF INVESTMENTS MANAGER'S INVOLVEMENT INTO THE HOTEL–
RESTAURANT BUSINESS 

Purpose. The aim of the article is to determination of the effectiveness of involvement an investment manager 

in hotel-restaurant business. 
Methodology of research. A set of interrelated research methods has been used to solve the set tasks and to 

achieve a certain goal: theoretical – analysis and comparison of scientific literature and normative documents on the 
problem of innovative professional activity of an investment manager; synthesis and classification of documentary 
sources for more detailed study of the functions and tasks of an investment manager in the hotel-restaurant business 
establishments; generalization, systematization, by means of which the theoretical substantiation of the effectiveness of 
involvement an investment manager into the establishments of hotel-restaurant business has been carried out; modeling 
the activities of an investment manager in the hotel and restaurant business; economic – a calculation of economic 
efficiency of involvement an investment manager into hotel-restaurant business. 

Findings. It has been justified the necessity of involvement into the sphere of hotel and restaurant business area 

an investment manager for adjustment and increase of positions in the ratings of hotel and restaurant sphere at the level 
of the country, at the world level. It has been denoted the necessity of reorganization changes, changes in approaches to 
the hotel and restaurant business management, qualified personnel, attraction of investments, etc. The tasks and 
functions of the investment manager of the hotel and restaurant business have been formulated. 

Originality. It has been proved the economic efficiency of involvement an investment manager into the 

establishments of hotel and restaurant business for the purpose of control and expansion of investment and innovation 
activity, which provides improvement of the activity of the institution, increase of funds receipt, mobilization of investment 
resources of an institution, studying the prospects of investments and innovations implementation. 

Practical value. The determined theoretical and methodological basis has allowed to represent improvement of 

quality of the process of managing the efficiency of the hotel and restaurant business establishments activities. The 
calculated economic effect has shown the benefits of involvement an investment manager into the hotel and restaurant 
business. The results of the study are recommended to be introduced in the hotel and restaurant business 
establishments. 

Key words: hotel and restaurant business, investment manager, economic effect, investments, investment 

projects, innovations. 
 

Потапкина Л.В. РОЛЬ МЕНЕДЖЕРА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОГО 
БИЗНЕСА 

Цель. Обоснование целесообразности привлечения менеджера по инвестициям в сфере гостинично-

ресторанного бизнеса. 
Методика исследования. Для достижения поставленной цели были использованы такие методы 

исследования, как: аналитико-монографический – при изучении литературных источников; логико-аналитические, 
диалектические методы, в частности приемы аналогии и сравнения, индукции и дедукции, научной абстракции – 
для теоретического обобщения, уточнения понятийного аппарата по проблеме, формулирование выводов; 
методы описания, конкретизации, формализации – при определении основных требований, положений и 
принципов работы менеджера по инвестициям; табличный и графический – для наглядного отображения 
проанализированных данных; прямого анализа и синтеза – для систематизации функций и задач менеджера по 
инвестициям в заведениях гостинично-ресторанного бизнеса; абстрактно-логический метод – для обобщения 
теоретических положений, формирование выводов и предложений; метод экономического анализа – для 
определения экономической эффективности целесообразности привлечения менеджера по инвестициям в 
сфере гостинично-ресторанного бизнеса. 

Результаты. Обоснованно необходимость привлечения в сферу гостинично-ресторанного бизнеса 

менеджера по инвестициям для налаживания и повышения позиций в рейтингах гостинично-ресторанной сферы 
на уровне страны, на мировом уровне. Сформулировано задание и функции менеджера по инвестициям 
гостинично-ресторанного бизнеса. 

Научная новизна. Обоснованно экономическую эффективность привлечения менеджера по инвестициям 

в заведения сферы гостинично-ресторанного бизнеса для контроля и расширениям инвестиционно-
инновационной деятельности, которая обеспечивает улучшение деятельности заведения, увеличения 
поступления средств, мобилизацию инвестиционных ресурсов заведения, изучения перспектив осуществления 
вложений и внедрения инноваций. 

Практическая значимость. Определенный теоретико-методический базис позволил представить 

повышение качества процесса управления эффективностью деятельностью заведений гостинично-ресторанного 
бизнеса. Рассчитанный экономический эффект подтвердил преимущества привлечения менеджера по 
инвестициям в заведения гостинично-ресторанного бизнеса. Результаты исследования рекомендовано внедрять 
в заведениях гостинично-ресторанного бизнеса. 

Ключевые слова: гостинично-ресторанный бизнес, менеджер по инвестициям, экономический эффект, 

инвестиции, инвестиционные проекты, инновации. 
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ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИЙ ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ 

РЕГІОНІВ 
 

На сьогоднішній день розв’язання низки проблем, які накопичуються в економіці України та 
її регіонах, неможливе без використання можливостей сучасних досягнень у сфері інформаційних 
технологій та кваліфікованих кадрів в органах влади різного ієрархічного рівня, на підприємствах, 
в організаціях. У комплексі вони здатні забезпечити сукупність соціально-економічних змін у 
розвитку певних територій, трансформацію процесів стратегічного управління регіонами та 
містами, підвищити рівень і якість життя населення. 

У зв’язку з цим, поява досліджень, які відображають теоретичні й практичні аспекти 
забезпечення інформаційно-технологічного розвитку економіки регіонів, є вельми своєчасною і 
важливою подією в науковому світі. У цьому контексті варто відзначити монографію Ірини 
Богданівни Шевчук «Інформаційні технології в регіональній економіці: теорія і практика 

впровадження та використання»

. 

Монографія Шевчук І. Б. вирізняється масштабністю дослідження, науковою новизною та 
цінною інформацією, представленою всебічно та систематизовано. Виділяє дану працю серед 
інших вдало підібраний математичний інструментарій дослідження, який включає в себе методи 
таксономії, кластерного аналізу, перехресних регресій, морфологічного аналізу, 
експоненціального згладжування Брауна, сценарного прогнозування, багатокритеріальної 
оптимізації, регресійного аналізу. Крім того, у дослідженні органічно поєднано висвітлення 
взаємозв’язків між впровадження ІТ у всі сфери життєдіяльності людини й розвитком регіональної 
економіки та процесів формування ІТ-сфери в регіонах. Все це засвідчує про глибину і 
ґрунтовність науково-дослідницької праці автора. 

Монографія складається з передмови, п’яти розділів, післямови та списку використаних 
джерел. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження і використання 
інформаційних технологій у регіональній економіці» сформульоване авторське бачення 
інформаційної парадигми сучасних регіональних досліджень, пов’язаних із впровадженням і 
використанням інформаційних технологій; сформовано нову понятійно-термінологічну систему 
регіональної економіки «інформаційно-технологічний розвиток регіону»; підібрано та 
систематизовано положення теорій регіонального розвитку та теорій інформаційно-
технологічного розвитку суспільства, без врахування яких неможливо у повній мірі окреслити 
тенденції і закономірності впливу інформаційних технологій та ІТ-сфери на інформаційно-
технологічний розвиток економіки регіонів. 

У другому розділі «Сучасні інформаційні технології як фактор і наслідок розвитку 
регіональної економіки» концентрується увага на дослідженні дивергентно-конвергентних 
процесів в регіонах України, що обумовлені інформатизацією та інтелектуалізацією суспільства; 
проведенні аналізу розвитку українського сегменту Інтернет як одного із рушійних факторів 
соціально-економічного зростання регіонів; розкритті ролі Grid-технологій у забезпеченні 
конкурентних переваг економіки регіону. 

Третій розділ «Аналіз розвитку регіональної економіки в контексті застосування 
інформаційних технологій» присвячено виявленню та аналізу трансформаційних змін 
регіональної економіки в умовах використання інформаційних технологій; проблемам 

                                           
 Шевчук І.Б. Інформаційні технології в регіональній економіці: теорія і практика впровадження та 
використання: монографія. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2018. 448 с. 
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ефективного використання ІТ для аналізу та моделювання процесів стану функціонування 
підсистем і мереж регіону; висвітленню регіональних аспектів застосування інформаційних 
технологій у банківській сфері. 

Четвертий розділ «Оцінка впровадження інформаційних технологій у практику 
регіонального управління» містить матеріал, присвячений новітнім технологіям інформаційного 
забезпечення державного і регіонального управління та управління містами; характеристиці 
трансформацій регіонального розвитку внаслідок впровадження електронного урядування в 
регіонах України; висвітленню особливостей використання інформаційних технологій для 
поліпшення управління видами економічної діяльності та просторовим розвитком міст і регіонів. 

У п’ятому розділі «Перспективні напрямки розвитку і використання інформаційних 
технологій для забезпечення соціально-економічного зростання регіону» окреслено 
перспективні напрямки розвитку інформаційного суспільства із активною участю регіонів у даному 
процесів; доведено, що ІТ-сфера регіонів України є матричною основою для перспективного 
розвитку видів економічної діяльності; розроблено механізм забезпечення економічної безпеки 
регіону в контексті розвитку та застосування інформаційних технологій. 

Монографія містить положення, що мають наукову новизну. Автором було розвинено 
понятійно-термінологічний апарат регіональної економіки шляхом створення нових термінів 
(«інформаційно-технологічний розвиток регіону», «інтегральний індекс рівня інформатизації 
регіонів», «стратегія інформаційно-технологічного розвитку регіону») та уточнення низки існуючих 
понять («інформаційні технології в регіональній економіці», «економічна безпека регіону в контексті 
розвитку та застосування інформаційних технологій»); удосконалено класифікацію інформаційних 
технологій, яка доповнена ознаками, що враховують особливостей їх використання в регіональній 
економіці та забезпечують збалансування соціально-економічного розвитку регіону (с. 40-54); 
запропоновано методичний підхід до комплексної оцінки рівня інформатизації регіонів України 
(с. 71-84); розроблено механізм забезпечення економічної безпеки регіону в умовах інтенсифікації 
процесів інформатизації та розвитку ІТ-сфери (с. 368-370). 

Монографія підготовлена за результатами опрацювання широкого кола наукових праць 
вітчизняних і зарубіжних дослідників. У ній використано широкий спектр методів дослідження, що 
дало змогу отримати важливі й ґрунтовні висновки та пропозиції щодо забезпечення 
інформаційно-технологічного розвитку економіки регіонів в умовах розгортання процесів 
впровадження ІТ у всі сфери життєдіяльності людини та розвитку ІТ-сфери. 

Незважаючи на вагомі наукові здобутки, отримані автором в процесі здійснення наукового 
дослідження і окреслені в монографії, ця праця містить і деякі дискусійні положення, які у зв’язку 
з їх інноваційністю і креативністю могли б стати предметом наукових дискусій на семінарах, 
круглих столах чи, навіть, конференціях. Серед них доцільно виділити такі: 1. Обґрунтовуючи 
ГРІД як новітню технологію розвитку регіональної економіки (с. 138-151), важливо було окреслити 
ті загрози і небезпеки, які можуть виникнути при активному використанні даної технології в 
практиці господарювання та показати шляхи їх попередження і уникнення. 2. У параграфі 
монографії 5.2. «ІТ-сфера регіонів України як матрична основа для перспективного розвитку 
видів економічної діяльності» (с. 326-350) доцільно було б розкрити особливості лагу «темпи 
розвитку ІТ сфери регіону – перспективне зростання видів економічної діяльності». Прилюдне 
обговорення таких питань не тільки сприятиме подальшому розвитку регіональної економіки, але 
й дозволить виробити спільне бачення перспективного розвитку економіки регіонів, спрямованого 
на зміцнення національної економіки і подальше збагачення держави. 

Підсумовуючи, наголосимо, що монографія Шевчук І. Б. є актуальним, інноваційним  
комплексним науковим дослідженням, відрізняється глибиною висунутих теоретичних положень 
іконструктивними практичними рекомендаціями. Напрацьовані автором теоретико-методологічні 
положення становлять інтерес для широкого кола професійних дослідників, водночас практичні 
висновки і рекомендації вимагають до себе професійної уваги з боку керівників та працівників 
органів державного управління різних ієрархічних рівнів, а також всіх тих, хто цікавиться 
проблемами забезпечення інформаційно-технологічного розвитку економіки міст і регіонів. 
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ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОДА 
ДОВЕЛА – КОНСТРУКТИВНИЙ ДІАЛОГ МІЖ ВЛАДОЮ 

ТА ГРОМАДОЮ МОЖЛИВИЙ 
 

Сучасні суспільно-політичні процеси вимагають переосмислення ролі та місця 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики, а також прийняття 
активної участі інститутів громадянського суспільства у вирішенні нагальних проблем 
того чи іншого регіону. Не піддається сумніву той факт, що ефективна взаємодія 
держави і громадянського суспільства є однією з важливих передумов розвитку 
демократії. До того ж взаємовідносини і взаємовплив громадянського суспільства і 
влади на місцях є визначальним фактором у забезпеченні демократичного розвитку 
регіонів зокрема та держави в цілому. Крім того, успішність такої взаємодії визначає 
постійний діалог, удосконалення практики взаємин між владою та громадою, 
активною участю громадян у прийнятті важливих для регіону рішень. Саме ця 
обставина зумовлює партнерство локальних органів влади та консультативно-
дорадчих органів, до складу яких входять представники інститутів громадянського 
суспільства. Один із таких органів – це громадські ради, що створюються при 
обласних адміністраціях. 

Яскравим прикладом прагнення до налагодження ефективної взаємодії 
локальних органів влади та громади є функціонування нині діючої Громадської ради 
при Хмельницькій ОДА. З початку формування створено 7 комітетів з питань: 
регламенту, правового забезпечення та правозахисної роботи; економіки, фінансів, 
сприяння проведенню реформ та взаємодії з територіальними громадами; охорони 
здоров’я та соціального захисту; освіти, культури, молоді, спорту та релігії; екології та 

природних ресурсів; енергетики, промисловості, житлово-комунального господарства 
та підприємництва; взаємодії з учасниками бойових дій, добровольцями та 
волонтерами.  

За неповних 2 роки роботи було зроблено чимало. Так, під час 26 засідань 
розглянуто та обговорено близько 100 проблемних питань у різних сферах 
життєдіяльності мешканців краю. На засідання Громадської ради запрошувалися 
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голова ОДА та його заступники, посадові особи департаментів охорони здоров’я; 
освіти та науки; агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів; 
управлінь молоді та спорту; культури, національностей, релігій та туризму ОДА. 
Варто зауважити, що голову Громадської ради Юр’єва В.В. включено до складу 
колегії ОДА, на засіданнях котрої він порушує найбільш болючі та проблемні питання 
області, та до складу робочих груп і комісій різних сфер діяльності ОДА.  

 

 
 

Члени Громадської ради входять до складу: робочих груп по розробці Програми 
поводження з відходами у Хмельницькій області на 2018-2022 роки; по розробці 
Стратегічного плану розвитку Хмельницької області до 2030 року; комісій по розробці 
заходів по реалізації Загальнодержавної цільової програми “Питна вода України; по 
увічненню пам’яті учасників АТО, жертв війни та політичних репресій; оперативного 
штабу зі сприяння реагуванню на випадки захоплення земель аграріїв чи збіжжя; 
басейнових рад Дністровського та Південно-Бузького басейнів, конкурсної комісії для 
проведення конкурсів на посади керівників комунальних медичних закладів, 
підпорядкованих Хмельницькій обласній раді. 

На засіданнях Громадської ради неодноразово обговорюються питання щодо 
екологічного стану в Хмельницькій області, а саме, погіршення стану річки Дністер та 
необхідність заборони будівництва на ній ГЕС, незадовільного стану річки Плоскої, 
полігонів твердих побутових відходів, вирішення питань утилізації відходів на ХАЕС, 
відсутності обласної програми поводження з відходами, проблем природно-
заповідного фонду тощо. З метою вирішення цих питань членами ГР готувалися 
відповідні звернення та запити за спрямуванням до голови ОДА, голови обласної 
ради, народних депутатів України, КМУ, Верховної Ради України тощо.   

Робочі групи, комісії із представників Громадської ради долучались до роботи 
спільних робочих груп і комісій з ОДА, Хмельницької міської ради для розгляду та 
вирішення питань Хмельницького міського полігону твердих побутових відходів, по 
розробці Програми поводження з відходами у Хмельницькій області на 2018-2022 
роки, розробці заходів по реалізації Загальнодержавної цільової програми “Питна 
вода України”. У роботі засідання Громадської ради брали участь представники 
Хмельницької АЕС, які надали інформацію про розробку проектної документації та 
будівництва до 2021 року на території ХАЕС комплексу по переробці та зберіганню 
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відходів. З метою детального вивчення цього питання представники ГР відвідали 
ХАЕС, провели зустріч з керівництвом і обговорили питання, які особливо цікавлять 
громадян Хмельниччини. 

Важливим аспектом діяльності Громадської ради в умовах децентралізації є 
проведення моніторингу звернень об’єднаних територіальних громад до ОДА з 
визначенням питань, котрі найчастіше постають перед ОТГ. Підготовлено звернення 
на ОТГ з пропозиціями щодо методичної та юридичної допомоги. Вивчено діяльність 
фонду кредитування малого і середнього бізнесу. Також розглянуто та підготовлено 
відповідні запити на звернення громадян та юридичних осіб, щодо порушення їх 
прав.  

Крім іншого, неодноразово розглядалися питання галузі охорони здоров’я, а 
саме, проблем втілення медичної реформи, відсутності обласної програми донорства 
та невиконання ЗУ “Про донорство крові та її компонентів”, неналежного медичного 
обслуговування учасників бойових дій та АТО тощо. Громадська рада ініціювала 
розробку відповідних програм та їх фінансового забезпечення на 2018 рік. Проведена 
громадська експертиза діяльності Хмельницької ОДА у сфері охорони здоров’я.  

 

 
 

Також досить предметно членами Громадської ради обговорювались питання 
ремонту доріг, вартості проїзду у громадському транспорті; відновлення та розвитку 
КП «Аеропорт Хмельницький»; якості продуктів харчування; розробки пропозицій 
щодо удосконалення чинного законодавства у сфері захисту прав і гарантій 
учасникам бойових дій, учасникам АТО, добровольцям та волонтерам, учасникам 
Майдану 2014 року (надання статусу ветеранів війни), вимушено переміщеним 
особам із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, 
придбання житла.  

Поза увагою Громадської ради не залишились проблеми, з якими стикається 
молоде покоління Хмельниччини. Так, на одному із засідань розглянуто звернення 
студентів закладів вищої освіти щодо прогнозованого зменшення стипендіального 
забезпечення у 2018 році. Зверталась увага й на проблеми професійно-технічного 
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навчання в області, зокрема недостатнього фінансування з обласного бюджету. 
Заслуховувалися посадовці Департаменту освіти та науки ОДА щодо втілення 
освітянської реформи та наявних проблем даної галузі. А саме, розглядалися такі 
питання: підвезення дітей до шкіл та незадовільного стану доріг; працевлаштування 
вивільнених вчителів; можливості відвідування батьками та представниками ІГС 
уроків у школах; скорочення годин та підготовки кадрів інклюзивного навчання; 
порушення норм набору учнів у класах (переповнення); невідповідності рівня знань 
учнів – медалістів результатам ЗНО; обурення громадськості за використання дітей у 
заходах із відкриття спортивних майданчиків, в політичних, благодійних та інших 
акціях; обмеження присутності керівників влади, політичних партій на урочистих 
заходах; необхідності посилення роботи з батьківськими комітетами; перевантаження 
учнів (6-7 уроків); необхідності проведення опитування на сайті батьків та учнів з 
проблемних питань у галузі освіти. 

З метою налагодження зв’язків з громадськими радами України делегація 
Громадської ради при Хмельницькій ОДА стала учасником Всеукраїнського форуму 
громадських рад України у Львові. В ході роботи Форуму було презентовано основні 
напрями діяльності Громадської ради, за що отримано високу оцінку від організаторів 
та учасників заходу. 

З огляду на вищевикладене можна з впевненістю стверджувати, що в Україні 
міжсекторна співпраця між владою та громадою є новим процесом і досить непросто 
втілюється у життя, а інколи – намагання налагодити діалог на рівних наражаються 
на невидимі бар’єри нерозуміння, або ж просто ігнорування. Проте, абсолютно 
необхідною є така взаємодія. Адже саме вона дає взаємно підсилений ефект і 
кращий результат у вирішенні проблем регіону та є запорукою його сталого розвитку. 
 

 
Володимир Юр’єв, 

Голова громадської ради при Хмельницькій ОДА 
Тетяна Дзюблюк, 

cекретар громадської ради при Хмельницькій ОДА 
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КООРДИНАЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ СПРИЯННЯ 
РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК 

ПЛАТФОРМА ДЛЯ СПІВПРАЦІ ОРГАНІВ ВЛАДИ  
ТА ГРОМАДСЬКОСТІ 

 
Координаційна рада з питань сприяння розвитку громадянського суспільства є 

дорадчим органом, що був створений два роки тому в усіх областях України з метою 
виконання президентського Указу. 

На жаль, нерідко трапляється так, що позитивні нововведення втілюються лише 
формально: чи то через відсутність чиєїсь ініціативи, чи за нестачею розуміння ідеї, а то й у 
зв’язку з недостатнім фінансуванням. Очевидно, що саме низка таких причин дещо 
«приспала» роботу Коордрад в усіх регіонах.  

 

 
Неабиякий поштовх до відродження Координаційної ради при Хмельницькій 

облдержадміністрації здійснив проект, реалізований на початку 2018 року Всеукраїнською 
громадською організацією «Асоціація сприяння самоорганізації населення» в рамках проекту 
ПРООН «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні».  

З ініціативи 
зазначеної громадської 
організації саме на 
Хмельниччині наприкінці 
березня поточного року 
відбувся семінар за 
участю представників 
органів влади та 
громадськості п’яти 
областей України: 
Рівненської, Вінницької, 

Чернівецької, 
Житомирської та 
Хмельницької. Учасники 
заходу обговорили дієві 
механізми ефективної 

реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства на 
регіональному рівні. Одним із таких механізмів і є діяльність Коордрад в регіонах.  
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Саме тоді стало зрозумілим: «Координаційній раді на Хмельниччині – бути!».  
       Окрему увагу варто звернути на ефективну і важливу взаємодію Координаційної ради з 
питань сприяння розвитку громадянського суспільства та Громадської ради при 
Хмельницькій ОДА. Так, у лютому 2018 року Громадська рада при Хмельницькій обласній 
держадміністрації вже мала майже річний досвід роботи, відрізнялася професіоналізмом та 
чіткою організацією діяльності. На лютневому засіданні Громадською радою було 
делеговано до складу Коордради трьох своїх представників, серед яких – голова 
Громадської ради Володимир Юр’єв. Згодом інша представниця Громадської ради, 
делегована до складу Коордради, – Світлана Капітанець була обрана більшістю голосів 
членів Координаційної ради заступником голови Коордради. Допомога та підтримка 
представників Громадської ради спрямувала роботу Коордради у потрібне русло. 

На сьогодні Координаційна рада з питань сприяння розвитку громадянського 
суспільства при Хмельницькій облдержадміністрації є дієвою платформою для співпраці 
органів влади та громадськості. Маючи нетривалий «стаж роботи», спільними зусиллями 
влади та громадськості вдалося досягти суттєвих результатів. 

 

 
За відсутності відповідного Типового положення розроблено, обговорено та схвалено 

проект Положення про регіональну Координаційну раду. Завдяки волонтерській підтримці 
громадських організацій та залученню позабюджетних коштів Координаційною радою було 
ініційовано та забезпечено проведення серії тренінгів з розвитку громадянського суспільства. 
Членами Коордради запроваджено оціночну матрицю як інструмент здійснення оцінки та 
управління щорічним обласним Планом заходів щодо реалізації Національної стратегії 
сприяння розвиту громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки. На останньому 
засіданні, що відбулося 6 грудня, вже схвалено такий План заходів на наступний 2019 рік. 
Відрадно, що виконання Плану передбачає активну участь як органів влади, так і 
громадського сектору. 

З 26 жовтня 2018 року Координаційну раду з питань сприяння розвитку 
громадянського суспільства при Хмельницькій облдержадміністрації очолює голова 
Хмельницької облдержадміністрації Вадим Лозовий. Періодично відбувається оновлення 
складу Координаційної ради – залучаються представники дієвих громадських організацій, 
зацікавлені у співпраці, що відкриває Координаційній раді «нове дихання». Ми маємо потужні 
плани, завжди готові до продукування і реалізації нових ідей та з радістю поділимось 
позитивним досвідом нашої роботи. 

Тетяна Архипович, 
секретар Координаційної ради з питань сприяння 

 розвитку громадянського суспільства Хмельницької ОДА 
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ПРЕДСТАВНИКИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ СТАЛИ  
УЧАСНИКАМИ ХІІ ПЛЕНУМУ ПРАВЛІННЯ  

СПІЛКИ ЕКОНОМІСТІВ УКРАЇНИ З ПИТАННЯ  
«НОВА СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  

УКРАЇНИ: ШЛЯХ ДО МАЙБУТНЬОГО»
* 

 
22 листопада 2018 року Голова Хмельницької обласної організації Спілки економістів 

України Михайло Войнаренко та заступник голови Світлана Капітанець взяли участь у роботі 
чергового ХІІ Пленуму Правління Спілки економістів України – обговорення актуальних 
проблем, що об’єднані під загальною темою «Нова стратегія регіонального розвитку України: 

шлях до майбутнього» та пов’язані з 
децентралізацією і територіальним 
розподілом влади в України, 
розвитком системи місцевого 
самоврядування і зміцненням 
спроможності територіальних громад 
в управлінні місцевими справами.  

На даному заході його 
учасники особливу увагу приділили 
висвітленню сутності здійснюваної у 
державі реформи місцевого 
самоврядування, її правовому 
забезпеченню, механізмам і 
перспективам створення об’єднаних 
територіальних громад та пошуку 
ефективних шляхів матеріального і 
фінансового забезпечення їхніх 

нових повноважень, отриманим результатам реформи та існуючим проблемам, що 
потребують вирішення невідкладно і у найближчій перспективі. Частина доповідей науковців 
стосувалась нового бачення процесу регіонального розвитку в світлі проведених заходів з 
децентралізації влади та сучасних організаційно-правових форм розробки і реалізації 
відповідних програм та проектів розвитку територій, поширення співробітництва між 
територіальними громадами, зокрема у транскордонному вимірі, використання існуючих 
можливостей залучення до виконання проектів територіального розвитку бізнесових кіл та 
міжнародних організацій, застосування нових фінансових інструментів залучення реальних 
інвестицій і позикових коштів для фінансування місцевих проектів розвитку.  

Учасники ХІІ Пленуму Правління Спілки економістів України, відаючи належне 
активним діям влади за останні роки у справі реформування системи територіальних органів 
влади на засадах децентралізації та формування спроможних органів місцевого 
самоврядування відповідно до вимог Європейської хартії місцевого самоврядування, досвіду 
країн ЄС та кращої світової практики врядування громад і участі населення в управління 
місцевими справами задля поліпшення якості життя і досягнення цілей сталого розвитку 
територій, висловили і схвалили низку висновків, рекомендацій та пропозицій. 

Науково-практичні доробки учасників Пленуму в контексті регіонального розвитку 
можуть бути використані при підготовці законодавчих та інших нормативних актів, концепцій, 
проектів, стратегій, планів та інших документів, що стосуються просторового розвитку 
територій, та при підготовці фахівців у сфері місцевого управління та регіональної політики, у 
навчанні і підвищенні кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування тощо.  

 
*Матеріал підготовлено на основі Рекомендацій ХІІ Пленуму Правління Спілки економістів України за підсумками 

розгляду питання «Нова стратегія регіонального розвитку України: шлях до майбутнього» 

Світлана Капітанець, 
заступник Голови Хмельницької обласної організації  

Спілки економістів України 
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НАУКОВІ СТАТТІ МОЖУТЬ НАДСИЛАТИ 
науковці, викладачі, магістри, аспіранти, докторанти, всі ті, хто займається науковою діяльністю за 

такими напрямами: 

- економіка та управління національним господарством; 
- світове господарство і міжнародні економічні відносини; 
- економіка та управління підприємствами;  
- розвиток продуктивних сил, регіональна економіка, демографія, соціальна 

економіка і політика;    
- економіка природокористування і екологія; 
- інноваційно-інвестиційна діяльність; 
- облік, аналіз і аудит; 
- менеджмент, маркетинг, підприємництво; 
- фінансово-кредитна система. 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ 

 

До друку приймаються статті, що мають науково-виробничу і практичну цінність. Автор має 

право представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не публікувалася. 

1. До друку подаються статті (електронний варіант) у форматі MS Word 97-2003 (doc) або 

(rtf). Документи Word 2007 і вище (docx) не приймаються. 

2. Приймаються до розгляду статті українською, російською або англійською мовами. Обсяг 

статті має становити від 12 сторінок (Основний текст, Бібліографічний список і References); 

формат – А4; інтервал – 1,5; кегель – 14; шрифт – Times New Roman; поля з усіх сторін – 20 мм). 

В одному файлі зі статтею після References слід розмістити анотації 3-ма мовами (вимоги до 

анотацій зазначені нижче).  

3. Структура статті. 

3.1. Структура статті: рядок 1 – УДК (вирівнювання по лівому краю); рядок 2 – прізвище 

та ініціали автора (співавторів (допускається не більше 3-х співавторів)); рядок 3 – науковий ступінь 

і вчене звання, посада та місце роботи (повна назва кафедри або іншого структурного підрозділу, без 

абревіатур), кожен співавтор з нового рядка, вирівнювання по правому краю; рядок 4 – назва статті 

(вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери), рядок 5 – текст статті із зазначенням 

необхідних елементів (згідно пункту 4 даних вимог). Текст статті закінчується висновками з 

проведеного дослідження та використаною літературою. 

3.2. Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 “Про 

підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України” наукові статті, що 

подаються до друку, повинні містити такі необхідні елементи з їх зазначенням:  

Постановка проблеми, де обґрунтовується актуальність теми (висвітлюються існуючі 

проблеми з напряму дослідження в масштабах країни, галузі, підприємств, визначені напрями 

державної політики у їх вирішенні, їх зв’язок із поставленими науковими чи практичними 

завданнями). 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, де вказуються основні вітчизняні та зарубіжні 

вчені-дослідники, які займаються визначеною проблематикою, подається аналіз останніх результатів 

їх досліджень і публікацій, а також обов’язково висвітлюються невирішені частини загальної 

проблеми, яким присвячена стаття. 

Постановка завдання, де формулюється мета і завдання дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження, де висвітлюються теоретичні та практичні 

аспекти отриманих результатів дослідження. 

Висновки з проведеного дослідження, де даються розгорнуті конкретні висновки (по 

пунктах) за результатами дослідження та перспективи подальших розробок у цьому напрямку. 

Бібліографічний список (не менше 8-ми джерел) розміщується після статті у порядку 

згадування або у алфавітному порядку, друкується через 1,5 інтервалу, кеглем 14, шрифтом Times 

New Roman і оформляється у відповідності до наказу МОН України від 12.01.2017 №40 та 

встановленими вимогами національного стандарту ДСТУ 8302:2015.  

3.3. Посилання на джерела Бібліографічного списку в тексті слід давати в квадратних дужках, 

наприклад, [4, с. 31; 2, с. 21–39], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в 

бібліографічному списку, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок) 

відокремлюється від іншого крапкою з комою, наприклад, [1; 2; 5; 8; 11; 19]. 

Окрім того, після Бібліографічного списку обов’язково подається References – 

бібліографічний список латиницею (це необхідна вимога міжнародних наукометричних баз 

реферування та індексування). 

3.4. Після Бібліографічного списку і References дається 3-ма мовами (укр., англ., рос.) 

розширена анотація у формі реферату (не менше 1800 знаків з пробілами, включаючи ключові 

слова; міжстрічковий інтервал – 1; кегель – 14; шрифт – Times New Roman), що має такі 

структурні частини: тема статті, мета, методика дослідження, результати, наукова новизна, 

практична значущість, ключові слова (це необхідна вимога міжнародних наукометричних баз 

реферування та індексування). Рекомендації щодо оформлення та змісту анотацій розміщені у 

Додатку 3.  

Увага!!! 

 З метою запобігання неякісного перекладу анотацій англійською мовою такий переклад 

усім авторам за окрему плату здійснює фахівець редакції (з розрахунку 40 грн за сторінку). 

 Сторінки статті, на яких розміщується анотація 3-ма мовами в розмір оплати за 

друкарські послуги не включаються. 

 Статті англійською мовою друкуються за половину вартості друкарських послуг 

(20грн за 1 сторінку) у таких випадках: а) якщо переклад професійний, а не машинний (що 

відповідно буде перевірятьсь фахівцем редакції); б) якщо переклад здійснюватиме фахівець 

редакції (вартість послуг перекладача – 40 грн за сторінку). 

3.5. Вимоги до структури та оформлення матеріалів: 

– всі назви структурних розділів по тексту мають бути виділені жирним шрифтом; 

– всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела; 

– всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела; 

– якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого – його 

публікація має бути у Бібліографічному списку; 

– виклад основного матеріалу дослідження закінчувати текстом, а не таблицею чи рисунком. 

3.6. Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий 

матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер, вирівнювання по правому краю (наприклад, 

Таблиця 1) і назву (друкується над таблицею посередині напівжирним шрифтом, наприклад, 

Кількість малих підприємств в Україні). Текст таблиці подається шрифтом Times New Roman, 

кегль 12, інтервал 1). Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом (тобто згрупованим). Після 

таблиць та рисунків – зазначити джерело ([ ]; розробка автора; складено автором на основі [ ] 

тощо). Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл 

Excel (2003). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказуються поза 

згрупованим графічним об’єктом, (наприклад, Рис. 1. Динаміка рівня заробітної плати в Україні). 

Ілюстративний матеріал обов’язково повинен бути контрастним чорно-білим. Формат таблиць та 

рисунків лише книжковий. Формули (з стандартною нумерацією) виконуються в редакторі 

Microsoft Equation. Підписи рисунків та формул повинні бути доступні для редагування. Усі графічні 

об’єкти не повинні бути сканованими. 
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3.7. У статті не повинно бути переносу слів та використання макросів. При наборі слід 

вимкнути автоматичний “м’який” перенос (заборонені “примусові” переноси – за допомогою дефісу). 

Абзаци позначати тільки клавішею “Enter”, не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша “Tab”). 

Не допускається використовувати ущільнений або розріджений шрифт. Назва файлу має відповідати 

прізвищу автора (наприклад: Петренко. doc, Петренко. rtf). 

4. Порядок подання статті. 

4.1. До редакції подається електронний варіант статті (див. додаток 1) та заявки (див. 

додаток 2) для попереднього розгляду на предмет відповідності тематиці і вимогам журналу. 

4.2. При позитивному висновку до редакції надсилається електронною поштою пакет 

сканованих документів: 

– рецензія (крім авторів – докторів наук), підписана доктором наук і завірена печаткою тієї 

установи, де працює рецензент; 

– для авторів без наукового ступеня обов’язковим є витяг із протоколу засідання кафедри 

(відділу) установи, де навчається або працює здобувач, з рекомендацією статті для друку;  
– копія квитанції про оплату вартості публікації (оплата здійснюється після затвердження 

редколегією статті до друку); 

5. Для аспірантів на першій сторінці статті робиться примітка внизу, в якій вказуються 

прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь та вчене звання. 

6. Для оформлення Бібліографічного списку латиницею бажаним є стиль APA 

(http://www.apastyle.org/). 

7. Транслітерувати інформацію потрібно згідно постанови КМУ від 27.01.2010 №55 

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF) 

Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію. 

Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті (за плагіат відповідає автор), 

точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших 

відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації. 

Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, не допускається.  

Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, редколегія не розглядає. 

Остаточне рішення про публікацію ухвалюється Редакційною колегією, яка також залишає за 

собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей. 

Автору (авторам) статті висилається один авторський примірник журналу. Про додаткові 

примірники попереджувати завчасно з відповідною доплатою. 

Автори дають згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних 

відповідно до Закону України № 2297-VІ “Про захист персональних даних” від 01.06.2010. Імена та 

електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись 

виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть 

поширюватись та передаватись стороннім особам. 

 

Відшкодування витрат. 

Відшкодування витрат за комплекс редакційних і поліграфічних робіт, а також 

доставку Укрпоштою журнала автору складає 40 грн. за сторінку.  

Номер рахунку перекладача та сума до сплати за переклад повідомляється кожному 

автору окремо. 

Банківські реквізити: 

ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва» 

ЄДРПОУ 35218979, р/р 26008018628001, МФО 300346 

ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 

Призначення платежу: За послуги опублікування статті в журналі "Сталий розвиток 

економіки" від  прізвище ініціали 

 

Адреса редакції журналу "Сталий розвиток економіки": 

29016,  м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 51/2,  

ПВНЗ «УЕП», проректору з науково-методичної роботи, 

тел. (096) 01-09-709 
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Додаток 1 

УДК 631.1 

Шевченко О.І., 

канд. екон. наук, доцент, професор кафедри менеджменту 

Скакун А.М., 

аспірант

 

Одеський державний аграрний університет 

 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Постановка проблеми. Відтворення персоналу сільськогосподарських підприємств 

відбувається в нових соціально-економічних умовах ... 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ефективного формування і використання 

персоналу підприємств … вивчали такі науковці, як В.Антонюк [1], … та ін. (викласти короткий 

аналіз результатів їх досліджень та невирішені частини загальної проблеми ). 

Однак у більшості наукових розвідок мало уваги приділено … Усе це свідчить про актуальність 

теми, а відтак зумовило вибір напряму дослідження в науковому і практичному аспектах. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень 

і практичних рекомендацій щодо ... 

Виклад основного матеріалу дослідження. Персонал підприємства формується та змінюється 

під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників ... 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, відтворення персоналу 

сільськогосподарських підприємств … . 

Бібліографічний список 

1. Антонюк В. Кадри для інноваційної діяльності: проблеми формування та використання. 

Україна : аспекти праці. 2007. № 5. С. 42-47. 
… 

8. 

References 
1. Antoniuk, V. (2007), “Staff for innovation: problems of formation and use”, Ukraina: aspekty 

pratsi, no. 5, pp. 42-47. 

… 

8. 

Анотація 

Шевченко О.І., Скакун А.М. 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Мета. 

Методика дослідження. 

Результати. 

Наукова новизна.  

Практична значущість.  

Ключові слова. 

Annotation 

Shevchenko O.I., Skakun A.M. 

PROBLEMS OF FORMATION AND THE USE OF PERSONNEL OF THE 

AGRICULTURAL ENTERPRISES 

Purpose. 

Methodology of research. 

Findings. 

                                                 
 Науковий керівник: Антонов В.О. – д-р екон. наук, професор 
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Originality. 

Practical value. 

Key words. 

Аннотация 

Шевченко О.И., Скакун А.М. 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Цель. 

Методика исследования. 

Результаты. 

Научная новизна. 

Практическая значимость. 

Ключевые слова. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Додаток 2 
ЗАЯВКА 

на розміщення статті у науково-виробничому журналі 

"Сталий розвиток економіки" 

 

Дані про автора укр. мовою рос. мовою англ. мовою 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

   

Місце роботи     

Посада    

Науковий ступінь    

Вчене звання    

Назва статті    

Назва розділу 

журналу 

 

E-mail  

 

Адреса та телефон для контактів та надсилання авторського примірника (усі рядки обов’язково 

слід заповнити): 

Отримувач  

Вулиця  

Номер будинку  

Номер квартири (кабінету, 

кімнати) 

 

Назва населеного пункту  

Індекс  

Контактний телефон  

 

Підтверджую своє бажання розмістити статтю у науково-виробничому журнал "Сталий 

розвиток економіки". Погоджуюсь з усіма висунутими редакційною колегією вимогами щодо 

змісту, обсягу, оформлення і порядку подання матеріалів. 

Даю згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних 

відповідно до Закону України № 2297-VІ “Про захист персональних даних” від 01.06.2010. 

 

Дата            Підпис 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Додаток 3 

Основні рекомендації, 

що слід враховувати при оформленні анотації статті 

(не менше 1800 знаків з пробілами) 

1. Мета (перенесіть зі статті). 

2. Методика дослідження має розкривати, які методи використані для отримання того чи іншого 

результату дослідження (наприклад, метод порівняння використано для обґрунтування чи вибору 

технології виробництва…..). Тобто, методика має узгоджуватися з результатами дослідження.  

3. Результати дослідження мають узгоджуватися з висновками статті. Тому висновки статті мають 

бути чіткими (за пунктами), що розкривають суть результатів і їх значення для науки чи практики 

(наприклад: обґрунтовано, визначено, сформовано і т.д…., а не узагальнюючими). Не може бути 

результатом дослідження проаналізовано, досліджено.  

4. Наукова новизна має випливати з результатів дослідження (тобто, один із результатів 

дослідження має наукову новизну). Наукову новизну необхідно викласти так: розроблено 

(обґрунтовано……), що, на відміну від існуючого…… (включає, охоплює………), (сприяє, 

забезпечує……. вищу продуктивність, ефективність…..знижує собівартість…..тощо).  

5. Практична значущість. Необхідно вказати де, в яких сферах (підприємствах, інституціях, 

галузях…..) можуть бути запропоновані для впровадження результати дослідження і на який ефект 

можна очікувати від впровадження. 

6. Ключові слова: 6-10 слів (словосполучень). 

 


