
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ 5 

УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

 

Науковий модератор: 

д.е.н., професор Замлинський В.А. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секція 5. Україна в контексті сталого економічного розвитку 

197 
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(Odesa, , Ukraine) 

 

All changes in the modern world are happening very rapidly. According to the World Bank's World 

Development Report 2019, large industrial corporations, which were previously the driving forces of the 

economy, are losing their leading positions. A period of completely new models of business organization is 

coming, and, accordingly, relations and interactions with direct performers. The state economy remained in 

the past. This economy model supported our parents and guaranteed a stable job, a social package and, in the 

future, retirement benefits. In today's digital world, more and more professions that do not require 

qualifications are replacing human labor with machine labor. This makes it possible to show more creativity 

in skilled work, and also makes the process of performing any work less standardized. The speed of 

technology development requires a large investment of time from any specialist for training and mastering 

the new acquired knowledge. For a modern specialist in any industry, the process of professional growth has 

become an interesting, dynamic and absolutely necessary factor of involvement and demand in the 

profession. And at the same time, the flip side of the coin is interest not only in the development of new 

knowledge, but also in their application in other working conditions. Thus, over the past decade, the number 

of short– term employment contracts and employees focused on personal interest in participating in a 

particular project has noticeably increased. In the economy, there is a shift in focus from permanent 

employment contracts to short– term ones. An increasing number of freelancers are emerging, focused on 

rapidly changing market requirements and ready to learn and develop on their own. Freelancing is a way of 

earning money that does not tie you to a specific job. That is, a freelancer is an independent contractor, an 

employee on a short– term contract, without a formal employment agreement. It is obvious that, accordingly, 

a new type of economy has also developed – "the economy of free earnings" or "the economy of short– term 

contracts"). The Gig economy is a new format for the employee– employer relationship based on out– of– 

state or short– term contracts. In most developed countries, fixed– term labor relations are one of the most 

common forms of precarious work. They allow employers to maneuver the number of employees in the face 

of a worsening economic situation, since the costs of dismissing temporary workers at the time of 

termination of fixed– term employment contracts for an employer are significantly lower than when 

dismissing permanent workers. This increases the competitiveness of companies in a crisis or downturn. 

The emergence of such an economy deeply undermines and requires a significant and radical 

revision of the traditional labor, pension and social legislation previously applied. The growth of the gig 

economy may entail the elimination of social packages, vacations, guarantees and other options that have 

been won back from employers for so long. Also, according to some historians, this process can lead to a 

drop in the level of qualifications of workers, since the employer benefits from less qualified independent 

performers than permanent highly qualified employees. 

However, according to the Office for National Statistics, the number of businesses hiring freelancers 

for remote work increased by 46% in 2013 alone, and today the level of self– employment is growing 4% 

faster than the level of traditional employment. 

The prevalence of the use of fixed– term labor contracts in the EU countries can be judged by the 

data of Eurostat. In general, across the EU countries in 2011 the number of employees under temporary 

contracts was 25.4 million people, or 14.1% of the number of employees. Depending on the specifics of 

national legislation, the proportion of workers on temporary contracts ranges from 27% of the number of 

employees in Spain to 5.7% in the UK. 

Considering the dynamics of the number of people employed on the terms of fixed– term 

employment contracts in general across the EU (for comparability of data – for the EU– 15) [3] since 2003, it 

can be noted that up to 2007 (inclusive) it increased, and at a faster pace. than the number of permanent 

employees. So, from 2003 to 2007 the number of employees with fixed– term contracts increased by more 

than 3.6 million people, or on average by 20%. This provided almost 40% of the increase in the total number 

of hired workers, while the proportion of temporary workers did not exceed 15%. During the same period, 

the number of permanent employees increased by 4.5% (an average of 1.3– 1.9% annually). 
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As statistics show, the development of the crisis in 2008 entailed a reduction, first of all, in the 

number of temporary workers (in general across the EU countries). In 2008, against the background of 

continued growth in permanent and general employment, there was a decrease in the number of employees 

on temporary contracts by more than 300 thousand people. This indicates that the employers of the EU 

countries in the context of the unfolding of the global crisis, first of all, took advantage of the opportunity not 

to renew the contracts of temporary workers. 

The temporary employment sector was also the first to respond to the improvement in the economic 

situation in 2010. With a continuing decline in the number of permanently employed, the number of workers 

with fixed– term contracts increased by 2.1% (or 2.5% in the EU– 27) [4]. This partially offset the decline in 

overall employment across the EU as a whole. Thus, temporary employment acted as an adaptation 

mechanism, ensuring the “adjustment” of the number of workers to fluctuations in labor demand. The ratio 

of temporary workers varies significantly across industries. 

So, in the construction sector – 17.5% of all employed. 

In the industrial sector, including energy, temporary employment is used to a lesser extent. Only 

10.6% of employees had employment contracts of limited duration.  

Employment under contracts of limited duration is the most common form of employment for young 

people. Freelance is currently seen as a very attractive and lucrative career option for 87% of students. 

Compared to other age groups, the share of workers with fixed– term contracts at the age of 15– 24 is 42.2% 

in the EU economy as a whole. 

In general, the growth in the number of enterprises and the number of workers employed under non– 

standard labor contracts is typical for most countries of the world and indicates a general trend towards an 

increase in the flexibility of the labor market. In today's conditions of the projected protracted financial crisis 

of 2021 and the increase in the number of unemployed, such candidates are not afraid of the lack of health 

insurance, sick pay, additional payments for work experience, advanced training courses, and wage 

instability. Especially young people still like risk and change of occupation and are not afraid of burnout and 

lack of work. The same cannot be said for the older generation, which prefers stability, long– term contracts 

and minimizes the risks of reduction. 

Trade unions are currently the main opponents of the widespread use of short– term contracts. 

However, the gig economy is a product of evolution, so it is unlikely that it can be stopped with prohibitive 

laws. We will all have to embrace it and, given the negative consequences, reap the benefits that it brings. 

Such advantages are obvious for employers, who get the possibility of more flexible filling of the staff, 

depending on internal needs, to end consumers, who will be provided with a wider range of services and 

goods. Well, as for the freelancers themselves, statistics show that their number is constantly growing, 

especially in today's conditions of global economic risks. 
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Обґрунтування актуальності проблеми. Дослідження проблеми оновлення системи 

стратегічного менеджменту у відповідності до основних засад концепції сталого розвитку має вагоме 

теоретичне та практичне значення. Функціонування економічних суб’єктів різних рівнів на основі 

стратегій, які відповідають актуальним тенденція розвитку світової економіки є запорукою 

нарощення їх конкурентоспроможності та лідерства на ринку. Крім того, бережне ставлення до 

природи, економія природних ресурсів на рівні споживача, екостандарти, екобрендинг, емпатія та 

соціальна відповідальність вже давно є частиною побуту населення розвинених країн. Інтеграція 

принципів зеленої економіки в життя українського суспільства через систему стратегічного 

менеджменту дозволить об’єднати зусилля на усіх управлінських рівнях навколо досягнення цілей 

сталого розвитку, що значно підсилить конкурентоспроможні позиції України на світовому ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які опирається автор. Вивченню питання системи 

менеджменту в контексті концепції сталого розвитку присвячені наукові праці таких вітчизняних та 

зарубіжних вчених, як В.В. Мельник, Е.П. Семенюк, Ю.Я. Добуш, К.Я. Малихіна, О.В. Олефіренко, 

Н.Ю. Шабатин, О.А. Караїм, З.В. Лавринюк, В.О. Мартиненко, Д. Медоуз, М. Донел, Й. Рандерс та 

ін. Проблема адаптації стратегічного управління на різних рівнях до цілей сталого розвитку 

лишається недостатньо дослідженою. 

Мета роботи. Дослідити особливості апгрейду стратегічного менеджменту на основі ESG– 

критеріїв; проаналізувати стратегії сталого розвитку глобальних компаній; дослідити питання 

інтеграції цілей сталого розвитку у стратегії підприємств середнього та малого бізнесу України. 

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих результатів. Нова 

парадигма світоустрою уже стала об’єктом активного обговорення провідних вчених, та питанням 

номер один на порядку денному в ООН, що відображено у «Декларації тисячоліття» ООН, прийнятій 

у 2000 році 189– ма країнами на Саміті тисячоліття ООН, де визначено Цілі Розвитку Тисячоліття, 

тобто всеосяжні рамки цінностей, принципів і ключових чинників розвитку до 2015 року, а також у 

Підсумковому документі Саміту ООН зі сталого розвитку та прийняття Порядку денного розвитку 

після 2015 року в рамках 70– ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью– Йорку у вересні 2015 року 

«Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» було 

затверджено 17 цілей сталого розвитку та 169 завдань[1].  

Україна врахувала актуальні тенденції розвитку світової економіки у «Стратегії сталого 

розвитку Україна 2020» від 2015 року. В Указі президента України № 722/2019 зазначено: «Цілі 

сталого розвитку України на період до 2030 року є орієнтирами для розроблення проектів прогнозних 

і програмних документів, проектів нормативно– правових актів з метою забезпечення 

збалансованості економічного, соціального та екологічного вимірів сталого розвитку України»[3]. 

Таким чином, цілі сталого розвитку повинні інтегруватися в усі сфери життя українського 

суспільства, стати пріоритетними для усіх видів економічної діяльності, становити основу 

формування бізнес– стратегій усіх суб’єктів економіки країни. 

В таких умовах, система стратегічного менеджменту зазнає неминучого апгрейду, необхідне 

оновлення стратегій соціально– економічного розвитку усіх рівнів, яке полягає у врахуванні так 

званих ESG– критеріїв (еnvironment, social and governance) на всіх етапах стратегічного планування. 

ESG– критерії використовуються при оцінці впливу застосування компанією принципів концепції 

сталого розвитку та соціальної відповідальності на її фінансові результати та діяльність. 

Так, екологічний критерій передусім стосується впливу компанії на навколишнє середовище 

та її здатності зменшувати різні ризики, які можуть завдати шкоди навколишньому середовищу. Як 

правило, компанія оцінюється за використанням енергії, утворенням відходів, рівнем забруднення, 

використанням ресурсів та ставленням до тварин. Екологічна політика компанії та її здатність 

зменшувати екологічні ризики можуть безпосередньо впливати на її фінансові результати. Більше 

урядів у всьому світі запроваджують сувору екологічну політику, а нездатність компанії 

дотримуватися стандартів може спричинити значні штрафи.  
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Соціальний критерій відображає відносини компанії з іншими представниками бізнесу та 

громадами. Соціальний фактор виявляє ставлення до прав людини та захисту споживачів і є 

визначальним при формуванні репутації компанії, сприяючи залученню нових клієнтів та підтримці 

стосунків з діловими партнерами. 

В свою чергу, управлінський критерій охоплює переважно три складові: акціонери, 

менеджмент та звітність. Інвестори оцінюють корпоративне управління, що безпосередньо впливає 

на вартість акцій та облігацій. У зв’язку з цим у процесі інвестиційного аналізу велика увага 

приділяється ролі та професійному досвіду осіб, відповідальних за прийняття ключових рішень в 

керівництві та структурі компанії[4]. 

Всі глобальні компанії реалізують стратегії сталого розвитку, оскільки сучасні умови 

кредитування від міжнародних банків розвитку і банків, що належать міжнародним фінансовим 

групам містять вимоги з ESG. Спеціалізовані рейтингові агентства аналізують діяльність компаній, 

акції або облігації яких котируються на біржі, та публікують незалежні звіти про результати їх ESG– 

політики для потенційних інвесторів.  

Сьогодні сталий розвиток є основою місії провідних ТНК світу, цілі розвитку яких 

передбачають мінімізацію шкідливого впливу антропогенного фактора на навколишнє середовище, 

запровадження екоінновацій з декаплінг– фактором, реалізацію принципів зеленої та циркулярної 

економіки, підвищення соціальної відповідальності тощо. Аналіз стратегій сталого розвитку 

глобальних компаній здійснено у таблиці 1 [5; 7; 8; 10; 11]. 

Варто зазначити, що така активна участь глобальних компаній в реалізації цілей сталого 

розвитку світової економіки має своє прагматичне пояснення, адже на долю таких компаній припадає 

левова частка усіх природних та енергетичних ресурсів, що застосовуються у виробництві в процесі 

створення доданої вартості продукції. Крім того, ТНК як суб’єкти міжнародних економічних 

відносин часто визначають напрями стратегій соціально– економічного розвитку приймаючих країн, 

можуть впливати на прийняття доленосних для всієї світової спільноти рішень в рамках міжнародних 

організацій, а отже повинні нести відповідальність за долю наступних поколінь, які в праві отримати 

в спадок здорову та зелену планету. 

В Україні стратегії сталого розвитку не настільки поширені, великі компанії тільки 

починають їх впроваджувати, передусім це стосується підрозділів великих європейських і 

американських компаній, що функціонують на теренах нашої держави, більшою мірою публічних 

українських компаній та тих, що слідують сучасним тенденціям. Таким чином, оновлення системи 

стратегічного менеджменту відповідно до цілей сталого розвитку має місце переважно на 

державному рівні та на рівні ТНК, на регіональному та місцевому рівнях органи державної влади 

керуються публікацією “Цілі сталого розвитку: Що треба знати органам місцевого самоврядування”, 

переклад якої українською мовою здійснено за підтримки Програми розвитку Організації Об’єднаних 

Націй в Україні (UNDP) та Глобального екологічного фонду (GEF) з оригінального тексту, виданого 

організацією «Об’єднані міста і органи місцевого самоврядування» під назвою «The Sustainable 

Development Goals: What Local governments need to know» під час розробки та реалізації стратегій 

соціально– економічного розвитку регіонів[6].  

Натомість, питання інтеграції цілей сталого розвитку у стратегії підприємств середнього та 

малого бізнесу лишається недослідженим. Втілення принципів зеленої економіки у бізнес– практиці 

даного сегмента відбувається через просвітницьку діяльність громадських організацій, освітніх 

платформ на основі Посібника для досягнення Цілей Сталого Розвитку в сфері бізнесу, розробленого 

Глобальною Ініціативою зі Звітності, Глобальним договором ООН та Всесвітньою радою підприємців 

зі сталого розвитку (WBCSD), наукових доробок українських та зарубіжних вчених та бажання 

підприємців наслідувати сучасні тренди задля підвищення власної конкурентоспроможності[12].  

На нашу думку, для ефективного розвитку підприємництва в руслі сучасних тенденцій 

світової економіки необхідно розробляти та впроваджувати механізми мотивації середнього та 

малого бізнесу до розробки та реалізації стратегій сталого розвитку. Держава як гарант права 

громадянина на ведення підприємницької діяльності може заохочувати підприємця організовувати 

його діяльність в рамках концепції сталого розвитку, шукати шляхи оптимізації виробництва, 

мінімізації затрат ресурсів, застосовувати інноваційні підходи щодо продовження життєвого циклу 

товарів та утилізації відходів, пропагувати екотренд серед споживачів, а також бути екологічно 

свідомим та соціально відповідальним тощо. 
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Таблиця 1 – Стратегії сталого розвитку глобальних компаній 

 

Сьогодні місія підприємства в рамках стратегії розвитку розширюється: до економічного та 

соціального аспектів додається екологічна складова. Аналіз факторів внутрішнього та зовнішнього 

середовища повинен містити оцінку впливу діяльності підприємства на стан навколишнього 

середовища та відповідності цілей організації національній стратегії сталого розвитку України. 

Відповідно, потребує оновлення і набір стратегічних альтернатив та інструментів реалізації стратегії 

в арсеналі підприємства.  

Висновки даного дослідження й перспективи подальшого розвитку в даному напрямку. 

Сучасний прогресивний бізнес не орієнтований на отримання економічної вигоди від збільшення 

масштабів виробництва, зосередившись тим самим на вході в економічну систему, а натомість 

орієнтується на всеосяжне впровадження інновацій у виробничі та управлінські процеси, 

сконцентрувавшись на виході та намагаючись замкнути виробничий цикл шляхом застосування 

інструментарію зеленої та циркулярної економіки.  

Перспективною стратегічною альтернативою є екобрендинг – топова стратегія успішних 

підприємств, яка є діяльністю зі створення та впровадження екологічно спрямованого бренда на 

ринок за допомогою маркетингових інструментів, управління технологією просування і рекламною 

підтримкою бренда з наголошенням на екологічних якостях товару, основою яких є формування у 

споживача сприятливого образу рекламованої торгової марки, товару, компанії і виділення її серед 

інших як виробника «зелених» товарів [2]. 

Список використаних джерел 

1. Корольчук Л.В. Рушійні сили розвитку нової світової цивілізації. Імператив соціального 

інтелекту. Гуманітарні візії. Львів: Львівська політехніка. 2018. Випуск 4, №2. С.26– 31. 

№ 

п/п 

Назва 

компанії 

Назва стратегії 

сталого розвитку 

Місія компанії Основні цінності і напрями 

вдосконалення 

1 Bayer Science For A 

Better Life 

Розширити можливості росту, 

застосовуючи принципи сталого 

розвитку в бізнесі, а також сприяти 

економічному росту, покращенню 

екологічної ситуації і соціальних умов 

Відкритість і залучення; 

Відповідальне ведення бізнесу; 

Інтеграція в комерційну діяльність. 

2 Kärcher 

Group 

Sustainability 

Excellence 

Стати еталоном сталого розвитку на 

ринку прибирального обладнання, 

компанія має високу репутацію серед 

клієнтів і гарантує покупцям високу 

ступінь задоволення запитів 

Відповідальність за навколишнє 

середовище; 

Відповідальність за продукцію; 

Відповідальність за ланцюг поставок; 

Відповідальність за організацію; 

Корпоративна соціальна 

відповідальність; 

Відповідальність за співробітників. 

3 Coca– 

Cola 

Місія 2025 Розвивати бізнес з урахуванням впливу 

на навколишнє середовище в 

довгостроковій перспективі, щоб 

зберегти екосистеми для наступних 

поколінь. 

Зменшення викидів; використання 

води та управління;  

Світ без відходів; пошук інгредієнтів; 

Харчування; 

Наші люди та громади. 

4 Nestlé  Water and 

Environmental 

Sustainability 

Policy 

Підвищувати якість життя наших 

клієнтів завдяки смачним, поживним 

та здоровим продуктам харчування та 

напоям, що вимагає, щоб наші 

продукти вироблялись за умов 

турботливого та відповідального 

ставлення до навколишнього 

середовища задля його збереження для 

майбутніх поколінь. 

Дослідження та розробка; 

Альтернативні джерела сировини; 

Упаковка і навколишнє середовище; 

Маркування продуктів; 

Маркетинг та споживчі комунікації; 

Ефективна система регулювання з 

екологічним пріоритетом. 

5 Samsung Разом у майбутнє! 

Мотивуємо людей! 

Керуючи сталим розвитком в Samsung, 

ми прагнемо формувати інтегровані 

цінності, ми не тільки генеруємо 

економічну вигоду, нарощуючи 

прибуток і акціонерну вартість, але і 

посилено працюємо на користь 

суспільства як глобальна компанія з 

корпоративною соціальною 

відповідальністю. 

Створення економічної цінності; 

Створення цінності за допомогою 

сталого управління; 

Створення соціальної цінності. 

 

https://www.nestle.ua/sites/g/files/pydnoa316/files/asset-library/documents/nestl%C3%A9%20policy%20on%20environmental%20sustainability.pdf
https://www.nestle.ua/sites/g/files/pydnoa316/files/asset-library/documents/nestl%C3%A9%20policy%20on%20environmental%20sustainability.pdf
https://www.nestle.ua/sites/g/files/pydnoa316/files/asset-library/documents/nestl%C3%A9%20policy%20on%20environmental%20sustainability.pdf
https://www.nestle.ua/sites/g/files/pydnoa316/files/asset-library/documents/nestl%C3%A9%20policy%20on%20environmental%20sustainability.pdf
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СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ПЕРШОГО ПОСТЧОРНОБИЛЬСЬКОГО ДЕСЯТИЛІТТЯ НА 

ЖИТОМИРЩИНІ (1986 – 1996 рр.): ІСТОРИКО– ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ 

 

В.А. Студінський, доктор історичних наук, кандидат економічних наук 

Науково-дослідний навчальний центр «ПринцепС» 

(м. Малин, Україна) 

 

Актуальність дослідження. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції стала 

найбільшою техногенною катастрофою в історії людства, що мала планетарний характер і відповідні 

соціальні наслідки. В епіцентрі негативного впливу як на соціум, так і на довкілля опинилася сучасна 

Житомирщина. В результаті аварії на ЧАЕС майже 57 відсотків території Житомирської області 

зазнало радіонуклідного забруднення, що у абсолютних вимірах становить 16, 1 тис. км2. До цього 

регіону належать повністю, або частково території сучасних Ємільчинського, Коростеннського, 

Лугинського, Овруцького, Олевського, Хорошівського (колишнього Володарсько– Волинського), 

Малинського, Народицького та Новоград– Воинського районів. У зоні забруднення в період першого 

постчорнобильського десятиліття знаходилося 713 населені пункти, де мешкало 407, 2 тисяч осіб, або 

27,3 % населення області [1, с. 11– 12]. Важливість історико– економічного аспекту даної 

проблематики для регіону в тому, що саме протягом 1986– 1996 рр. визначалася подальша стратегія 
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розвитку області в системі організації управління території в умовах наслідків, які область зазнала в 

результаті негативного впливу наслідків Чорнобильської катастрофи. 

Мета даного дослідження полягає в тому, щоб простежити соціально– економічні 

трансформації Житомирської області у визначений історичний період, а також показати вплив 

наслідків Чорнобильської катастрофи у перше післяаварійне десятиліття. 

Виклад основного матеріалу. Територія Житомирської області, що зазнала серйозного 

радіоактивного впливу в результаті Чорнобильської катастрофи 1986 року займає важливе місце в 

економіці області. 

Перше. Важлива позиція тут відведена сільськогосподарській сфері. Проте, внаслідок 

чорнобильської катастрофи в зону радіаційного забруднення потрапило понад 400 тис.га 

сільгоспугідь, зокрема 240 тис. га ріллі. На середину 1990– х років на цих територіях функціонувало 

192 колективні сільськогосподарські підприємства, підпадало 20 відсотків посівних зернових 

культур, 40 відсотків картоплі і льону, утримувалася третина поголів’я великої рогатої худоби. З 

приводу негативного впливу радіаційного забруднення на агросистему, відома українська вчена– 

економіст Н.В.Зіновчук зазначає: «Негативні впливи на довкілля і зокрема на агросистеми, які не 

можна повною мірою оцінити, спричинено аварією на Чорнобильській АЕС. Вважається, що 

ліквідація наслідків цієї катастрофи є нездійсненною, можливо є лише часткова асиміляція 

радіоактивних речовин та адаптація природних систем і людини до нових умов існування. Внаслідок 

катастрофи довкілля забруднене тривалоіснуючими радіонуклідами: стронцієм – 90, йодом – 129, 

радієм – 226, цезієм – 137, плутонієм – 239. Швидкість самоочищення довкілля залежить від 

швидкості їх радіоактивного розпаду, вертикальної та горизонтальної міграції у ґрунтах, яка 

вимірюється від десятків до сотень років» [2, с. 116]. 

Друге. В північних районах Житомирщини сконцентровані значні лісові ресурси. Так, 73% 

лісових масивів знаходяться саме тут.Найбільшу лісистість мають Овруцький та Олевський райони, 

де вони відповідно з урахуванням державного лісового складали у визнасчений період 59,8% та 

63,8% території. 

Третє. Питома вага північних районів в загальному обсязі промислового виробництва 

становила у 1991 році 22,2%, в 1992 році – 24,8%, в 1994 році – 26,0%. В «чорнобильській зоні» 

знаходилися такі потужні промислові об’єкти як Овруцьке родовище динасових кварцитів, ВАТ 

«Малинська паперова фабрика», Іршанський гірничо– збагачувальний комбінат, Коростенський 

фарфоровий завод та інші важливі об’єкти економічного комплексу, які утримували за власні кошти 

серйозну соціальну інфраструктуру: дитячі садки, житловий фонд, комунікації та інше. Чималу роль 

у соціально– економічному розвитку регіону відігравали такі населенні пункти як міста (обласного і 

районного значення) та селища міського типу – Коростень, Малин, Овруч, Олевськ, Чоповичі, 

Гранітне, Нова Борова, Іршанськ та інші. 

Проблеми соціального змісту, які були притаманні у перше постчорнобильське десятиліття в 

дному регіоні пов’язувалися із загальними процесами, які відбувалися у суспільстві, а також 

підсилювалися наслідками, які мали негативний ефект наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У 

зв’язку з цим варто зупинитися на окремих з них. 

Демографічні проблеми. Цілком логічно, що складне економічне, соціальне та екологічне 

становище згубно позначалося на демографічних показниках в регіоні. Зокрема, загальнонаціональні 

дослідження демонстрували, що в цілому по Україні була в цей період середня тривалість життя була 

на 6– 10 років меншою, ніж у сусідніх європейських країнах. У період 1986– 1991 рр. почалася 

тенденція різкого спаду росту населення і поступового перевищення показників смертності над 

народжуваністю. На початку 1990– х років він досяг від’ємності в 14 відсотків [3, с. 13]. На цьому 

фоні демографічні показники Житомирщини відповідали загальним тенденціям. Зокрема населення 

області у 1995 році скоротилося на 6 тис. осіб, а середня тривалість життя мешканців регіону у 1995 

році скоротилася у порівнянні з 1994 роком із 75 до 71 року [4, с. 30]. 

Різке зменшення кількості населення у екологонебезпечних районах Житомирщини було 

пов’язане насамперед з: 

–  з виїздом частини населення у більш екологічно безпечні регіони. Зокрема, у першому 

півріччі 1995 року в Овруцькому районі виключено з обліку 9 сіл: 4 у зонібезумовного відселення та 

5 – у зоні гарантованого відселення; 

–  зростанням загальної захворюваності (особливо дитячої), а звідси і смертності населення. 

Як видно з таблиці 1, що найбільша дитяча смертність була характерна у 1994 році для м.Коростеня 

та Народицького району. У Олевському та Овруцькому районах цей показників був вище 
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середньостатистичного по області. Також у період 1986– 1994 рр. зберігалася чітка тенденція 

зростання дитячої смертності в «чорнобильських» районах області [5, с. 29]. 

Збереженням загальної тенденції старіння населення. Так, близько 30 відсотків населення 

забруднених районів становили особи старші працездатного віку, а по другій зоні такиж налічувалося 

майже половина. Діти до 16 років складали лише 13,5 % населення зони обов’язкового відселення. 

 

Таблиця 1 – Дитяча смертність у північних районах Житомирської області в період 1986– 1994 рр. 

(померло у віці 1 року на 1 тис. населення) 

Райони 1986 1990 1993 1994 

Володарсько– Волинський (нині – 

Хорошівський) 
24,0 6,9 11,0 7,5 

Ємільчинський 14,8 18,5 13,3 15,2 

Коростенський 28,5 13,6 23,1 10,8 

Лугинський 9,2 18,9 13,9 12,7 

Малинський 12,3 15,3 12,6 7,5 

Народицький 12,5 21,1 9,2 28,3 

Новоград– Волинський 8,8 27,8 12,0 14,9 

Овруцький 5,7 9,5 5,1 17,0 

Олевський 8,2 10,5 16,3 17,6 

м. Коростень 12,0 18,5 24,2 26,0 

Всього по регіону 12,5 16,2 14,1 15,8 

По Житомирській області 13,5 14,5 14,4 15,7 

 

Проблеми розвитку населених пунктів. Мережа населених пунктів була представлена різними 

їх типами: міста обласного та районного значення, селища міського типу та села. Абсолютну 

більшість їх представляли населені пункти саме останнього типу. На думку фахівців у досліджуваний 

період велика роль в системі покращання соціальної інфраструктури належала насамперед районним 

центрам. Значення цих населених пунктів, на думку Д.В.Ткача, як центрів локальних систем 

розселення повинна була посилитися у староосвоєних районах з аграрно– промисловим типом, де 

практично відсутні великі і середні міста [6, с. 79]. У таких умовах малі міста переймали б на себе 

функції локальних центрів, що сприяли б розвитку відповідної інфраструктури в регіонах, особливо 

тих, які постраждали в результаті аварії на ЧАЕС.Адже, місцеві бюджети брали на себе основне 

забезпечення місцевої інфраструктури: освіта, медицина, культура, спорт та фізкультура, комунальні 

служби [7, с. 187]. 

Проблеми працевлаштування та безробіття. Соціально– економічні процеси, що відбувалися в 

період 1986– 1996 рр. суттєво впливали на зміну структури зайнятості в регіоні. Насамперед це 

виявилося у прступовому зростанні безробіття. З даних, що представлені у таблиці 2, чітко видно, що 

у першій половині 1990– х років такі показники мали стабільно зростаючий характер. Скажімо, в 

період 1993– 1994 рр. вони становили 64,9%, в 1994– 1995 рр. – 56 %, в 1995– 1996 рр. – 47,6%. 

 

Таблиця 2 – Стан ринку праці в Малинському районі Житомирсько області у 1993– 1996 рр. 

Показники 1993 1994 1995 1996 

Звернулося у центр зайнятості (осіб) 558 414 658 1154 

Працевлаштовано (осіб) 401 201 339 512 

Визнано безробітними (осіб) 94 171 305 640 

 

Своєрідність даного процесу у 1990– і роки полягало для регіону ще й у тому, що воно стало 

типовим для сільської місцевості.На перший погляд здавалося б, що у колективних 

сільськогосподарських господарствах на той час не вистачало робочої сили. Проте, статистика 

свідчила, що, зокрема, у Малинському районі в сільській місцевості нараховувалося в 1996 році 52 

особи, які мали статус безробітних. Приховане безробіття (тривалі відпустки, неповний робочий 

тиждень) стало в першій половині 1990– х років розповсюдженим явищем у промисловій сфері і 
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охопило практично від 40 до 50 відсотків працівників. У сфері культури відбулися скорочення ставок 

бібліотекарів, завідуючих сільських клубів та ін. У сфері охорони здоров’я в ряді сільських населених 

пунктів припинили своє існування лікарні, фельдшерсько– акушерські пункти, амбулаторії. У 

загальноосвітніх школах зменшилася загальна кількість годин навантаження та запровадилася 

практика виходу вчителів у відпустку «за власний рахунок» у канікулярний період. У зв’язку з цим 

частина працівників різних професій перейшла працювати в інші сфери, зокрема в сферу надання 

приватних послуг, які часто ставали складової тіньової економіки. 

Проблеми, які безпосередньо пов’язані з наслідками Чорнобильської катастрофи. На середину 

1990– х років особливої гостроти набули проблеми здійснення заходів медичної та соціальної 

реабілітації населення, а також екологічної реабілітації території радіоактивно забруднених районів 

Житомирщини. У зв’язку з цим можна виокремити наступні аспекти: зростання загального ризику 

втрати здоров’я. Зокрема, що із ретельно обстежених 134 працівників лісової галузі у зоні 

забруднення Житомирщини лише 3,1% були визнані здоровими [8, с. 8]; збільшення рівня соціально– 

психологічних розладів, що виявлялося у значному зростанні кількості психічних захворювань; 

вилучення значних ділянок сільського та лісового господарського призначення, що призводило до 

скорочення обсягів виробництва та скорочення зайнятості населення у цих сферах; недостатнє 

забезпечення населення екологічно чистими продуктами харчування, дефіцит якого покривався за 

рахунок вирощеного на присадибних ділянках, які були піддані радіонуклідному забрудненню; 

значне скорочення населення внаслідок перевищення смертності над народжуваністю, що було 

пов’язано безпосередньо з погіршенням здоров’я людей внаслідок радіонуклідного забруднення 

територій, а також значним переселенням мешканців у інші регіони країни; серйозно стримувало 

залучення інвестицій як у виробничу, так і в соціальну сферу регіону.  

Вищеозначені проблеми у перше постчорнобильське десятиліття посилювалися 

безпосередньо нестабільним станом економічного та соціального стану розвитку країни в цілому. 

Висновки та перспективи подальшого розвитку. Розгляд проблеми постчорнобильських 

наслідків дає можливість простежити вплив техногенних катастроф у короткострокові, 

середньострокові та довгострокові періоди і негативного їх впливу на всі сфери життєдіяльності як 

соціуму в цілому, так і кожного індивіда зокрема. До того ж така трагедія вкрай негативно впливає 

власне на імідж країни та регіону, що варто враховувати при створенні національного чи 

регіонального брендів [9, с. 129]. Дана проблема потребує не лише історичного і економічного 

дослідження, але й більш широкого філософського світоглядного осмислення.  
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(м.Черкаси, Україна) 

 

В умовах сучасної надзвичайно складної соціально– політичної та економічної ситуації в 

Україні особливого значення набуває проблема забезпечення економічного розвитку. Тривалий час 

глибинні проблеми національної економіки не знаходили вирішення: не відбувалася структурна 

перебудова, не оновлювалася технологічна та технічна бази виробництва, не закладалися передумови 

інноваційного прориву. Накопичення численних проблем призвело до серйозної трансформаційної 

кризи, обтяженої до того ж зовнішньою агресією. З огляду на вищесказане особливої актуальності 

набуває необхідність перегляду концептуальних засад державної політики економічного розвитку та 

його фінансового забезпечення як основного і визначального фактору реалізації поставлених цілей. 

Для сучасної України обґрунтування основних напрямків трансформаційної економічної 

політики має особливе значення з огляду на відсутність часу та необхідність якнайскорішої 

модернізації економіки. Однією з найважливіших проблем сучасної модернізації української 

економіки виступає необхідність вироблення нових ефективних механізмів фінансового забезпечення 

економічного розвитку в країні, що зумовлює особливу актуальність вивчення світового досвіту та 

його продуману імплементацію у вітчизняну господарську практику.  

Дослідження проблем фінансового забезпечення економічного розвитку є актуальним для 

сучасної української економіки в контексті підвищення її конкурентоспроможності та формування 

національної інноваційної моделі розвитку. Україна має достатній ресурсний потенціал для 

забезпечення розвитку – як природний, так і людський. Відносно останнього, то слід відмітити, що 

наша країна займає достатньо високі позиції у показниках розвитку людського потенціалу: рівня 

освіти населення, відносні показники фінансування освіти тощо. Водночас, принципово важливо 

консолідувати зусилля державної економічної політики на ключових пріоритетах: забезпечити 

структурну модернізацію, подолати розірваність інноваційного процесу, активізувати діяльність 

малого і середнього бізнесу та забезпечити його інноваційну спрямованість, покращити рівень життя 

населення та ін.  

Фінансова складова виступає ключовим механізмом реалізації основних цілей державної 

економічної політики. Фінансове управління розвитком країни складається з двох частин: фінансове 

забезпечення (тобто фінансування державою важливих напрямів економіки) та фінансове 

регулювання притоку фінансових ресурсів з інших джерел на пріоритетні цілі. Обидві складові є 

важливими і взаємопов’язаними, але в умовах недостатності внутрішніх ресурсів зростає потреба у 

формуванні гнучкої державної фінансової політики.  

Потребує модернізації сам механізм державного фінансування в Україні, перехід від 

кількісного обрахування до підвищення його ефективності та спрямованості на розвиток 

національної економіки та її важливих складових. Проблема фінансування важливих сфер економіки 

повинна вирішуватися в контексті цілей її стратегічного розвитку та необхідності забезпечення її 

конкурентоспроможності. Важливими напрямами удосконалення фінансування є пошук оптимальних 

механізмів реалізації міжбюджетних відносин в умовах децентралізації влади, визначення 

категоріальних програм, регіональних особливостей фінансування. Проте, одним із основних питань, 

рішення якого значно підвищить ефективність фінансових асигнувань є визначення чітких правил і 

норм фінансового забезпечення. В цьому випадку суб’єкти – отримувачі державних фінансових 

ресурсів зможуть орієнтуватися в розмірах майбутніх надходжень і, відповідно, закладати необхідні 

суми на розвиток чи регулювати свою діяльність виходячи із власних потреб і орієнтовних сум.  

Основним завданням, що стоїть перед держаними органами управління виступає підвищення 

ефективності управління фінансовими ресурсами у важливих сферах національної економіки. 

Підвищення результативності державного фінансування має відбуватися в напрямі пошуку нових 

ефективних методів виділення фінансових ресурсів. Кошти державного бюджету мають чітке цільове 

призначення і виділяються на основі бюджетної пропозиції, яка подається суб’єктами – 

отримувачами напередодні кожного року. Необхідні обсяги можуть визначатися: на рівні минулого 

року, на основі кошторису доходів та витрат. Разом з тим, у світовій практиці вже давно опрацьовані 
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схеми фінансування за результатами діяльності, коли встановлені чіткі і прозорі умови для 

отримання державного фінансування.  

Іншим напрямом фінансового забезпечення виступає регулювання фінансових потоків з 

інших джерел. Впровадження нових схем фінансування передбачає розширення джерел надходження 

фінансових ресурсів, до яких відносяться: кошти фізичних осіб, юридичних осіб, пожертвування, 

міжнародні гранти, кошти галузевих міністерств. У даному контексті державне управління зводиться 

до визначення можливих сфер, методів та меж залучення і використання фінансових ресурсів, 

отриманих з інших джерел. Зрозуміло, що забезпечення економічного розвитку в країні стане 

можливим лише за умови, якщо таке регулювання буде мати скоріше не обмежувальний та жорстко 

регламентуючий характер, а в першу чергу – стимулюючий. Це можливо при перерозподілі функцій 

управління та контролю між центральними органами, місцевими установами, громадськістю та 

приватним сектором. В свою чергу такий перерозподіл сприятиме підвищенню демократичних засад 

контролю над діяльністю суб’єктів господарювання, галузей та різних сфер національної економіки, 

визначить нові пріоритети та завдання відповідно вимог ринку праці та спрямування на перспективу.  

Досвід передових країн світу доводить, що забезпечення економічного розвитку суспільства 

можливе лише на основі системного підходу до посилення всіх факторів (а в першу чергу – 

пов’язаних із людським капіталом) на основі збільшення їх інвестування. Слід зазначити, що між 

розвиненими країнами та рештою світу спостерігається відчутний розрив у показниках інвестицій 

розвиток освіти та здійснення дослідницької діяльності. Приклад таких країн як Японія, Південна 

Корея, Фінляндія, Сінгапур, Тайвань тощо доводить, що в ХХІ столітті проривний економічний 

розвиток можливо забезпечити не наявністю ресурсних чинників, а потужними інвестиціями в 

людський капітал та продуманою стратегічною політикою. 

Досягнення економічного розвитку суспільства являє собою надзвичайно складний та 

багатоплановий процес з огляду на множинність факторів та умов в сучасному взаємозалежному 

світі. Економічний розвиток включає не тільки економічне зростання, підвищення продуктивності 

праці і якості життя населення, це також – і потужні інвестиції в розвиток людського капіталу, 

формування інноваційного сектора економіки, структурні зрушення в напрямі збільшення частки 

високотехнологічних галузей, поширення венчурного бізнесу та ін. Ці складні завдання потребують 

системного вирішення – і збільшення фінансування, і продуманих стимулів для залучення всіх 

можливих суб’єктів та стейкхолдерів. А саме головне – необхідна стратегія проривного економічного 

розвитку, яка б враховувала сучасні реалії та загрози. 

Наслідком відсутності належного теоретичного і методологічного обґрунтування 

трансформацій може стати подальше загострення соціально– економічних суперечностей, 

симптоматичними проявами яких стали безпрецедентне скорочення споживання й зубожіння 

основної маси населення, небезпечний ступінь поляризації суспільства, скорочення обсягів 

вітчизняного виробництва та зниження ефективності економіки, виснаження національного 

багатства, інвестиційна та інноваційна кризи, загострення диспропорцій відтворення ресурсів в 

галузевому та регіональному аспектах. Загроза посилення всіх цих негативних явищ посилюється 

абсолютно непередбаченою зовнішньою агресією, яка вже привела до колосальних людських та 

економічних втрат. 

В такій ситуації потребує кардинального переосмислення і державна фінансова політика, 

ключовою функцією якої виступає мобілізація фінансових ресурсів від громадян і суб’єктів 

господарювання та перерозподіл їх на фінансування важливих соціальних програм, забезпечення 

економічного розвитку, здійснення міжнародної діяльності тощо. Фінансова політика сама пособі 

виступає важливим механізмом економічного розвитку, оскільки від її ефективності, налагодженості 

та чіткості залежить виконання основних цілей державної політики [1]. 

Отже, ефективність та дієвість фінансової політики держави є важливою передумовою 

забезпечення економічного розвитку в країні. Ці характеристики забезпечуються через стабільне і 

своєчасне фінансування визначених законом державних видатків, стратегічних державних цільових 

програм, міжрегіональний перерозподіл фінансових ресурсів, стимулювання підприємницької 

діяльності, підтримки рівня життя населення, здійснення активної зовнішньоторговельної діяльності. 

Пропорції відповідного перерозподілу можуть суттєво змінюватися залежно від активності та 

інтенсивності використання фінансових механізмів та інструментів: податків, тарифів, дотацій, пільг, 

кредитів, інвестицій, валютного регулювання, інструментів фондового ринку тощо. В контексті 

кожного напряму державної фінансової політики (бюджетної, податкової, кредитної, інвестиційної, 

валютної, амортизаційної, митної, цінової та ін.) використовується свій арсенал важелів та 
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інструментів, що може суттєво впливати на конкретні напрями акумуляції фінансових ресурсів та 

сприяти активізації діяльності.  

Так, податкова політика спрямована на формування доходів державного бюджету на всіх 

рівнях, які в свою чергу використовуються для фінансування обов’язкових витрат. Інструментами 

податкової політики виступають: податки, обов’язкові відрахування, платежі за ресурси, збори, 

акцизи, податкові ставки, пільги, кредити, санкції, дотації, субвенції та ін. За допомогою інструментів 

податкової політики здійснюється перерозподіл фінансових ресурсів між регіонами, галузями, 

групами населення. Варіювання ставками інструментів податкової політики дозволяє державі 

здійснювати як фіскальний вплив, так і стимулюючий та обмежуючий. 

Відомим у світовій практиці заходом стимулювання науково– технологічного оновлення 

устаткування виступає політика прискореної амортизації, яка дозволяє підприємствам швидше 

накопичувати ресурси для впровадження якісно нової техніки. За допомогою інструментів кредитної 

політики (процентні ставки, умови та терміни надання кредитів, пільги та ін.) держава може як 

залучати кредитні зовнішні та внутрішні ресурси, так і сприяти збільшенні кредитування важливих 

для забезпечення соціально– економічного розвитку країни інвестиційних проектів.  

В сукупності державних функцій основна ділема стоїть перед розподілом фінансових ресурсів 

на соціальні цілі (які є значними в будь– якій країні) та інвестиційні цілі (тобто цілі розвитку). 

Реалізація соціальних завдань завжди є серйозним конкурентом, оскільки потребує значних ресурсів 

(на підтримку сфер освіти, охорони здоров’я, соціальний захист населення, конкретні соціальні 

програми) [2]. В умовах сучасної України цей напрям фінансової політики критично зростає 

внаслідок падіння рівня життя населення, зростання безробіття, необхідність колосальних соціальних 

виплат постраждалим через військові дії та переселенцям. В ситуації, коли зменшуються можливості 

безпосереднього виділення коштів на потреби забезпечення економічного розвитку, важливо 

використовувати можливості залучення всіх потенційних суб’єктів до здійснення інвестицій чи 

фінансування різних програм. 

За умов крайньої обмеженості фінансових ресурсів країни особливої актуальності набуває 

проблема невідкладного теоретичного обґрунтування політики економічного розвитку держави. 

Причому така політика має в першу чергу передбачати розробку дієвих стимулів та гнучких 

механізмів залучення інвесторів до вирішення стратегічно важливих завдань соціально– 

економічного та інноваційного розвитку, подолання наслідків військових дій за допомогою 

фінансових можливостей зовнішніх донорів.  

Для нашої країни принципово важливо залишити державне фінансування за ключовими 

напрямами науково– технічної діяльності, для розвитку яких у нашої країни є всі можливості (і 

технічні, і людські) та які можуть забезпечити проривний розвиток. Ці пріоритетні напрями визначені 

та добре відомі – сфера інформаційно– комунікативних технологій, аграрний та військовий сектори. 

Як зазначено вище, реалізація проривного розвитку цих пріоритетних напрямів потребує не тільки 

потужного фінансування, значення якого теж залишається вагомим. Вкрай потрібна гнучка 

продумана фінансова політика держави, спрямована на мобілізацію та використання фінансових 

ресурсів задля досягнення чітко визначених стратегічних цілей.  

Саме тому потребують ґрунтовної розробки механізми активізації інноваційної діяльності на 

підприємствах через впровадження податкових кредитів, прискореної амортизації устаткування, 

податкові пільги та знижки. Відповідні механізми вже достатньо апробовані у світовій практиці та 

стали реальними важелями прискорення інноваційного розвитку.  

Активізація інноваційного підприємництва, у тому числі венчурного бізнесу, можлива за 

умови розробки та впровадження механізмів зниження ризиків. Це можливо шляхом гарантування 

державою певних умов (відтермінування виплат за кредитами, безвідсоткових позик, часткового 

зниження оподаткування), так і створенням умов для спільного фінансування і перекладання ризиків 

на потужних партнерів. 

Інструменти збережень (депозити та цінні папери) дозволяють людям відкладати і 

накопичувати кошти. Кредитні інструменти (освітні чи іпотечні кредити) дозволяють долати 

фінансові обмеження та розширювати власне споживання. Ринок страхування (медичне чи житлове 

страхування) дає можливість покривати втрати від руйнівних негативних впливів. Водночас, для 

того, щоб фінансова система ефективно виконувала ці функції, вона має бути сильною, стабільною та 

розвиненою.  
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Фінансові чинники можуть бути важливими інструментами економічного розвитку, але за 

умови, що фінансова політика держави буде передбачуваною, прозорою та стабільною. Складові та 

інструменти фінансової політики мають носити не стільки не обмежувальний чи каральний характер 

(хоча це також потрібно), а скоріше – стимулюючий та заохочуючий. Не менший вплив на ділову чи 

споживацьку активність справляє прозорість, зрозумілість та передбачуваність фінансових 

інструментів (податків, пільг, відсотків та інших умов кредитів).  

Отже, актуальною проблемою сучасною економічної науки виступає подолання 

консервативності економічних поглядів на аналіз сучасних проблем економіки, узагальнення 

методологічних прийомів різних шкіл з метою їх конструктивного використання для аналізу стану 

трансформаційних процесів в економіці України та розробки реальних дієвих механізмів соціально– 

економічного розвитку і вирішення сьогоденних складних проблем. При обґрунтуванні рекомендацій 

стосовно тих чи інших напрямків економічної політики обов‘язково необхідно враховувати 

специфічні інституційні особливості сучасної економічної практики в Україні. Уявляється, що в 

сучасній українській практиці господарювання мають бути переглянуті масштаби та важелі 

державного втручання в економічні процеси, що знайде прояв і визначенні пріоритетів, і в 

раціоналізації фінансового забезпечення існуючих програм економічної політики.  

Забезпечення економічного розвитку країни в умовах становлення економіки знань потребує 

продуманої державної політики, спрямованої на розвиток людських ресурсів та активізацію їх участі 

в зростанні суспільного багатства. Складність сучасної соціально– економічної ситуації в Україні 

зумовлює необхідність першочергового пошуку гнучких стимулюючих механізмів для залучення 

різноманітних суб’єктів (приватних, бізнесових, іноземних, громадських тощо) до вирішення питань 

активізації інноваційної діяльності, збільшення фінансування у розвиток людського капіталу. Саме 

теоретичне обґрунтування вироблення та опрацювання таких гнучких механізмів у сферах науково– 

дослідницької, освітньої, венчурної діяльності та ін. є перспективним у подальших дослідженнях 

вітчизняних та іноземних науковців. Не менш важливою проблемою виступає ефективне 

використання тієї іноземної допомоги, що надходить на терени нашої країни. 
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Ключовим питанням виконання місцевих бюджетів є проблема формування їх доходів, адже 

за рахунок фінансових ресурсів, зібраних під час виконання їх бюджетів фінансуються основні 

потреби місцевих громад. Аналіз стану формування доходів місцевих бюджетів України в умовах 

поглиблення фінансової децентралізації, запровадженої з 2015 року та визначення чинників впливу 

на визначені тенденції, залишається актуальним.  

Актуальність обраної проблематики дослідження підтверджується зростанням кількості 

фінансових аудитів місцевих бюджетів, які проводяться органами фінансового контролю України та 

іншими експертами в цій сфері [1,4,6]. Разом з тим, посилення ролі місцевих бюджетів України в 

перерозподільчих процесах держави на фоні високої волатильності економічного середовища, 

потребують постійного моніторингу стану виконання місцевих бюджетів України. З цього приводу 

метою нашого дослідження є аналіз виконання місцевих бюджетів України за доходами за останні 

п’ять років. 

 Як свідчать результати дослідження, місцеві бюджети в Україні нині формуються переважно 

не за рахунок міжбюджетних трансфертів, як це було до 2019 року, а за рахунок власних та 

закріплених джерел: у 2019 році надходжень міжбюджетних трансфертів з вищих бюджетів бюджету 

становлять 46,4% та податкові надходження (48,3%), а найменшу цільові фонди (0,1%). Щодо 

доходів від операцій з капіталом то їх частка складає 0,5%, для порівняння у 2010 році – 

2,24%,основною причиною такого скорочення доходів стало, зокрема, зменшення надходжень коштів 

від відчуження майна.  

Частка неподаткові надходження становлять 4,7% за 2019 рік, найбільшу складову у структурі 

неподаткових надходжень займають надходження бюджетних установ, але вона дедалі зменшується. 

Друге місце належить адміністративним зборам та платежам, питома вага яких, за підсумками 2019 

року, продемонструвала тенденцію зростання (табл.1). 

 

Таблиця 1 – Структура доходів місцевих бюджетів України за 2015– 2019 рр.,% 

Показник 2015 2016 2017 2018 2019 

Податкові надходження 33,3 40,2 40,0 41,3 48,3 

Неподаткові надходження 6,8 6,0 5,2 5,0 4,7 

Доходи від операцій з капіталом 0,5 0,3 0,4 0,4 0,5 

Цільові фонди 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 

Офіційні трансферти 59 53,4 54,3 53,2 46,4 

Всього доходів 100 100 100 100 100 

 

Основними чинниками, що зумовили зростання доходів місцевих бюджетів України за 

останні п’ять років є збільшення обсягів ВВП, зростанням розміру мінімальної заробітної плати, 

інфляція, трансфертна політики в бюджетній сфері , зміни в системі оподаткування, що формували 

відповідні ризики наповнення доходів місцевих бюджетів України [2, с.96]. 

Як вбачається з даних таблиці 2 [4] протягом аналізованого періоду заплановані дотації 

виконувалися у повному обсязі (за виключенням 2016 року), а власні доходи місцевих бюджетів – з 

перевищенням плану, разом з тим, субвенції виконуються лише частково – у 2019 році рівень 

виконання становив 94,5% від запланованого проти 98,6% у 2015 році.  

Загалом, протягом аналізованого періоду фактичні показники за загальним обсягом доходи 

виконувалися до 2018року з перевищенням плану, разом з тим, у 2018 році їх виконання відбулося на 

99,6%, а у 2019 році – на 98,3% . В абсолютних показниках доходи місцевих бюджетів у 2018 році 

збільшилися на 12,0%, разом з тим з урахуванням індексу– дефлятора ВВП вони зменшилися на 

2,9%. У 2019 році абсолютні показники загальних доходів місцевих бюджетів зменшилися відносно 

попереднього 2018 року. 
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Таблиця 2 – Рівень виконання основних складових доходів місцевих бюджетів України у період 

2015– 2019рр. 

Рік Показник Доходи, всього Доходи без 

трансфертів 

дотації субвенції 

2015р. План, млрд.грн 284,2 107,8 7,4 169,0 

Факт, млрд.грн 294,5 120,5 7,3 166,7 

Рівень виконання,% 103,6 110,5 101,4 98,6 

2016р. План, млрд.грн 351 154,5 6,9 189,8 

Факт, млрд.грн 366.1 170,6 6,8 188,6 

Рівень виконання,% 104,3 109,5 98,6 99,4 

2017р. План, млрд.грн 498,2 219,0 22,1 257,1 

Факт, млрд.грн 502,1 229,5 22,0 250,6 

Рівень виконання,% 100,8 104,6 100,5 97,5 

2018р. План, млрд.грн 564,9 260,2 25,2 279,5 

Факт, млрд.грн 562,4 263,5 25,2 273,8 

Рівень виконання,% 99,6 101,3 100 97,9 

2019р. План, млрд.грн 569,9 296 25,9 248,0 

Факт, млрд.грн 560,5 300,2 25,9 234,4 

Рівень виконання,% 98,3 101,4 100 94,5 

 

Як вбачається з даних таблиці 3 [4] протягом аналізованого періоду фактичні показники за 

місцевими податками та зборами перевищували заплановані. Щодо загальних податкових 

надходжень, то починаючи з 2016 року спостерігається їх виконання, однак рівень їх виконання 

погіршився: у 2019 році показник становив 102,0% проти 104,7% у 2017 році. 

 

Таблиця 3 – Рівень виконання податкових надходжень місцевих бюджетів України у період 2014– 

2019рр. 

Рік Показник Податкові надходження Місцеві податки та збори 

2014р. План, млрд.грн 94,6 7,9 

Факт, млрд.грн 87,3 8,1 

Рівень виконання,% 92,3 102,5 

2015р. План, млрд.грн 86,7 23,6 

Факт, млрд.грн 98,2 27,0 

Рівень виконання,% 113,3 114,4 

2016р. План, млрд.грн 131,8 37,6 

Факт, млрд.грн 146,9 42,3 

Рівень виконання,% 111,5 112,5 

2017р. План, млрд.грн 191,9 49,7 

Факт, млрд.грн 201,0 52,6 

Рівень виконання,% 104,7 105,8 

2018р. План, млрд.грн 229,8 58,9 

Факт, млрд.грн 232,5 61,0 

Рівень виконання,% 101,2 103,6 

2019р. План, млрд.грн 265,3 70,7 

Факт, млрд.грн 270,5 73,6 

Рівень виконання,% 102,0 104,1 

 

Відмітимо, що перевиконання показників місцевих податків та зборів не є результатом 

ефективної роботи фіскальних органів, адже планові показники занижуються на стадії затвердження 

місцевих бюджетів: «хаотичність та безсистемність планування окремих видів доходів бюджету: на 

початок року плануються надходження в менших обсягах, протягом року вони уточнюються в 

сторону збільшення та за результатами року все одно перевиконуються. За досліджуваними 

громадами були випадки, коли фактичне виконання окремих статей становило більше 300% до 

початкового плану. Перевиконання дохідної частини бюджету досягається за рахунок штучного 

заниження планових показників дохідної частини та неврахування при плануванні всіх видів 
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надходжень. Наприклад, при складанні проекту бюджету надходження ПДФО, рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів, податку на землю, збору за надання адміністративних 

послуг, планувалися в розмірах, які є нижчими за фактичні надходження попереднього року, не 

враховувалася орендна плата» [1].  

Аналіз структури доходної частини місцевих бюджетів України свідчить про те, що доходи 

місцевих бюджетів у своїй більшості не диверсифіковані, основну частку податкових доходів 

місцевих бюджетів становить лише один вид надходжень – податок на доходи фізичних осіб, частка 

якого за останні п’ять років зросла з 55,9% у 2015 році до 61,2% у 2019 році (табл.4) [4]. 

 

Таблиця 4 – Структура податкових доходів місцевих бюджетів України у період 2015– 2019рр.% 

Вид податку 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 2019р. 

податок на доходи фізичних осіб 55,9 53,8 55,0 59,4 61,2 

акцизний податок 7,7 7,9 6,6 5,9 5,1 

земельний податок та орендна плата 15,2 9,5 13,1 11,7 12,2 

Єдиний податок 11,2 11,7 11,6 12,7 13,4 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 0,7 1,0 1,2 1,5 1,8 

Інші місцеві збори 9,3 16,1 12,5 8,8 6,3 

Всього 100 100 100 100 100 

 

Зростання надходжень за податком на доходи фізичних осіб зумовлено зростанням 

середньомісячної заробітної плати в Україні на 18%. Разом з тим, слід відмітити про зростання 

обсягів заборгованості за виплати заробітної плати, зокрема, цей показник у 2019 році є найбільший 

із 2009 року (рис.1) [17]. 

 

 
Рисунок 1 – Обсяг простроченої заборгованості з виплати заробітної плати у період 2015– 2019рр., 

млрд.грн 

 

Контрольні заходи органи фінансового контролю України свідчать про невикористання 

місцевими органами влади фіскального потенціалу місцевих податків та зборів у повному обсязі 

(рис.2) [2. 5,6].  

Аналіз Звітів фінансових аудитів місцевих бюджетів України у період 2016– 2019рр. 

Державної аудиторської служби України дав змогу встановити типові проблеми в управлінні 

публічними фінансами в об’єднаних територіальних громадах [ 6]:  

− неефективне управління земельними ресурсами громади, а саме: відсутність в громадах 

належного обліку земель шодо власників/ користувачів, цільового призначення, видів діяльності; 

застаріла нормативна грошова оцінка земель; невикористання наявних земель; відсутність контролю 

за договорами оренди землі ; не проведення перегляду умов договорів оренди землі;  

− неефективне управління комунальним майном: комунальне майно не здається в оренду і не 

виставляється на продаж;  

− неефективне управління доходами бюджету громади, а саме: встановлення низьких ставок 

земельного податку та орендної плати; допущення заборгованості зі сплати земельного податку та 

орендної плати за землю; неповна реалізація фіскального потенціалу податку на майно, відмінного 

від земельної ділянки, з причини відсутності доступу до Державного реєстру речових прав; втрати 

надходжень по податку на доходи фізичних осіб, що зумовлено неофіційною зайнятістю; сплатою 

податку за місцем фактичного знаходження суб’єктів господарювання, які є підрозділами інших 

підприємств і провадять діяльність на території об’єднаної територіальної громади;  
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Рисунок 2 – Чинники втрат місцевих бюджетів України за доходами 

 

− неефективне управління видатками бюджету, а саме: постійне дотування збиткових 

комунальних підприємств; нераціональні витрати у зв’язку з не оптимізованою мережею закладів 

освіти і культури, утримання закладів зі значним недовикористанням їх потужностей; недостатній 

обсяг бюджетного фінансування закладів соціальної сфери; неможливість з різних причин освоїти 

кошти міжбюджетних трансфертів, що призводить до необхідності їх повернення до державного 

бюджету. 

Вище перелічені проблеми в організації виконання місцевих бюджетів України за доходами 

свідчать про необхідність подальшого моніторингу процесу формування доходів місцевими 

бюджетами та запровадження заходів недопущення втрат дохідної частини місцевих бюджетів 

України, посилення ефективності роботі як фіскальних органів держави, так і фінансових служб 

місцевих органів влади в цій сфері. 
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ЧИННИКИ ВТРАТ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ДОХОДАМИ 

Тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів 

розміщувалися на рахунках в державних банках за 

низькими відсотковими ставками 

У окремих органах місцевого самоврядування розмір 

відрахувань частини чистого прибутку комунальними 

підприємствами не встановлений взагалі або 

встановлено на низькому рівні. 

Не вжито дієвих заходів щодо скорочення обсягів 

податкового боргу (земельного податку) 

Недонадходження  через суттєву 

заборгованість із заробітної плати на 

комунальних підприємствах 

Значні  втрати через надання пільг зі 

сплати податків і зборів (плата за 

землю). 

Відсутність оновленої нормативної 

грошової  оцінки земельних ділянок 

Не стягнення коштів  за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та 

комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок 

їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового 

покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу 

не приймаються рішення щодо 

залучення надходжень та не 

запроваджується здійснення збору за 

розміщення зовнішньої реклами. Неефективне управління комунальним майном 
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ТЕОРЕТИКО– МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

В.О. Іванченко, кандидат економічних наук, доцент  

Державне підприємство «Державний дорожній науково– дослідний інститут імені М.П.Шульгiна» 

(м. Київ, Україна) 

 

Визначення складових сталого розвитку економіки та їх вплив на діяльність підприємництва і 

характеристика впливу розвитку підприємництва на складові сталого розвитку залежать від 

концептуального підходу в розрахунках, які базуються на певній методології та застосуванні певних 

методів. Всі ці методи дослідження застосовуються для висвітлення основних показників, що 

характеризують діяльність підприємництва в сільському господарстві. Одними із головних таких 

характеристик, які є критичними для сільського господарства, є оцінка діяльності підприємництва з 

боку екологічних показників сталого розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дослідження, стосовно комплексної оцінки сталого розвитку економіки та сільського 

господарства зокрема проводили таки вчені як О. Котикова в частині стійкого розвитку 

сільськогосподарського землекористування [1], Ю.М. Лопатинський та О.І. Буринська в частині 

складових сталого розвитку [2], М.А. Хвесик в частині розвитку територій [3], В.В. Гарбар в частині 

сталого розвитку фермерських господарств [4]. Але питання саме екологічної оцінки сталого 

розвитку підприємництва в сільському господарстві залишається мало висвітленим. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  

Так як, сільськогосподарська діяльність спрямована на вирощення біологічних активів у 

природі, основний результат діяльності підприємництва у сільському господарстві напряму залежить 

від різного роду екологічних показників. Вони завжди є присутніми у землі, воді чи повітрі. У свою 

чергу показники екологічності продукції, що вирощується в сільському господарстві, напряму 

залежать від технологічного процесу та інших факторів, що виникають від іншої різної діяльності 

підприємництва та мають вплив на ґрунти, повітря чи воду.  

Екологічні показники в сільському господарстві можливо розділити на декілька груп (рис. 1): 

екологія ґрунтів; екологія води; екологія повітря.  

 
Рисунок 1 – Розподіл екологічних показників у сільському господарстві за групами 

 

При поєднанні показників, що характеризують екологію ґрунтів, води та повітря, можливо 

визначити загальні показники екологічної продукції сільського господарства.  

Найбільша кількість екологічних характеристик діяльності підприємництва у сільському 

господарстві притаманна наявним ґрунтам. Вся діяльність підприємництва у сільському господарстві, 

як в рослинництві так і тваринництві, залежить від якості ґрунтів. Наявність гумусу, вплив ерозії на 
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цю територію, наявність потрібних мінеральних та хімічних елементів для росту культур та 

насичення їх потрібними речовинами для правильного формування стебла, плодів у рослинництві та 

кормової маси у тваринництві, показники засоленості, вапнування чи гіпсування, рівень розораності 

чи заліснення та ряд інших показників є основними при формуванні екологічного підходу в 

методології оцінок сталого розвитку підприємництва в сільському господарстві. Показники, що 

характеризують екологію ґрунтів можливо розділити на якісні та кількісні показники. Основними 

серед яких є наступні: наявність гумусу у ґрунті; еродованість ґрунтів; питома вага зрошуваних та 

осушених земель; характеристика сільгоспугідь за ознаками, що впливають на родючість ґрунтів; 

середній бал родючості орних ґрунтів; площа порушених та рекультивованих земель; площа лісового 

фонду та заповідні території; вапнування та гіпсування ґрунтів; розораність земель та сільгоспугідь; 

рівень використання сільгоспугідь (питома вага посівних площ в складі ріллі; питома вага удобрених 

площ; об’єми внесення органічних та мінеральних добрив; питома вага площі посівів інтенсивних 

культур в загальній площі посівів; залуження сильнодеградованої і забрудненої шкідливими 

речовинами ріллі; наявність промислових токсичних відходів у розрахунку на один кілометр 

квадратний; надходження забруднюючих речовин у земельні ресурси; відповідність ґрунтів 

гігієнічним нормативам; лісистість; будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд; створення 

полезахисних лісових смуг.  

Основним серед перерахованого є показник наявності гумусу в ґрунті. Під цим терміном у 

ґрунтознавстві розуміють специфічну групу високомолекулярних темнозабарвлених речовин, які 

утворюються в процесі розкладу органічних решток у ґрунті [5]. Вміст гумусу у ґрунті, в значній мірі 

визначає напрямки процесів ґрунтоутворення, біологічні, хімічні та фізичні властивості ґрунтового 

середовища і в кінцевому результаті – родючість ґрунтів. 

На сьогодні існує велика кількість ресурсів дистанційного та усередненого визначення вмісту 

гумусу у ґрунті, для проведення оперативного аналізу. Серед найбільш розповсюджених – це 

визначення вмісту гумусу за даними космічної зйомки. Існує ряд ресурсів із інтерактивними картами, 

де можливо визначити вміст гумусу на тій чи іншій території [6] дистанційно за допомогою 

супутникових знімків території. Але такі данні дають уявлення про усереднені показник. Формується 

знімок поверхні поля, і за спектром кольору поверхні визначають наявність та обсяги гумусу на тій 

чи іншій ділянці. Крім використання супутникових технологій, на сьогодні є можливість 

застосування безпілотних літальних апаратів для проведення аерофотозйомки та аналізу вмісту 

гумусу. 

Іншим показником, що надає уявлення про якість ґрунтів є показники їх еродованості. 

Еродованість ґрунтів, тобто ступінь втрати певної частини їх гумусового або й перехідних горизонтів 

[7], характеризує ступінь ерозії, яка є на цій ділянці. Основними чинниками, що мають вагомий вплив 

на показник еродованості є схильність території до повітряної чи водяної ерозії. Повітряна ерозія 

завдає вагомих непоправних наслідків тоді, коли втрачено захищеність території лісозахисними 

смугами. Водяна ерозія у своїй більшості виникає в силу рельєфів поверхні поля та неправильного 

обробітку ґрунту. 

Показник еродованості ґрунтів визначається за допомогою аналізу поверхонь полів та карт 

еродованості. Аналіз еродованості, у своїй більшості, проводять за допомогою супутникових 

технологій. Також можливо використати огляд поля за допомогою безпілотних засобів чи наочно. 

Основною характеристикою для оцінки показника еродованості ґрунтового покриву у цілому для тієї 

чи іншої території є крутості схилів. У цілому в Україні еродованість ґрунтів зростає. Схили крутістю 

понад 3º вже еродовані більш як на 80%, причому середньобагаторічні втрати гумусу на них 

перевищують 10 т/га [8]. 

Крім зазначеного, однією із вагомих екологічних характеристик сільгоспугідь є аналіз за 

ознаками, що впливають на родючість ґрунтів. Родючість ґрунту – це його здатність задовольняти 

потреби рослин в елементах живлення, воді, повітрі і теплі в достатніх кількостях для їх нормального 

розвитку, які в сукупності є основним показником якості ґрунту [9]. При порівнянні якості ґрунтів за 

їх основними природними властивостями, які мають сталий характер та суттєво впливають на 

врожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природно– кліматичних 

умовах, виникає їх класифікація за бонітетом. Найродючішим ґрунтом вважають той, чия оцінка 

якості за бонітетом наближається до 100.  

Основними серед ознак, що впливають на родючість ґрунту [10]є:  

– Гранулометричний склад ґрунту. Від нього залежить тепловий і водний режими, водно– 

повітряні властивості й поживний режим ґрунту. Легкі супіщані й піщані ґрунти прогріваються 
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раніше важких і їх відносять до «теплих» ґрунтів. Важкосуглинкові й глинисті ґрунти, навпаки, 

довше прогріваються, вони «холодні», оскільки тонкі пори їх заповнені не повітрям, а дуже 

теплоємною водою. Кращими для росту більшості культурних рослин є ґрунти суглинисті, тобто 

проміжні між глинистими та піщаними. Приблизний аналіз цих показників можливий при 

візуальному огляді ділянки поля та аналізу інтерактивних карт ґрунтів, а більш точні показники 

можливо визначити лише в лабораторних умовах. 

– Структурність і водно– фізичні властивості ґрунту. Ріст і розвиток рослин напряму залежить 

від щільності ґрунту, його фізичних властивостей. Ключовим тут є водний, повітряний, тепловий і 

поживний режими. Аналіз таких показників можливий шляхом проведення експериментального 

дослідження зразка ґрунту із поля, де за допомогою фізичних тестів визначається щільність ґрунту, 

його водопровідність та здатність до вимивання поживних речовин. Також такі дослідження можливо 

виконати у лабораторних умовах, де можливо більш точно дослідити структуру ґрунту. 

– Теплові властивості ґрунту. Ріст і розвиток рослин напряму залежить від його здатності 

поглинати й відбивати енергію сонця, проводити й утримувати тепло. Тепловий режим як сукупність 

надходження, віддачі й передачі тепла залежить від кольору й водно– повітряних властивостей 

ґрунту.  

– Вміст органічної речовини та основних хімічних елементів. Багатий ґрунт на елементи що є 

головними та необхідними для живлення рослин вважається територія, яка забезпечена азотом, 

фосфором і калієм. В органічній речовині ґрунту утримується основна частина запасів азоту (близько 

80%), сірки, фосфору (60%). Серед основних мікроелементів, що є критичними для родючості ґрунтів 

є бор, хлор, кобальт, мідь, залізо, магній, марганець, молібден, сірка і цинк. Елементи живлення, 

пов'язані з органічною речовиною, не вимиваються із ґрунту, але при цьому можуть поступово 

використовуватися рослинами. Органічна речовина ґрунту є джерелом енергії для мікроорганізмів, 

що мобілізують елементи живлення для рослин. З якісно– кількісним складом органічної речовини 

пов'язане також утворення водостійкої структури й формування сприятливих для рослин 

воднофізичних і технологічних властивостей ґрунту. Найбільш точний аналіз хімічного складу 

ґрунту можливо виконати в лабораторних умовах при аналізу зразка із поля. Також можливо шляхом 

проведення розрахунків на підставі статистичних даних про внесення хімічних елементів на тій чи 

іншій території проаналізувати її забезпечення основними елементами живлення рослин. За аналізу 

статистичних даних про культури що вирощувалися до моменту проведення дослідження та 

розрахунку виносу поживних елементів із ґрунту цими рослинами можливо прорахувати майбутню 

потребу в хімічних елементах. 

– Біологічна активність ґрунту. Визначається чисельністю, складом і активністю ґрунтових 

мікроорганізмів і ґрунтової фауни, активністю ферментів, які безпосередньо беруть участь у 

трансформації недоступних рослинам елементів живлення й рослинних залишків у доступні їм 

сполуки. Біологічна активність ґрунту визначає фіксацію атмосферного азоту й утворення 

вуглекислоти, що бере участь у процесі фотосинтезу рослин. Визначення цього показника можливо в 

умовах лабораторних досліджень при визначенні складу та активності ґрунтових мікроорганізмів. 

– Поглинальна здатність ґрунту. Завдяки цій властивості, елементи живлення утримуються 

ґрунтом і менше вимиваються опадами, залишаючись у той же час легкодоступними для рослин. 

Поглинальна здатність залежить від складу ґрунту: велика кількість водню, алюмінію і особливо 

натрію обумовлює руйнування його поглинаючого комплексу, знижуючи здатність ґрунту 

утримувати й закріплювати гумусові речовини. Позитивним для поглинаючого комплексу є 

забезпечення ґрунту кальцієм, який формує сприятливу, близьку до нейтральної реакцію ґрунту, 

запобігає руйнації поглинаючого комплексу, сприяє агрегуванню ґрунту й закріпленню в ньому 

гумусу. Усі ці перераховані показники можливо дослідити в лабораторних умовах на зразках, що 

беруться із досліджуваної ділянки. 

Також одним із критеріїв, що має суттєвий вплив на екологічні показники ґрунтів є показники 

зрошуваності та осушення земель. Завдяки комплексу гідротехнічних, хімічних, агротехнічних, 

агролісотехнічних, інших заходів, що здійснюються з метою регулювання водного, теплового, 

повітряного і поживного режиму ґрунтів здійснюється збереження і підвищення їх родючості шляхом 

використання різних меліораційних заходів. 

Меліорація земель є головним чинником інтенсифікації сільського господарства, важливою 

складовою забезпечення сталого виробництва сільськогосподарської продукції, особливо в роки з 

несприятливими погодними умовами. Забезпечення у ґрунті потрібної кількості вологи та контроль 
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за перезволоженням (вимивання поживних речовин та засолення) є одним із основних вирішальних 

критеріїв розміру майбутнього врожаю. Для визначення рівня зволоженості ґрунту та його потребі у 

вологі, такий аналіз проводиться в лабораторних умовах, але основні показники перезволоження чи 

нехватки води можливо визначити наочно при огляді території. Крім цього шляхом проведення 

розрахунків на підставі статистичних даних про кількість осушення земель та кількість установок для 

зрошення і поливу можливо визначити основні загальні показники застосування меліоративних 

заходів на тій чи іншій території. 

Також, для зменшення кислотності та лужності ґрунтів, дуже часто застосовують методи 

хімічної меліорації – вапнування та гіпсування ґрунтів. Вапнування є одним із важливих заходів по 

захисту, відтворенню та підвищенню родючості ґрунтів. Щорічна потреба в проведенні вапнування 

складає 1,35 млн. гектарів. Нейтралізація ґрунтового розчину за рахунок хімічної меліорації за 

даними наукових установ НАНУ забезпечує приріст урожаю в перерахунку на зерно в межах 3–3,5 

ц/га [11]. Тому показники вапнування та гіпсування мають вагоме значення в характеристиці екології 

ґрунтів. Визначення потреби в гіпсуванні та вапнуванні можливе при аналізі хімічних елементів 

складу ґрунту, який проводять в лабораторних умовах.  

Специфічним показником для екології ґрунтів є показник площ порушених та 

рекультивованих земель. Цей показник є критичним для територій із високою концентрацією 

підприємств гірничодобувної промисловості. В наслідок такої діяльності спостерігається порушення 

природних ландшафтів і на значних територіях утворюються промислові відвали, на яких відсутній 

родючий шар ґрунту. Видобування корисних копалин, особливо відкритим способом в кар’єрах та 

глинища, також призводить до утворення територій із великими площами порушених земель, тому 

показник площ порушених та рекультивованих земель може характеризувати об’єми шкоди довкіллю 

що наноситься діяльністю людини. Такі показники можливо дослідити шляхом проведення 

розрахунків на підставі статистичних даних про території на яких видобувають, або видобували 

корисні копалини, як відкритим, так і закритим способом та порівнянні їх із загальними площами 

ріллі, що використовується для вирощення підприємцями сільськогосподарських культур. 

Крім отримання хороших врожаїв та екологічно чистої продукції, серед завдань, що ставить 

перед собою підприємництво в сільському господарстві на шляху до сталого розвитку є збереження 

біорізномаїття. Одним із критеріїв що характеризує забезпечення майбутніх поколінь екосистемою із 

сьогоднішнім біорізномаїттям є об’єми площ лісового фонду та заповідні території. Шляхом 

проведення розрахунків на підставі статистичних даних про площі земель, що відносяться до 

заповідних територій, луків, лісів та заказників наводить співвідношення до розораних земель. За 

концепцією сталого розвитку показники біорізномаїття не повиннні зменшуватися, а площі орних 

земель – збільшуватися. 

Серед кількісних показників, що є критичним для характеристики екології ґрунтів є об’єми 

розораності сільгоспугідь, питома вага посівних площ в складі ріллі, частка зрошуваних та осушених 

земель в площі сільгоспугідь, питома вага удобрених площ, питома вага площі посівів інтенсивних 

культур в загальній площі посівів, наявність промислових токсичних відходів у розрахунку на 1 

кілометр квадратний. Такі показники можливо дослідити шляхом проведення розрахунків на підставі 

статистичних даних площ сільськогосподарських угідь, що обробляє підприємництво в сільському 

господарстві, структурі культур що вирощувалися на цій території та їх урожайності, об’ємів 

удобрення території в розрахунку на 1 га ріллі чи сільськогосподарських угідь, площ територій що 

зрошуються та ряду інших показників що характеризують об’єми виробництва підприємцями 

продукції сільського господарства. Характеристика таких показників надасть можливість визначити 

стан та динаміку розвитку екології ґрунтів сталого розвитку підприємництва сільського господарства.  

Крім екологічних характеристик ґрунтів, також одними із критичних показників, що мають 

вагомий вплив на показник екологічності продукції підприємництва в сільському господарстві є 

екологія води. Сільськогосподарська галузь витрачає більше води, ніж будь– яка інша галузь, а крім 

цього є найбільшим забруднювачем водних ресурсів своїми відходами [12], та хімічними 

елементами, що потрапляють до ґрунтів, води та повітря в результаті хімізації виробництва. Одним із 

основних критеріїв екології води є споживання води підприємництвом сільського господарства в 

розрахунку на 1 га орної землі (при поливах, зрошеннях, заборі води для проведення хімізації) в 

рослинництві та в розрахунку на 1 голову худоби чи птиці в тваринництві. Показники споживання 

води можливо дослідити шляхом проведення розрахунків на підставі статистичних даних про 

зрошування території, споживання води для потреб рослинництва та тваринництва. 
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Крім споживання води в сільському господарстві, критичним є показник внесення 

підприємництвом сільського господарства синтетичних пестицидів, добрив та інших речовин, які 

потрапляючи у водоносні горизонти та завдають серйозних збитків екології. Так, за дослідженнями 

продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) встановлено, що найпоширенішими 

хімічними забруднювачами, виявленими в підземних водоносних горизонтах по всьому світу, є 

сільськогосподарські нітрати. 

Моніторинг показників внесення мінеральних добрив (особливо азотних), використання 

хімічних пестицидів, замулення водних горизонтів у наслідок сільськогосподарської діяльності, 

забруднення водойм відходами сільськогосподарського виробництва, машинно– тракторних та 

тваринницьких комплексів є одним із головних завдань екології води. У своїй більшості визначення 

таких показників відбувається в лабораторних умовах після відбору проб із конкретної водойми чи 

джерела води. Але узагальнені середні показники можливо визначити шляхом проведення 

розрахунків на підставі статистичних даних про вищезгадані заходи що здійснюються 

підприємництвом у сільському господарстві. 

Основними при такому аналізу будуть показники: водоємність ВВП (м3/1000 грн); якість 

води для потреб населення за комплексом показників відповідно до Державних санітарних норм та 

правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»; доступ населення 

до якісної питної води (%); частка оборотної та послідовно використаної води в загальному обсязі 

використання води на виробничі потреби (%) в т.ч на потреби сільського господарства; скидання 

забруднених зворотних вод без очищення у поверхневі водні об’єкти (м3) підприємництвом 

сільського господарства; загальний рівень використання підземних вод (%) у сільському 

господарстві; рівень забезпечення очисними спорудами (%); площа підтоплених територій (км2). 

Усі зазначені показники визначаються шляхом проведення розрахунків на підставі 

статистичних даних про кількість сільського та міського населення, забезпечення території водними 

ресурсами, об’ємів використання води, об’ємів скидання забруднених зворотних вод та кількості 

очисних споруд, тощо. 

Також вагомим екологічним показником, що впливає на продукцію сільського господарства 

та відповідність її екологічним нормам є екологія повітря. Це складний екологічний показник, який у 

своїй більшості визначається лише за допомогою приладів та лабораторних досліджень. Органами 

відчуття забруднення повітря помітити можливо, але визначити його склад, хімічну структуру та 

об’єми викидів у атмосферу взагалі неможливо.  

В сільському господарстві повітря забруднювати можуть як стаціонарні джерела – котельні, 

кормові цехи, сушарні, підсобні переробні установки (олійні, млини, комбікормові заводи) тощо, так і 

пересувні джерела – автомобілі, трактори, комбайни тощо. 

Основними забруднюючими речовинами що потрапляють в повітря є: сажа в твердих частках 

(ТЧ10, ТЧ2,5 та загального вмісту зважених часток (ЗЗЧ)), оксид вуглецю (СО), діоксид сірки (SO2), 

аміак (NH3), оксиди азоту (NOx), неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), стійкі органічні 

сполуки (СОЗ, у тому числі поліхлорбіфеніли (ПХБ), діоксини та поліциклічні ароматичні вуглеводні 

(ПАВ)), важкі метали (кадмію, свинцю і ртуті) тощо. 

Моніторинг таких викидів можливий за допомогою аналізу статистичної звітності 

підприємництва, що працює в сільському господарстві. Для стаціонарних джерел забруднення 

аналізувати потрібно статистичну звітність про споживання палива як твердого так і нафтопродуктів, 

а також звітність за формою 2 ТП– повітря «Звіт про охорону атмосферного повітря». Цей звіт 

містить інформацію про обсяги викидів забруднювальних речовин в атмосферу, їх очищення, склад 

джерела викидів, заходи щодо зменшення та попередження вивільнення шкідливих речових в 

атмосферне повітря. 

Забруднення від пересувних джерел – автомобільного транспорту, як легкового так і 

вантажного, тракторів та комбайнів, а також самохідних установок та механізмів, що використовують 

двигуни внутрішнього згорання, можливо розрахувати шляхом аналізу показників статистичних 

даних про обсяги споживання цим транспортом палива та розрахунку об’ємів викидів забруднюючих 

речовин у повітря. 

Поєднання ґрунтів, води та повітря у сільському господарстві при мінімальному впливі збоку 

підприємництва чи господарюючого суб’єкта, забезпечує вирощення сільськогосподарської 

продукції. А комплексне поєднання та дотримання екологічних норм у використанні ґрунтів при 
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вирощенні сільськогосподарської продукції й застосування водних ресурсів та вплив повітря, дають 

екологічну продукцію сільського господарства.  

У зв’язку із збільшенням попиту на екологічну продукцію і сільське господарство почало 

розвиватися в напрямку задоволення таких потреб – переорієнтація виробництва на екологічне 

використання ґрунтів води та повітря і вирощення екологічної продукції. Серед таких технологій 

основними стали: біодинамічне сільськогосподарське виробництво; біоінтенсивне міні– 

землеробство; екологічне виробництво; застосування ЕМ – технологій; маловитратне стале 

землеробство; органічне виробництво тощо. 

Вся екологічна продукція, що виробляється повинна відповідати встановленим критеріям 

екологічності. Якщо така продукція спрямовується на експорт – відповідно вона повинна відповідати 

екологічним стандартам що застосовуються до сільськогосподарської продукції тієї країни, куди 

відбувається експорт.  

Продукція повинна бути вирощена на території не забрудненій шкідливими речовинами, за 

технологією, що передбачає дотримання усіх екологічних норм. Вміст нітратів та інших шкідливих 

речовин, повинно бути на рівні що забезпечує віднесення такої продукції до екологічно чистої.  

Застосування одночасно аналізу екологічних показників за різними показниками, які можуть 

перевірити отримані результати надають можливість сформувати більш правильний логічний та 

перевірений висновок. Завдяки комплексному підходу формується єдиний показник із чіткими 

параметрами та характеристиками і висновок виводиться на основі застосування різних методів, що 

аналізують всі показники одночасно.  

Одним із основних аспектів, за якими можливо оцінити сталий розвиток підприємництва в 

сільському господарстві є екологічні оцінки. Екологічні показники в сільському господарстві 

можливо розділити за екологією ґрунтів, екологією води та екологією повітря.  

При поєднанні показників, що характеризують екологію ґрунтів, води та повітря, можливо 

визначити загальні показники екологічної продукції сільського господарства. 
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http://www.ecoleague.net/diialnist/vydannia– vel/ekolohichni– karty/ekolohichni– problemy– pryrodnykh– 

vod (дата звернення: 21.12.2019). 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ БІЗНЕС ГРУПП В ПРОЦЕСІ 

ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМ В УКРАЇНІ 

 

В.І. Захарченко, доктор економічних наук, професор 

В.В. Трач 

Одеський національний політехнічний університет 

(м. Одеса, Україна) 

 

Зворот господарських перетворень в бік бізнес-груп (БГ) аж ніяк не означає усунення 

істотних відмінностей у поглядах на реформування української економіки. Зберігаються розбіжності 

з концептуальних економічних питань, які проявляються у трактуванні того, якими повинні бути 

взаємини між державою і бізнес-групами в ході і після створення БГ. Дискусії по нормативній базі БГ 

– свого роду надводна частина айсберга цих розбіжностей. Позначається тут і спрощений заборонний 

підхід до протидії монополізму [4, с.37]. Як наслідок, ініціатори створення бізнес-груп одержують 

суперечливі орієнтири с боку різних міністерств, перш за все з питання про держпідтримку діяльності 

БГ. 

Вже перші кроки по створенню вітчизняних БГ супроводжувалися досить похмурим 

прогнозом. Без згоди підприємств, їх керівників та трудових колективів насильно будуть 

створюватися конгломерати з сотні і навіть сотень державних підприємств, відроджуючі 

соціалістичну економіку на нових принципах міністерств, грандіозні соціалістичні структури, які 

будуть смоктати кредити Національного банку та Уряду. Звичайно, кредити їм будуть давати завжди 

– ніхто не візьме на себе відповідальність неефективне підприємство, на якому працює тисячі людей. 

Ідея не просто негативна, але і страшна тим, що руйнує всі сьогоднішні принципи реформ, сам 

принцип влади. Реформи декларують владу вниз – від центру, міністерств, відомств і бюрократії – 

підприємствам, їх директорам, колективам, населенню регіонів. А БГ – це замаскована спроба 

«наверх», насильно зганяти підприємства в єдине відомство, відроджувати соціалістичні методи 

адміністративного управління та колишніх партійних міністрів. 

Пройшли державну реєстрацію українські БГ, які далекі від представленої в цьому прогнозі 

перспективи. Так, аж ніяк не насильницькою била інтеграція підприємств, які об’єдналися в ці групи. 

Більше того, наявні обмеження на розміри груп завадили включення до них всіх бажаючих. Тим не 

менш, можливими негативними наслідками формування українських БГ і участі держави в цьому 

процесі не слід нехтувати. 

Одним з мотивів створення БГ є лобіювання інтересів учасників. В умовах збереження 

значної залежності багатьох підприємств від державних замовлень, кредитів, інших форм 

держпідтримки важливо уникнути деформації національних інтересів бізнес-групами. 

Ще недавно асоціації і концерни народжувалися головним чином під тиском на 

підприємствах з боку колишніх міністерств, які поспішали змінити вивіску. У створенні БГ велику 

роль відіграє ініціатива самих підприємств. Разом з тим, не слід ігнорувати інтерес державних 

чиновників, які органи управління формуємих БГ викликають в них в якості можливих місць свого 

працевлаштування. 

Ставлять під сумніви доцільність інтеграції підприємств у БГ такі небезпеки: виникнення 

сепаратистських тенденцій при формуванні регіонально замкнених бізнес-груп; посилення 

негативних проявів монополізму при об’єднанні однотипних виробництв; використання ресурсів БГ 

для продовження існування неефективних виробництв тощо [1, с.53] 

Конструктивним підходом до обліку цих наслідків є поглиблення розуміння чинників, що 

визначають співвідношення між перевагами та недоліками в діяльності БГ і забезпечують високу 

ефективність економік, які володіють великими господарськими структурами типу концернів, БГ. 

Неконструктивно розглядати формування БГ як процес, що розгортається тільки «зверху» або 

«знизу». Останню позицію можна коротко сформулювати наступним чином: чим більше спонтанним 

стануть інтеграційні процеси, тип вони будуть успішнішими. 

Однак, навіть якщо прийняти установку на здатність дійсно ефективних груп утвердитися і 

без державної підтримки необхідно враховувати фактор часу. Втрати в темпі формування БГ 

означають не тільки затримку виходу зі спаду виробництва, кризи інвестицій і неплатежів. 

Зволікання у становленні потужних українських БГ веде до консервації положення, при якому 

альтернативною протекціонізму щодо вітчизняної промисловості є втрата значної частини її 
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потенціалу, в тому числі у сфері високих технологій. Підтримка БГ – це раціоналізація 

протекціоністських дій, що дозволяє розрахувати на подолання хронічної потреби в них. Для цього 

необхідне таке дозування держпідтримки БГ, щоб воно, з одного боку, було досить дієвим, з іншого, 

– не обернулося укоріненням у формованих БГ утриманських мотивів, мотивацій. 

Неоднозначність результатів інтеграції підприємств у БГ – ще одна підстава, поряд з 

фактором часу, для державного регулювання процесу становлення БГ в українській економіці. 

Для вдосконалення нормативної бази БГ, для орієнтації учасників створюваних БГ важливо 

різнобічне уявлення про роль БГ в сучасній економіці, що охоплює як виробничі і фінансові, так і 

соціальні аспекти формування міжкорпоративних альянсів [1]. Регулювання інтеграційних процесів 

має враховувати рівень розвитку ринкової інфраструктури, фінансових інститутів, інвестиційну 

ситуацію. За високої концентрації виробничих потужностей, як це має місце у вітчизняній 

промисловості, розпорошення прав власності лише полегшує монополізацію зовнішнього контролю 

над виробництвом окремих видів продукції. Для цього достатньо консолідації відносно невеликої 

частки акціонерного капіталу в руках одного власника. 

Інша ситуація, коли значною участю в акціонерному капіталі підприємства має ряд власників. 

Якщо до того ж дане виробництво входить у сферу їх довгострокових інтересів, можна говорити про 

стратегічних власників. Їм належить помітна роль в орієнтації виробництва на зростання 

ефективності [3, с.21]. 

Завдання держави – сприяти формуванню стратегічних власників, у тому числі, через 

нормативно-правові основи економічної діяльності. Підтримка становлення бізнес-груп – провідний 

напрям вирішення цього завдання. Ставка на спонтанне формування БГ, а з ними і приватних 

стратегічних власників звужує можливості здійснення національної стратегії індустріального 

розвитку [1, с.88]. Інструментом формування стратегічних власників здатна стати гнучка 

регламентація участі банків в акціонерному капіталі підприємств [1, с. 137]. Так, дозволяються 

масштаби участі комерційного банку в капіталі конкретної корпорації доцільно пов’язувати з 

розмірами наданих їй банком довгострокових кредитів. Якщо претензії банку виходять за рамки 10% 

цього капіталу, масштаби участі банку в ньому можуть бути нормативно обмежені деякою часткою 

(припустимо 1/4) від суми довгострокових кредитів. 

Інший варіант – така регламентація загальної частки участі фінансових інститутів в 

акціонерному капіталі компанії, при якій їх допустима частка залежить від співвідношення між 

власним і залученим коштами компанії. Чим нижче це співвідношення, тим вище дозволяється частка 

участі. У такому разі обмеження контролю над компанією з боку фінансових інститутів буде 

відповідати її можливостям забезпечити самофінансування подальшого розвитку, необхідність 

посилення уваги до віддачі від вже наявних ресурсів. 

Обидва варіанти гнучкої регламентації (особливо другий) відповідають ситуації, яка склалася 

в українській економіці, коли страхові компанії, інвестиційні та приватні пенсійні фонди ще тільки 

готуються взяти на себе таке інвестиційне навантаження, як у їх зарубіжних колег, і дуже 

поступаються інвестиційним потенціалом комерційних банків. У цій ситуації відхід від жорсткого 

обмеження банківської участі в акціонерному капіталі промисловості – вимушена міра по 

компенсації слабкості інших фінансових інститутів [2, с.22-23]. 

Становленню приватних стратегічних власників відповідають: передача державного майна в 

траст, обумовлена рішенням трастоутримувачем деяких довгострокових задач; надання права викупу 

державної частки власності після вирішення таких задач. 

На етапі становлення стратегічних власників турбота про перспективу розвитку провідних 

корпорацій не може бути повністю знята з державних інстанцій. Там, де становлення таких 

приватних власників затримується, особливо актуально виконання державою функцій одного з них. 

Поки держава фактично дистанціюється від такої стратегічної ролі. Декларується, що горизонт 

державної участі обмежений трьома роками. 

Державна участь в корпоративному капіталі неправомірно розглядати як синоніми 

ефективного, так і неефективного контролю над виробництвом. Зарубіжний досвід свідчить про те, 

що держава в принципі здатна впоратися з роллю стратегічного власника, якщо участь держави в 

акціонерному капіталі компаній охоплює досить обмежене їх коло [2, с.12]. Слід визнати, що державі 

в українській економіці багато в чому належить оволодіння цією роллю. Кроком до її освоєння є 

надання державних гарантій за акціями емітентів, які не мають інших авторитетних і стійких 

акціонерів. 
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Постановка проблеми. Соціальна складова є головною домінантою нової економіки XXI 

століття, де в пріоритеті не природні ресурси, а людський потенціал і довіра до компанії.  

Зростаючу роль у визначенні соціально відповідальної поведінки бізнесу грають інвестиційні, 

страхові, банківські та інші компанії, пов'язані по вартісному ланцюжку. Так, інвестиційні компанії, 

зацікавлені в довгостроковій вигоді, в своїх рішеннях найчастіше враховують соціальні і екологічні 

ризики, а також якість корпоративного управління. Свідченням цього є активне зростання ринку 

соціально відповідальних інвестицій, обсяг яких в світі вже перевищив 3 трлн дол. За даними 

компанії KPMG, від 30 до 40% найбільших світових інституційних інвесторів і керуючих активами 

формально враховують дії керівництва, що стосуються соціальної відповідальності, ініціатив в галузі 

охорони навколишнього середовища і практики корпоративного управління. У міжнародному 

масштабі, відповідальне інвестування - це чітко виражений тренд – процес активних змін, що 

динамічно розвивається.  

Розвиток впровадження соціально відповідального інвестування має велике значення для 

стійкого функціонування сучасної економіки в умовах сталого розвитку. Актуальність теми 

обумовлюється зростанням ролі соціально-відповідального інвестування, усвідомленням бізнесу 

необхідності створення комфортного середовища в умовах компромісу між економічною 

ефективністю та соціальною справедливістю:  

Аналіз останніх досліджень. Аспекти соціально-відповідального інвестування розкриті в 

працях як вітчизняних так і зарубіжних науковців: О. І. Балабанової, І. В. Жиглей, А. В. Ковалевської, 

Н. Л. Кусик, О. А. Лаговської, О. В. Майстренко, С. З. Мошенського, О. В. Олійник, С. Е. Сардак, С. 

В. Черкасова та інших 

Віддаючи належне науковим напрацюванням науковців, варто зазначити, що залишаються 

недостатньо систематизовані та вдосконалені окремі питання щодо розуміння сутності соціально-

відповідального інвестування, характеру впливу чинників на вибір видів інвестування. 

Головною метою роботи є характеристика видів соціально відповідального характеру та 

визначення чинників, що впливають на їх вибір. 

Виклад основного матеріалу. Головною метою соціально відповідального інвестування - є не 

тільки отримання доходу інвестором, але і створення позитивних соціальних змін, зниження 

негативного впливу на навколишнє середовище, відповідність етичним нормам. 
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Під «соціально відповідальними інвестиціями» (Socially Responsible Investing - SRI) - слід 

розуміти вкладення в проекти, реалізація яких сприяє примноженню вкладених коштів та вирішенню 

соціальних проблем, забезпеченню екологічної безпеки та економічному зростанню території, де 

реалізується інвестиційний проект. Соціально відповідальне інвестування спрямоване на досягнення 

сталого розвитку, результатом процесу є баланс фінансової результативності для бізнесу та 

суспільної користі.  

Практика відповідального інвестування має великий діапазон стратегій і широкий вибір 

продуктів інвестування, оскільки охоплює інструменти грошового ринку, акціонерний і венчурний 

капітал, об'єкти реального інвестування. 

Вибір виду інвестицій (табл.. 1) залежить від аналізу чинників (табл..2) з системи ESG-

принципів (ESG – Environmental-- екологічної, Social – соціальної and Governance та адміністративної 

відповідальності), які для інвестора є визначальними у кожному особистому випадку. 

Дані табл.1 свідчать, що інвестиції можуть бути спрямовані як через фінансовий ринок, так і 

безпосередньо в реальний сектор економіки. Практика відповідального інвестування має великий 

діапазон стратегій і широкий вибір продуктів інвестування, оскільки охоплює інструменти грошового 

ринку, акціонерний і венчурний капітал, об'єкти реального інвестування. Таким чином, ринок 

відповідального інвестування представляє певну частину ринку цінних паперів та ринку об'єктів 

реального інвестування. 

 

Таблиця 1 – Характеристика ринку відповідальних інвестицій [1] 

Вид інвестицій Мотив до інвестування Тип інвесторів Характеристика 

Impact investing  Розміщення коштів в компаніях, 

діяльність яких позитивно впливає на 

соціальне, навколишнє середовище та 

приносять дохід 

Індивідуальні інвестори, 

венчурні компанії 

Громадяни, що інвестують 

власні заощадження або 

частина пенсійних 

накопичень  

Sustainable investing Пошук і відбір для цілей інвестування 

компаній - лідерів стійкого розвитку 

Банки, кредитні союзи В рамках місії забезпечення 

рівного доступу до 

фінансових послуг 

населення з низькими та 

середніми доходами 

Ethical investing Для цілей інвестування відбираються 

компанії, що задовольняють критерію 

етичності бізнесу 

Фонди, керуючі компанії, 

інвестиційні банки  

Надають підтримку 

інвестиційних проектів, 

задовольняють їх місіям, 

цінностям ESG-критеріям 

Green investing Інвестування в компанії, виробництво 

яких не завдає шкоди навколишньому 

середовищу, або інвестиції в «зелені» 

технології (Енерго- і 

ресурсоефективні, дружні природі 

технології 

Лікарні, освітні установи, 

релігійні організації  

Інвестування у відповідності 

з етичними цілями, 

релігійними поглядами 

Mission-related 

investing 

Інвестиції, відповідні місії інвестора Страхові компанії Інвестування в проекти, що 

відповідають встановленим 

політикою компанії ESG-

критеріям  

Values-based 

investing  

Інвестиції, засновані на цінностях, 

проголошуваних інвестором 

Пенсійні фонди Інвестування в проекти, 

відповідають встановленим 

політикою компанії ESG-

критеріям 

Community investing Інвестування, що передбачає розвиток 

суспільства 

Фінансові інститути розвитку 

місцевих громад 

Фінансова підтримка 

громадян і місцевих 

компаній, спрямована на 

розвиток місцевої громади 

 

Відповідальне інвестування в Україні не набуло широкого поширення. Принципами 

відповідального інвестування керуються переважно великі компанії, що ведуть міжнародний бізнес, в 

число засновників (інвесторів) яких входять іноземні суб'єкти. Сигнали, які надходять бізнес-

структурам із зовнішнього середовища (вимоги інвесторів, регулюючих органів, громадських 

організацій), поки ще не мають достатньої сили, щоб істотно чином змінити їх поведінку. Але 

добрим посилом є ухвалення Концепції реалізації державної політики у сфері розвитку соціально 
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відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року [2] та розробка плану заходів з її виконання 

[3]. 

 

Таблиця 2 – Чиннику впливу на вибір об'єктів відповідального інвестування 

Екологічні (E) Соціальні (S) Керуючі (G) 

Зміна клімату 

Викиди парникових газів 

Виснаження природних ресурсів 

(включаючи водні) 

Відходи і забруднення навколишнього 

середовища 

Умови праці (включаючи 

використання дитячої праці) 

Відносини з місцевими громадами 

Здоров'я та безпека 

Відносини між співробітниками, 

різноманітність у складі персоналу 

Виплати топ-менеджерам 

Хабарництво і корупція 

Структура керівництва, її 

різноманітність 

Податкова стратегія 

 

 

Щодо перспектив розвитку соціально відповідального інвестування в Україні, необхідно на 

наш погляд подолати проблеми, які гальмують становлення та розвиток зазначеного напряму, серед 

них: недосконалість нормативно-правової бази, відсутність прямої підтримки процесу соціально 

відповідального інвестування з боку органів влади та держави; відсутність чітко сформованої 

інфраструктури соціально відповідального інвестування; обмеженість порівняння нефінансових звітів 

через відсутність їх уніфікації. Питання розвитку соціально-відповідального інвестування в реаліях 

української економіки набирає обертів через зацікавленість в рейтингах соціально відповідальних 

компаній, підвищення фінансової грамотності населення, загострення соціальних та екологічних 

проблем в суспільстві, проникнення вітчизняних компаній на міжнародні ринки, що сприяє 

зародженню інфраструктури соціально відповідального інвестування. 

Подальші дослідження полягають в розробці засад щодо ефективності реалізації соціально 

відповідального інвестування в діяльності компаній. 
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Для предприятий, экономическое и финансовое состояние которых характеризуется как 

кризисное, путем выхода из кризиса ученые и практики видят в использовании комплекса 

мероприятий в рамках антикризисных стратегий. 

Существует четыре типа стратегий вывода корпорации из кризисного состояния: стратегия 

экономии, поворота, бизнес-инжиниринга, стратегия выхода. Каждая из стратегий соответствует 

направлениям действия, которые выбирает корпорация для обеспечения выхода из кризиса. Эти 

направление зависят от глубины кризиса, возможностей корпорации, действий конкурентов и многих 
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других факторов. Пути реализации стратегии могут быть разными. В этом случае главной задачей 

выступает найти подходящий для корпорации путь вывода корпорации из кризисного состояния.  

Так, стратегии снижения затрат направлены на уменьшение материальных, трудовых и 

финансовых затрат на предприятии. Стратегии экономии применяются в случае, если влияние 

факторов негативного воздействия поставил предприятие на грань кризиса, но возможность будущей 

нормализации экономической ситуации является вероятной для предприятия. Стратегия поворота 

ориентирована на применение новых методов, новых приемов, направлений и новых способов в 

развитии предприятия. 

Реинжиниринг - это фундаментальное переосмысление и конструирования организационных 

процессов, с тем, чтобы сделать значительный шаг вперед по таким показателям как цена, качество, 

послепродажное обслуживание и интенсивность работ. Кризисный реинжиниринг применяется при 

необходимости кардинальных и быстрых изменений на предприятиях. Суть реинжиниринга 

заключается не в усовершенствовании, а в перепроектировании процессов на предприятии. 

Объектами реинжиниринга являются стратегии, персонал, технологии, производственные процессы. 

Кризисный реинжиниринг, как вид антикризисной стратегии, необходимо проводить в совокупности 

с другими стратегиями и мерами. Отдельное его применения без комплексного системного подхода 

может не дать ожидаемых результатов. 

Применение кризисного реинжиниринга влечет за собой изменения организационной 

культуры предприятия, традиций и норм, принятых на данном предприятии.  

Проведение реинжиниринга бизнес-процессов - трудоемкий и сложный процесс, требующий 

полной отдачи и понимания происходящего от его инициаторов и исполнителей. В случае успешного 

его проведения предприятие получает массу преимуществ перед конкурентами, укрепляет свои 

позиции на рынке, повышает показатели экономической эффективности. После проведения 

реинжиниринга бизнес-процессов успех возможен только на предприятии, где все построено вокруг 

процессов, то есть руководители процессов - не временные менеджеры проектов, а ключевые 

руководители, обеспечивающие хорошее состояние процессов на долгий срок; системы измерений 

сосредоточиваются не на функциональной, а на общей эффективности процесса, и с ним связано 

вознаграждение сотрудников; все работники понимают процессы компании и вносят свой личный 

вклад в достижения ее целей [1]. 

Стратегии выхода применяются в случаях невозможности или нежелания оздоровления 

предприятия путем проведения комплекса антикризисных мер. Чаще всего данные стратегии 

применяются при наличии отрицательного результата от применения других антикризисных 

стратегий. Применение антикризисных стратегий всегда связано с определенными денежными 

затратами начиная от оплаты услуг антикризисного менеджера до финансирования комплекса 

реинжиниринговых мероприятий, которые не всегда готовы принять владельцы, тем более в случаях, 

когда негативные тенденции на предприятии значительно больше, чем негативные тенденции в 

отрасли. В таких ситуациях владельцы предпочитают стратегию ликвидации или продажи 

предприятия. При применении стратегий выхода необходимо предусматривать цель изъятия 

инвестиций от использования комплекса мер, которые будут лежать в основе данных стратегий. В 

современных условиях хозяйствования изъятие инвестиций в предприятия потенциального банкрота 

возможно путем:  продажи банкрота на аукционе; отделения целостных имущественных комплексов; 

поглощения конкурентом; слияния с другим предприятием; выделение из его состава определенных 

активов (непрофильных); включение в состав холдинга; распродажа активов по частям; передача в 

аренду [2-3]. 

Проведенный анализ финансово-экономического состояния предприятия дает возможность 

выяснить финансовые возможности предприятий как при решении задач текущего, так и 

стратегического планирования. 

Специфика антикризисного управления состоит в определении таких правил и процедур 

управления, которые могли бы стабилизировать ситуацию и вывести предприятие постепенно из 

кризисного состояния. Использование специфических инструментов и средств управления 

осложняется усилением непредсказуемости последствий управленческих решений. 

В первую очередь, рекомендуется внедрение «ручного управления» предприятием. Ручное 

управление заключается в том, что принятие решений руководителями различных управленческих 

звеньев ограничивается контролем со стороны top-менеджеров или собственников предприятия. Это 

делается для концентрации ресурсов с целью предотвращения ситуации, которая могла бы 

способствовать дальнейшему ухудшению экономического и финансового состояния предприятия. 
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Такая ситуация в менеджменте, которая сопровождается ограничением ответственности и 

полномочий, называется делегированием полномочий. Благодаря делегированию полномочий 

происходит концентрация власти, а управленческие решения отражают полноту полномочий и 

ответственности высшего руководства. С точки зрения финансового планирования централизация 

управления заключается в жестком контроле за финансовыми расходами и введении ограничений на 

инвестиционные расходы. На этом этапе более жестко контролируются финансовые потоки 

предприятия. Следующим шагом становится создание дополнительных информационных потоков, 

которые формируют внутреннюю отчетность. Усиление внутренней отчетности предприятия даст 

возможность более детально изучить существующие проблемы каждого структурного подразделения, 

определить вклад каждого члена трудового коллектива в реализации стратегических и текущих 

планов, усилить взаимосвязи внутри организации и выяснить качество взаимодействия между ними. 

Правильно построенные информационные потоки позволят выяснить организационные проблемы и 

их истоки, причины недостижения поставленной цели. Финансовое управление в этом случае 

направлено на формирование информационных потоков, связанных с затратами на каждом рабочем 

месте и в каждом структурном подразделении. Здесь же необходимо выяснить насколько нормы 

затрат времени и ресурсов соответствуют нормативному уровню и уровню технологий, 

используемых в производственном процессе. 

Одной из основных проблем, с которой сталкиваются в процессе принятия решений в 

антикризисном управлении, выступает повышение степени ответственности менеджмента за 

решения, которые принимаются, за счет усиления риска. Но усиление риска в системе 

антикризисного менеджмента - одна из главных условий, которое позволяет усилить позиции 

предприятия на рынке. Поэтому следующим шагом должно стать определение грани риска при 

принятии управленческих решений. Каждое решение в этом случае должно определяться 

абсолютными показателями возможных потерь и их допустимого значения. 

Определение времени реализации управленческих решений. Принятие управленческих 

решений, направленных на стабилизацию деятельности предприятия и вывода его из кризиса, 

должны быть ограничены во времени. Это одна из главных условий проведения успешных 

антикризисных мер, поскольку рассмотрены во времени управленческие решения с момента 

принятия к их реализации не позволяют воспользоваться тактическими преимуществами, которые 

связаны с сокращением текущих расходов, улучшением координации действий, усилением контроля 

и использованием имеющихся ситуационных преимуществ: ресурсных (материальных, финансовых, 

человеческих), рыночных (ценовых, конкурентных, маркетинговых). Финансовое планирование в 

этом случае является краткосрочным и ориентировано на внедрение более жестких мер по 

управлению дебиторами и кредиторами предприятия с целью обеспечения необходимого уровня 

текущей ликвидности. Реализация этих мероприятий позволит на определенный период времени 

ужесточить финансовое планирование и контроль за выполнением финансовых планов. 

Таким образом, жесткое соблюдение процедуры антикризисного управления в совокупности с 

реализацией удачно выбранных стратегий дает возможность восстановить эффективность 

деятельности предприятия и перейти к реализации стратегии устойчивого развития. 
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Одеський національний економічний університет 

(м. Одеса, Украъна) 

 

Забезпечення економічного зростання є найважливішою умовою зростання рівня життя. Як 

зазначає Пелех О.Б., «… економічне зростання свідчить про збільшення доходів усіх власників 

факторів виробництва, адже зростання доходів домогосподарств дає їм можливості задовольняти свої 

потреби на більш високому рівні; зростання доходів підприємств дає змогу розвивати виробництво, 

вдосконалюватися, підвищувати рівень оплати праці тощо; збільшення доходів уряду дає змогу 

реалізовувати на належному рівні соціально-економічну політику держави та забезпечувати 

задоволення суспільних потреб». [1, с. 60]. 

Згідно з А. Смітом, економіка будь-якої країни, розвиваючись, множить багатства народу не 

тому, що ці багатства є грошима, а тому, що багатство слід вбачати в матеріальних (фізичних) 

ресурсах, які дає «щорічна праця кожного народу» [2]. 

Економічний розвиток країни належить до основних постулатів, які характеризують 

національну економіку. Аналіз праць вітчизняних дослідників доводить [3, с. 86], що сучасна наука 

трактує економічний розвиток як процес переходу від одного етапу економічного розвитку до 

іншого, коли на кожному подальшому етапі виробляються, окрім старих груп товарів та послуг, 

абсолютно нові, використовуються новіші технології та способи організації виробництва. 

Для вимірювання економічного розвитку використовують різні показники, статистичний 

аналіз яких дає змогу оцінити спрямованість і тенденції розвитку, а також чинники, що на нього 

впливають. На макрорівні основним показником розвитку економіки країни є валовий внутрішній 

продукт (ВВП). Згідно з визначенням економічного словника [4, c. 32]. 

ВВП – це узагальнений економічний показник, розрахований у системі національних 

рахунків, який оцінює остаточні результати поточного виробництва на території країни за певний 

проміжок часу, як правило, за рік. Він розраховується як сума доданої вартості, створеної у 

виробничій та невиробничій сферах, і спожитого основного капіталу у вигляді амортизації. Чим 

більше значення показника, тим вище рівень розвитку країни. 

Показник ВВП характеризує можливості економіки щодо забезпечення добробуту населення 

в трьох аспектах: ефективність розподілу виробництва на продукти проміжного та кінцевого 

призначення; структура кінцевого попиту (споживання, нагромадження, внутрішньо торговельне 

сальдо); первинні доходи. 

Оскільки усі основні показники в системі національних рахунків відображають результати 

економічної діяльності за рік і виражені в цінах цього року, вони є номінальними. Номінальні 

показники не дають змогу здійснювати аналіз та порівняння ВВП різних країн світу, а також 

порівнювати показники однієї країни в різні періоди часу. Такі показники можна порівнювати за 

допомогою реальних даних, а саме показників реального виробництва та реального рівня доходів, які 

виражені в незмінних зіставлених цінах [5, c. 45], тому дослідження динаміки ВВП України пов’язане 

з аналізом номінального та реального ВВП. Номінальний ВВП – це ВВП, розрахований у цінах цього 

року. На величину номінального ВВП впливають такі фактори: зміни реального рівня виробництва; 

зміна рівня цін. Реальний ВВП – це ВВП, який вимірюється у зіставлених незмінних цінах, у цінах 

базового року. При цьому базовим роком може бути вибраний будь-який рік, тобто за хронологією 

він може бути як раніше, так і пізніше конкретного (рис. 1).  

Як свідчать рисунку 1, впродовж 2010–2013 рр. реальний ВВП мав тенденцію до щорічного 

зростання. Така динаміка вказувала на незначне, проте все ж таки зростання економіки України 

загалом. Але у 2014 р. зростання обсягу номінального ВВП порівняно з 2013 р. сягнуло 121 717 млрд. 

грн., або 108,3%, водночас обсяг реального ВВП у 2014 р. впав на 35 103 млрд. грн., або до 97,5% 

(рис. 1). Такі значні перепади, коли номінальний ВВП зростає, а реальний падає, відбуваються під час 

інфляції у зв’язку зі зростанням цін на товари та послуги з одночасним скороченням обсягів 

виробництва, споживанням [6;7].  

Проведемо порівняльний аналіз економічного розвитку України та країн Європи. Аналіз 

номінального ВВП України протягом понад 20 останніх років (табл. 1.), демонструє позитивну 
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тенденцію до зростання протягом усього періоду, за винятком 2009 р., який припав на період світової 

економічної кризи 2008–2009 рр. [6; 7; 8]. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ВВП, постійні ціни 2016 р., млн 
грн. (реальний ВВП)

20,44 8,05 4,31 8,31 25,31 19,96 25,09 19,33 11,63

ВВП, ціни попереднього року, 
млн грн. (реальний ВВП)

19,87 14,47 7,77 -2,50 4,58 42,09 5,56 43,58 19,21

ВВП, фактичні ціни, млн. грн. 
(номінальний ВВП)

20,44 8,05 4,31 8,31 25,31 19,85 25,16 19,30 11,69
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Рисунок 1 – Темпи приросту ВВП України за різними методиками розрахунку за період 2011-2019 

рр., % 

 

Таблиця 1 – Динаміка ВВП України та груп країн Європи 

Роки 

ВВП України, номінальний ВВП (ПКС) на душу населення, current international $ 

всього, млн. 

грн. 

на душу населення, 

грн 

Україна Польща ЦСЄ і 

Балтика1 

Єврозона2 ЄС 

1996 81 519 1 595 - - - - - 

1997 93 365 1 842 - - - - - 

1998 102 593 2 040 - - - - - 

1999 130 442 2 614 - - - - - 

2000 176 128 3 582 3 803 10 651 10 010 25 317 22 573 

2001 211 175 4 340 4 290 11 111 10 791 26 514 23 690 

2002 234 138 4 855 4 628 11 781 11 598 27 539 24 733 

2003 277 355 5 801 5 206 12 256 12 339 27 955 25 325 

2004 357 544 7 535 6 042 13 346 13 463 29 072 26 559 

2005 457 325 9 709 6 452 13 896 14 290 30 106 27 505 

2006 565 018 12 076 7 184 15 144 15 884 32 522 29 757 

2007 751 106 16 150 8 006 16 785 17 710 34 411 31 531 

2008 990 819 21 419 8 396 18 310 19 612 35 747 32 958 

2009 947 042 20 564 7 240 19 243 19 611 34 844 32 162 

2010 1 079 346 24 798 7 666 21 069 20 728 35 842 33 260 

2011 1 299 991 29 980 8 910 22 851 22 151 37 434 34 720 

2012 1 404 669 32 480 9 343 23 833 22 956 37 810 35 279 

2013 1 465 198 33 965 10 692 24 719 23 974 38 992 36 492 

2014 1 586 915 36 904 10 744 25 602 24 956 39 922 37 503 

2015 1 988 544 46 413 10 164 26 595 25 842 40 865 38 457 

2016 2 385 367 55 899 11 148 27 383 26 867 42 081 39 625 

2017 2 982 920 70 224 11 871  29 026 28 681 43 637 41 126 

2018 3 558 706 84 192 12 629 31 834 31 740 47 283 44387 

2019 3 974 564 94 590 13 341 34 218 34 136 49 237 46468 

Примітка: 
1Болгарія, Кіпр, Чеська Республіка, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія; 
219 країн ЄС 

 

Інша ситуація складається, якщо розглядати ВВП за паритетом купівельної спроможності, 

зокрема на душу населення (рис. 2) [6; 7; 8].  

Так, динаміка ВВП (ПКС) на душу населення України до 2008 р. мала виразну тенденцію до 

зростання. Однак з 2009 р. ця тенденція призупиняється. Зазначене спричинено світовою фінансово-

економічною кризою 2008–2009 рр., через що у 2009 р. мали зниження рівня цього показника. Далі 

після незначного піднесення у 2010–2014 рр. знову настає його падіння, пов’язане з війною на сході 

України. З 2016 р. ВВП (ПКС) знову починає зростати. 



Секція 5. Україна в контексті сталого економічного розвитку 

229 

Рисунок 2 – Динаміка ВВП (ПКС) України та країн Європи за період 2000-2019 рр., current 

international $ 

 

Як зазначено у науковій праці [9, c. 68-69], динаміка номінального ВВП відображає три 

глибокі кризи, які вітчизняна економіка пережила за період незалежності.  

Перша пов’язана з кардинальною трансформацією економіки, зумовленою переходом до 

ринкових відносин (лібералізація зовнішньої торгівлі, розрив економічних зв’язків у межах 

колишнього СРСР). Після потрясінь відбулося часткове відновлення завдяки зростанню світових цін 

на сировину, насамперед продукцію металургії. Поступальний розвиток тривав до 2008 р.  

Другий, унаслідок порушення основних макроекономічних пропорцій, зокрема різкого 

зростання рівня споживання, збільшення залежності від зовнішніх ринків, скорочення зовнішнього 

попиту, дефіциту зовнішніх запозичень та неадекватної курсової політики, країна виявилась надто 

вразливою до погіршення зовнішньоекономічної кон’юнктури. Саме тому під час світової фінансової 

кризи у 2009 р. ВВП України знизився на 15,1%, що було найгіршим показником серед країн СНД. 

Найбільших втрат у цей період зазнали будівництво, фінанси, переробна промисловість і торгівля. 

Часткове відновлення економіки протягом 2010–2012 рр. знову ж таки не дало їй змогу досягнути 

передкризового рівня 2008 р.  

Третя хвиля кризи у 2013 р., викликана тим, що Україна отримала з боку основного 

торговельного партнера, а саме Росії, який після торговельної війни переріс у 2014 р. у справжню 

війну (окупація значної частини економічної території, розрив усталених економічних зв’язків, 

постійне скорочення доступу до ринку Росії). 

Дані рисунку 2 демонструють зростання ВВП (ПКС) на душу населення України у порівнянні 

з іншими європейськиими країнами. Найбільш цікавим є порівняння з найближчим сусідом, а саме 

Польщею. За 2000–2019 рр. у Польщі спостерігалось безперервне зростання ВВП (ПКС) на душу 

населення. Навіть світова фінансова криза не вплинула на позитивну тенденцію цього показника. 

Порівняння ВВП (ПКС) на душу населення України з аналогічним показником у середньому 

по країнах Центральної Європи та Балтики дає такі ж результати, хіба що за винятком того, що в 

період економічної кризи в цих країнах мало місце незначне падіння ВВП (ПКС) на душу населення. 

В цій групі країн показник ВВП (ПКС) на душу населення зростає, проте, на відміну від Польщі (де 

було зростання), спостерігалось незначне падіння у 2008–2009 рр. На початку аналізованого періоду 

в країнах Центральної Європи та Балтії цей показник був у 2,6 рази більшим, ніж в Україні. Зазначене 

прослідковується і у 2019 р.  

Слід відмітити, що тенденція до відставання України за ВВП (ПКС) на душу спостерігається 

по відношенню до країн Єврозони та ЄС загалом. Сьогодні відставання сягає майже 4 рази. 

Зауважимо, що Польща за досліджуваний період істотно скоротила своє відставання від решти країн 

ЄС (відносно країн Єврозони показник зменшився від 2,5 разів на початку 2000 р. до 1,5 разів у 2019 

р.). 
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Як номінальний, так і реальний ВВП можуть не завжди коректно відображати фактичні 

обсяги виробництва в країні через існування так званої тіньової економіки. Функціонування тіньової 

економіки поряд з легальною, призводить до істотного скорочення в структурі доходів бюджету 

країни частки податкових надходжень, що ставить під загрозу виконання важливих державних 

програм [10, 11] (рис. 3). 

  
Рисунок 3 – Інтегральний показник рівня тіньової економіки в Україні (у % від обсягу офіційного 

ВВП) і темпи приросту/зниження рівня реального ВВП (у % до попереднього року) 

 

При оцінюванні ВВП окрім порівняння номінального та реального його рівнів, за доцільне є 

дослідження структури за категоріями кінцевого споживання та категоріями доходу (рис. 4) [7; 12]. 

 

 
Рисунок 4 – Структура ВВП за категоріями кінцевого використання, % 
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Як свідчать дані табл 1 та рисунку 4, кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за 

аналізований період мають тенденцію до зростання у структурі ВВП за категоріями кінцевого 

використання. Так у 2019 р. вони зросли у порівнянні з 2010 р. на 15 %. При цьому валове 

нагромадження має зворотну тенденцію до зниження, у 2019 р. воно склало 12,6 %, що на 8,2 % 

менше ніж у 2010 р. На протязі аналізованого періоду спостерігається від’ємне сальдо експорту/ 

імпорту товарів і послуг, що свідчить про зниження виробничих потужностей щодо експортування. 

Слід відмітити, що за І квартал 2020 р. кінцеві споживчі витрати домашніх господарств 

склали у структурі ВВП 86,7 %, а валове нагромадження капіталу досягло від’ємного значення та 

склало -5,2% [7; 13]. 

У таблиці 2 наведено дані про структуру валового внутрішнього продукту за категоріями 

доходу.  

 

Таблиця 2 – Структура ВВП за категоріями доходу, % 

Категорія 
Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Темпи зростання ВВП 104,1 105,5 100,2 100,0 93,4 90,2 103,6 101,7 119,3 111,6 

Питома вага у ВВП: 

Оплата праці найманих 

працівників 
48 47 50 50 46 39 37 39 41 43 

Податки за 

виключенням субсидій 

на виробництво та 

імпорт 

12 14 13 13 13 16 15 16 15 14 

Валовий прибуток, 

змішаний дохід 
40 39 37 38 41 45 48 45 44 47 

Коефіцієнт «бізнес-

праця» 
83,8 83,2 73,5 75,3 88,1 115,1 129,3 115,4 107,3 109,3 

 

Основний тягар втрат від економічного спаду перекладається на найманих працівників. Легко 

помітити, що практично в усіх випадках, зменшення ВВП призводить до скорочення питомої ваги 

заробітної плати. Так, наприклад, в Україні у 2015 р. на заробітну плату найманих працівників 

припадало 39,1%, тоді як у 2013 р. цей показник був на 10 відсоткових пунктів більшим. Якщо 

перерахувати у абсолютних зіставних показниках, то доходи від заробітної плати у 2015 р. порівняно 

з 2014 р. скоротилися на 24%, а порівняно з 2013 р. – на 34%. 

Також прослідковується зростання питомої ваги валового прибутку в період економічної 

кризи. У 2015 р. в Україні питома вага валового прибутку досягла достатнього значення у порівнянні 

з 2016-2019 рр., незважаючи на падіння обсягів виробництва протягом двох років. Більше того, в 

Україні, хоча за 2014–2015 рр. реальні обсяги виробництва скоротилися майже на 16 %, реальний 

валовий прибуток навіть зріс на 1,2%. 

Зазвичай, в період економічної кризи не зменшуються також доходи держави. У 2015 р. в 

Україні питома вага податків (мова йде про непрямі податки за мінусом субсидій на виробництво та 

імпорт) досягла свого історичного максимуму – 16 %. Більше того, українська держава не тільки 

змогла компенсувати втрати від падіння обсягів виробництва, а й збільшила свої реальні доходи за 

рахунок цих податків у 2015 р. на 7,2% порівняно з 2013 р. 

Для характеристики співвідношення доходів бізнесу та найманих працівників скористаємося 

показником, який у науковій праці [14, с. 51] названо коефіцієнтом «бізнес-праця». Він показує, 

скільки відсотків від оплати праці найманих працівників становить валовий дохід бізнесу. Формально 

він дещо нагадує відомий у марксизмі показник норми додаткової вартості, яка показує ступінь 

експлуатації найманої праці. Для нашого дослідження він буде демонструвати лише співвідношення 

первинних доходів двох груп суб’єктів: найманих працівників та бізнесу.  

Легко помітити, що зазначений показник є досить високим. В окремі роки він перевищував 

100%, що в цілому не є характерним для сучасного світу. Це свідчить про нерозвиненість 

внутрішнього ринку, адже його головним чином формують споживацькі витрати домогосподарств. 

Це також позначається на формуванні пенсійного фонду, оскільки відрахування до нього прямо 

залежать від фонду оплати праці (в Україні ця проблема є дуже відчутною). Для України чітко 

прослідковується зниження показника до 2012 р. та значне його зростання у наступні роки. 

Коефіцієнт «бізнес-праця» досяг найвищого значення за весь досліджуваний період – 129,3%. Це є ще 
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одним свідченням того, що вітчизняна економічна система більше опікується доходами бізнесу, ніж 

найманих працівників.  

При оцінці рівня ВВП за доцільне, є також дослідити такі показники як співвідношення 

валового зовнішнього та внутрішнього боргу до ВВП. Зазначені показники характеризують 

спроможність держави виконувати власні зобов’язання (рис. 5) [6]. 

 

  

Рисунок 5 – Динаміка показників співвідношення внутрішнього та зовнішнього боргу до ВВП за 

період 2006-2019 рр, % 

 

Як свідчать дані представлені на рисунку 5, найбільш піковий період, який уявляє загрозу до 

спроможності України виконувати зобов’язання припадає на 2015-2017 рр. У цей період 

співвідношення зовнішнього боргу до ВВП перевищував 100 %, а внутрішнього наближалося до 

критичного. За методологією Міжнародного валютного фонду співвідношення суми державного 

зовнішнього боргу до валового внутрішнього продукту досягає критичного рівня, коли він складає 60 

%. 

Ми погоджуємося з думкою Т. Єфименко, що «…в умовах нової економічної реальності, 

загроз виникнення нових кризових ситуацій, особливої актуальності для всіх регіонів та країн світу 

набуває здатність національних економік до стабільного розвитку» [15, с. 10]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що вітчизняна економіка протягом усього 

досліджуваного періоду мала тенденцію до зростання за показниками реального та номінального 

ВВП. Однак це зростання час від часу має тенденцію до коливань. Порівняно з країнами Європи, 

зокрема Польщею, країнами Центральної Європи та Балтії, країнами Єврозони та ЄС загалом 

зростання України є незначним, спостерігається щоразу більше відставання. Повільні темпи 

економічного розвитку України загалом мають внутрішній характер, адже йдеться про високий 

рівень корупції, події на Сході, низьку інвестиційну привабливість вітчизняних підприємств, 

зростання зовнішнього боргу, зношену транспортну інфраструктуру, слабку економічну динаміку 

тощо.  

Пріоритетним напрямком перш за все має бути забезпечення макроекономічної стабільності 

фінансового сектору економіки. Це має супроводжуватися проведенням ключових структурних 

реформ, щоб дати поштовх економічному зростанню. Оскільки Україна перебуває в дуже складній 

політичній та економічній ситуації, то для стабілізації ВВП є необхідним проведення державної 

політики, яка повинна супроводжуватися проведенням ключових структурних реформ. З нашої точки 

зору, урядовим органам, в умовах застосування монетарного устрою на підставі режиму таргетування 

інфляції та враховуючи важливість підвищення ефективності використання основних інструментів 

монетарного регулювання, за необхідне, перш за все, є забезпечення узгодженості монетарної та 

фіскальної політик. Координація грошово-кредитної та фіскальної політики повинна полягати у 

виробленні та реалізації їх таким чином, щоб вони не суперечили одна одній і разом сприяли 
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досягненню загальних цілей економічної політики, якими є стале економічне зростання та низький 

рівень безробіття за довгострокової цінової стабільності та зовнішньої стійкості. 

Інфляційний таргет на рівні 5% відповідає кількісній цілі Стратегії монетарної політики 

Національного банку України та загалом є науково обґрунтованим з конвенційної точки зору, однак 

цей орієнтир не враховує ймовірний вплив другої хвилі COVID-19 в 2021 році, що буде реалізовано у 

формі продовження рецесії та скорочення споживання в результаті нового етапу карантину. 

Розгортання такого сценарію несе високі ризики зупинення національної економіки, що (на фоні 

низької облікової ставки та загалом м’якого монетарного режиму) може призвести до стрімкої 

дезінфляції з потенційним переростанням у дефляцію.  

Спроможність НБУ успішно реалізувати політику таргетування інфляції пов’язано з низькою 

дієвістю ключового каналу монетарної трансмісії – процентного каналу. Індикатором у досягненні 

цілей таргетування інфляції НБУ обрано індекс споживчих цін, що не дає змоги центральному банку 

повною мірою впливати на цей показник через наявність у структурі індексу споживчих цін 

немонетарної компоненти. Тому за доцільне є використання базового індексу споживчих цін, на який 

НБУ справляє безпосередній вплив.  

Недостатня дієвість монетарного трансмісійного механізму знайшла відображення в 

розбалансуванні грошового й валютного ринків, деформації кредитного ринку та погіршенні 

кредитного клімату, зменшенні впливу монетарних імпульсів центрального банку як на фінансову 

систему, так і на реальний сектор економіки. Тобто основна проблема вагомого впливу монетарного 

регулювання на економічне зростання в державі міститься у відновленні дієвості каналів 

трансмісійного механізму грошово-кредитної політики, який залежить від вибору монетарного 

устрою. 

Також країні необхідні реформи газового сектору, дерегуляція бізнесу, а також прозора 

система державних закупівель. Вітчизняним урядовим органам влади за потрібне є мінімізувати 

негативний ефект від бюджетної стабілізації, з метою підвищення економічної активності. За для 

цього потрібні наступні наступальні дії: знаходження коштів  для найважливіших інфраструктурних 

проєктів, використовуючи механізм пільгового фінансування; максимально заохочувати 

підприємницьку діяльність; застосовувати нові банківські інструменти для фінансування проєктів; 

максимізувати підтримку виробничу сферу, яка націлена на експорт, за рахунок інформаційної, 

технічної та юридичної підтримки самих експортерів; сприяння виходу на зовнішній ринок 

вітчизняного малого та середнього бізнесу; формування дієвої системи експертного кредитування та 

страхування. 

 

Список використаних джерел 

1. Пелех О.Б. Аналіз динаміки ВВП України в контексті Європейського розвитку. Науковий 

вісник Ужгородського національного університету. 2019. Вип. 23. Ч. 2. С. 60-64. 

2. Сміт А. Дослідження про природу і причини багатства народів. Пер. з англ. / О. Васильєв, 

М. Межевікіна, А. Малівський. Київ : Наш формат, 2018. 736 с. 

3. Пелех О. Циклічність економічного розвитку і структурні зміни в економіці. 

Причорноморські економічні студії. 2018. № 2 7. Ч. 1. С. 85–89. 

4. Осовська Г., Юшкевич О., Завадський Й. Економічний словник. Київ : Кондор, 2007. 358 с. 

5. Моторина Р. Економічна статистика: навчальний посібник. Київ, 2005. 362 с. 

6. Валовий внутрішній продукт України. Міністерство фінансів України. URL: 

http://index.minfin.com.ua/index/gdp/. (дата звернення 05.09.2020). 

7. Соціально-економічний розвиток України за січень-травень 2020 р. Державна служба 

статистики. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/infografika/2020/soc_ek_r_Ukr/soc_ek_r_Ukr_05_2020.pdf. (дата 

звернення 05.09.2020). 

8. GDP per capita, PPP (current international $) / The World Bank. URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD (дата звернення: 05.09.2020). 

9. Національні та глобальні детермінанти економічного зростання України: наукова доповідь 

/ ред. І. Бобух. Київ : НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2018. 390 с. URL: 

http://ief.org.ua/docs/sr/299.pdf (дата звернення: 05.09.2020). 

10. Фатюха Н.Г., Шумакова К.В. Сучасний стан твньової економіки у ВВП України. 

Економічний простір. 2014. № 82. С. 125- 135. 



ІІ Міжнародна науково-практична конференція  

«Сучасний менеджмент економічних систем в координатах парадигми сталого розвитку» 

234 

11. Загальні тенденції тіньової економіки в Україні у 2019 році. Міністерство економіки, 

торгівлі та сільського господарства України. Тіньова економіка. URL: https://www.me.gov.ua/ 

Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoi 

Ekonomiki (дата звернення: 10.09.2020). 

12. Валовий внутрішній продукт за категоріями кінцевого використання. Державна служба 

статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/vvp_ric/vvpzkkv_u.htm 

(дата звернення: 07.09.2020). 

13. Валовий внутрішні продукт у 2010-2018 рр. Офіс з фінансового та економічного аналізу у 

Верховній Раді України. 2018. URL: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/gdp2010-2018.pdf 

(дата звернення: 07.09.2020). 

14. Задоя А.О. Структура ВВП за категоріями доходу: порівняльний аналіз. Європейський 

вектор економічного розвитку. 2016. № 2 (21). С. 48-55. 

15. Єфименко Т.І. Звітування зі сталого розвитку: виклики та шляхи подолання. Фінанси 

України. 2019. № 11. С. 9-19. DOI: https://doi.org/10.33763/finukr2019.11.009. 

 

 

 

 

 

https://www.me.gov.ua/

