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У статті розглядається система управління якості аудиторських послуг як структурно-функціональ-
ний інструмент загальної системи управління з адаптацією до умов нестійкого економічного середовища
та з урахуванням зростаючих потреб учасників ринку. Розглядається розбудова суб'єктно -орієнтованої
моделі системи управління якості аудиторських послуг, що забезпечує більшу впевненість і довіру до
економіки та до функціонування ринків завдяки реагуванню на зміни в середовищі та вдосконаленню
надійності та ефективності стандартів з управління якістю. Обгрунтовано, що система управління якості
суб'єктів аудиторської діяльності як інноваційна форма розвитку системи управління в цілому є не лише
інструментом виявлення ризиків для досягнення цілей якості та реагування на ризики, а і по суті дієвим
механізмом для забезпечення достатньої впевненості у тому, що результати аудиту відповідають умовам
завдання у кореляції з підвищенням рівня усвідомлення та розуміння членами команди важливих ком-
понентів якості аудиту. Доведено, що розбудова суб'єктно -орієнтованої моделі системи управління якості
аудиторських послуг за допомогою когнітивно-інформаційних та інституціональних домінант посилює
детермінацію щільності взаємодії цілей якості, визначення та оцінки ризиків якості, та реалізації дій у
відповідь на ризики, що діють на рівні завдання, та залежить від характеру та обставин суб'єкта ауди-
торської діяльності та завдань, які він виконує. З'ясовано, що розбудова системи управління якістю ауди-
торських послуг має базуватися на підставі принципів системного, синергетичного та суб'єктно — орієн-
тованого підходів, де синергетичний функціонал включає активний та індивідуальний підхід до управл-
іння якістю, що орієнтований на досягнення цілей у сфері якості шляхом виявлення ризиків для цих цілей
та реагування на ризики.

The article considers the quality management system of audit services as a structural and functional tool of
the overall management system with adaptation to the conditions of unstable economic environment and taking
into account the growing needs of market participants. The development of a subject-oriented model of audit
services quality management system is considered, which provides greater confidence and confidence in the
economy and the functioning of markets by responding to changes in the environment and improving the
reliability and effectiveness of quality management standards.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Враховуючи низку проведених державою глобаль-

них реформ, пов'язаних із гармонізацією національно-
го законодавства до вимог європейського законодав-
ства, а також беручи до уваги прагнення України стати
повноправним членом ЄС, неможливо оминути питан-
ня необхідності адаптації чинного законодавства Украї-
ни у сфері аудиту та встановлення домінант із впровад-
ження, організації та функціонування загальної систе-
ми управління якістю аудиторських послуг. На необхід-
ності розбудови інституціонального потенціалу напо-
лягає й Світовий банк, є проблема з проведенням заходів
із розбудови інституціонального потенціалу кожної з
установ, що регулює фондовий ринок: Національний
банк України, Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Державна установа "Орган суспіль-
ного нагляду за аудиторською діяльністю" та Ауди-
торська палата України.

У таких умовах особливої актуальності набувають
питання щодо розбудови суб'єктно-орієнтованої моделі
системи управління якістю аудиторських компаній, що
створює середовище, яке дозволяє та підтримує вико-
нанні якісних завдань у разі імплементації нових стан-
дартів МСУЯ 1 "Управління якістю на рівні компанії
(аудиторської фірми)"(далі— МСУЯ 1), та МСУЯ 2 "Пе-
ревірка якості виконання завдання з аудиту (складова
управління якістю на рівні компанії (аудиторської
фірми) (далі — МСУЯ 2), що замінюють існуючий стан-
дарт МСКЯ 1 "Міжнародний стандарт контролю якості
1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та
огляди фінансової звітності, а також інші завдання з
надання впевненості і супутні послуги". Це спонукає
аудиторські фірми розробляти систему управління які-
стю, що адаптована до характеру та обставинам фірми,
та зобов'язанням, які фірма виконує.

It is substantiated that the quality management system of audit entities as an innovative form of management
system development in general is not only a tool for identifying risks to achieve quality objectives and responding
to risks, but also an effective mechanism to ensure sufficient confidence that audit results meet the conditions of
the task in correlation with the increased level of awareness and understanding of stakeholders of important
elements of audit quality and individual needs of users.

It is proved that the development of subject-oriented model of audit services quality management system
with the help of cognitive-informational and institutional dominants enhances the determination of the density
of interaction of quality objectives, identification and assessment of quality risks, and implementation of actions
in response to risks. and depends on the nature and circumstances of the audit entity and the tasks it performs.

In order to improve the efficiency of quality management, the quality management system promotes the
integration of quality management with the culture of the audit firm, firm strategy, operations and business
processes, and takes into account the dominant elements, including responsibilities, functions, communicative
and cognitive interaction of departments and stakeholders individuals, the sequence of relevant risk assessment
procedures of the firm and control measures in the chain of financial reporting, taking into account the impact of
the density of stakeholder interaction on the quality of audit services.

It is argued that the development of quality management system of audit services should be based on the
principles of systemic, synergistic and subject-oriented approaches, where synergetic functionality identifies a
key methodological concept for building a subject-oriented model of quality management system, which includes
active and individual approach to quality management, which is focused on achieving quality goals by identifying
risks for these purposes and responding to risks.

Ключові слова: система управління якості, компоненти, ризики, аудиторські послуги, політики, проце-
дури, взаємодія, впевненість, управління, цілі якості, користувачі.

Key words: quality management system, components, risks, audit services, policies, procedures, interaction,
confidence, management, quality objectives, users.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

І ПУБЛІКАЦІЙ
Останнім часом недостатньо надрукованих праць,

що присвячені управлінню якістю аудиту. Впроваджен-
ня стандартів управління якості залишається обмаль
розкритим в контексті практичного їх застосування в
діяльності компаній (аудиторської фірми). Вагомий вне-
сок у розробку окремих організаційно-методичних
підходів до проблеми управління якістю на рівні ком-
панії (аудиторської фірми) зробили провідні вчені-еко-
номісти: Редько О.Ю. [6], Проскуріна Н.М. [5], Кова-
ленко В.П. [5] та інші. Водночас є низка невирішених
проблем теоретико-методологічного характеру щодо
розуміння і логічного висвітлення процесу створення та
функціонування системи управління якості аудиторсь-
ких послуг, який включає підхід з безперервним проце-
сом усунення недоліків і вдосконаленням.

МЕТА СТАТТІ
Метою статі є обгрунтування методологічних під-

ходів до розбудови системи управління якості ауди-
торських послуг за допомогою когнітивно-інформацій-
них та інституціональних домінант для посилення де-
термінації щільності взаємодії та заохочення зацікав-
лених сторін до пошуку шляхів досягнення цілей якості,
виявлення ризиків для цих цілей та реагування на ризи-
ки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Надійне функціонування системи управління якості
(далі — СУЯ) забезпечує послідовне виконання завдань
з якості, надаючи суб'єктам аудиторської діяльності
(далі — фірма) достатню впевненість у досягненні цілей
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системи управління якістю. Поряд з цим, якісні завдан-
ня досягаються шляхом планування та виконання зав-
дань та звітування про них відповідно до професійних
стандартів і застосовних законодавчих та нормативних
вимог [1]. Досягнення цілей цих стандартів та від-
повідність вимогам чинного законодавства або норма-
тивних актів передбачає здійснення професійного суд-
ження та, коли це стосується виду діяльності, прояв
професійного скептицизму.

Адже ефективна СУЯ як інноваційна форма розвит-
ку системи управління в цілому є не лише інструментом
виявлення ризиків для  цілей якості та реагування на
ризики, а і по суті дієвим механізмом для забезпечення
достатньої впевненості у тому, що результати аудиту
відповідають умовам завдання у кореляції з підвищен-
ням рівня усвідомлення та розуміння зацікавленими сто-
ронами важливих елементів якості аудиту та індивіду-
альними потребами користувачів [6].

Розбудова сервісно-орієнтованої моделі системи уп-
равління якістю створює новий підхід, що грунтується на
оцінці ризиків систем управління якістю фірми, що
здійснює перехід від лінійної і розмежованої системи до
системи, яка функціонує у циклічний та інтегрований
спосіб; та яку можна адаптувати відповідно до характеру
і обставин фірми, а також завдань, які вона виконує [2].

Система управління якості аудиторських послуг
(далі-СУЯАП) виступає як структурно-функціональний
інструмент загальної системи управління з адаптацією
взаємопов'язаних компонентів, які при поєднанні прин-
ципів системного, синергетичного та суб'єктно — оріє-
нтованого підходів мають справу з ключовими аспекта-
ми системи управління якості; та інших вимог, що сто-
суються конкретних напрямків. Суб'єкти аудиторської
діяльності повинні відповідати всім вимогам в межах
МСУЯ 1, включаючи вимоги до восьми компонентів СУЯ,
а саме: 1) процес оцінки ризиків фірми; 2) управління і
лідерство; 3) відповідні етичні вимоги; 4) приймання та
продовження відносин з клієнтом та конкретних зав-
дань; 5) виконання задання; 6) ресурси; 7) інформації та
комунікації; 8) моніторинг та процес усунення недоліків
[7].

Слід зазначити, що СУЯАП виступає як методично-
прикладний інструментарій, що діє на постійний та по-
вторюваний основі з реагуванням на зміни в характері
та обставинах фірми та її зобов'язань, що сприяє підви-
щенню вимог до управління компанією та її лідерства,
включаючи посилення лідерства відповідальності; вимог
щодо інформації та спілкування, вирішення технологій,
мереж та використання зовнішнього середовища поста-
чальників послуг.

З'ясовано, що СУЯАП не розглядає управління які-
стю як окрему функцію фірми. Натомість, з метою підви-
щення ефективності управління якістю, СУЯ сприяє
інтеграції управління якістю з культурою аудиторської
фірми, стратегію фірми, операційною діяльністю та бізнес-
процесами, та враховує домінуючі елементи, зокрема:
обов'язки, функції, комунікативну та когнітивну взаємо-
дію структурних підрозділів та зацікавлених осіб, по-
слідовність відповідних процедур оцінки ризиків фірми
та контрольних заходів у ланцюгу фінансового звітуван-
ня з урахуванням впливу щільності взаємодії зацікавле-
них сторін на якість аудиторських послуг.

Необхідність розбудови суб'єктно-орієнтованої
моделі системи управління якості аудиторських послуг
загалом узгоджується з такими стратегічними докумен-
тами, як: Закон України "Про Концепцію Загальнодер-
жавної програми адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу" від 21.11.2002 р.
№ 228 — IV[3], Директива 2006/43/ЄС "Про обов'яз-
ковий аудит річної звітності та консолідованої
звітності" від 17.05.2006 р. (далі— Директива 43) [4], За-
кон України "Про аудит фінансової звітності та ауди-
торську діяльність" від 21 грудня 2017 року № 2258 —
VIII (далі — Закон № 2258) [1], Міжнародні стандарти

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впев-
неності та супутніх послуг (далі — МСА), Кодекс етики
професійних бухгалтерів МФБ (далі — Кодекс етики)
[2].

Автором зазначається, що ефективність процесу
формування та реалізації СУЯАП досягається у сере-
довищі, де є підтримка та відповідна взаємодія між всіма
членами команди із завдання, а також відповідальність
САД за розробку, організацію, впровадження й підтри-
мання ефективного функціонування системи контролю
якості аудиторських послуг

Визначено, що СУЯ, базуючись на принципах інсти-
туціонального підходу включає розроблення та впро-
вадження політики чи процедур щодо певних компо-
нентів системи управління якості та початок функціо-
нування цих політик чи процедур на різних етапах, при
цьому, процес оцінки ризиків фірми та процес моніто-
рингу та усунення невідповідностей — це конкретні про-
цеси, яких суб'єкт аудиторської діяльності  повинен
дотримуватися. Решта компонентів включають цілі
якості, які фірма повинна встановити, та які  є  основою
для визначення та оцінки ризиків якості та проектуван-
ня та реалізації відповідей [8].

Доведено, що СУЯ включає роботу фірми, на визна-
ченні цілей якості, визначення та оцінки ризиків якості
для досягнення цілей з якості та розробки та реалізації
відповідей для усунення оцінених ризиків якості.. Останні
створюють основу для дисциплінованого підходу до оц-
інювання ризиків, планування, виконання аудиторських
процедур та формування й висловлення думки, що відпо-
відають вимогам МСА з відкритим обміном інформацією
між аудиторськими фірмами та органами регулювання
аудиту, що допоможе органам регулювання ефективні-
ше вести свою діяльність та надасть змогу аудиторським
фірмам краще зрозуміти основні причини ідентифікова-
них недоліків та більш позитивно реагувати на це.

В цих мовах, суб'єктно — орієнтований підхід при
створенні та впровадженні СУЯ вбачає розглядати про-
цес оцінки ризиків у фірмі через сукупність системно
пов'язаних між собою вихідних чинників для визначен-
ня цілей забезпечення якості, визначення та оцінки ри-
зиків для з обгрунтованою вірогідністю виникнення, які
впливають на досягнення цілей якості [5].

Приницпи суб'єктно-орієнтоване підходу мають си-
нергетичну природу, при визначенні та реалізація заходів
фірми, в тому числі певних заходів реагування та транс-
ляцію інформації, яка вказує на необхідність доповнен-
ня / зміни цілей якості, ризиків або заходів реагування

Особливістю цього підходу також є, зокрема, якщо
керівництво/лідерство не підсилює якість та не стиму-
лює та не підтримує дії, що сприяють підвищенню якості,
може бути складно переконати або змусити персонал
суб'єкта аудиторської діяльності виконувати функції
(наприклад, моніторинг або консультації) для виконан-
ня своїх ролей у спосіб, що сприяє підвищенню якості,
та команди із завдання виконувати якісні роботи.

Поряд з цим, синергетичний підхід при створенні
СУЯАП вимагає від фірми професійного судження щодо
розробки, впровадження та функціонування своєї сис-
теми управління якості на основі характеру та обста-
вин фірми та завдань, які вона виконує у середовищі, де
є підтримка та відповідна комунікаційна взаємодія між
всіма членами команди із завдання [6].

Розробляючи політику або процедури перевірки
виконаних завдань, фірма зменшує хаотичність прий-
няття управлінських рішень та консолідації ресурсів,
визначаючи: а) які характеристики завдань можуть
спровокувати вибір завдань для перевірки; б). які харак-
теристики партнерів із завдань можуть спровокувати
вибір партнерів із завдань для перевірки, та в)циклічну
основа відбору партнерів для завдання, виходячи з ана-
лізу ризиків для якості суб'єкта аудиторської діяльності.

Зміст принципів та характерні риси системного
підходу включають різні аспекти аналізу СУЯАП з ви-
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окремленням автором найвагомішого компонента, а
саме:

а) елементного — це визначення компонентів, що
включають цілі якості, які фірма повинна встановити,
та які є основою для визначення та оцінки ризиків якості
та проектування та реалізації відповідей;

б) структурного — виявлення зв'язків та залежнос-
тей між показниками моніторингу у постійно повторю-
ючих об'єктивних причино-слідчих зв'язків та взаємо-
залежностей;

 в) функціонального — визначення функцій, для ви-
конання яких проектуються й запроваджуються когнітив-
но-інформаційні технології та комунікативні навички;

г) інтегративного-розкриває безперервний та ітера-
тивний процес реагування на зміни в характері та об-
ставинах фірми та її зобов'язань;

д) цільовий— наукове визначення цілей якості та
реалізації стратегії управління якістю для підвищення
ефективності аудиту та поліпшення процесів контролю
якості аудиторських послуг.

ВИСНОВКИ
Таким чином впровадження та функціонування си-

стеми управління якістю як складової загальної систе-
ми управління, базується на ризиках, які мають най-
більший вплив на досягнення цілей якості, та детермі-
нує щільність взаємодії всередині фірми та зовнішньої
комунікації з розбудовою структурного взаємозв'язку,
що включає взаємопов'язані компоненти системи управ-
ління якістю, що поєднують її когнітивно-інформацій-
ний характер та дієвість. Формування системи управлі-
ння якістю та процедур контролю якості САД відбу-
вається відповідно до стандартів аудиту (МСА). Останні
створюють основу для дотримання професійних вимог
та дисциплінованого підходу до оцінювання ризиків,
планування, виконання аудиторських процедур та, в
кінцевому підсумку, формування й висловлення думки.
Новий підхід до управління якістю, відповідно до ре-
зультатів аналізу ризиків включає перехід від лінійної і
розмежованої системи до системи, яка функціонує у
циклічний та інтегрований спосіб. Це у свою чергу, ство-
рює безперервний процес усунення недоліків і вдоско-
налення, з адаптуванням системи управління якістю
відповідно до характеру і обставин фірми, а також зав-
дань, які вона суб'єкт аудиторської діяльності.
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AUDIT PROCEDURES IN ASSESSING THE IMPACT OF SUBSEQUENT EVENTS
IN THE AUDIT OF FINANCIAL STATEMENTS

У статті аргументовано, що на фінансову звітність можуть впливати певні події, що відбуваються після
дати фінансової звітності. Найбільш гострим питання на сьогодні при виконанні завдань з обов'язкового
аудиту фінансової звітності підприємств є розгляд подальших подій, спричинених спалахом COVID-19,
що зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності суб'єктів господарювання (знецінення активів,
суттєва зміна їх справедливої вартості, зміна очікуваних кредитних збитків щодо фінансових активів
тощо). Розроблені методичні підходи із застосуванням дієвих аудиторських процедури, які здійснюють-
ся у відповідь на оцінені ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок впливу подаль-
ших подій, спричинених спалахом пандемії COVID-19 саме після дати оприлюднення фінансової звітності.
Деталізовано події, які не вимагають коригування після звітного періоду та приводять до розкриття(о-
новлення) інформації у фінансовій звітності. Акцентовано увага, що необхідність у перегляді фінансової
звітності й видача нового звіту аудитора може не виникнути, якщо наближається дата опублікування
фінансової звітності за наступний період. Усі виконані суб'єктом аудиторської діяльності аудиторські
процедури відносно фактів(подій), що відбувалися як до дати звіту аудитора, так і після цієї дати, й всі
рішення суб'єкта аудиторської діяльності за такими фактами(подіями) мають бути у обов'язковому по-
рядку відображені в робочих документах останнього.

The article argues that the financial statements may be affected by certain events that occur after the date of
the financial statements. The most acute issue today in the tasks of mandatory audit of financial statements of
enterprises is the consideration of further events caused by the outbreak of COVID-19, which led to additional
risks of business entities (impairment of assets, significant changes in their fair value, changes in expected credit
losses on financial assets, etc.).

Methodological approaches have been developed using effective audit procedures, which are carried out in
response to the assessed risks of significant misstatement of financial statements due to the impact of subsequent
events caused by the outbreak of the COVID-19 pandemic just after the date of publication of financial statements.
Events that do not require adjustment after the reporting period and lead to the disclosure (update) of information
in the financial statements are detailed.

The position is justified in which, if the management does not take the necessary measures to ensure that any
person who has received previously disclosed financial statements is notified of this situation, and does not
change the financial statements in the circumstances, and the auditor considers that the financial statements
need to be changed, the latter must inform management (those with the highest authority) that the auditee will
take steps to ensure that the auditor's report is not credible in the future.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Суб'єкти аудиторської діяльності (далі — САД) ма-

ють адаптувати свій підхід до проведення аудиту фінан-
сової звітності з урахуванням впливу спалаху COVID-
19 з максимальним використанням альтернативних про-
цедур та сучасних технологій. В разі неможливості от-
римати прийнятні докази у достатньому обсязі САД
повинен розглянути питання модифікації думки і залеж-
но від обставин висловити думку із застереженням або
відмовитися від висловлення думки. Також, події, що
спричинені спалахом вірусу, вимагають САД оцінити
прийнятність використання управлінським персоналом
припущення про безперервність діяльності під час скла-
дання фінансової звітності, враховуючи зростаючу не-
визначеність пов'язану із зміною економічної ситуації
як на національному так й на міжнародних рівнях. По-
ряд з цим, САД має ретельно розглянути вплив своєї
оцінки на звіт незалежного аудитора з відповідним роз-
криттям питання безперервної діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико-концептуальні засади відносно подаль-
ших подій, з деталізацією вимог щодо подій після звітно-
го періоду під час аудиту фінансової звітності відобра-
жено в наукових працях О. Царенко [8], Н. Проскурі-
ної [7], О. Петрик [5], О. Редько [6] та ін. Проте, сучасні
підходи до розробки аудиторських процедур для виз-
начення впливу подальших подій на фінансову звітність
та звіт незалежного аудитора, формування методоло-
гічних засад та методичних аспектів внесення коригу-
вань або розкриття у фінансовій звітності інформації
відповідно до концептуальної основи фінансового звіту-
вання, потребують подальшого дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у визначенні та розробці мето-

дичних підходів із застосуванням дієвих аудиторських
процедури, які здійснюються у відповідь на оцінені ри-
зики суттєвого викривлення фінансової звітності внас-
лідок впливу подальших подій, спричинених спалахом
пандемії COVID-19 саме після дати оприлюднення
фінансової звітності.

РЕЗУЛЬТАТИ
Особлива увага для користувачів фінансової звіт-

ності, приділяється оцінки САД розкриття суб'єктом
господарювання інформації про вплив пандемії COVID-
19 на його діяльність, фінансовий стан та майбутні еко-

It is emphasized that the need to review the financial statements and issue a new auditor's report may not
arise if the date of publication of the financial statements for the next period is approaching. In this case, the
relevant information should be disclosed in the new financial statements. All audit procedures performed by the
audit entity regarding facts (events) that occurred before and after the date of the auditor's report, and all decisions
of the audit entity on such facts (events) must be mandatory reflected in the working documents of the latter.

Ключові слова: оприлюднення, аудиторські процедури, ризик, контроль, звіт аудитора, фінансової
звітності, дата, подальші події, пояснюючий параграф, після дати фінансової звітності.

Key words: disclosure, audit procedures, risk, control, auditor's report, financial statements, date, subsequent
events, explanatory paragraph, after the date of financial statements.

номічні показники, чи є вони відповідними з огляду на
застосовану концептуальну основу фінансової звіт-
ності, а також розгляд питання про включення в звіт
аудитора відповідного пояснювального параграфу.

Зауважимо, що Концептуальні основи фінансового
звітування визначають два типи подій [2]:

а) події, які свідчать про умови, що існували на кінець
звітного періоду, тобто на дату фінансової звітності
(події, які вимагають коригування після звітного періо-
ду); та

б) події, які свідчать про умови, що виникли після
звітного періоду, тобто після дати фінансової звітності
(події, які не вимагають коригування після звітного пе-
ріоду).

Так, Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку
10 (далі — МСБО 10) "Події після звітного періоду" виз-
начає підхід у фінансовій звітності до таких подій як
сприятливих, так і несприятливих, які відбуваються між
датою фінансової звітності (яку називають у МСБО 10
"кінець звітного періоду") і датою, коли фінансова
звітність затверджена до оприлюднення (у МСБО 10
"дата затвердження фінансової звітності до випуску"
[3].

Подальші події (subsequent events) — це події, що
відбуваються у період між датою фінансової звітності
та датою звіту аудитора, і факти, що стають відомими
аудитору після дати звіту аудитора.

Таке визначення "Подальші події" надано у Міжна-
родному стандарті аудиту 560 "Події після звітного пе-
ріоду" (далі — МСА 560), якій розглядає відповідаль-
ність аудитора, що стосується подій після звітного пе-
ріоду під час аудиту фінансової звітності [4]. Поряд з
цим, МСА 560 надає визначення відповідних "дат", які
допомагають розглядати питання подальших подій
(табл. 1). Слід зазначити, що доцільним є розгляд МСА
560 разом із МСА 200 "Загальні цілі незалежного ауди-
тора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних
стандартів аудиту".

Звертаємо увагу, що для користувачів важливо зна-
ти, коли фінансову звітність затверджено до випуску,
оскільки фінансова звітність не відображає події після
цієї дати. Втім, здійснення огляду впливу подальших
подій, спричинених спалахом пандемії COVID-19 саме
після дати оприлюднення фінансової звітності є акту-
альним для САД. Це дає змогу САД оцінити ризики,
пов'язані із пандемією COVID-19 та запровадженням
карантинних та обмежувальних заходів, у т.ч. здійсни-
ти перегляд раніше оцінених ризиків; визначити обста-
вини, що спричинені впливом пандемії, як ключові пи-
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тання аудиту, їх повідомлення тим, кого наділено най-
вищими повноваженнями та розкрити у відповідному
параграфі звіту аудитора (за МСА 701 "Повідомлення
інформації з ключових питань аудиту в звіті незалеж-
ного аудитора").

САД під час аудиту, на вимогу МСА 560, зобов'яза-
ний прийняти до уваги вплив подальших подій на фінан-
сову звітність та звіт незалежного аудитора [4]. При
цьому, виконання процедур аудиту здійснюється з ме-
тою одержання прийнятних аудиторських доказів у до-
статньому обсязі того, що події, які мали місце як до
дати звіту аудитора, так і після оприлюднення фінансо-
вої звітності, які потребують внесення коригувань або
розкриття в ній інформації були у належний спосіб
відображені в цій фінансовій звітності відповідно до
концептуальної основи фінансового звітування.

Ці процедури аудиту є додатковими аудиторськими
процедурами та застосовуються до конкретних фактів-
(подій), що відбуваються після закінчення звітного пе-
ріоду, з метою одержання аудиторських доказів у відно-
шенні сальдо рахунків на кінець періоду [5]. Проте, САД
не зобов'язаний проводити наступну перевірку усіх ас-
пектів, за якими за наслідками раніше виконаних ауди-
торських процедур були отримані обгрунтовані виснов-
ки.

Вибір аудиторських процедур буде залежати від
дати виявлення подальших подій або фактів, які можуть
виплинути на фінансову звітність та звіт аудитора, у т.ч.
й тих подальших подій, що спричинені спалахом вірусу
COVID-19. Аудиторські процедури залежно від дат на-
ступних подій можна розподіли наступним чином: а)
аудиторські процедури щодо фактів (подій), які відбу-
ваються до дати звіту аудитора; б) аудиторські проце-
дури щодо фактів (подій), як виявлені після дати звіту
аудитора, але до дати оприлюднення фінансової
звітності; в) аудиторські процедури щодо фактів (подій),
які виявлені після дати оприлюднення фінансової звіт-
ності.

Зауважимо, що Міжнародний стандарт бухгал-
терського обліку 1 "Подання фінансової звітності"
(далі— МСБО 1) визначає необхідне розкриття інфор-
мації, якщо: a) фінансова звітність складена не на ос-
нові припущення безперервності, або б) управлінський
персонал обізнаний із суттєвою невизначеністю, пов'я-
заною з подіями або умовами, які породжують значний
сумнів щодо здатності суб'єкта господарювання продов-
жувати діяльність безперервно. Відмітимо, що події або
обставини, які вимагають розкриття інформації, можуть
виникати після звітного періоду.

Поряд з цим, суб'єкту господарювання (далі — СГ)
слід розкривати інформацію про дату затвердження
фінансової звітності до випуску та про те, хто дав дозвіл
на таке затвердження. Якщо власники СГ або інші осо-
би мають повноваження вносити зміни до фінансової
звітності після випуску, СГ слід розкривати інформа-
цію про цей факт [6].

Слід зазначити, що СГ має розкривати інформацію
про кожну суттєву категорію фактів(подій), які не ви-
магають коригування після звітного періоду з урахуван-
ням: a) характеру подій; та б) попередньою оцінкою їх
фінансового впливу або констатації, що така оцінка не-
можлива.

Відзначимо, що наслідки спалаху COVID-19 для
фінансової звітності, як правило, є тими подіями, які не
корегуються (за виключенням безперервності діяль-
ності). Проте необхідно розкриття характеру та фінан-
сових наслідків події, які вважаються суттєвими, навіть
якщо вони й не вимагають коригування [1].

До фактів(подій), які не вимагають коригування
після звітного періоду і які, як правило, приводять до
розкриття інформації відносяться (рис. 1):

Аудиторські процедури щодо подій, які відбувають-
ся у період між датою фінансової звітності та датою
звіту аудитора

САД повинен виявити всі факти(події), що мали
місце до дати підписання звіту аудитора або якнайближ-
че до цієї дати. Виявлення усіх фактів(подій) підтверд-
жують достатні та прийнятні аудиторські докази, отри-
мані при виконанні аудиторських процедур. Ці факти
(події) можуть вимагати внесення коригувань у фінан-
сову звітність або розкриття в ній інформації.

Визначення характеру і обсягу аудиторських про-
цедур залежить від оцінювання САД ризиків. Ауди-
торські процедури, спрямовані на виявлення подальших
подій, проводяться як додаткові процедури. Вони зас-
тосовуються до конкретних операцій, що відбуваються
після звітного періоду, і дозволяють отримати ауди-
торські докази у відношенні сальдо рахунків на кінець
періоду [8].

Наприклад, застосовують такі процедури, як ог-
ляд або тестування бухгалтерських записів чи опе-
рацій, які відбуваються між звітною датою та датою
звіту аудитора, тобто: а) проводиться тестування пра-
вильності віднесення операцій із запасами до звітних
періодів або тестування платежів кредиторам; б) або,
проводяться процедури закриття періоду, або проце-
дури щодо подальших надходжень дебіторської за-
боргованості.

При цьому, САД не потрібно планувати і виконува-
ти ті аудиторські процедури, які було раніше здійсне-
но, оскільки по ним вже були отримані обгрунтовані
висновки.

Вважаємо за необхідним та доречним у період між
датою фінансової звітності та датою звіту аудитора,
додатково до аудиторських процедур виконати наступні
дії:

Здійснити оглядову перевірку для отримання розу-
міння будь-яких процедур, здійснених управлінським
персоналом з метою забезпечення виявлення всіх подій
після звітного періоду.

(б) Зробити запити.
Звертаємо увагу, що при здійсненні запитів до уп-

равлінського персоналу про те, чи відбулися будь-які
події після звітного періоду, які могли б вплинути на
фінансову звітність, САД має зробити акцент, наприк-
лад: а) нових позик, зобов'язань або нових гарантій;
б)  планування продаж або придбання активів;
в) збільшення капіталу або випуску боргових інстру-
ментів, таких як випуск нових акцій чи облігацій; г) зроб-
лених незвичайних бухгалтерських коригувань та подій,
які стосуються перевірки облікових оцінок або забез-
печень, відображених у фінансовій звітності; або будь-
яких подій, які стосуються відновлення активів.

(в) Ознайомитися з протоколами засідань, якщо
вони є, за участю власників суб'єкта господарювання,

Варіації Визначення 
Дата фінансової 
звітності  

Дата, на яку припадає кінець найостаннішого 
періоду, який охоплює фінансова звітність. 

Дата затвердження 
фінансової 
звітності  

Дата, коли всі звіти, що входять до складу 
фінансової звітності, включаючи відповідні 
примітки, були складені, а ті, кого наділено 
визнаними повноваженнями, підтвердили, що 
вони несуть відповідальність за цю фінансову 
звітність. 

Дата звіту 
аудитора  

Дата, якою аудитор датує звіт аудитора щодо 
фінансової звітності відповідно до МСА 700 
«Формування думки та складання звіту щодо 
фінансової звітності», яка не може бути раніше 
ніж дата затвердження фінансової звітності. 

Дата 
оприлюднення 
фінансової 
звітності  

Дата, коли звіт аудитора і фінансова звітність, що 
підлягала аудиту, стали доступними третім 
сторонам. 

 

Таблиця 1. Варіації дат у контексті розгляду питання
подальших подій

Джерело: систематизовано та деталізовано автором на

підставі [2; 7].
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його управлінського персоналу та тих, кого наділено
найвищими повноваженнями, що проводилися після
дати фінансової звітності, та здійснити запити щодо
питань, які обговорювалися на тих засіданнях, прото-
коли яких недоступні [4];

(г) Проаналізувати останню подальшу проміжну
фінансову звітність суб'єкта господарювання, якщо вона
є.

(д) Розглянути, чи можуть бути потрібними письмові
запевнення щодо певних подій після звітного періоду
для підтвердження інших аудиторських доказів і, отже,
отримання прийнятних аудиторських доказів у достат-
ньому обсязі.

Зазначаємо, що якщо так події виявлені, то САД
повинен проаналізувати правильність їх обліку й адек-
ватність розкриття інформації про них у фінансовій
звітності суб'єкта господарювання (далі — СГ).

Якщо управлінський персонал СГ вносить зміни у
фінансову звітність, САД слід здійснити необхідні за та-
ких обставинах аудиторські процедури й надати управлі-
нському персоналу СГ звіт незалежного аудитора по
зміненій фінансовій звітності, датований не раніше дати
затвердження( підписання) зміненої фінансової звітності.

Якщо управлінський персонал СГ не вносить зміни
у фінансову звітність, у той час як САД вважає це за
необхідним, то останній складає модифікований звіт
аудитора.

Аудиторські процедури щодо фінансової звітності
після дати звіту аудитора, але до дати оприлюднення
фінансових звітів

САД не зобов'язаний виконувати будь-які ауди-
торські процедури щодо фінансової звітності після дати
звіту аудитора. Протягом періоду, що починається з
дати звіту аудитора, відповідальність за інформування
САД про факти, які можуть вплинути на фінансову

звітність, несе управлінський персонал суб'єкта госпо-
дарювання.

Проте, якщо після дати звіту аудитора, але до дати
оприлюднення фінансової звітності САД стає відомим
факт, який, якби був САД відомий на дату звіту аудито-
ра, міг би призвести до внесення ним змін до звіту ауди-
тора, САД повинен:

— обговорити це питання з управлінським персона-
лом або, де це доречно, з тими, кого наділено найвищи-
ми повноваженнями;

— визначити, чи потрібно вносити зміни до фінан-
сової звітності і, якщо так, то зробити запити, як уп-
равлінський персонал має намір вирішити це питання у
фінансовій звітності;

— вимагати від управлінського персоналу суб'єкта
господарювання внесення відповідних змін у дану
фінансову звітність, якщо такі події суттєво впливають
на фінансову звітність.

Якщо управлінський персонал вносить зміни до
фінансової звітності, САД повинен:o виконати ауди-
торські процедури, необхідні за обставин щодо зміни;o
надати новий звіт аудитора щодо зміненої фінансової
звітності, який не повинен датуватися раніше, ніж дата
затвердження зміненої фінансової звітності. До ново-
го звіту аудитора слід внести пояснюючий параграф,
який стосується приміток до фінансової звітності, у
яких більш докладно висвітлюються підстави для пере-
гляду раніше підготовленої фінансової звітності та звіту
аудитора [7].

Якщо управлінський персонал не вносить зміни до
фінансової звітності, а САД вважає, що фінансову
звітність необхідно змінити, тоді:

— якщо звіт аудитора ще не було надано, аудитор
повинен модифікувати думку, а потім надати звіт ауди-
тора [4];

Рис. 1. Деталізація подій, які не вимагають коригування після звітного періоду та приводять до розкриття(оновлення)
інформації у фінансовій звітності

Джерело: власна пропозиція.
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— якщо звіт аудитора вже було надано, аудитор по-
винен повідомити управлінський персонал і тих, кого
наділено найвищими повноваженнями, що вони не по-
винні оприлюднювати фінансову звітність третім осо-
бам до внесення всіх необхідних змін.

Якщо незважаючи на це фінансова звітність була
оприлюднена у подальшому без необхідних змін, САД
повинен вжити належних заходів, щоб застерегти від до-
віри до звіту аудитора.

Аудиторські процедури щодо перевірки фактів, ви-
явлених після дати оприлюднення фінансових звітів, у
тому числі щодо подальших подій, спричинених спала-
хом COVID-19

Після оприлюднення фінансової звітності САД не
зобов'язаний виконувати будь-які аудиторські проце-
дури стосовно такої фінансової звітності. Проте, МСА
720 "Інша інформація" (переглянутий) містить вимоги
та надає керівництво щодо іншої інформації, отрима-
ної після дати звіту аудитора[2]. Отже, якщо після того
як фінансова звітність була оприлюднена, САД стає
відомий факт, який, якби він був відомий САД на дату
звіту аудитора, міг призвести до внесення змін САД до
звіту аудитора, у тому числі щодо подальших подій,
спричинених спалахом COVID-19, САД повинен:o
обговорити це питання з управлінським персоналом;o
визначити, чи потребує фінансова звітність внесення
змін;oзробити запит про те, як управлінський персонал
збирається вирішити це питання у фінансовій звітності.

Якщо управлінський персонал вносить зміни до
фінансової звітності, САД повинен:o виконати ауди-
торські процедури, необхідні щодо зміни;o в и к о н а т и
огляд заходів, вжитих управлінським персоналом для
забезпечення того, щоб будь-яка особа, яка отримала
раніше оприлюднену фінансову звітність разом із відпо-
відним звітом аудитора, була повідомлена про цю
ситуацію;o змінити звіт аудитора або надати новий звіт
аудитора — включити пояснювальний параграф або
пояснювальний параграф з інших питань, що містить
посилання на примітку в фінансовій звітності, в якій
більш докладно зазначається причина зміни раніше оп-
рилюдненої фінансової звітності та попереднього звіту
аудитора, наданого САД.

Якщо управлінський персонал не вживає необхідних
заходів для забезпечення того, щоб будь-яка особа, яка
отримала раніше оприлюднену фінансову звітність, була
повідомлена про цю ситуацію, і не змінює фінансову
звітність за обставин, а САД вважає, що вона (фінансо-
ва звітність) повинна бути змінена, САД повинен повідо-
мити управлінський персонал (тих, кого наділено най-
вищими повноваженнями), що САД буде вживати за-
ходів, щоб застерегти від довіри до звіту аудитора у
майбутньому [8].

Необхідність у перегляді фінансової звітності й ви-
дача нового звіту аудитора може не виникнути, якщо
наближається дата опублікування фінансової звітності
за наступний період. У цьому випадку у новій фінан-
совій звітності повинна бути розкрита відповідна
інформація.

Усі виконані САД аудиторські процедури відносно
фактів(подій), що відбувалися як до дати звіту аудито-
ра, так і після цієї дати, й всі рішення САД за такими
фактами(подіями) мають бути у обов'язковому поряд-
ку відображені в робочих документах САД.

ВИСНОВКИ
Отже, враховуючи основні ознаки та властивості

МСА 560, а також виняткові обставини, до яких можуть
бути віднесені факти, які стали відомі аудитору після
дати звіту незалежного аудитора, але які існували на цю
дату та які, якби були відомі тоді, могли б спричинити
внесення змін до фінансової звітності або модифікацію
САД звіту аудитора, вважаємо доречним застосуванням
дієвих аудиторських процедури, які здійснюються у
відповідь на оцінені ризики суттєвого викривлення

фінансової звітності внаслідок впливу подальших подій,
у т.ч. спричинених спалахом пандемії COVID-19 саме
після дати оприлюднення фінансової звітності.
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PHILOSOPHY OF LAND ZONING IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF TERRITORIAL-SPATIAL
PLANNING OF LAND USE OF TERRITORIAL COMMUNITIES

Обгрунтовано, що землевпорядне зонування земель включає такі види: територіальне зонування зе-
мель, функціональне зонування земель, містобудівне зонування територій, земельно-оціночне зонуван-
ня територій населених пунктів, кадастрове зонування земель, природоохоронне функціональне зону-
вання територій. Територіальне зонування земель за типами (підтипами) землекористування включає
окремі елементи містобудівного та природоохоронного функціонального зонування територій. Його скла-
довими є дозволене використання земель, екологічне зонування землекористування, ерозійне зонуван-
ня земель та ін. Обгрунтовано, що в системі природокористування ключове місце займає система земле-
користування, оскільки вона є просторовим базисом розвитку інших галузей природокористування.
Підсистема землекористування має ув'язуватися з іншими підсистемами (лісокористування, водокорис-
тування, надрокористування, користування тваринним світом) і лише їх спільний гармонічний розви-
ток дозволить створити систему природокористування, що відповідає принципу сталого розвитку. Зап-
ропонована схема взаємозв'язку різних підсистем системи природокористування в якій система земле-
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аналіз понятійного апарату становить важливу ча-

стину будь якого дослідження, оскільки з'ясування сут-
ності і змісту основних термінів, що використовуються
в науці та практиці, дозволить сформувати необхідну
базу для досягнення мети та виконання завдань зону-

користування як ядро системи природокористування вимагає найбільшої уваги, оскільки вона: має най-
більше конфліктних інтересів; надає прямий вплив на всі інші підсистеми; має розвинену систему обліку
та контролю з боку землеустрою та державного земельного кадастру. Розроблено схему існуючої систе-
ми землекористування, основними елементами якої є: "Використання і охорона земель та інших природ-
них ресурсів", "Оцінка результатів землекористування", "Перерозподіл земельних ділянок та прав на
них". Для формування сталого (збалансованого) розвитку територіальних громад запропоновано допов-
нити систему землекористування елементом "Планування режиму землекористування", що є держав-
ним механізмом регулювання системи землекористування, надавши йому еколого-соціально-економіч-
не орієнтування. Визначено, що територіальне зонування земель за типами (підтипами) землекористу-
вання, а не території, як основної складової територіально-просторового планування землекористуван-
ня територіальних громад на засадах сталого розвитку, дозволить: оптимізувати структуру земельних
угідь а відповідно зменшити розораність і антропогенне навантаження та покращити екологічну
стабільність землекористування; провести впорядкування меж землеволодінь і землекористувань відпо-
відно до ландшафтів; перерозподілити земельні ресурси на основі сучасних науково-технічних досяг-
нень; глибоко диференціювати види використання земель; сформувати та внести у державний земель-
ний кадастр обмеження (обтяження) у використанні земель та інших природних ресурсів; прискорити
передачу земель державної власності в комунальну; сформувати територіально-просторову інвестицій-
ну привабливість землекористування; прискорити екологізацію і капіталізацію землекористування; роз-
вантажити органи державної влади та місцевого самоврядування від необхідності ухвалення рішення
про надання земельної ділянки; і, головне, завершити земельну реформу в Україні.

It is substantiated that land management zoning includes the following types: territorial zoning of lands,
functional zoning of lands, urban zoning of territories, land assessment zoning of settlements' territories, cadastral
zoning of lands, and nature protection functional zoning of territories. Territorial zoning of lands by types
(subtypes) of land use includes some elements of urban and environmental functional zoning of territories. Its
components are the permitted use of lands, ecological zoning of land uses, erosion zoning of lands, etc. It is
substantiated that the system of land use occupies a key place in the system of nature management, as it is the
spatial basis for the development of other branches of nature management. The subsystem of land use should be
connected with other subsystems (forest use, water use, subsoil use, use of fauna) and only their joint harmonious
development will allow the creation of nature use system that meets the principle of sustainable development. A
scheme of interconnections between various subsystems of the system of nature management is proposed, in
which the land use system, as the core of the system of nature management, requires the most attention, because
it: has the most conflicting interests; has a direct impact on all other subsystems; has a developed system of
accounting and control by land management and state land cadastre. A scheme of the existing land use system
has been developed, the main elements of which are: "Use and protection of lands and other natural resources",
"Assessment of land use results", "Redistribution of land plots and rights to them". To form a sustainable (balanced)
development of territorial communities, it is proposed to supplement the land use system with "Planning the
land use regime" element, which is the state mechanism for regulating the land use system, giving it the
environmental and socio-economic orientation. It has been determined that the territorial zoning of lands
according to the types (subtypes) of land use, and not the territory, as the main component of the spatial planning
of land use of territorial communities based on sustainable development will allow to: optimize the structure of
land and, accordingly, reduce plowing and anthropogenic load; organize the boundaries of land tenures and
land uses in accordance with the landscapes; redistribute land resources on the basis of modern scientific and
technical achievements; deeply differentiate types of land use; form and add to the state land cadastre restrictions
(encumbrances) in the use of land and other natural resources; accelerate the transfer of state-owned lands to
communal ones;  form the territorial-spatial investment attractiveness of land use; accelerate the greening and
capitalization of land use; lessen the burden of state authorities and local self-governments in the need to make
a decision on the provision of land plots; and, most importantly, to complete the land reform in Ukraine.

Ключові слова: зонування земель за типами (підтипами) землекористування, містобудівне зонування, фун-
кціональне зонування земель, система землекористування, сталий розвиток, стале землекористування.

Key words: land zoning by types (subtypes) of land use, urban zoning, functional land zoning, land use system,
sustainable development, sustainable land use.

вання земель. Відсутність легальних визначень термінів,
що використовуються в законодавстві, часто породжує
дискусії, у тому числі щодо їх сутності, змісту, місця в
системі галузі використання та охорони земель і (або)
галузі земельних відносин, а також співвідношення з
іншими поняттями. Не стала винятком у цьому контексті
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і ситуація з визначенням поняття "зонування земель".
Зазначений термін використовується в земельному ко-
дексі України та інших законодавчих актах, однак його
легальне визначення відсутнє. Слід зазначити, що у зем-
левпорядній науці значну увагу приділено досліджен-
ню окремих питань правового регулювання зонування
територій а не земель.

Згідно статті 180 Земельного кодексу України [1]
"зонування земель здійснюється в межах територій те-
риторіальних громад. При зонуванні земель встановлю-
ються вимоги щодо допустимих видів забудови та іншо-
го використання земельних ділянок у межах окремих
зон. Зонування земель здійснюється відповідно до за-
кону". Проте такий закон відсутній. В проекті закону
України "Про зонування земель" [2] визначено, що зо-
нування земель — поділ земель адміністративно-тери-
торіальних утворень відповідно до категорій земель,
типів землекористування. Проте, уніфікованого підхо-
ду до визначення змісту зонування земель Україні, як
основної складової територіально-просторового плану-
вання землекористування територіальних громад на
засадах сталого розвитку, в даний час не сформувало-
ся.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є дослідження філософії розвитку

зонування земель в Україні як основної складової те-
риторіально-просторового планування землекористу-
вання територіальних громад на засадах сталого роз-
витку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В науковій літературі щодо зонування земель йдуть
вже давно дискусії. Зокрема, А. Третяк, В. Другак,
О. Дорош в статті "Концептуальні основи зонування зе-
мель для управління земельними ресурсами за межами
населених пунктів" найбільш повно обгрунтували
сутність зонування земель як землевпорядний процес
щодо формування правового режиму та землевпоряд-
ного регламенту землекористування [3]. В подальшому
А.М. Третяк у своїй праці "Землеустрій в Україні: тео-
рія, методологія" [4, с. 521] удосконалює це визначен-
ня, зокрема: зонування земель за їх категоріями та ти-
пами землекористування — це землевпорядно-правові
дії щодо визначення меж (зон) земель за їх категоріями
та типами (підтипами) землекористування (видах вико-
ристання) з врахуванням еколого-економічної придат-
ності земель та формуванню правового режиму земле-
користування в зонах. Одночасно ним зазначається, що
зонування земель базується на таких основних принци-
пах:

— забезпечення екологічних пріоритетів землеко-
ристування;

— розподілу по доцільному використанню за сту-
пенем еколого-економічної придатності, суспільної
(природоохоронної, історико-культурної, наукової, ре-
сурсної) або містобудівної цінності земель;

— відкритості інформації із зонування;
— громадського обговорення на усіх етапах визна-

чення правового режиму земельних ділянок в межах
кожної зони;

—  обов'язковості дотримання встановленого пра-
вового режиму землекористування в зонах для фізич-
них і юридичних, та органів виконавчої влади і місцево-
го самоврядування.

Під типом землекористування розумілося — різно-
вид використання земель в межах однієї категорії зе-
мель, що визначає дозволені види використання земель
в залежності від їх еколого-економічної придатності і
соціально-економічних потреб. В подальшому у своїх
працях [5] поняття типу (підтипу) землекористування
удосконалюється, зокрема як різновид використання
земель відповідно до певної типологічної ознаки: су-

спільних та соціально-економічних потреб, еколого-
економічної придатності, основного виду використан-
ня земель із врахуванням не тільки їх придатності а і
цінності інших природних ресурсів.

У законі України "Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо планування використан-
ня земель" від 17 червня 2020 року № 711-IX викорис-
товує два терміни "зонування земель" і "зонування те-
риторії" які за своєю сутністю не є тотожними, розгля-
немо ці поняття. Так, згідно статті 1 закону України
"Про охорону земель" земля — поверхня суші з грунта-
ми, корисними копалинами та іншими природними еле-
ментами, що органічно поєднані та функціонують ра-
зом з нею [6]. Згідно статті 13 Конституції України зем-
ля є об'єктом права власності [7]. Разом з тим, згідно
статті 1 закону України "Про регулювання містобудів-
ної діяльності" територія — це частина земної поверхні
з повітряним простором та розташованими під нею над-
рами у визначених межах (кордонах), що має певне гео-
графічне положення, природні та створені в результаті
діяльності людей умови і ресурси [8]. Відмітимо те, що
територія не може бути об'єктом права власності, а
відповідно об'єктом земельних правових, економічних,
екологічних відносин.

Аналіз законодавства та наведених позицій вчених
дозволяє зробити висновок про наявність у законо-
давстві і науковій літературі двох підходів до зонуван-
ня земель і територій: в широкому та вузькому ро-
зумінні. У вузькому значенні зонування земель ототож-
нюється з містобудівним зонуванням територій. У ши-
рокому сенсі зонування земель включає сукупність
різних видів зонування, зокрема: територіальне зону-
вання земель, функціональне зонування земель, місто-
будівне зонування територій, земельно-оціночне зону-
вання територій населених пунктів, кадастрове зонуван-
ня земель, природоохоронне функціональне зонуван-
ня територій (рис. 1).

На нашу думку, дотримання вузького підходу до
зонування земель спричиняє заперечення самої можли-
вості існування інших видів зонування, об'єктом яких
виступають землі і землекористування, залежно від як-
існого стану та функціонального використання земель.
Реалізації вузького підходу до зонування земель пере-
шкоджає наявність у законодавстві норм, що регулю-
ють суспільні відносини, пов'язані з іншими видами зо-
нування (які не є землевпорядним  або містобудівним
зонуванням).

У свою чергу розгляд зонування земель у широко-
му сенсі сприяє систематизації передбачених законодав-
ством та досить розрізнених видів зонування земель.
Дослідження зонування земель, особливо за типами
(підтипами) землекористування, дозволяє застосувати
інтегрований і диференційований підходи до зонуван-
ня земель. У рамках інтегрованого підходу можна ком-
плексно досліджувати зонування земель за типами
(підтипами) землекористування та сприяти формуван-
ню системи підвидів функціонального зонування земель.
Як видно із рис. 1 територіальне зонування земель за
типами (підтипами) землекористування включає окремі
елементи містобудівного та природоохоронного функ-
ціонального зонування територій.

У межах диференційованого підходу до зонування
земель можна відокремлено розглянути кожен вид фун-
кціонального зонування земель, у тому числі, виділити
специфіку як кожного підтипу землекористування так
і виду функціонального зонування. Широкий підхід до
зонування земель сприятиме систематизації та розвит-
ку норм про зонування земель стосовно усіх їх кате-
горій. Таким чином, широкий підхід до зонування зе-
мель є кращим.

Характерно, що зонування земель у такому підході
розглядається як правовий захід. Водяться поняття
функціональне використання земель як різновид вико-
ристання земельної ділянки відповідної категорії земель
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та цільового призначення, встановлений з урахуванням
економічної доцільності, що провадиться на ній та доз-
воленого використання земель. Різновиди  використан-
ня земель визначаються на підставі документації із
землеустрою, які характеризуються складом земель-
них угідь та функціональним використанням земель.
Відповідно формулюється визначення правового ре-
жиму земельної ділянки як встановлені правовими нор-
мами порядок та умови використання за цільовим при-
значенням та дозволеним використанням земель в ме-
жах їх категорій та типів (підтипів) землекористуван-
ня і землевпорядний регламент як затверджені в уста-
новленому порядку текстові матеріали, що визначають
параметри дозволеного використання земель (режим
землекористування) та допустимі зміни цих пара-
метрів.

Зонування земель — це окремий розділ землевпо-
рядного проектування, що включає:

— аналіз інформації про типи (підтипи) землекори-
стування та вихідні дані, обов'язкові при підготовці до-
кументів територіально-просторового планування та
регламентів (правил) використання і охорони земель та
інших природних ресурсів;

— нанесення меж та виявлення існуючих умов, об-
межень (обтяжень), зон з особливими умовами викори-
стання земель, нормативно-технічних можливостей з
використання земель, представлених у документації
комплексної оцінки землекористування;

— планування використання та охоро-
ни земель і інших природних ресурсів, про-
сторової організації та основних пара-
метрів розвитку землекористування шля-
хом встановлення функціональних зон,
схем розвитку землевпорядної інфраструк-
тури, резервованих зон розвитку землеко-
ристування, зон планованого розміщення
територій і об'єктів природно-заповідного
фонду, будівництва, рекреації тощо.

Оскільки  у статті 25 закону України
"Про землеустрій" визначено, що "Особ-
ливим видом такої документації є доку-
ментація із землеустрою, яка одночасно
є містобудівною документацією, — ком-
плексні плани просторового розвитку те-
риторій територіальних громад, гене-
ральні плани населених пунктів, детальні
плани територій" то "зонування земель" і
"зонування територій" повинні узгоджу-
ватися і направлені на забезпечення ста-
лого розвитку як землекористування так
і територій територіальних громад. В цьо-
му зв'язку важливим є визначення функ-
цій "територіального зонування земель"
та "містобудівного зонування".

Згідно статті 1 закону України "Про
містобудівну діяльність" [8] "функціональ-
на зона території — це визначена комплек-
сним планом просторового розвитку тери-
торії територіальної громади, генеральним
планом населеного пункту, планом зону-
вання території частина території терито-
ріальної громади, щодо якої визначений
певний набір дозволених (переважних (ос-
новних) та супутніх) видів цільового при-
значення земельних ділянок та відповідно
до законодавства встановлені обмеження
у використанні земель у сфері забудови".
Отже, слід погодитись із С.М Волковим,
який вказує, що "містобудівне зонування
є лише частиною територіального земле-
впорядного зонування, яке значно ширше
за змістом і поширюється не тільки на те-
риторію, де встановлюються містобудівні
регламенти, але і на всі землі країни" [9].

На жаль, територіальне зонування земель пов'яза-
не не тільки із соціальними проблемами суспільства, а й
об'єктивними обмеженнями що належать суспільству
ресурсів як чинників виробництва, зокрема, земельних
та інших природних. Обмеження можливості викорис-
тання природи явно проявляється не тільки на рідкісних
ресурсах, які завжди були в нестачі, а вже на раніше не-
вичерпних: кисні, питній воді, біологічних ресурсах, зем-
лях придатних для проживання, лісах. Проблему уск-
ладнює той факт, що більшість природних ресурсів, які
людство використовує, є активними елементами навко-
лишнього середовища, вони беруть участь у різних
хімічних та фізичних кругообігах, у тому числі й у живій
природі. Таким чином, подальший безмежний розвиток
економіки може призвести до надмірного використан-
ня ресурсів, вилучення їх із природних кругообігів, не-
обхідних для життя у звичному для нас вигляді, що може
призвести до тотальної катастрофи для всього людства.
Сформульована економічна проблема поставлена перед
світом вже давно, а рішення для неї запропоновано лише
нещодавно — сформовано концепцію сталого розвит-
ку. Сталий розвиток (sustainable development — англ.,
устойчивое развитие — рус.) — це "такий розвиток країн
і регіонів, коли економічне зростання, матеріальне ви-
робництво і споживання, а також інші види діяльності
суспільства відбуваються в межах, які визначаються
здатністю екосистем відновлюватися, поглинати заб-
руднення і підтримувати життєдіяльність теперішніх та

Рис. 1. Логічно-змістовна схема видів зонування земель
і територій та їх взаємозв'язок

Рис. 2. Логічно-змістовна схема структури системи
природокористування
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майбутніх поколінь" [10]. Отже,
сталий розвиток виводить людство
межі господарської ємності біос-
фери. Як визначити межі госпо-
дарської ємності біосфери, дізна-
тися межу обсягів вилучення при-
родних ресурсів? Для цього необ-
хідно взаємопов'язати два проти-
лежні процеси — процес госпо-
дарської діяльності людини, при
якому відбувається вилучення при-
родних ресурсів, і їх відновлення в
природі. Найбільш підходящим ме-
тодом ув'язування цих динамічних
процесів є моделювання системи
природокористування, що включає
блоки "вилучення природних ре-
сурсів", "повернення перероблених
продуктів" і "відновлення природ-
них ресурсів".

В системі природокористуван-
ня ключове місце займає система
землекористування, оскільки вона
є просторовим базисом розвитку інших галузей приро-
докористування. Підсистема землекористування має
ув'язуватися з іншими підсистемами і лише їх спільний
гармонічний розвиток дозволить створити систему при-
родокористування, що відповідає принципу сталого
розвитку. На рис. 2 пропонується схема взаємозв'язку
різних підсистем системи природокористування.

Розглянута система землекористування як ядро си-
стеми природокористування вимагає найбільшої уваги,
оскільки вона:

— має найбільше конфліктних інтересів;
— надає прямий вплив на всі інші підсистеми;
— має розвинену систему обліку та контролю з боку

землеустрою та державного земельного кадастру.
В цьому зв'язку, для системи землекористування

необхідно дати їй визначення, виявити її структуру та
визначити внутрішні та зовнішні взаємозв'язки.

Система землекористування — це складна соціо-
еколого-економічна система, що забезпечує процес ви-
користання та обігу земель і інших природних ресурсів,
що тісно пов'язані із земельною ділянкою. З визначен-
ня видно, що вона складається з двох підсистем — підси-
стеми користування та обігу земельних ділянок. Ці дві
підсистеми перебувають у антагоністичних взаємозв'-
язках, тобто земля як ключовий об'єкт цих підсистем є
інваріантом однієї системи, коли для іншої вона
змінюється. Іншими словами, для системи користуван-
ня землею факт обігу земельних ділянок є точкою
біфуркації, як і для системи обігу земельних ділянок,
час появи необхідності їх обігу є точкою біфуркації.

З економічної точки зору система землекористуван-
ня повинна функціонувати в режимі використання доти,
доки не з'явиться ефективніший спосіб використання
земель. У час, коли відбувається перерозподіл земель,
визначається найефективніший спосіб їх використання,
і система землекористування продовжує функціонува-
ти в новому режимі. Ця боротьба протилежних дій доз-
воляє системі землекористування перебувати у стабіль-
ному стані розвитку. Розглянемо докладніше систему
землекористування. На рис. 3 приведена логічно-
змістовна схема існуючої системи землекористування,
що відображає її елементи, внутрішні та зовнішні зв'яз-
ки. Опис елементів та їх зв'язків необхідно розпочати з
елемента "Використання і охорона земель та інших при-
родних ресурсів", оскільки сьогодні можна говорити, що
вся територія задіяна у господарську діяльність люди-
ни. Елемент  "Використання і охорона земель та інших
природних ресурсів" має один зовнішній зв'язок — спо-
живання природних ресурсів. Для системи землекорис-
тування цей зв'язок є зовнішнім через те, що вона не є
частиною природи, а призначена для перетворення при-

родних ресурсів у дохід, що є зовнішнім зв'язком цього
ж елемента. В елементі "Оцінка результатів землекори-
стування" відбувається визначення подальшого руху
всієї системи землекористування. Якщо результат ви-
користання земель та інших природних ресурсів (зем-
лекористування) задовольняє суспільство з урахуван-
ням альтернативних варіантів використання, то відбу-
деться повторення режиму землекористування. Інакше
знадобиться "Перерозподіл земельних ділянок та прав
на них" із залученням накопичених інвестицій. Коли нам
стала відома структура та взаємозв'язок системи зем-
лекористування, необхідно оцінити її стійкість. Розгля-
даючи кінетику системи землекористування за умов нео-
бмежених зовнішніх ресурсів (планова економіка), мож-
на побачити, що система стабільна переважають у всіх
режимах функціонування. Розглядаючи систему в умо-
вах обмеженості інвестицій (індустріальна економіка),
що залучаються в елементі "Перерозподіл земельних
ділянок та прав на них", необхідно відзначити її колапс
у разі нестачі інвестицій за необхідності зміни режиму
землекористування. Колапс іншого характеру відбу-
деться у разі нестачі природних ресурсів для землеко-
ристування. І тут результати використання земель та
інших природних ресурсів будуть негативними і вима-
гатимуть безумовного перегляду.

Для недопущення наступлення такого результату
необхідно дотримуватися умову перевищення ефектив-
ності системи землекористування над суспільно прий-
нятною, при цьому важливо враховувати, що розгля-
дається не інтегральна ефективність, а ефективність ви-
користання кожного компонента природних ресурсів
окремо. При низькій ефективності або недостатній
оцінці будь-якого компонента природних ресурсів ви-
никає ланцюгова реакція системи, що веде до відкладе-
ного колапсу через брак капіталу зміни режиму земле-
користування.

В умовах проблем зміни клімату стає зрозумілою
проблема нестабільності природного середовища, яка
є основою для системи природокористування та систе-
ми землекористування зокрема. До умов сталості
(збалансованості) системи землекористування додаєть-
ся умова сталості самого природного середовища —
біосфери, тому що при його нестійкості відбуватимуть-
ся не прогнозовані події, які не враховуються при прий-
нятті рішення про зміну системи землекористування, що
призводитиме до постійної потреби у її зміні і, як на-
слідок, неефективного використання капіталу. Якщо
розглядати критерії сталого розвитку системи земле-
користування, то можна виділити традиційні критерії —
частота зміни режиму землекористування, термін зна-
ходження землекористування в існуючих межах, нові

Рис. 3. Логічно-змістовна схема існуючої системи землекористування
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(характерні для індустріальної економіки) — ефек-
тивність системи землекористування, капіталомісткість
системи землекористування, землемісткість, валова до-
дана вартість, земельна рента та новітні (характерні для
постіндустріальної економіки) — екологічні збитки,
завдані системою землекористування, асиміляційний
потенціал, коефіцієнт природної захищеності території.

Крім наведених критеріїв стійкості системи земле-
користування, в умовах ринкової економіки виник дуже
важливий критерій (соціальний) — це справедливість
розподілу земельних та інших природних ресурсів між
учасниками господарської діяльності, низька оцінка
терезів, що спричиняють соціальні вибухи. Поняття
"сталий розвиток" як і "стале землекористування" є на
сьогоднішній день досить невизначеним у силу ймовір-
нісного значення його наступу, або навіть невизначеним,
тому пропонується замінити його поняттям "розвиток
на основі раціональних очікувань". Це поняття має на
увазі, що розвиток системи відбуватиметься за сце-
нарієм, що має найбільшу ефективність. Цей підхід доз-
воляє створювати цілком реалістичні прогнози розвит-
ку системи землекористування, а за умови використан-
ня його як інструмент планування зарекомендує себе як
ефективний механізм регулювання системи землекори-
стування.

Поняття "раціональне очікування" займає ключове
місце теорії раціонального очікування, висунутої
Д. Мутом і розвиненої Р. Лукасом, яку він 1995 року от-
римав Нобелівську премію. Теорія раціональних (лат.
rationalis — розумний) очікувань — теоретична основа,
згідно з якою формування очікувань майбутньої еко-
номічної системи відбувається не тільки на основі екст-
раполяції тенденцій розвитку в минулому, але й на ос-
нові аналізу майбутніх можливостей [11]. На противагу
адаптивним очікуванням раціональні очікування орієн-
товані більше у майбутнє, ніж минуле. Р.-Е. Лукас ви-
ходить із того, що економічні суб'єкти не схильні па-
сивно очікувати на зміни економічного курсу. Спираю-
чись на широку інформацію, вони передбачають мож-
ливі наслідки грошово-кредитної та фінансово-бюджет-
ної політики, приймають раціональні рішення, здатні
збалансувати дії державних структур. Підприємці, до-
машні господарства не просто екстраполюють процеси
та тенденції, а прагнуть охопити суть та логіку дій тих,
хто здійснює регулювання економіки. Вчений вважає,
що не можна розглядати споживачів та підприємців
лише як об'єкти макрорегулювання. "У них є свої мізки,
і очікування людей також важливі для економіки, як і
економічна політика уряду" [11].

Ця концепція говорить про те, що дії учасників гос-
подарських, та і земельних, відносин будуються на

підставі того припущення, що
вони мають повну інформацію про
те, що відбувається і мають пра-
вильне уявлення про механізми
ринку, на підставі чого діють рац-
іонально, хоч і суб'єктивно. Дана
концепція дозволяє передбачити
вибір учасниками критеріїв оцін-
ки варіантів дій, на підставі чого
прогнозувати їхню поведінку, за-
безпечуючи їх оптимальне по-
єднання. Для цього в систему зем-
лекористування необхідно запро-
вадити додатковий елемент "Пла-
нування режиму землекористу-
вання", що є державним механіз-
мом регулювання системи земле-
користування, надавши йому еко-
лого-соціально-економічне орієн-
тування. Повертаючись до рис. 3
"Логічно-змістовна схема існую-
чої системи землекористування",
відповідно до висунутої пропо-

зиції про використання підходу раціонального очікуван-
ня, її необхідно доповнити новим блоком "Планування
розвитку землекористування" (рис. 4).

У цьому блоці аналізується інформація, що отри-
мана про зовнішні умови, в яких розвивається систе-
ма землекористування, і про думку науки та експертів
про напрямок розвитку землекористування та обра-
них критеріях учасників. Все це дозволить знайти оп-
тимальне, можливо компромісне рішення про подаль-
ший шлях розвитку землекористування шляхом його
оптимального перерозподілу. Елемент "Планування
розвитку землекористування" є ключовим у запропо-
нованому еколого-соціально-економічному механізмі
державного регулювання системи землекористуван-
ня. Він впливає на два елементи системи землекорис-
тування — це елементи "Перерозподіл земельних
ділянок та прав на них" та "Оцінка результатів земле-
користування".

На елемент перерозподілу земельних ділянок та
прав на них новий елемент впливає шляхом запро-
вадження зонування земель за типами (підтипами)
землекористування — Комплексного плану просто-
рового розвитку землекористування (територій) те-
риторіальних громад, що визначає пріоритетний ре-
жим землекористування. А на елемент "Оцінка ре-
зультатів землекористування" — шляхом встанов-
лення критеріїв оцінки ефективності землекорис-
тування, наприклад, встановлення гранично допус-
тимого співвідношення земельних угідь за функці-
ями використання,  максимально допустимих об-
сягів деградації земель та інших природних ре-
сурсів, антропогенного навантаження на землеко-
ристування та ін.

Територіальне зонування земель за типами (підти-
пами) землекористування, а не території, дозволить:

— оптимізувати структуру земельних угідь а відпо-
відно зменшити розораність і антропогенне навантажен-
ня та покращити екологічну стабільність землекорис-
тування;

— провести впорядкування меж землеволодінь і зем-
лекористувань відповідно до ландшафтів;

— перерозподілити використати земельні ресурси
для зменшення впливу зміни клімату;

— диференціювати види використання земель шля-
хом розширення площ нетрадиційного землекористу-
вання;

— сформувати та внести у державний земельний
кадастр обмеження (обтяження) у використанні земель
та інших природних ресурсів;

— прискорити передачу земель державної власності
в комунальну;

Рис. 4. Логічно-змістовна структура моделі системи землекористування
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— сформувати територіально-просторову інвести-
ційну привабливість землекористування;

— прискорити екологізацію і капіталізацію земле-
користування;

— впорядкувати обіг сільськогосподарських земель-
них ділянок;

— і, головне, завершити реформу земельного уст-
рою в Україні.

ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

РОЗВІДОК
Обгрунтовано, що землевпорядне зонування зе-

мель включає такі види: територіальне зонування зе-
мель, функціональне зонування земель, містобудівне
зонування територій, земельно-оціночне зонування
територій населених пунктів, кадастрове зонування
земель, природоохоронне функціональне зонування
територій. Територіальне зонування земель за типа-
ми (підтипами) землекористування включає окремі
елементи містобудівного та природоохоронного фун-
кціонального зонування територій. Його складовими
є дозволене використання земель, екологічне зону-
вання землекористування, ерозійне зонування земель
та ін.

Обгрунтовано, що в системі природокористуван-
ня ключове місце займає система землекористуван-
ня, оскільки вона є просторовим базисом розвитку
інших галузей природокористування. Підсистема
землекористування має ув'язуватися з іншими підси-
стемами (лісокористування, водокористування, над-
рокористування, користування тваринним світом) і
лише їх спільний гармонічний розвиток дозволить
створити систему природокористування, що відпо-
відає принципу сталого розвитку. Запропонована
схема взаємозв'язку різних підсистем системи при-
родокористування в якій система землекористуван-
ня як ядро системи природокористування вимагає
найбільшої уваги, оскільки вона: має найбільше кон-
фліктних інтересів; надає прямий вплив на всі інші
підсистеми; має розвинену систему обліку та конт-
ролю з боку землеустрою та державного земельно-
го кадастру.

Розроблено схему існуючої системи землекори-
стування, основними елементами якої є: "Викорис-
тання і охорона земель та інших природних ре-
сурсів", "Оцінка результатів землекористування",
"Перерозподіл земельних ділянок та прав на них".
Для формування сталого (збалансованого) розвит-
ку територіальних громад запропоновано доповни-
ти систему землекористування елементом "Плану-
вання режиму землекористування", що є державним
механізмом регулювання системи землекористуван-
ня, надавши йому еколого-соціально-економічне
орієнтування.
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THE DEVELOPMENT OF FISCAL SPACE DURING THE WAR AND IN THE POST-WAR PERIOD

Досліджено актуальні проблеми формування фіскального простору у воєнний та поствоєнний періо-
ди. Узагальнено заходи Уряду України у бюджетній та податковій сферах, що запроваджені у зв'язку з
військовою агресією Російської Федерації проти України. Виявлено особливості створення фіскального
простору у період воєнного стану, що передбачають застосування специфічних внутрішніх джерел фінан-
сування бюджетних витрат, збільшення обсягів іноземної допомоги (у вигляді грантів та кредитів на
пільгових умовах); залучення НБУ до купівлі цінних паперів Уряду. Узагальнено міжнародний досвід
формування додаткових фінансових ресурсів за надзвичайної фіскальної необхідності. Розроблено но-
вий концепт формування фіскального простору у воєнний період, обгрунтовано пропозиції щодо напрямів
розширення фіскального простору України у період поствоєнного відновлення.

The article determines the affect of the large-scale Russian military aggression; humanitarian and economic
crisis in Ukraine as well as geopolitical risks on the world economy.

Urgent issues of the development of fiscal space during the war and in the post-war period are studied. The
features of the development of fiscal space during the war were found as those: a significant drop of tax revenues
and the need to increase budget expenditures in order to fulfill the country's defense requirements, social benefits,
food supplies and other foremost payments.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Гуманітарна та економічна криза в Україні у на-

слідок широкомасштабної збройної агресії Росії, фінан-
сові санкції країн світу проти Росії змінили усталений
світовий порядок та гальмують глобальне пост-ковідне
відновлення [1]. Це має суттєві наслідки для світової
економіки, фінансової стабільності та стійкості держав-
них фінансів багатьох країн світу.  У довоєнний період
інфляція в різних країнах зростала через дисбаланс по-
питу та пропозиції, уповільнення темпів зростання еко-
номіки під час пандемії. При цьому фіскальні заходи у
відповідь на пандемію призвели до збільшення бюджет-
ного дефіциту та державного боргу у 2020 р. [2].

Крім безпосереднього та трагічного гуманітарного
впливу, війна в Україні сповільнить економічне зростан-
ня та посилить інфляційний тиск. Цьогорічний прогноз
зростання для країн Європейського Союзу був перегля-
нутий у бік зменшення на 1,1 в.п. під впливом непрямих
наслідків війни, що позначаються на товарних ринках,
світовій торгівлі та фінансових зв'язках. Зменшився ек-
спорту металу, пшениці, кукурудзи, олії та інших товарів
з України у наслідок воєнних дій на її території призве-
де до підвищення цін на них. За даними Продовольчої
та сільськогосподарської організації ООН у березні
2022 р. світові ціни на продукти харчування зросли на
40,1 в.п. порівняно з попереднім роком.  Індекс про-
довольчих цін у березні 2022 р. становив 159,3%, що на
17,9 в.п. (12,6%) більше, ніж у лютому [3].

З метою полегшення навантаження на домогоспо-
дарства, забезпечення продовольчої безпеки уряди ба-
гатьох країн світу передбачили заходи щодо обмежен-
ня зростання внутрішніх цін, іноді за рахунок збільшен-
ня фіскальних витрат [2].  За існуючих умов експерті
МВФ рекомендують застосовувати гнучкі фіскальні
стратегії, зокрема [2]:

The authors sum up the fiscal government measures that were introduced to ensure Ukraine's defense, public
safety and state interests during the martial law, which was imposed by the Decree of the President of Ukraine of
24.02.2022 № 64/2022 "On martial law in Ukraine" due to the military aggression of the Russian Federation
against Ukraine. It was determined that the development of the fiscal space during the martial law is characterized
by the use of specific internal sources of financing budget expenditures, increase of foreign aid (in the form of
concessional grants and loans); participation of the National Bank of Ukraine in the purchase of Government
securities.

The international experience of accumulation of additional financial resources in case of emergency fiscal
need is generalized. A new concept of fiscal space formation during the war has been developed, which includes
the use of emergency instruments (in particular, compulsory loans and property taxes, increase in taxation of
high income individuals and high value property); increase in taxes on the extraction of natural resources;
attracting foreign aid and other non-tax revenues; suspension of public debt service for a grace period; increase
of excises on fuel, accounting for the relative simplicity of excise administration; carrying out customs
administration reform; development of public-private partnership with international organizations, etc. The
proposals on the directions of expanding the fiscal space of Ukraine in the period of post-war recovery are
substantiated.

Ключові слова: фіскальний простір, бюджетні обмеження, державна підтримка, фінансові ресурси, воєн-
ний період, поствоєнне відновлення.

Key words: fiscal space, budget constraints, state support, financial resources, the war, post-war recovery.

— у країнах, які найбільше постраждали від війни в
Україні та санкцій проти Росії, слід застосовувати
інструментарій реагування на гуманітарну кризу та еко-
номічні спади — фіскальну підтримку населення та
найбільш постраждалих пріоритетних сфер економіки;

— у країнах, де зростання економіки перевищує
інфляційний тиск, доцільно продовжувати скорочення
державної підтримки, запровадженої у період пандемії;

— у країнах, що розвиваються, і країнах з низьким
рівнем доходів, які мають ризики збільшення боргових
проблем, слід скорочувати бюджетні видатки та збіль-
шувати доходи.

До цієї групи відноситься і Україна, але наразі вона
має додаткові проблеми фінансування заходів соціаль-
ної підтримки населення, потреб оборони, функціону-
вання об'єктів критичної інфраструктури. У зв'язку з
цим актуалізуються питання формування фіскального
простору на воєнний період та час відбудови і реконст-
рукції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика постконфліктного відновлення еко-
номіки розглянута Дж.Ф.Е. Огіорхенуаном і Ф. Стюар-
том, які обгрунтували важливу роль  держави у забез-
печенні миру, гарантуванні безпеки громадян, станов-
ленні передбачуваних та справедливих податків і сти-
мулів для всіх економічних агентів, а також у зменшенні
витрат ведення бізнесу [4]. С. Гупта, Ш. Тарек, Б. Кле-
ментс, А. Сегура-Уб'єрго, Р. Бхаттачарія та Т. Маттіна
дослідили стратегічні завдання фіскальних інститутів у
постконфліктних країнах [5]. Дж.Хаугтон визначив
ключові заходи бюджетно-податкової політики щодо
відновлення зруйнованої в результаті війни економіки
демократичної республіки Конго [6]. В. Бугаард, У. При-
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чард, Н. Миличич, М. Бенсон обгрунтували підхід, за
яким центральне місце у відновленні постраждалих від
конфліктів економік має належати мобілізації податко-
вих надходжень [7]. П. Мауро, М. Вілафуерте запропо-
нували схеми фіскального коригування, спрямовані на
скорочення державного боргу та дефіциту бюджету [8].
Р.В. Яковенко [9] та П. Атукорала [10] зосередили ува-
гу на різних аспектах державного регулювання еконо-
мічної діяльності у особливий період. Нині залишають-
ся маловивченими питання формування фіскального
простору за надзвичайної бюджетної необхідності.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є виявлення особливостей формуван-

ня фіскального простору у воєнний та поствоєнний пе-
ріод. Досягнення поставленої мети зумовило не-
обхідність вирішення таких завдань: систематизувати
урядові бюджетно-податкові заходи в умовах воєнно-
го стану, узагальнити міжнародний досвід залучення
державою та використання додаткових фінансових ре-
сурсів за надзвичайної фіскальної необхідності, обгрун-
тувати напрями формування фіскального простору Ук-
раїни у воєнний та поствоєнний період.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В умовах воєнного стану в Україні застосовуються
передбачені Законом України "Про правовий режим
воєнного стану" заходи, необхідні для забезпечення
оборони України, захисту безпеки населення та інте-
ресів держави.

У податковій сфері — з метою підтримки діяльності
суб'єктів господарювання, збереження або відновлення
робочих місць — запроваджено, зокрема, такі заходи:

— добровільна сплата єдиного податку для фі-
зичних-осіб підприємців платників єдиного податку 1—
2 групи (з 1.03.2022 р.);

— зниження відсоткової ставки єдиного податку до
2% для платників єдиного податку 3 групи (замість 5% с
обороту або 3% та ПДВ);

— зменшення ПДВ до 7% на паливо і встановлено
0% ставку акцизного податку на паливо та скраплений
газ;

— запровадження (з 1.04.2022 р.) спрощеної си-
стеми оподаткування, обліку та звітності  (із
звільненням від сплати податку на прибуток
підприємств, ПДВ та деяких інших платежів) для
суб'єктів господарювання будь-якої організаційно-
правової форми, у яких протягом календарного року
обсяг доходу не перевищує 10 млрд грн (без обме-
ження щодо кількості осіб, які перебувають з ними
у трудових відносинах).

Проведений авторами аналіз показників діяльності
суб'єктів господарювання України за 2020 р. свідчить,
що правом на перехід до спрощеної системи оподатку-
вання можуть скористатися майже всі суб'єкти госпо-
дарювання та близько 99,9% від загальної кількості
підприємств, табл.1), оскільки у них обсяг реалізації
продукції (товарів та послуг) становить менше 10 млрд
грн (тобто менше 325 млн євро за середньорічним офі-
ційним курсом гривні у 2020 р. та 310,6 млн євро за кур-
сом НБУ під час воєнного стану).

Щоправда, певна частина великих підприємств, на
яких працює  приблизно 10% найманих працівників не
могли би скористатися цією пільгою, тому з 16.04.2022 р.
обмеження щодо граничного обсягу доходу у 10 млрд
грн було скасовано.

Запровадження пільгових умов оподаткування
бізнесу (за ставкою 2% обороту) та скасування митних
платежів і ввізного ПДВ — за оцінками Міністерства
фінансів України — можуть призвести до зменшення
бюджетних доходів 2022 р. вдвічі, зокрема, надходжень
податку з доходів фізичних осіб до державного та місце-
вих бюджетів, єдиного соціального внеску до системи

Суб’єкти господарювання з обсягом реалізованої продукції 

Показники 

до 1 
млн 
євро 
/30,8 

млн грн 

від 1 до 2 
млн євро / 
від 30,8 до 

61,6  
млн грн 

від 2 до 5 
млн євро / 
від 61,6 до 

153,9  
млн грн 

від 5 до 10 
млн євро / 
від 153,9 
до 307,9  
млн грн 

від 10 до 
20 млн 

євро / від 
307,9 до 

615,8  
млн грн 

від 20 до 
50 млн 

євро / від 
615,8 до 
1539,4  

млн грн 

від 50 до 
200 млн 

євро / від 
1539,4 до 

6157,6  
млн грн 

200 млн 
євро і 

більше / 
від 6157,6 
і більше  
млн грн 

% до загальної 
кількості 
суб’єктів 
господарювання  

98,5 0,6 0,5 0,2 0,1 0,1 0 0 

у т.ч. % до 
загальної 
кількості 
підприємств 

92,2 3,2 2,5 1,0 0,5 0,4 0,1 0,1 

% до загальної 
кількості 
зайнятих 
працівників 

50,7 6,3 8,7 5,8 5,2 6,2 6,1 11,0 

% до загальної 
кількості 
найманих 
працівників 

39,4 7,8 10,7 7,1 6,3 7,6 7,6 13,5 

у т.ч. % до 
загальної 
кількості 
найманих 
працівників 
підприємств 

30,5 8,9 12,2 8,2 7,2 8,7 8,7 15,6 

% до загального 
обсягу 
реалізованої 
продукції  

17,4 4,6 8,0 6,9 7,6 11,0 13,7 30,8 

Таблиця 1. Показники діяльності суб'єктів господарювання з розподілом за обсягом реалізованої продукції
(товарів, послуг) у 2020 р.

Джерело: складено авторами за даними [11].
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загальнообов'язкового державного соціального страху-
вання на 30—50% [12].

У період воєнного стану — за даними Міністра
фінансів України —  стрімко зростає різниця між бюд-
жетними витратами і доходами. Якщо у березні 2022 р.
показник дефіциту державного бюджету становив
близько 2,7 млрд дол. США, то у наступні місяці він
може зрости до 7 млрд дол. [13], оскільки майже трети-
на підприємств припинили роботу, а ще майже полови-
на працюють не на повну потужність.

Втрата бюджетних доходів та зростання обсягів
бюджетного дефіциту  потребують пошуку додаткових
джерел фінансування бюджетних витрат та відповідно
шляхів створення фіскального простору (тобто можли-
востей уряду надавати фінансові ресурси для реалізації
бажаних цілей без зниження його платоспроможності)
у період воєнного стану [14]. В особливий період
збільшення фінансових ресурсів Уряду може забезпе-
чуватися, зокрема, за рахунок: збільшення обсягів іно-
земної допомоги (у вигляді грантів та кредитів на пільго-
вих умовах); залучення НБУ до купівлі цінних паперів
Уряду; запровадження надзвичайних фіскальних
інструментів збільшення бюджетних надходжень.

МВФ закликає уряди різних країн до надання Ук-
раїні грантової допомоги для фінансування бюджету
України.

В умовах воєнного стану НБУ з метою безперебій-
ного функціонування системи державних фінансів та
фінансування критичних видатків Уряду отримав право
купувати на первинному ринку цінні папери Уряду Ук-
раїни (завдяки призупиненню норм Закону України
"Про Національний банк України" щодо заборони та-
ких операцій) [15]. Станом на 21.04.2022 р. НБУ вику-
пив військових облігацій на 60 млрд грн, наголошуючи
при цьому, що така підтримка державного бюджету, як
і раніше, не є основним джерелом фінансування видатків
уряду та не створюватиме загрозу процесу євроінтег-
рації України та співпраці з міжнародними фінансови-
ми донорами [16].

Вирішення завдань формування фінансових ресурсів
державного та місцевих бюджетів на особливий період
потребує також застосування надзвичайних інстру-
ментів забезпечення бюджетів України доходами, об-
сяги яких відповідають потребам щодо фінансування
оборонних, гуманітарних та економічних завдань у пе-
ріод воєнного стану та відновлення національної еко-
номіки у поствоєнний період. Слід також зауважити, що
за досвідом участі МВФ у підтримці розвитку економік
постконфліктних країн, одразу після кризи необхідно
терміново забезпечувати зміцнення потенціалу держа-
ви щодо генерування внутрішніх ресурсів за рахунок
оподаткування для фінансування реконструкції еконо-
міки та надання основних бюджетних послуг [5].

Міжнародний досвід залучення державою та вико-
ристання додаткових фінансових ресурсів за надзвичай-
ної фіскальної необхідності

З історії різних держав відомо чимало прикладів
використання урядами надзвичайних інструментів от-
римання додаткових фінансових ресурсів в ситуаціях
надзвичайної фіскальної необхідності. До таких інстру-
ментів належать, перш за все, такі інструменти як при-
мусові позики і податки на майно [17]. У Німеччині з
кінця 19 ст. існують податки на доходи і майно, які ста-
новлять основу для фіскальних інструментів в скрутних
ситуаціях.

В якості військового збору в 1913 р. було введено
разовий збір на високі доходи і майно високої вартості
[18]. Сплата збору була розділена на три роки, його над-
ходження склали 1,7% ВВП 1913 року. З майна варті-
стю понад 10 тис. марок (що перевищувало середній
річний дохід, який підлягав пенсійному страхуванню,
приблизно в 8,5 рази) стягувався податок за ставкою від
0,5 до 1,5%.  Крім того, дохід понад 5 тис. марок оподат-
ковувався за ставкою від 1 до 8%. При цьому для усу-

нення подвійного оподаткування з оподатковуваного
доходу віднімалася сума, яка складала 5% оподаткову-
ваного майна [19].

У 1919 р. було введено спеціальний одноразовий
податок на майно (Reichsnotopfer), яким обкладалося
нетто-майно після вирахування вільної від оподаткуван-
ня суми в 5 тис. марок (10 тис. марок для сімейної пари)
за прогресивними ставками — від 10 до 65% (на майно
вартістю понад 7 млн марок) [20]. Юридичні особи опо-
датковувалися за ставкою 10%. Отже, у поствоєнний
період підвищення податку на майно стосувалося, перш
за все, заможних верств населення. Проте, виходячи з
досвіду європейських країн, навіть при високих показ-
никах звільнення від податку, його надходження мо-
жуть бути значними.

У 1922—1923 рр. одночасно із податком на майно ви-
користовувалися примусові позики (з 1 січня 1923 р.) з
осіб, що володіли майном понад 100 тис. марок [21]. З
перших 100 тис. марок сума позики становила 1% вар-
тості майна понад 100 тис. марок, з наступних 150 тис. —
2%. За максимальною ставкою в 10% стягувався пода-
ток з майна в 1 млн марок. Виплата відсотків і погашен-
ня позик передбачалися з 1925 р.

У Німеччині є досвід застосування спеціальних
фіскальних інструментів для збільшення фінансових
можливостей держави щодо забезпечення відбудови
економіки. Так, Закон 1952 р. про інвестиційну допо-
могу передбачав запровадження примусових позик для
підприємств промисловості з метою фінансування інве-
стицій в видобувних галузях [22]. З підприємств, які
підлягали такому квазі-оподаткуванню, було отрима-
но 1,4% ВВП 1952 р. У відповідь підприємства отриму-
вали акції або боргові папери підприємств видобувних
галузей. Федеральний конституційний суд пізніше виз-
нав ці примусові позики як узгоджені з повноважен-
нями Федерації щодо регулювання економіки (ст. 74,
№11 Основного Закону), що не мають ніяких ознак
порушень основних прав (свободи розвитку, власності)
[23].

У минулому столітті доволі поширеною була прак-
тика підвищення ставок оподаткування напередодні та
в період ескалації військових конфліктів. Так, на почат-
ку ХХ ст. до початку світових війн ставки податку на
доходи в більшості країн світу не перевищували 10%, але
вже в 40-х рр. ХХ ст. верхній рівень ставок в окремих
країнах ОЕСР сягав 60 та навіть 70% [24].

Під час Першої Світової війни в 1917 р. урядом США
було прийнято Акт про доходи під час війни (англ. War
Revenue Act), за яким було збільшено ставки федераль-
ного податку з доходів. Так в 1913—1916 рр. річні дохо-
ди, що не перевищували 20 тис.дол.США, оподаткову-
вались за базовою мінімальною ставкою у 1%. В 1917 р.
мінімальну ставку було збільшено до 2%, а до доходів,
вищих за 5 тис дол, почали застосовувати надбавки у
розмірі від 1 до понад 50% (річний дохід майже полови-
ни платників податку у 1917 р. становив від 1 до 2 тис.-
дол.). У результаті сукупна ставка оподаткування до-
ходів, вищих за 5 тис. дол., становила 5%, а доходів,
більших за 7,5 тис. дол. — 6%. Найбільше зростання
ставки податку (до 67%) торкнулось доходів понад 2 млн
дол. США.

Навіть попри той факт, що податок на доходи в США
сплачували на той час менше 5% населення (переважно
заможніші верстви), завдяки підвищенню податкових
ставок надходження податку до Федерального бюдже-
ту США зросли у 4 рази і покривали майже третину всіх
військових витрат США [25].

У 1914 р. Канада, будучи Британською колонією,
вступила у Першу Світову війну проти Німеччини. Під
тиском військових витрат було збільшено податки, а з
1916 р. введено податок на прибуток підприємств. Після
закінчення війни потреба у фінансуванні державних вит-
рат змусила Уряд Канади запровадити в 1920 р. пода-
ток з продажу [26].
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Міждержавні військові конфлікти, зокрема світові
війни ХХ ст., заохочували уряди європейських країн до
нарощування власного податкового потенціалу. У су-
часному світі податкові зусилля урядів обмежені тис-
ком з боку так званої "дисциплінуючої сили мобільно-
го капіталу", зумовленої процесами міжнародної гло-
балізації торгівлі та ринків капіталу, які — у разі підви-
щення податків можуть призводити до відтоку капіталів
[27].

Незважаючи на позитивний досвід США, Канади та
інших Європейських країн минулого століття, підвищен-
ня податків з метою акумулювання додаткових бюджет-
них коштів в "особливий період" є доволі ризикованим,
оскільки страждають в першу чергу підприємства та
індивіди, які мають "явні" ознаки прибутку і не ухиля-
ються від оподаткування. За таких умов — за висновка-
ми П.Кольєра [28] — податок на прибуток перетво-
рюється на податок на інвестиції, що відштовхує
підприємців від нарощування капіталовкладень, що
гальмує темпи економічного зростання.

Альтернативним шляхом акумулювання бюджетних
коштів може бути оподаткування видобутку природних
копалин (збільшення мита на експорт та запроваджен-
ня спеціального податку на прибуток підприємств, які
займаються видобутком природних копалин), а також
продаж прав на видобуток чи експлуатацію ресурсів.
При чому, як зазначає П. Кольєр,  найбільший потенці-
ал збільшення бюджетних доходів має продаж прав на
видобуток чи експлуатацію ресурсів [28], адже навіть в
промислово розвинених країнах уряд часом недооцінює
цінність того чи іншого виду ресурсу. Прикладом цього
є Велика Британія, де права на мережу мобільного зв'яз-
ку 3G після проведення аукціону (за рекомендацією еко-
номістів Оксфордського університету) були продані за
20 млрд фунтів стерлінгів (у десять разів дорожче оці-
нок Казначейства країни щодо вартості таких прав). За
висновками експертів ОЕСР продаж прав на видобуток
чи експлуатацію ресурсів має відбуватись на засадах
конкурентної боротьби (наприклад, у формі аукціону)
і передбачати передачу таких прав лише на певний пер-
іод часу (бажано короткий) [29].

Експерти МВФ також пропонують стягувати подат-
ки на нерухоме майно в якості джерела фінансування
місцевих бюджетів [30, с. 22—23].

На відміну від першої половини ХХ ст., зв'язок між
сучасними військовими конфліктами та збільшенням
ставок оподаткування не є таким тісним, особливо в
країнах із низьким рівнем доходів та країнах, що роз-
виваються, особливо у випадках залежності їхніх бюд-
жетів від видобутку природних ресурсів, іноземної до-
помоги та інших неподаткових доходів.

Військові конфлікти, які відбулись в країнах з низь-
ким рівнем доходів в кінці ХХ ст. — поч. ХХІ ст., в
більшості випадків негативно позначались на рівні по-
даткових доходів (табл.2). Наприклад, в Перу рівень
податкових надходжень (як частка ВВП) зменшився
порівняно з до конфліктним періодом майже на 3% ВВП.
Скорочення внаслідок військових конфліктів чисель-
ності населення, знищення соціальної інфраструктури,
руйнування підприємств та ін. супроводжується суттє-
вим вимиванням податкової бази цих країн [7].

Важливим фактором створення фіскального про-
стору у поствоєнний час є чітке визначення пріоритет-
них завдань економічного відновлення. Професор Саф-
фолкського університету Дж.Хаугтон обгрунтував клю-
чові заходи бюджетно-податкової політики по віднов-
ленню зруйнованої в результаті війни економіки демок-
ратичної республіки Конго, розділивши їх на ті, які по-
требують негайного втілення (у найближчі 1—2 роки)
та ті, які потрібно реалізовувати через 3—5 років [6, с.
29—30].  До пріоритетних заходів фіскальної політики
перших 1—2 років, зокрема, віднесено: запровадження
простих податків, які дозволяють швидко мобілізувати
кошти в бюджет (акциз, імпортне мито); призупинення

обслуговування державного боргу (пільговий період —
5 років, як в Індонезії в 1966 р.); залучення міжнарод-
ної фінансової допомоги для фінансування найбільш
важливих бюджетних видатків.

На більш віддалену перспективу (наступні 3—5 роки)
необхідно реформувати податкову систему з метою
посилення мобілізації бюджетних доходів; переуклас-
ти боргові домовленості, в т.ч. щодо списання більшої
частини поточної заборгованості (як приклад, у В'єтнамі
в 1994 р.).

Найперспективнішим джерелом збільшення подат-
кових надходжень, на думку Дж. Хаугтона, є акцизи на
нафтопродукти, алкоголь і тютюн, враховуючи віднос-
ну простоту його адміністрування. Наприклад, в Конго
акцизний збір на моторне паливо у розмірі 1 долар за
галон міг би забезпечити близько 250 мільйонів доларів
на рік бюджетних надходжень (близько 4% ВВП). Крім
того, акциз на нафтопродукти можна зробити більш
привабливим, якщо спрямувати частину отриманих
коштів на розвиток дорожньої інфраструктури.

До дієвих заходів державної підтримки розвитку
приватного сектору економіки після завершення
військового конфлікту є скасування, або принаймні
зменшення, податків на вітчизняні товари та послуги.
Однак, це потребує пошуку альтернативних джерел аку-
мулювання державних доходів, які б не лише забезпе-
чували стабільні бюджетні надходження, але й були
відносно прості з точки зору їх адміністрування. Одним
з таких джерел може стати, зокрема, переорієнтація на
оподаткування імпорту товарів та послуг. Подібний
досвід мав Мозамбік, де Уряд забезпечив значний
приріст надходжень від податків на імпорт, при чому не
за рахунок підвищення тарифів та ставок (їх навпаки
було знижено), а завдяки проведенню реформи митно-
го адміністрування [7, с. 360].

У Боснії і Герцеговині одним із пріоритетних зав-
дань фіскальної політики в повоєнний час стало ство-
рення надійних інституційних умов для забезпечення
виконання бюджету, зокрема, для підвищення резуль-
тативності податкової системи. Незважаючи на скоро-
чення бюджетного дефіциту з майже 8% ВВП в 2000 р.
до 1,5% ВВП у 2002 р., залишалися проблеми фінансу-
вання витрат на оборону [31]. Вони продовжували за-
бирати значну частину бюджету (приблизно 6% ВВП у
порівнянні із середнім показником для країн ЄС, що
становив 1,5%) [32].

Важливим кроком у покращенні ситуації із бюджет-
ними доходами стало впровадження в 2006 р. податку
на додану вартість. Одночасно донорська підтримка ста-
новила у середньому близько 1 мільярда доларів на рік
впродовж п'яти років. Донорська допомога Україні (вра-
ховуючи співвідношення чисельності населення Украї-

 Країна 
Період 

військового 
конфлікту, рр. 

Зміна податкових 
надходжень 
(порівняно із 

середніми 
надходженнями  

за 3 до 
конфліктних роки) 

1. Перу 1980-1981 -2,92 
2. Руанда 1986-1989 -1,59 
 Руанда 2005-2008 -0,91 
3. Конго 1992-1995 -1,62 
 Конго 1993-1996 -0,13 
4. Ангола 1995-1997 -1,23 
5. Еритрея 1994-1997 -1,12 
6. Кувейт 1986-1989 -0,92 

Таблиця 2. Зміна податкових надходжень під час
конфлікту (без врахування внесків на загальнообов'язкове

державне соціальне страхування) порівняно з трирічним
періодом до початку військового конфлікту в окремих

країнах з низьким рівнем доходів, % ВВП

Джерело: складено авторами за даними [7].
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ни та Боснії і Герцеговини) має становити щонайменше
10 мільярдів доларів на рік. Кошти Світового банку, який
у період з липня 1996 р. до червня 2001р. позичив 860
млн дол.,  призначалися переважно для розвитку інфра-
структури, відновлення сільського господарства та про-
ектів "швидкого старту" (англ. jump-start projects).

Зростаючу роль у фінансуванні військових витрат в
ряді Європейських країнах набуло державно-приватне
партнерство, в тому числі міжнародне, (прикладом є
Італія, Велика Британія, Німеччина, Фінляндія) [33].
Деякі дослідники вважають, що технологічний розквіт
Японії після Другої Світової війни відбувся завдяки
партнерству між японськими підприємствами та урядом
США у сфері розробки військових технологій [34].

Основні стратегії розвитку в поствоєнний  період,
на думку експертів ОЕСР, полягають у зниженні подат-
кового тиску, підвищенні державної допомоги суб'єктам
господарювання, жорсткому контролі за державними
видатками [29].

Пропозиції для створення фіскального простору у
воєнний період

Запровадження дієвих механізмів формування дер-
жавного та місцевих бюджетів у воєнний період потре-
бує розширення переліку обмежень щодо застосуван-
ня окремих норм існуючого законодавства, зокрема,
Бюджетного та Податкового кодексів щодо:

— встановлення термінів (не пізніше 15 липня року,
що передує плановому) внесення змін до законодавства,
які впливають на показники бюджету (п.3 статті 27 БКУ);

— граничного обсягу Резервного фонду бюджету,
який не може перевищувати 1% обсягу видатків загаль-
ного фонду відповідного бюджету(частини третьої
статті 24 БКУ);

— складу захищених видатків бюджету (стаття 55
БКУ) у частині оплати праці працівників бюджетних
установ, яку доцільно обмежити сумами, що не переви-
щують певних меж розмірів мінімальної заробітної пла-
ти.

Крім того, слід передбачити призупинення положен-
ня щодо можливості розміщення бюджетних коштів на
депозитах у банках та придбання цінних паперів.

В умовах воєнного стану, на нашу думку, доцільно
запровадити також обмеження витрат на оплату праці
та утримання членів правління та спостережних рад
суб'єктів господарювання державного сектору еконо-
міки.  Це дозволить зменшити собівартість продукції,
збільшити суми прибутку до оподаткування, чистого
прибутку, а отже — платежів до бюджету від податку
на прибуток підприємств. Крім цього, це дозволить не
підвищувати тарифи на пасажирські перевезення, жит-
лово-комунальні послуги тощо, а також зменшить бюд-
жетні видатки на житлові субсидії населенню.

В умовах воєнного стану для забезпечення додат-
кових фінансових потреб держави можуть використо-
вуватися:

— податок на майно, відмінне від земельних діля-
нок, що стягуватиметься за більшими, ніж існували у
мирний час, ставками; збільшення ставки податку на
майно фізичних осіб, у власності яких більше одного
об'єкта житлової (нежитлової) нерухомості, в тому
числі їх часток;

— одноразовий податок на майно високої вартості;
— податок на високі доходи фізичних осіб (на до-

ходи, що перевищують 20-кратний розмір мінімальної
місячної заробітної плати) за збільшеними ставками;

— випуск державних цінних паперів (як примусові
позики держави), що розповсюджуються серед влас-
ників дорогого майна та отримувачів високих доходів.
Пізніше позики можуть бути погашені або переведені в
податок на майно або інший податок на багатих;

— рентна плата за користування надрами для видо-
бування корисних копалин; за користування надрами в
цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
за збільшеними ставками;

— продаж прав на видобуток та експлуатацію при-
родних ресурсів.

Згідно з висновками німецьких експертів [19] — це
створює стимули для платників таких податків краще
піклуватися про фіскальне та економічне здоров'я своєї
країни.

Напрями розширення фіскального простору Украї-
ни у поствоєнний період

На початковий період поствоєнного відновлення
країни доцільним було б призупинення обслуговуван-
ня державного боргу, а також вирішення питання щодо
списання зовнішньої заборгованості України.

Поряд з цим, формування бюджетних доходів у по-
сткризових умовах потребує забезпечення ефективної
мобілізації податкових надходжень. За висновками ек-
спертів Світового банка та МВФ вирішення цього пи-
тання залежить як від характеристик податкової сис-
теми країни, так і умов податкового адміністрування,
що визначаються, зокрема, використанням [35; 36]:

— податків, які мінімально викривлюють економічні
рішення суб'єктів господарювання (серед яких, ПДВ та
податки на майно);

— єдиної ставки податку на прибуток підприємств
на рівні, що відповідає максимальній ставці податку на
доходи фізичних осіб;

— широкої бази оподаткування за основними по-
датками та відсутністю  необгрунтованих звільнень;

— заходів податкового аудиту, що засновані на
чітких керівних принципах та наборі прозорих критеріїв
оцінки ризиків та відбору платників податків для  конт-
ролю.

Забезпечення ефективної мобілізації доходів є важ-
ливою передумовою не лише збільшення бюджетних
надходжень, але й економічного зростання країни. Ек-
сперти МВФ відзначають, що біля 90% країн, які покра-
щили свій рейтинг за індикатором ефективності мобіл-
ізації доходів, втратили свій статус нестабільних і пост-
раждалих від конфлікту держав [30].

Податкова політика має сприяти якнайшвидшому
відновленню та успішному довгостроковому розвитку
економіки країни. Відтак, належна увага в процесі по-
ствоєнного реформування податкової системи має при-
ділятись не лише проблемі акумулювання податкових
надходжень, а й дотриманню принципів справедливості
оподаткування, пов'язаних із розподілом податкового
навантаження між платниками податків та між верства-
ми населення з різним рівнем доходів у відповідності до
їх платоспроможності.

Важливим напрямом поствоєнного реформування
податку на доходи фізичних осіб з метою забезпечення
його соціальної справедливості має бути перехід до виз-
начення розміру податкового зобов'язання на основі
нетто-величини оподатковуваного доходу (у т.ч. сімей-
ного доходу), тобто доходу за вирахуванням витрат,
пов'язаних із отриманням цього доходу [37]. До таких
витрат, зокрема, належать витрати на задоволення ос-
новних життєвих потреб платника податку (на рівні ве-
личини прожиткового мінімуму, включаючи певну суму
коштів на оплату житла); додаткові витрати на утриман-
ня дітей, майбутніх матерів, інвалідів, осіб літнього віку,
у випадку хвороби; витрати на освіту платника податку
та його дітей; відрахування на обов'язкове пенсійне і
соціальне страхування. На необхідність дотримання
принципу свободи від оподаткування прожиткового
мінімуму звертав увагу ще у минулому столітті знаний
український фінансист М.І. Мітіліно, оскільки це дає
змогу платнику податку задовольнити його насущні
потреби раніше, ніж він віддасть частину своїх доходів
державі [38].

Зниження доходів бюджету в короткостроковому
періоді у наслідок переходу на оподаткування нетто-
доходів фізичних осіб буде компенсовано підвищенням
платоспроможності сімей із низькими доходами, що є
важливим фактором розвитку економіки, та збільшен-



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 4/202226

ням надходжень від непрямих податків (ПДВ), активі-
зацією легальної діяльності у сфері послуг, а також
зменшенням бюджетних видатків на житлові субсидії.

У поствоєнний період може бути також збільшено
акцизний податок на паливо з одночасним наданням
компенсації (прямої державної допомоги) для суб'єктів
господарювання — учасників інвестиційно-інноваційних
проектів з відновлення та відбудови соціальної й вироб-
ничої інфраструктури.

Під час відбудовного періоду після закінчення воє-
нних дій можуть застосовуватися примусові позики до
високодохідних підприємств для фінансування розвит-
ку підприємств пріоритетних видів економічної діяль-
ності (у обмін на акції або боргові папери таких
підприємств).

Основою формування бюджетних програм відбудо-
ви національної економіки, на нашу думку, мають бути
суспільні пріоритети, визначені з урахуванням оцінки
шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної
агресії Російської Федерації (табл. 3).

У поствоєнний період важливим є продовження
підтримки бізнесу — збереження певних податкових
пільг воєнного періоду, запровадження податкових
пільг на інвестиційно-інноваційну діяльність та прямої
бюджетної підтримки інвестиційно-інноваційних про-
ектів суб'єктів господарювання.

ВИСНОВКИ
Аналіз тенденцій мобілізації податкових надход-

жень до, під час та після періодів конфлікту у ряді по-
рушених конфліктом країн виявляє тенденцію до сут-
тєвого зменшення податкових доходів. Це вказує на те,
що укріпленню податкової системи має належати цент-

ральне місце у стратегії поствоєнного
розвитку економіки і держави. При
цьому у процесі реформування подат-
кової системи увага має приділятися не
лише завданням забезпечення ефектив-
ної мобілізації доходів, а й дотримання
принципів справедливості оподатку-
вання.

Створення фіскального простору
для вирішення оборонних, гуманітар-
них та економічних завдань у період
воєнного стану потребує застосування
специфічних внутрішніх джерел фінан-
сування бюджетних витрат, зокрема,
збільшення оподаткування високих до-
ходів і майна високої вартості, збіль-
шення податків та зборів на видобуток
природних копалин, підвищення акциз-
ного податку на нафтопродукти, алко-
голь і тютюн, запровадження примусо-
вих позик до отримувачів високих до-
ходів.

Збільшення фінансових ресурсів
Уряду у період поствоєнного економі-
чного відновлення потребує залучення
значних обсягів міжнародної бюджет-
ної допомоги (щорічно не менше 10
млрд дол. у вигляді грантів), призупи-
нення обслуговування державного бор-
гу, а також вирішення питання щодо
списання зовнішньої заборгованості
України.

Під час відбудовного періоду після
закінчення воєнних дій можуть засто-
совуватися примусові позики до висо-
кодохідних підприємств для фінансу-
вання розвитку підприємств пріоритет-
них видів економічної діяльності (у
обмін на акції або боргові папери таких
підприємств), а також співфінансуван-
ня з державою та міжнародними орга-

нізаціями інвестиційних проектів за пріоритетами, виз-
наченими з урахуванням оцінки шкоди та збитків, зав-
даних Україні внаслідок збройної агресії Російської
Федерації.
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Напрями визначення шкоди та збитків 

Відповідно до 
методики, що буде 

затверджена 
наказом 

1. Людські втрати та пов’язані з ними соціальні витрати в результаті 
збройної агресії Російської Федерації, а також витрати, пов’язані з 
призначенням різних видів державної соціальної допомоги та 
наданням соціальних послуг. 
2. Економічні втрати, пов’язані з людськими втратами (непрямі 
економічні втрати, пов’язані із зменшенням чисельності населення та 
відповідного зменшення економічних показників країни). 
3. Військові втрати — людські та матеріальні військові втрати і 
витрати, пов’язані з бойовими діями. 
4. Втрати, пов’язані із забезпеченням публічної безпеки і порядку, 
боротьби із злочинністю, забезпеченням безпеки дорожнього руху. 
5. Втрати житлового фонду і об’єктів житлово-комунального 
господарства, фактичні витрати, здійснені для їх відновлення.  
6. Втрати земельного фонду, а також пов’язану з ними упущену 
вигоду. 
7. Втрати лісового фонду та пов’язані із ними витрати. 
8. Втрати надр, а також екологічна шкода, завдану навколишньому 
природному середовищу під час самовільного користування надрами. 
9. Втрати акваторії (втрачена частина територіальних вод України в 
акваторії Чорного та внутрішніх вод України в акваторії Азовського 
морів) та відповідна упущена вигода. 
10. Збитки, завдані природно-заповідному фонду, та пов’язані із ними 
витрати.  
11. Втрати інфраструктури транспорту, телекомунікаційної мережі і 
зв’язку. 
12. Втрати енергетичної інфраструктури (зруйновані газо-, 
нафтопроводи, лінії електропередачі, інші об’єкти енергетичної 
інфраструктури). 
13. Втрати культурної спадщини.  
14. Економічні втрати підприємств усіх форм власності внаслідок 
знищення та пошкодження їх майна, а також упущена вигода від 
неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності. 
15. Втрати установ та організацій усіх форм власності внаслідок 
знищення та пошкодження їх майна. 

Мінсоцполітики  
 
 
Мінекономіки 
 
 
Міноборони  
 
МВС  
 
Мінрегіону  
 
Мінагрополітики 
Міндовкілля 
Міндовкілля 
 
Міндовкілля 
 
 
Міндовкілля  
Держекоінспекції 
Мінінфраструктури  
Міненерго  
МКІП 
Мінекономіки та 
Фонд державного 
майна  
Мінекономіки та 
Фонду державного 
майна 

Таблиця 3. Оцінка шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної
агресії Російської Федерації

Джерело: складено авторами за даними [39].
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THE ROLE AND PLACE OF SELF-GOVERNING INSTITUTIONS IN THE DEVELOPMENT
OF DAIRY FARMING IN UKRAINE

Стаття присвячена ролі і місцю самоврядних організацій в розвитку молочного скотарства України.
Доведено, що серед основних гальмівних чинників розвитку самоврядних організацій слід виділити такі:
в Україні законодавчо не прийнято єдину концепцію розвитку саморегулювання, визначення саморегу-
лювання і саморегулівних організацій, та засад діяльності таких організацій.

Встановлено, що недостатня активність громадськості в доопрацюванні та просуванні відповідних
законопроектів не дала змоги розширити коло застосування механізмів саморегулювання в аграрній
сфері.

На нашу думку, галузеві загальноукраїнські молочні асоціації повинні охоплювати 2/3 сільськогос-
подарських підприємств — виробників молока незалежно від рівня концентрації поголів'я корів у гос-
подарстві.

Представники асоціацій повинні брати участь у формуванні державної політики розвитку молочно-
го скотарства, як представники суспільно значимих інтересів сільськогосподарських товаровиробників
спільно із зацікавленими органами державної влади та створенні умов для нормативного забезпечення
виробництва якісної, безпечної для життя населення, конкурентоздатної продукції молочного скотар-
ства.

Аналіз взаємовідносин між інституціями молочного скотарства свідчить про їх переважно двосто-
ронній характер з орієнтацією на вирішення локальних проблем. Проте показники Державної програми
розвитку молочного скотарства та програми "Відроджене скотарство" не виконано, що свідчить про
відчутну розбалансованість взаємозв'язків між усіма інституціями.

Відсутність діалогу між державними органами влади наукою, виробниками та громадськими орган-
ізаціями стала однією із причин того, що Україна не змогла кращим чином використати свої потенційні
переваги членства у СОТ в аграрній сфері.

Відродження молочного скотарства не можливе без координації зусиль державних органів в особі
Міністерства аграрної політики та продовольства України, місцевих органів влади, самоврядних орган-
ізацій, виробників молока, освітніх закладів і наукових установ. Вважаємо, що такою інституцією може
бути Координаційна рада при Мінагрополітиці України.

Вона є координуючим та консультаційно-дорадчим органом, що сприяє взаємодії представників
сільськогосподарських товаровиробників, самоврядних організацій, наукових установ та освітніх зак-
ладів з органами державної влади для вироблення пропозицій щодо формування й реалізації державної
політики стосовно до галузі молочного скотарства.

The article is devoted to the role and place of self-governing organizations in the development of dairy farming
in Ukraine. It is proved that among the main obstacles of the self-governing organizations development are the
following: Ukraine has not legally adopted a single concept for the development of self-regulation, the definition
of self-regulation and self-regulatory organizations, and the principles of such organizations.

It was established that the lack of public activity in finalizing and promoting the relevant draft bills did not
allow to expand the scope of self-regulatory mechanisms in the agricultural sector.

In our opinion, the branch all-Ukrainian dairy associations should cover 2/3 of agricultural enterprises —
milk producers, regardless of the level of cows concentration at the farm.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В результаті аграрних реформ створена багатоук-

ладна сільська економіка. Сільгосптоваровиробники
тепер самостійно формують структуру та обсяги вироб-
ництва, вибирають спеціалізацію та канали реалізації
виробленої продукції, вибудовують партнерські взає-
мини з різними суб'єктами економіки. Враховуючи пе-
реваги кооперації та агропромислової інтеграції, гос-
подарюючі суб'єкти об'єднуються у різні галузеві спілки
та асоціації. Сільгосптоваровиробники найбільш охоче
беруть участь у такій формі інтеграції, тому що на пер-
шому етапі вони вибудовують партнерські відносини як
самостійні юридичні особи, будучи повноправними
партнерами того чи іншого галузевого союзу чи асоціа-
ції.

Об'єктивною передумовою для створення таких
об'єднань є те, що ці структури помітно полегшують вихід
їх членів на ринок постачання та ринок збуту, оскільки
більшість з них не в змозі це здійснити самостійно, без
взаємодії партнерів з інтеграційного формування, які
потребують аналогічних потреб. Необхідність створен-
ня інтегрованих формувань підтверджується ще й тим,
що економічний потенціал та інші його види (інформац-
ійний, маркетинговий, лізинговий) кожного з суб'єктів
господарювання помітно множаться об'єднанням їх у
різноманітні союзи та асоціації. Дані організації, крім
наведених питань, вирішують проблеми та соціально-еко-
номічний захист вітчизняних сільгосптоваровиробників,
координують ринкові взаємини.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Інституційні аспекти розвитку аграрного бізнесу
знайшли місце у дослідженнях Г. Калетніка, Ю. Лопа-
тинського, О. Шпикуляка, І. Кириленка, О. Ходаків-
ської, О. Прутської, В. Мазура, І. Гончарук, Т. Ємчик,
С. Лутковської, Б. Буркинського, М. Хвесика, Г. Мару-
шевського, С. Ковальчук, Д. Токарчук та ін. Проте,
швидкоплинні зміни умов діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств -виробників молока, що вимагає
консолідації зусиль шляхом створення самоврядних
організації.

Representatives of associations should participate in the formation of state policy for dairy development, as
representatives of socially important interests of agricultural producers together with interested public authorities
and create conditions for regulatory production of quality, safe for life, competitive dairy products.

Analysis of the relationship between dairy institutions shows their mostly bilateral nature with a focus on
solving local problems. However, the indicators of the State Program for the Development of Dairy Livestock and
the "Revived Livestock" program have not been met, which indicates a significant imbalance in the relationship
between all institutions.

The lack of dialogue between public authorities, science, producers and NGOs has been one of the reasons
why Ukraine has not been able to make the most of its potential benefits from WTO membership in agriculture.

The revival of dairy farming is not possible without the coordination of efforts of state authorities represented
by the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, local authorities, self-governing organizations, milk
producers, educational institutions and research institutions. We believe Coordination Council under the Ministry
of Agrarian Policy of Ukraine could be as such institution.

It is a coordinating and advisory body that facilitates the interaction of representatives of agricultural
producers, self-governing organizations, research institutions and educational institutions with public authorities
to develop proposals for the formation and implementation of state policy in dairy farming.

Ключові слова: молочне скотарство, інституційне середовище, самоврядні організації, інституція,
сільськогосподарські товаровиробники.

Key words: dairy cattle breeding, institutional environment, self-governing organizations, institution, agricultural
commodity producers.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розробці теоретичних засад

щодо посилення самоврядних організації в забезпеченні
діяльності сільськогосподарських підприємств — вироб-
ників молока.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Важливу роль у формування сприятливого інститу-
ціонального середовища виробників молока повинні
відігравати професійні об'єднання. Нині існують дві про-
фесійні самоврядні організації, які об'єднують вироб-
ників молока — Асоціація виробників молока (АВМ) та
Українська голштинська асоціація. Як свідчить досвід
країн світу, зокрема Швейцарії, кожна ланка в ланцюгу
виробництва молока і молочних продуктів представле-
на єдиною парасольковою організацією. Так, понад
22000 виробників молока в Швейцарії належать до
12 регіональних об'єднань виробників молока, які в
свою чергу є членами парасолькової асоціації Швей-
царських виробників молока [1].

На нашу думку, серед основних гальмівних чинників
розвитку самоврядних організацій слід виділити такі: в
Україні законодавчо не прийнято єдину концепцію роз-
витку саморегулювання, визначення саморегулювання
і саморегулівних організацій, та засад діяльності таких
організацій. У науковій літературі, чинному законо-
давстві та розроблених законодавчих ініціативах вжи-
ваються поняття: "саморегулівні організації", "репре-
зентативні саморегулівні організації", "організації про-
фесійного самоврядування"; у галузі сільського госпо-
дарства законодавчо започатковано лише перші кроки
в розвитку саморегулювання. Поки що відсутнє зако-
нодавство, яке передбачало б запровадження саморе-
гулювання у тій чи іншій підгалузі в рослинництві чи тва-
ринництві; загальноприйнятою практикою законодав-
чого врегулювання діяльності саморегулівних органі-
зацій став підхід, яким передбачено, спеціальні закони,
що регулюють ту чи іншу підгалузь або сектор економ-
іки й містять положення щодо можливості запровад-
ження саморегулівних організацій, а відповідними підза-
конними актами деталізуються порядок набуття стату-
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су саморегулівної організації, її функції, вимоги до
організації тощо; чинні нормативно-правові акти перед-
бачають добровільність участі у саморегулівних орган-
ізаціях, а в окремих випадках встановлюються вимоги
щодо мінімального рівня членства в організаціях для
набуття статусу саморегулівних; чинний Закон Украї-
ни "Про громадські об'єднання" надає можливість гро-
мадським організаціям виконувати окремі функції са-
морегулювання. До того ж, як переконує практика, фун-
кціонують галузеві асоціації та громадські організації,
які без статусу саморегулівних організацій де-факто
виконують окремі функції саморегулювання, хоча фор-
мально ці функції закріплено за відповідними органами
державної влади; у частині саморегулювання в аграрній
сфері використовувався підхід щодо запровадження
окремого рамкового закону для аграрної галузі з одно-
часним внесенням змін до низки законів, що регулюють
підгалузі сільського господарства, з метою включення
до них відповідних положень шодо принципів саморе-
гулювання [2]. Недостатня активність громадськості в
доопрацюванні та просуванні відповідних законопро-
ектів не дала змоги розширити коло застосування ме-
ханізмів саморегулювання в аграрній сфері.

З метою оцінки діяльності галузевих професійних
об'єднань скористаємося даними анкетного обстежен-
ня, проведеного в межах виконання проекту USAID
"Підтримка аграрного і сільського розвитку" ("Агро-
сільрозвиток").

Як свідчать результати дослідження основним на-
прямком діяльності АВМ є надання консультацій для ве-
теринарно-технологічного супроводу господарств-
членів. Крім того, приділяється значна увага інформац-
ійно-аналітичній та юридичній підтримці сільськогоспо-
дарських підприємств — виробників молока, шляхом
розміщення на сайті Асоціації щомісячних аналітичних
звітів про стан ринку молока і молокопродуктів в Ук-
раїні та світі та виданням журналу "Молоко і ферма".
Експерти та учасники галузі молочного скотарства
відзначають, що за всі роки незалежності України ос-
танні три роки були найбільш турбулентними щодо кар-
динальних змін у правовому полі діяльності аграрних
підприємств. Реагуючи на потреби господарств-учас-
ників, АВМ започаткувала послугу з оперативного кон-
сультування господарств у форматі телефонної "Гаря-
чої юридичної лінії" (із залученням послуг незалежних
юридичних експертів), освітні семінари та вебінари,
ініціює та фінансує роботу над законодавчими ініціати-
вами. Діяльність з удосконалення правового поля мо-
лочного скотарства України стала одним із ключових
напрямів роботи АВМ.

Перспективним напрямком у діяльності Українсь-
кої Голштинської асоціації, який активно використо-
вують виробничі асоціації в ЄС, США та інших роз-
винутих країнах, є формування власних стандартів
якості продукції чи послуг, що виробляються або на-
даються її членами. Наша держава не займається по-
кращенням генетичного потенціалу вітчизняних порід
корів та експортом українських нетелей на світовий
ринок, що могло б дати додаткову вартість власни-
кам тварин [3].

Також пріоритетним напрямом діяльності Асоціації
виробників молока є популяризацію молочних про-
дуктів серед населення. Так, у 2015 р. Асоціація запо-
чаткувала всеукраїнський проект "Я люблю молоко",
який реалізується за кількома напрямками. Зокрема,
почав працювати інтернет-портал про молоко —
iLoveMilk.info, що не має аналогів в Україні. Крім того,
з травня 2018 року АВМ разом із провідними молоко-
переробними підприємствами організовує екскурсії для
школярів із різних міст у найкращі молочні господар-
ства та на переробні підприємства. Мета таких екскурсій —
підвищити рівень обізнаності дітей про молоко та при-
щепити їм культуру споживання цього продукту, від
якого залежить здоров'я людини.

Усі асоціації представляють інтереси своїх членів в
органах державної влади. Так, представники АВМ були
задіяні в кількох робочих групах Мінагрополітики: з
удосконалення політики розвитку молочної галузі та
формування ринку молока; з питань, пов'язаних із кор-
мовиробництвом та дотаціями; щодо впровадження
ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби у при-
садибних господарствах та надання їм ветеринарних по-
слуг; Української голштинської асоціації — щодо вне-
сення змін до Закону України "Про племінну справу".

Асоціація виробників молока України створила Кон-
сультаційний центр, який налічував на початку своєї
діяльності чотири експерти, а тепер 35, є організатором
Міжнародного молочного конгресу та Національних
днів ферми. Подібні консультаційні центри існують лише
в таких успішних аграрних країнах, як Нідерланди,
Ізраїль, Німеччина та США. Це дало змогу Асоціації
досягти вже відчутних позитивних результатів.

Завдяки роботі Консультаційного центру при Асоці-
ації середні надої господарств-членів АВМ зросли від
4500 до 7650 кг/корова/рік (у провідних сільськогоспо-
дарських підприємств — понад 11 000 кг/корова/рік), у
середньому по Україні — 5660 кг/корова/рік. З усього
обсягу зданого на переробку молока екстра-гатунку май-
же 30% — вироблене в господарствах-членах Асоціації.

До складу АВМ входять близько 50 висококонцент-
рованих сільськогосподарських підприємств; Українсь-
кої голштинської асоціації — 8 суб'єктів підприємниць-
кої діяльності. Отже, ці асоціації лобіюють інтереси не-
значної групи господарств корпоративного сектору аг-
рарної економіки України. Необхідно зазначити, що не
є членами самоврядних організацій особисті селянські
господарства, сільськогосподарські підприємства малих
організаційно-правових форм господарювання.

На нашу думку, основними перешкодами для роз-
витку АВМ є неузгодженість і суперечності в чинному
законодавстві, що регламентують діяльність сільсько-
господарських кооперативів (Закон про сільськогоспо-
дарську кооперацію, Закон про кооперацію, Цивільний
та Господарський кодекси); зарегульованість Законів
України "Про племінну справу" та "Про ветеринарну
медицину"; відсутність нормативно-правових актів, що
регламентують та підтримують діяльність саморегулів-
них організацій; корупційна складова Проекту Закону
України "Про оцінку екологічного впливу на довкілля";
труднощі з ухваленням Проекту Закону України "Про
внесення змін до закону України про молоко і молочні
продукти (щодо молоковмісних продуктів)"; супереч-
ності та несправедливе обмеження розміру бюджетної
дотації, отримуваної виробниками молока, згідно з по-
ложеннями постанови Кабінету Міністрів України від
21 лютого 2017 р. № 179 "Про затвердження Порядку
ведення та форми Реєстру отримувачів бюджетної до-
тації, а також порядку надання відповідної інформації
Державною фіскальною службою та Державною каз-
начейською службою"; Української голштинської асо-
ціації — застарілий Закон України "Про племінну спра-
ву" обмежує можливість її співпраці з господарствами
щодо ведення племінного обліку, реєстру та в цілому
вибору ефективного використання генетичних тен-
денцій світових зразків. Майже п'ять років державні
органи влади не проводять роботу з поліпшення гене-
тичного потенціалу тварин, не контролюють ведення
племінного обліку.

На нашу думку, галузеві загальноукраїнські молочні
асоціації повинні охоплювати 2/3 сільськогосподарсь-
ких підприємств — виробників молока незалежно від
рівня концентрації поголів'я корів у господарстві.

Представники асоціацій повинні брати участь у фор-
муванні державної політики розвитку молочного ско-
тарства, як представники суспільно значимих інтересів
сільськогосподарських товаровиробників спільно із за-
цікавленими органами державної влади та створенні
умов для нормативного забезпечення виробництва які-
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сної, безпечної для життя населення, конкурентоздат-
ної продукції молочного скотарства [4].

Асоціації виробників молока на добровільній основі
можуть надавати пропозиції за пріоритетними напря-
мами розвитку науково-дослідних робіт у сфері реалі-
зації державної аграрної політики, розробки технічних
регламентів, необхідних для функціонування системи
технічного регулювання галузі, а також щодо рефор-
мування системи стандартизації в сільському госпо-
дарстві [5].

Розвиток молочного скотарства неможливий без за-
лучення інноваційних розробок вітчизняних учених —
науковців НДІ НААН. Незважаючи на певні труднощі з
фінансуванням, відтоку молодих перспективних нау-
ковців за кордон, наукові установи пропонують інно-
ваційні розробки, щодо розвитку галузі молочного ско-
тарства. Так, науковцями під керівництвом А.І. Фененка
розроблено проект концепції точного тваринництва для
ферм з виробництва молока та концептуальну модель
технологічного процесу виробництва молока, що дає
змогу управляти продуктивністю корів. У межах науко-
вої програми "Розроблення інноваційних технологій ви-
робництва, систем годівлі та методів селекції великої
рогатої худоби і забезпечення якості продукції скотар-
ства" розроблено методику контролю і маркування се-
лекційних процесів за створення популяцій великої ро-
гатої худоби. Сформовано електронну базу даних за ос-
новними господарсько-корисними ознаками, яка налічує
4339 корів за 8 стадами, з них лактуючих — 2209. Незва-
жаючи на значимість наукових розробок, ступінь їх впро-
вадження у виробництво надзвичайно низький [6].

Так, у 2016 р. по напрямах "Зоотехнія" та "Ветери-
нарна медицина" частка впроваджених у виробництво
результатів фундаментальних наукових досліджень ста-
ла відповідно 37,7 і 18,4 %, прикладних — 49,4% і 32,5.
Ці показники є надзвичайно низькими і свідчать про те,
що наукові дослідження не становлять інтересу для
менеджменту сільськогосподарських підприємств через
їх низьку конкурентоспроможність порівняно з висо-
коінноваційними розробками іноземних учених.

Подібна ситуація склалася й щодо підготовки кадрів
для молочного скотарства. За результатами досліджен-
ня, майже половина менеджменту опитаних сільсько-
господарських підприємств — виробників молока Киї-
вської, Вінницької та Хмельницької областей, не задо-
волена знаннями та навичками претендентів на роботу.
На ринку праці відчувається дефіцит таких професій як
ветеринар, зоотехнік з місячною заробітною платою в
2016 р. 5—10 тис. грн. При цьому необхідно відзначити,
що рівень оплати для робітничих спеціальностей часто
залежить від продуктивності. За цим принципом працю-
ють багато компаній, передбачаючи в мотиваційних про-
грамах досягнення певного рівня продуктивності та
кількісних показників [7].

Нині підготовкою студентів аграрного профілю Ук-
раїні займається 23 вищих навчальних заклади ІІІ—ІV
рівнів акредитації, з яких 6 мають статус національних,
і 118 навчальних закладів І—ІІ рівнів акредитації. За
інформацією Міністерствао аграрної політики та про-
довольства України загальна кількість студентів пере-
вищує 190 тис. осіб. Проте лише 20 % від усієї кількості
студентів, які навчаються в аграрних ВНЗ, після закін-
чення навчання працюють за фахом.

Варто зазначити, що потужні аграрні компанії у
своїй діяльності надають велику увагу підготовці
фахівців спільно з ВНЗ аграрного профілю, де прохо-
дить їх навчання. Так, компанія "Ерідон" займається
вихованням кваліфікованих спеціалістів у середині ком-
панії, здійснюючи значні інвестиції. Започатковано про-
граму "Стажери", метою якої є пошук і відбір перспек-
тивних студентів аграрних ВНЗ із пропонуванням їм у
подальшому роботу в компанії.

Як відомо, практику роботи з молоддю ще в 2011 р.
започаткувала компанія "Кернел", де діє унікальна про-

грама "Кернел-Шанс". За умовами програми провадить-
ся відбір випускників. Їм пропонується навчання, потім
учасники програми впродовж 4-9 місяців проходять ста-
жування на підприємствах цієї компанії. Під керівниц-
твом своїх наставників вони готують дипломні роботи
та після завершення навчання захищають їх. У разі усп-
ішного захисту студенти стають повноправними праці-
вниками компанії.

На нашу думку, одним із чинників підготовки висо-
коякісних фахівців аграрного профілю є залучення
практиків для ведення лабораторно-практичних занять,
створення філіалів кафедр безпосередньо на вироб-
ництві та проведення певної частини навчального цик-
лу на них і т. ін.

Аналіз взаємовідносин між інституціями молочно-
го скотарства свідчить про їх переважно двосторонній
характер з орієнтацією на вирішення локальних проблем
[8]. Проте показники Державної програми розвитку
молочного скотарства та програми "Відроджене скотар-
ство" не виконано, що свідчить про відчутну розбалан-
сованість взаємозв'язків між усіма інституціями.

Відсутність діалогу між державними органами вла-
ди наукою, виробниками та громадськими організація-
ми стала однією із причин того, що Україна не змогла
кращим чином використати свої потенційні переваги
членства у СОТ в аграрній сфері.

Неопрацьованість механізмів діалогу бізнесу і вла-
ди теж негативно вплинула на ситуацію на ринках, що
формувалися в нових умовах. Тому Уряд України почав
застосовувати практику підписання договірних актів
(меморандумів), у яких закріплював свої наміри впли-
вати на економічну ситуацію та регулювати ринки че-
рез професійні громадські організації. Перший такий
Меморандум було підписано у березні 2002 р. між Ка-
бінетом Міністрів України та Всеукраїнським союзом
сільськогосподарських підприємств, Українською аг-
рарною конфедерацією, національною асоціацією "Ук-
рзернопродукт", асоціацією "Укроліяпром" та Націо-
нальною асоціацією бірж про узгодження дій на ринку
зерна.

Підписання такого Меморандуму стало наочним
прикладом формування договірних відносин між уря-
дом і професійними громадськими організаціями для
забезпечення сприятливих умов виробникам продукції
та всім учасникам ринкового ланцюжка в цій сфері. Од-
нак певна частина зобов'язань сторін так і залишилася
намірами.

Підписання внутрішніх меморандумів розглядаєть-
ся як позитивний фактор у налагодженні діалогу бізне-
су і влади, проте як документ, що не має ні юридичної
сили, ні підконтрольних механізмів, не можна вважати
інструментом такого діалогу. До того ж ці дії епізодич-
ного характеру викликані найчастіше розбалансуванням
певного ринку, а, отже, необхідністю терміново виправ-
ляти ситуацію, зокрема шляхом консультацій з профе-
сійними громадськими організаціями.

Відродження молочного скотарства не можливе без
координації зусиль державних органів в особі Міністер-
ства аграрної політики та продовольства України, місце-
вих органів влади, самоврядних організацій, виробників
молока, освітніх закладів і наукових установ. Вважає-
мо, що такою інституцією може бути Координаційна
рада при Мінагрополітиці України.

Вона є координуючим та консультаційно-дорадчим
органом, що сприяє взаємодії представників сільсько-
господарських товаровиробників, самоврядних органі-
зацій, наукових установ та освітніх закладів з органами
державної влади для вироблення пропозицій щодо фор-
мування й реалізації державної політики стосовно до
галузі молочного скотарства.

Основними принципами діяльності Координаційної
ради повинні стати законність, колегіальність, доб-
ровільність, компетентність, гласність, незалежність,
дотримання норм чинного законодавства. Рішення Ко-
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ординаційної ради мають рекомендаційний характер і
реалізуються шляхом видання правових актів органів
державної влади.

На нашу думку, на Координаційну раду доцільно
покласти виконання таких основних завдань: вироблен-
ня пропозицій щодо формування й реалізації держав-
ної політики в галузі молочного скотарства; організа-
ція взаємодії виконавчих органів державної влади,
органів місцевого державного управління і місцевого
самоврядування, сільськогосподарських підприємств та
інших зацікавлених організацій; аналіз і організація гро-
мадського обговорення проектів законодавчих актів, а
також чинних і підзаконних актів, що регулюють функ-
ціонування ринку молока та молокопродуктів; внесен-
ня пропозицій з удосконалення чинного законодавства;
аналіз і обговорення громадських ініціатив; узагальнен-
ня інформації та прийняття підсумкових рішень у формі
звернень, пропозицій, висновків рекомендаційного ха-
рактеру, з подальшим доведенням їх до відома Кабіне-
ту Міністрів України та Верховної Ради України.

Для виконання цих завдань, Координаційну раду
потрібно наділити такими повноваженнями: приймати
рішення і розробляти пропозиції рекомендаційного ха-
рактеру; запитувати й отримувати від виконавчих
органів державної влади відомості, необхідні для вико-
нання покладених на Координаційну раду завдань; да-
вати доручення членам Координаційної ради з підготов-
ки різних питань для розгляду на її засіданнях; створю-
вати за потреби в установленому порядку робочі групи
для вирішення завдань, покладених на Координаційну
раду; здійснювати інші повноваження з метою виконан-
ня завдань Координаційної ради в межах чинного зако-
нодавства.

ВИСНОВКИ
Отже, в Україні триває процес утворення організац-

ійно-правових засад участі громадян у формуванні та
реалізації державної політики, який однак, не набув оз-
нак системності та завершеності. Нині Уряд України за-
стосовує практику підписання меморандумів, у яких зак-
ріплює свої наміри впливати на економічну ситуацію та
регулювання ринків через професійні громадські органі-
зації. Меморандуми підписуються здебільшого після
факту розбалансування того чи іншого ринку, є епізо-
дичними і не мають юридичної сили. Важливо. щоб ко-
ординаційні громадські структури при вищих органах
влади і громадські ради при органах виконавчої та зако-
нодавчої влади стали основними механізмами формаль-
ного залучення професійних громадських організацій та
виробників до участі в ухваленні державних рішень.

Таким чином, потреба у створенні галузевих спілок
та асоціацій полягає в тому, що такі структури помітно
полегшують вихід їх членів на ринок постачання та ри-
нок збуту і що більшість з них не в змозі це здійснити
без взаємодії партнерів, які потребують аналогічних
потреб. Необхідність створення спілок підтверджуєть-
ся ще й тим, що економічний потенціал та інші види
(інформаційний, маркетинговий, лізинговий та ін) кож-
ного з суб'єктів господарювання помітно множаться
об'єднанням їх у різноманітні союзи та асоціації. Ефек-
тивна та раціональна взаємодія партнерів призводить до
синергетичного ефекту.

Таким чином, різко зростає роль галузевих спілок та
асоціацій в АПК як координаторів та інтеграторів усієї ви-
робничо-господарської та соціальної діяльності суб'єктів
аграрного виробництва та агропродовольчого ринку.

Саморегулівні організації СРО) найефективніше
контролюють функціонування секторів економіки, де
вони створені. СРО сприймаються як найважливіший
елемент загальної системи регулювання підприємниць-
кої діяльності, який доповнює, котрий іноді замінює
управління.

На закінчення необхідно зазначити, що сільськогос-
подарські товаровиробники свідомо беруть участь у

такій формі інтеграції, як членство в галузевих спілках,
яке полегшує вхід на аграрний ринок і дозволяє вибу-
довувати партнерські відносини як самостійні юридичні
особи, будучи повноправними партнерами агропромис-
лового формування союзного типу.

Світовий досвід управління сільським господар-
ством йде саме шляхом партнерства органів державної
влади та агробізнесу, що позитивно позначається і на
практичних результатах.
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INNOVATIONS IN THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM

Реалізація інноваційних рішень є важливою складовою розвитку підприємства. Одним з інновацій-
них рішень підприємницької діяльності є цифровізація робочого процесу. Упровадження цифрових тех-
нологій спричиняє необхідність реформування усіх бізнес-процесів підприємства, і насамперед, — транс-
формацію процесів управління персоналом.

У статті проаналізовано інноваційні форми управлінської діяльності у системі кадрового менеджменту
підприємства. Окреслено ключові аспекти інноваційної діяльності у системі управління персоналом. Виз-
начено фактори мотивації праці при виборі потенційного роботодавця. З'ясовано, що у більшості украї-
нських підприємств служби управління персоналом обмежуються реалізацією програм управління кад-
ровим резервом, призначених для цілеспрямованої підготовки керівників вищої та середньої ланки на
підставі складання індивідуальних планів розвитку. Реалізація ефективно функціонуючих процесів ме-
неджменту персоналу, перехід від точкових рішень до системних у рамках цифрового середовища сучас-
ного підприємства дасть змогу підвищити якість та продуктивність праці, більш раціонально використо-
вувати кадрові та інші види ресурсів, що позитивно відобразиться на економічній складовій підприєм-
ства. Надано пропозиції щодо удосконалення системи управління персоналом на підприємстві та окрес-
лено напрямки кадрової роботи, які потребують інноваційних рішень.

The high level of aggressiveness of the economic environment that is currently observed determines the
search for innovative solutions for the efficiency of functioning of business structures at all stages of their activities.
Digitalization of economic activities is one of the main forces of enterprise development by increasing productivity
and increasing profits through the creation of fundamentally new products and services. In this case, the
introduction of digital technology makes it necessary to reform all business processes of the enterprise, and, first
and foremost — the transformation of processes of personnel management.

The practice of management in Ukraine has certain peculiarities due to the specifics of the political, economic
and socio-demographic situation. Currently, the national model of human resource management in general and
particularly the model of human resource management of Ukrainian enterprises (regardless of the field of activity),
has not been fully formed. Given aspect makes it necessary to carry out additional research in order to find
innovative ways in the human resources management system.

The purpose of the article is to find an innovative form of management processes in order to form an effective
system of human resource management in the enterprise.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Високий рівень агресивності економічного середо-

вища, що спостерігається наразі, обумовлює пошук
інноваційних рішень стосовно ефективності функціону-
вання підприємницьких структур на всіх етапах їх діяль-
ності. Одним з інноваційних рішень, що може бути ви-
користане підприємством, є цифровізація процесів еко-
номічної діяльності. Цифровізаційні процеси змінюють
бізнес, демонетизують і демократизують сферу діяль-
ності підприємства, виступають джерелом сталого кон-
курентного розвитку суб'єктів господарювання, що опи-
раються на клієнтоорієнтованість і синергію. Цифрові-
зація економічної діяльності є однією з рушійних сил
розвитку підприємства, шляхом підвищення продуктив-
ності та збільшення прибутку за рахунок створення
принципово нових продуктів та послуг. При цьому впро-
вадження цифрових технологій спричиняє необхідність
реформування усіх бізнес-процесів підприємства, і на-
самперед, — трансформацію процесів управління пер-
соналом.

Практика управлінського менеджменту в Україні
має певні особливості, зумовлені специфікою політич-
ної, економічної та соціально-демографічної ситуації.
Наразі вітчизняна модель управління персоналом зага-
лом, зокрема й модель управління кадровим потенціа-
лом на українських підприємствах (незалежно від сфе-
ри діяльності), до кінця не сформовані. Даний аспект
породжує потребу у проведенні додаткових досліджень
стосовно пошуку інноваційних шляхів в системі кадро-
вого менеджменту.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є пошук інноваційних форм управлі-

нських процесів з метою формування ефективної сис-
теми кадрового менеджменту підприємства.

Зважаючи на мету статті, головним завданням дос-
лідження є визначення ключових аспектів інноваційної
діяльності у системі управління персоналом та розроб-
ка практичних заходів щодо реалізації інновацій у сис-
темі менеджменту персоналу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми управління персоналом висвітлено в дос-

лідженнях багатьох вітчизняних та закордонних учених.
Так, Яковенко І.В. та Петряєв О.О. зазначають, що
"…ефективне управління персоналом є одним з найваж-
ливіших завдань сучасного підприємства. Персонал роз-
глядається як рушійна сила вирішення проблем, які у

The article analyzes the innovative forms of management activities in the system of personnel management
of the enterprise. The key aspects of innovative activity in the system of personnel management are defined. The
advantages of potential employees in selecting an employer are identified. It has been revealed that most
Ukrainian companies' HR management services are limited to the implementation of talent pool management
programs designed for targeted training of senior and middle managers on the basis of the creation of individual
development plans. At the same time, the implementation of functionally efficient personnel management
processes, moving from point solutions to system solutions in the digital environment of the modern enterprise,
will be able to increase the quality and productivity of work, more rationally use human and other types of
resources and, thereby, will have a positive impact on the economic structure of the company. Practical
suggestions for the implementation of innovations in the personnel management system are proposed.

Ключові слова: менеджмент, персонал, підприємство, інновації, працівник, кадри.
Key words: management, personnel, enterprise, innovation, employee, human resources.

свою чергу пов`язані з економічним розвитком підприє-
мства, його ефективного функціонування та конкурен-
тоспроможності. Для того, щоб правильно та раціональ-
но управляти співробітниками потрібні інноваційні ме-
тоди управління персоналом. Висококваліфікованому
управлінцю потрібно обирати такі методи, які будуть
найбільш продуктивними та найменш затратними" [1,
с. 261]. "Управління організацією стає стратегічним, зу-
мовлюючи потребу адекватної зміни в усіх своїх підси-
стемах. Насамперед вимога стратегічних перетворень
постає перед підсистемою управління людськими ресур-
сами, роль яких надзвичайно зростає. Саме від конку-
рентоспроможного компетентного персоналу залежить
діловий успіх організації. Управління ним набуває стра-
тегічних функцій, що поступово починають превалюва-
ти над традиційними тактичними й оперативними" —
зазначає Петрова І.Л. [2, с. 7]. Дашко І.М. вважає, що
"сучасні умови ринкової економіки зумовлюють потре-
бу в розробленні принципово нових підходів до управ-
ління персоналом з усвідомленням того, що головним
резервом підприємства є працівники" [3, с. 37].

На думку Гримблата С.О. та Воронова М.В. страте-
гічна мета всієї системи управління персоналом поля-
гає у розвитку бізнесу компанії за рахунок максималь-
но ефективного використання людського капіталу [10,
с. 107]. Система управління персоналом на сучасному
підприємстві незалежно від форми власності є наймо-
гутнішим інструментом забезпечення конкурентоздат-
ності й розвитку, тому виникає необхідність у розробці
та підвищенні ефективності новітньої системи управлін-
ня персоналом з урахуванням вимог ринкової економі-
ки [5, с. 96]. Волянська-Савчук Л.В. та Мацишина М.В.
вказують, що володіючи особливими стратегічними та
оперативними функціями, людський чинник відіграє
провідну роль в інтелектуалізації та інформатизації ви-
робництва [6, с. 34].

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Тези, постулати, концепції, теоретичні положення та

практичні пропозиції, висвітлені у наукових працях вка-
заних авторів, створили міцне підгрунтя і посідають ва-
гоме місце у вирішенні проблем щодо кадрового менед-
жменту. Але слід зазначити, що наразі зростає науковий
інтерес до розвитку сучасних технологій управління пер-
соналом, зокрема недостатньо розкритим залишається
питання щодо розробки та використання інновацій у си-
стемі управління персоналом, визначенні їх ролі та мож-
ливостей, що зумовлює актуальність дослідження.
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Рис. 1. Фактори мотивації праці при виборі потенційного роботодавця

Джерело: побудовано автором на основі аналізу даних [8; 10].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Актуальність формування ефективної системи уп-
равління персоналом зумовлена зміною поколінь на
ринку праці. Слід зауважити на деяких постулатах
"теорії поколінь" Ніла Хоува та Вільяма Штрауса. Відпо-
відно до цієї теорії існують покоління: Переможців,
Мовчазне, Бебі-Бумерів, X, Y, і Z [7, с. 22]. Даною тео-
рією "закладено розуміння покоління як групи людей,
які народилися в певний часовий проміжок, потрапили
під вплив одних подій і особливостей виховання, а та-
кож мають аналогічні цінності. Саме цінності і визнача-
ють поведінку представників того чи іншого покоління"
[8].

На сьогоднішній день найбільш активним на ринку
праці є покоління Y, яке народилося в період з 1977 по
1994 рр., на формування якого значно вплинули розви-
ток цифрових технологій, заміна живого спілкування
віртуальним. Дане покоління є амбітним, товариським,
ліберальним, схильним до змін, працездатним, захопле-
ним робочим процесом. Однак їм важко перебувати в
тривалих проєктах, для них важливий інтерес і різно-
манітність у трудовій діяльності. Вони фактично завж-
ди знаходяться в межах досяжності, на зв'язку, але вва-
жають, що технології розмивають кордони між робо-
тою та особистим життям [9, с. 342].

Покоління Z поки не проявляє себе, зважаючи на
вік і з причини, що дане покоління прозвано "мовчаз-
ним". Покоління Z можна описати словами Digital
Native (цифрова людина). Представники його народи-
лися в інформаційному мережевому суспільстві і по-
в'язані між собою інформаційними системами, мере-
жею, цифровими технологіями. Цифрове середовище
для покоління Z є звичним, зрозумілим й єдино прий-
нятним [8]. Так, в 2019 р. чисельність потенційних пред-
ставників нового цифрового покоління Z становила
вже 16% від чисельності працездатного населення (або
56% від чисельності працездатної молоді віком від 18
до 30 років) [10].

До 2022 р. покоління Z стане основним трудовим ре-
сурсом, тому що вони вже починають входити в працез-
датний вік [8]. Представники покоління Z при виборі
роботодавця найбільшу увагу приділяють рівню заро-
бітної плати (83%). Серед найбільш вагомих нематері-
альних факторів мотивації праці відзначається мож-
ливість кар'єрного росту (71%), можливість навчання та
розвитку професійних навичок у рамках роботи на під-
приємстві (85%), наявності можливостей професійного
розвитку (72%) та можливостей виконувати цікаві зав-
дання (64%) (рис. 1) [8; 10]. Тому підприємствам вже
зараз потрібно адаптуватися під ті особливості, які при-
таманні даному поколінню, знати, як покоління Z взає-
модіє зі світом, чого воно хоче домогтися і за допомо-
гою яких методів це буде проявлятися [8].

Отже, для потенційних працівників
можливості професійного розвитку, ка-
р'єрного зростання, а також зміст ро-
боти виходять на перший план у моти-
ваційному профілі. Даний аспект робить
особливо важливим питання ефектив-
ного управління персоналом та зумов-
лює стратегічне значення удосконален-
ня системи управління кадровими пото-
ками задля збереження та розвитку
кадрового потенціалу підприємства.

Отже, в процесі кадрового відбору
персоналу, підприємству слід врахову-
вати той фактор, що очікування і вимо-
ги є не тільки в нього, але й у кандидата
на посаду. Лише при максимальному
зближенні цих очікувань можна розра-
ховувати на наймання високоефектив-
ного і лояльного до підприємства пра-
цівника. Саме тому при визначенні ви-

мог до кандидатів важливо пам'ятати, що вони повинні
бути реалістичними. При надмірному завищенні вимог
можна взагалі не знайти жодного кандидата або одер-
жати працівника зі свідомо завищеними домаганнями
[11, с. 216].

В умовах сучасної ринкової економіки та великої
конкуренції між підприємствами жорстоку боротьбу
можуть витримати лише ті організації, які здатні нада-
ти своїм споживачам або ж клієнтам високоякісне об-
слуговування. Для того, щоб співробітники підприєм-
ства мали змогу запропонувати людям обслуговування
на високому рівні, підприємство повинно мати в наяв-
ності професійно-підготовлений та кваліфікований пер-
сонал. Тому для того, щоб здійснювати ефективну
діяльність, підприємства звертаються до інноваційних
методів управління персоналом [1, с. 257].

Результати проведеного дослідження [12, с. 504]
дають змогу зробити висновок про те, що у більшості
випадків служби управління персоналом обмежуються
реалізацією програм управління кадровим резервом,
призначених для цілеспрямованої підготовки керівників
вищої та середньої ланки на підставі складання індиві-
дуальних планів розвитку.

Разом з тим, реалізація ефективно функціонуючих
процесів менеджменту персоналу, перехід від точко-
вих рішень до системних у рамках цифрового середо-
вища сучасного підприємства дозволить підвищити
якість та продуктивність праці, більш раціонально ви-
користовувати кадрові та інші види ресурсів, що пози-
тивно відобразиться на економічній складовій підприє-
мства.

Наразі зросла кількість економічних суб'єктів, які
прагнуть автоматизувати кадровий менеджмент на ос-
нові використання інформаційних технологій, що дають
змогу протягом невеликого проміжку часу отримувати
звітну документацію щодо прийнятих у певному часо-
вому проміжку управлінських рішень. До них належать
експертні системи, програми розрахунку заробітної
плати, системи управління персоналом.

Сучасні інформаційні технології роблять можливою
революцію в управлінні персоналом. Працівники та уп-
равлінський персонал отримують доступ до всеосяжної
системи даних з кадрових ресурсів підприємства, що
підвищує рівень і швидкість прийняття рішень, а також
автоматизує й систематизує рутинні процеси, дозволя-
ючи сконцентруватися на стратегічних завданнях [11,
с. 54].

Для вирішення кадрових проблем слід застосовува-
ти автоматизовані системи управління з підбору персо-
налу, найму та розвитку співробітників на основі вико-
ристання хмарних технологій і сервісних порталів, мо-
більних додатків, соціальних мереж, job-сайтів, онлайн-
інструментів оцінки кандидатів на вакантні посади, тех-
нології електронного навчання.
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Рис. 2. Напрямки кадрової роботи, які потребують інноваційних рішень

Джерело: побудовано автором на основі проведеного дослідження.

Інформатизація суспільства та розвиток інформа-
ційних технологій значною мірою відобразилися на си-
стемі управління персоналом. Інформатизація кадрової
роботи дозволила підвищити ефективність управління
персоналом на основі забезпечення повноти, оператив-
ності, комплексності, системності та вірогідності інфор-
мації, необхідної для прийняття кадрових рішень, а та-
кож розширення можливостей щодо її нагромаджен-
ня, збереження та оброблення.

Інформаційні персонал-технології пов'язані з Авто-
матизованою інформаційною системою управління пер-
соналом (АІСУП) та організацією автоматизованого
робочого місця працівника, роль яких полягає у наданні
необхідного технічного та інформаційного забезпечен-
ня [13, с. 116].

У розрізі інформаційних технологій АІСУП стано-
вить набір певного програмного забезпечення та тех-
нологій, дозволяючи автоматизувати і вдосконалювати
бізнес-процеси управління персоналом. Інформатиза-
ція кадрової роботи в значній мірі впливає на якість уп-
равління, особливо в умовах зміни організаційної струк-
тури підприємства, при створенні нових підрозділів,
зміні штатного розпису й функціональних обов'язків
співробітників і менеджерів підприємства.

Одним з основних переваг упровадження АІСУП є
забезпечення оперативності, повноти й вірогідності
інформації, необхідної для прийняття кадрових рішень.
Одержати таку інформацію теоретично можна без ви-
користання комп'ютера й спеціалізованої інформацій-
ної системи, однак для виконання такої роботи неми-
нуче будуть потрібні більші трудові витрати (відволікан-
ня працівників від інших завдань) і значний час (знижен-
ня оперативності). При цьому можливі випадкові (або
навіть навмисні) помилки й неточності.

Інша перевага полягає в тому, що впровадження
кадрової інформаційної системи припускає впорядку-
вання структури управління персоналом, створення ре-
альної організаційної структури підприємства. Іноді
така робота приносить навіть більший економічний
ефект, ніж подальше використання інформаційної сис-
теми. Крім того, маючи систему постійного вводу даних,
необхідно зберігати набагато меншу кількість бланків
та робити менше записів вручну. Оскільки ефективне
управління людськими ресурсами здобуває все більшо-
го стратегічного значення в багатьох організаціях,
інформаційна система досить ефективна й при стратег-
ічному плануванні майбутньої потреби в людських ре-
сурсах [11, с. 94—95].

Digital-технології значно модернізують бізнес-про-
цеси управління персоналом. Боротьба за таланти за
умов глобальних викликів призводить до вдосконален-
ня HR-технологій із елементами штучного інтелекту.
Великі обсяги якісних та кількісних даних (BigData) ана-
лізуються програмними продуктами з метою оцінки
майбутніх співробітників.

Використання digital-технологій підтримується
створенням віртуальних офісів та робочих місць, які
забезпечують в умовах глобальних викликів особистіс-
но-професійний саморозвиток та самореалізацію, про-
ведення HR-аналітики та управління ефективністю
кадрів.

Висококваліфікований співро-
бітник підприємства володіє нови-
ми технологічними можливостями,
об'єднаними з його навичками та
досвідом, підвищеною гнучкістю та
мобільністю. У зв'язку з цим задля
досягнення успіху в еру діджита-
лізації потрібно створювати на ро-
бочому місці культуру безперерв-
ного навчання, проводити пошук
прихованих талантів серед співро-
бітників, забезпечувати ефектив-
ний розподіл посадових обов'язків.

У боротьбі за кваліфіковані кадри важливо врахо-
вувати не так стартовий стан співробітника, а його на-
ціленість на безперервний професійний саморозвиток
та самовдосконалення, здатність успішно співпрацюва-
ти у міжпрофесійних та міжкультурних спільнотах.

У рамках реінжинірингу процесів кадрового менед-
жменту на підприємствах, що знаходяться на шляху
цифрової трансформації, можна сформулювати прави-
ло 7Н: необхідний працівник з необхідним рівнем квал-
іфікації у необхідній кількості та у необхідний час по-
винен виконувати необхідні функції для необхідного
структурного підрозділу підприємства з необхідним
рівнем різного роду витрат.

На нашу думку, для реалізації інновацій в системі
кадрового менеджменту, зокрема впровадження про-
цесів цифровізації, слід виокремити основні напрями
кадрової роботи, які потребують удосконалення (рис.
2):

— управління вхідними кадровими потоками. Даний
крок передбачає аналіз забезпеченості кадрами, які во-
лодіють компетентісними знаннями у сфері цифрові-
зації, планування компетентісних потреб у кадровому
складі, співбесіда та відбір персоналу, прийом на робо-
ту та заключення договору (контракту);

— управління потоками персоналу всередині
підприємства (розстановка та використання персоналу
згідно потреб підприємства, підсилення слабких кадро-
вих ланок, управління кар'єрою персоналу тощо);

— управління вихідними кадровими потоками (ви-
вільнення персоналу).

Позитивним ефектом від застосування елементів
цифровізації у кадровій діяльності є: підвищення рівня
продуктивності та якості праці; скорочення тимчасових
витрат на закриття вакансій; підвищення рівня мотивації
працівників; підвищення рівня задоволеності праців-
ників працею за рахунок повноцінної реалізації та про-
фесійного потенціалу та особистих кар'єрних амбіцій;
зниження рівня плинності кадрів тощо.

ВИСНОВКИ
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Для реалізації інноваційних рішень у системі управ-

ління персоналом важливо сформувати ефективні
структури кадрового менеджменту та дотримуватись
принципів управління кадровими потоками із фокусу-
ванням на стратегічних цілях цифрової трансформації
підприємства. Заходами з організації управління пер-
соналом в умовах цифровізації повинні стати:

— оновлені бізнес-процеси системи кадрового ме-
неджменту, метою яких є упорядкування та узгоджен-
ня діяльності з управління рухом кадрів. При форму-
ванні та реалізації бізнес-процесів особливу увагу слід
приділити як координації діяльності системи менедж-
менту персоналу з іншими підсистемами управління, так
і узгодженню цілей і зв'язків усередині самої системи;

— визначення та закріплення методики оцінки оп-
тимального співвідношення чисельності персоналу з
кваліфікаційними категоріями (із урахуванням специ-
фіки діяльності різних підрозділів підприємства). У рам-
ках даного заходу варто спочатку встановити необхід-
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ний рівень достовірності бажаних та реальних кадро-
вих показників з урахуванням ресурсозатратності
різних методів визначення оптимального кадрового
складу за категоріями. Найбільш достовірним способом
визначення оптимального кадрового складу за катего-
ріями є метод, заснований на визначенні співвідношен-
ня між функціями, що виконуються фахівцями та їх кад-
ровим потенціалом;

— визначення оптимального співвідношення праці-
вників різних кваліфікаційних категорій. У рамках да-
ного заходу слід провести аналіз наявного кадрового
складу за категоріями у межах різних посад. Даний захід
потрібен для формування та розвитку кадрового потен-
ціалу, необхідного для реалізації поточних та стратегіч-
них цілей підприємства.

Позитивний результат від реалізації заходів дося-
гатиметься за допомогою:

— підвищення продуктивності та якості праці пра-
цівників, зокрема підвищення ефективності управлінсь-
кої ланки;

— зниження втрат кадрового потенціалу при звіль-
ненні кваліфікованих працівників через відсутність для
них можливостей професійного та кар'єрного зростан-
ня.

Реалізовані заходи не лише суттєво підвищать ефек-
тивність управління кадровим потенціалом, але й зага-
лом позитивно вплинуть на систему менеджменту пер-
соналу підприємства в цілому.

Для реалізації інноваційних рішень у системі управ-
ління персоналом, на нашу думку, доцільно використо-
вувати сучасні діджиталізовані інтелектуальні HR-тех-
нології, пов'язані з вирішенням багатокритеріальних,
слабоструктурованих та недетермінованих кадрових
завдань. Дані технології пов'язані з обробкою великих
масивів якісних та кількісних даних щодо оцінки кад-
рового потенціалу, а використання адитивних та муль-
типлікативних моделей при оцінці кадрового складу
дозволяє підприємству досягати стратегічних цілей.
Тому перспективи подальших розвідок вбачаються нами
саме в напрямі більш грунтовного вивчення даного пи-
тання.
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В статті було проаналізовано основні тенденції впливу пандемії Covid-19 на малий та середній бізнес України,
визначено наслідки обумовлені всесвітньою кризою. Зазначено основні тенденції та перспективи розвитку
підприємств, що зазнали чималих втрат у зв'язку з пандемією. Відображено основні напрями діяльності держави, що
були направлені на підтримку малого та середнього бізнесу у скрутний час. В процесі дослідження було проаналізо-
вано загальні процеси на підприємствах, компаніях, установах, що зазнали збитків. Проведено порівняльну загаль-
ну характеристику підприємств України в порівнянні до високорозвинених країн з огляду на рівень підтримки від
держави. В ході порівняльного аналізу були запропоновані шляхи та методи державної допомоги малому та середнь-
ому бізнесу України.

The article analyzes the main trends in the impact of the coronavirus pandemic on small and medium-sized businesses in
Ukraine. The main tendencies and prospects of enterprise development are determined. The directions of the state's activity
that were aimed at supporting business in difficult times are reflected. In the course of the research, the general processes at
the enterprises that suffered losses were analyzed. A comparative description of enterprises in Ukraine and European countries
about the level of support from the state.

The study analyzes the general transformation processes taking place in enterprises as a result of the COVID-19 pandemic.
The analysis of the basic effective decisions of the state which are applied to the enterprises of small and average is carried out.
The authors also identified how the crisis affected the country's economic performance. The study found that the introduction
of state support for European enterprises has a significant impact on the overall efficiency of workers.

The study also examines the main trends of economic change that are relevant for domestic companies. It is determined
which directions of implementation of decisions in the business branch are already actively developing in our state. Several
factors that negatively impact the process of entrepreneurship development in this area have been identified. It is established
that the introduction of modern information technologies will allow Ukrainian companies to increase the level of competitiveness
and properly meet the growing needs of customers. The main directions of the state's activity, which were aimed at supporting
small and medium-sized businesses in difficult times, are reflected. In the course of the research the general processes at the
enterprises, the companies, establishments that have suffered losses were analyzed. The comparative general characteristic of
the enterprises of Ukraine in comparison with the highly developed countries considering the level of support from the state is
carried out. In the course of comparative analysis, ways and methods of state aid to small and medium-sized businesses in
Ukraine were proposed.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Наразі, однією з найважливіших тем є тема впливу

пандемії на бізнес, результати та збитки, що зазнали
підприємства. Необхідно розуміти, які саме сфери бізне-

су зазнали краху, та що необхідно запроваджувати для
відновлення економіки України. Важливо аналізувати
діяльність в середині країни та порівнювати з країна-
ми-зразками для наслідування. Так як втрати від пан-
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демії зазнали всі країни світу — важливо проводити
аналіз і порівнювати діяльність держави для відновлен-
ня бізнесу — як основи економічної стабільності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Багато науковців працюють над темою аналізу дос-
татнього розвитку малого та середнього бізнесу і на-
данням державної підтримки.

Серед відомих зарубіжних дослідників, що вивчають
розвиток і функціонування малого та середнього бізне-
су: С. Бру, П. Друкер, Х. Мілленбуш, М. Мескон, Д. Рех-
ман, П. Гейне, А. Хоскінг, Й. Шумпетер. Дослідники
малого бізнесу: З. Варнали, Т. Ковальчук, І. Мазур,
Є. Панченко, В. Сизоненко, Н. Соболь, Л. Чуприна,
С. Юзовицька та ін. Свої роботи присвятили веденню
бізнесу в умовах пандемії COVID-19 такі науковці як:
С. Литвиненко, Т. Лободзинська та ін. Складність про-
блеми, незважаючи на велику кількість наукових ста-
тей, вимагає більш детального аналізу впливу пандемії
COVID-19 на розвиток та діяльність бізнесу.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз впливу пандемії коронаві-

русу Covid-19 на підприємства України, в особливості
підприємства малого та середнього бізнесу. Огляд
фактичної допомоги держави українським підприєм-
ствам в порівнянні з економічно розвиненими країна-
ми.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Пандемія коронавірусу 2020 року стала причиною
однієї з найглобальніших криз світової економіки за
останнє століття, порівняно з найбільш гострим пері-
одом Великої депресії 1929—1933 рр. COVID-19 спро-
вокував структурний і системний колапс традиційної
сучасної економічної парадигми. Підприємства в усь-
ому світі адаптуються швидше, ніж будь-яка інша га-
лузь, тому що неможливо подолати пандемію без існу-
ючого бізнес-сектору. Підприємства намагаються зни-
зити витрати виробництва та реструктуризувати існу-
ючі бізнес-процеси до існуючої кризи [1]. Криза торк-
нулась всіх країн світу — Україна, на жаль, не виня-
ток.

Характер кризи в Україні в зв'язку з пандемією
COVID-19 спустошив український бізнес. Супровод-
жувані економічною нестабільністю економічної ко-
н'юнктури це різкий занепад і занепадом окремих
підприємств та видів економічної діяльності внаслі-
док зниження купівельної спроможності, зниження
доходів господарюючих підприємств, не дозволяють
досягти поставлених цілей підприємству в цілому.
Ситуацію ускладнює необхідність для більшості спо-
живачів передоплати за товар [2]. Політика уряду
полягає у введенні жорстких обмежень на діяльність
компаній зі слабкою системою компенсації (низька
підтримка безробітних і недорогі кредити бізнесу).
Це призвело до зниження операцій та прибутків ма-
лих, середніх і навіть великих підприємств, що при-
звело до звільнень та неоплачуваних тимчасових
звільнень. Світовий економічний спад внаслідок пан-
демії різко обмежив попит на велику кількість то-
варів і послуг на зовнішніх ринках, супроводжував-
шись змінами на зовнішніх ринках, і негативно впли-
нув на діяльність українських експортоорієнтованих
підприємств. По-перше, суттєво знизилася еконо-
мічна діяльність, у тому числі металургія, а до 2020 року
продажі знизилися майже до 12 відсотків [3]. Дослі-
дження показало, що запровадження жорсткого ка-
рантинного режиму як в Україні, так і в її закордон-
них партнерах поглибило негативні перспективи для
експорту економіки та зменшило міжнародні пере-
везення. Різке зниження споживчого попиту нега-

тивно вплинуло на галузі, які виробляють економіч-
ну продукцію та надають послуги, що належать до
категорії неосновних послуг. До них належать буді-
вельні компанії, банки, виробники непродовольчих
товарів та роздрібні торговці, але не обмежуючись
ними. Так, падіння будівельної галузі у 2020 році по-
рівняно з попереднім роком було пов'язано зі зни-
женням платоспроможного попиту населення та
зменшенням обсягів будівництва житла на 14,5 від-
сотка. В умовах фінансово-економічної кризи попит
на банківські послуги з боку фізичних та юридичних
осіб знижується. У результаті дефіцит вітчизняних
банків у 2020 році досягне 66,6 млрд грн. Щоб уник-
нути банкрутства, фінустанови намагаються випра-
вити ситуацію, підвищивши тарифи на послуги для
фізичних та юридичних осіб. Збільшення частки бан-
ківських зборів в Україні є результатом постійного
зростання тарифів на комунальні послуги і навіть
запровадження плати за послуги, яка раніше була
безкоштовною. Водночас слід зазначити, що реаль-
ний валовий внутрішній продукт України в 2020 році
впаде лише на 4%, що набагато менше, ніж очікува-
лося. Більшість аналітиків вважають, що головною
причиною цього є те, що міжнародні валютні резер-
ви досягли 28,5 млрд доларів, що є найвищим рівнем
зовнішньої торгівлі з 2011 року. У випадку України
зростають ціни українського експорту на світовий
ринок, наприклад сільськогосподарської продукції,
залізної руди та сталі, а імпорту різних видів енер-
гоносіїв зменшується. Позитивну роль зіграла попе-
редня та поточна позитивна політика Національно-
го банку України, якому вдалося знизити інфляцію,
знищивши понад сотню неефективних банківських
установ та стабілізуючи курс гривні. Крім того, зни-
ження ВВП було загалом помірним через зростання
у фармацевтичній, хімічній, харчовій, інформаційних
технологіях, фінансових та ключових секторах еко-
номіки (промисловість, транспорт, будівництво та
сільське господарство). У 2021 році очікується зро-
стання ВВП на рівні 4,6%, але це зростання лише
відновить результати, досягнуті минулого року, ос-
кільки для подальшого розвитку необхідні комп-
лексні заходи [4]. У короткостроковій перспективі
вона має бути спрямована на підвищення ефектив-
ного попиту населення, а також на підтримку
ліквідності шляхом надання дешевих кредитів суб'єк-
там господарювання.

Найбільший вплив пандемії COVID-19 зазнав малий
та середній бізнес. Третина підприємств повідомила про
падіння доходів на 90—100 відсотків після початку ка-
рантину. Подібні підприємства звільнили до 50 відсотків
своєї робочої сили. Власники малих і середніх під-
приємств повідомили про зниження виручки на 25—50%
і звільнення працівників на 10—25% порівняно з попе-
реднім періодом карантину. Після закінчення обмежу-
вальних заходів втрата прибутку великих підприємств
зменшується на 10-25%, а працівників — на 25%. Тому,
перш за все, український бізнес отримує різноманітні
форми фінансової підтримки від держави. 29% бізнес-
менів вважають, що така підтримка має бути надана у
вигляді тимчасового звільнення від сплати податків або
хоча б значного зниження (податкові канікули, ЄСВ,
тимчасове скасування ПДФО). Міжнародний досвід по-
казує, що держава надає значну підтримку бізнесу (рис.
1). На жаль, Україна посідає найнижче місце.

У сучасних умовах розвиток малого та середнього
підприємництва, а також можливість реалізації підприє-
мницьких ініціатив є однією з передумов сталого роз-
витку країни. Малий і середній бізнес відіграє важливу
економічну та соціальну роль у зменшенні загрози на-
стання економічної кризи країни. Будь-яке підприєм-
ство, що перебуває в кризі, потребує певної стратегії
управління. Криза може приймати різні форми. Однією
з них є пандемія коронавірусної інфекції "COVID-19".
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Пандемія становить серйозну загрозу для людей, бізне-
су та економіки по всьому світу. Це одна з найгірших
криз в українській економіці за останні роки. Так, рівень
ВВП знизився на 7,8%, а рівень безробіття швидко зріс
з 8,9% до 9,3% [7]. Запровадження загальнодержавно-
го карантинного режиму негативно вплинуло на малий
та середній бізнес.

У той час як уряди вживають значних заходів проти
коронавірусу, компанії намагаються пристосуватися до
мінливих потреб своїх співробітників, споживачів і по-
стачальників, вирішуючи свої фінансові проблеми. Су-
часні ринкові умови вимагають від компаній більше ува-
ги приділяти конкурентоспроможності з метою підви-
щення ефективності бізнесу. Більшість показників роз-
витку малого та середнього підприємництва в Україні
негативні. Частка малого та середнього бізнесу у ВВП
все ще дуже низька порівняно із зарубіжними країна-
ми, а малий та середній бізнес не сприяє зростанню до-
ходів та зниженню безробіття — тобто є ключовою соц-
іальною функцією економічної безпеки країни. Сьогодні
економіці України загрожують бідність, соціальна на-
пруга та безробіття. Пандемія COVID-19 погіршує си-
туацію. Особливо сильно це вплине на малий бізнес,
оскільки програми державної підтримки скорочуються
та скасовуються. За оцінками МВФ, рівень банкрутства
малих і середніх підприємств, ймовірно, збільшиться
втричі з 12% до пандемії до 12,0% [8]. Підтримка мало-
го та середнього бізнесу має бути пріоритетом держав-
ної економічної політики, особливо в той час, коли еко-
номічні труднощі, викликані поширенням нових видів
коронавірусної інфекції, посилюються, а роль малих
підприємств у забезпеченні сталого економічного роз-
витку та вирішенні соціально-економічних проблем є
очевидною. У нинішній кризі Україні необхідно розро-
бити покрокову, науково обгрунтовану стратегію для
забезпечення довгострокової економічної безпеки.
Тому одним із ключових факторів визначення стратегії
економічної безпеки економічної системи у разі виму-
шеного стримування є сталий та стійкий розвиток ма-
лого та середнього бізнесу, що закріплено законодав-
ством багатьох країн. Для підтримки малого та серед-
нього бізнесу у зв'язку з обмеженнями, введеними за
кордоном через пандемією нового типу коронавірусу,
вживаються такі заходи.

Китай. Малий та середній бізнес звільнений від по-
датків на термін до трьох місяців, а виплата відсотків
затримана. З метою підвищення ліквідності країни зни-
жено вимоги до кредитних організацій у складі обов'яз-
кових резервів.

В Японії уряд розробив механізм надання пільгових
кредитів малому та середньому бізнесу. Встановлено

особливі умови кредитування малого та середнього
бізнесу: процентна ставка за кредитом 0,9% на перші
три роки (для організацій, обсяги продажів яких впа-
ли більш ніж на 5%), спеціальна система пільгової вип-
лати відсотків для тих, хто користувався спецкреди-
тами (для малого бізнесу — продажі знизились більш
ніж на 15%, для середнього бізнесу — продажі зни-
зились більш ніж на 20%). Відстрочка може станови-
ти до п'яти років [9].

Уряд Іспанії на шість місяців призупинив сплату
податків для малого та середнього бізнесу і самозай-
нятих. Компанії знизили свої внески на соціальне
страхування на 75 відсотків. Крім того, організації з
кількістю працівників менше 50 осіб повністю звільня-
ються від цього збору.

У Німеччині самозайняті особи та підприємства
з числом працівників до п'яти осіб отримали зага-
лом 14 000 євро в якості екстреної фінансової до-
помоги. Для організацій з чисельністю працівників
до десяти осіб з федерального бюджету було виді-
лено 15 тисяч євро. Крім того, федеральний уряд
надав 40 мільярдів євро (приблизно 10 мільярдів
євро) непрямих субсидій приватним підприємствам

і малим фірмам, а також 30 мільярдів євро пільгових
кредитів приватним підприємствам і мікропідприєм-
ствам.

Серед заходів підтримки малого та середнього
бізнесу британський уряд має виділити організацію
виплат самозайнятим особам, які постраждали від
пандемії, та податкову дотацію (але не 80%) середнь-
омісячного доходу за останні три роки (понад 2500
фунтів на місяць). Таким чином, держава страхує та-
кий же розмір доходу, як і звільненого працівника, а
80 відсотків безробітних отримують стипендію. Ці
стипендії оподатковуються і повинні бути виплачені
до січня 2022 року.

Розвиток малого та середнього бізнесу є чинником,
що сприяє підвищенню економічної безпеки країни.
Можна запропонувати низку антикризових заходів, які
сприятимуть досягненню цієї дуже важливої соціаль-
но-економічної мети. Особливу увагу слід приділяти
сталому розвитку малого та середнього бізнесу, який
набуває все більшого значення у вирішенні складних
соціально-економічних проблем, що виникають під час
світової економічної кризи. Така стійкість забезпе-
чується залученням великої кількості безробітних у
бізнес-сектор, перепідготовкою монетарної та фіскаль-
ної політики, підтримкою розвитку реального сектору
економіки. Одним із ключових факторів "виживання"
малого та середнього бізнесу в часи обмежень є доступ
до фінансування. Уряд України вжив ряд заходів для
подолання кризи. Головною метою антикризового уп-
равління є забезпечення запланованого успіху шляхом
ефективної організації за допомогою використання се-
редовища, заснованого на налагодженому управлінні та
спілкуванні людей. Під час пандемії антикризове управ-
ління має враховувати всі виявлені ризики, забезпечу-
вати відповідну адаптивність антикризових заходів та
оцінювати відповідну тривалість карантинного режиму,
а саме:

1. створення багаторівневої системи ризик-менед-
жменту та удосконалення стратегічного планування і
аналізу, як важливих елементів кризового управління і
прийняття рішень на підприємстві;

2. забезпечення видалених робочих місць для швид-
кої адаптації на належному рівні, а саме переведення
більшості співробітників в режим дистанційної роботи
із забезпеченням необхідного оснащення;

3. забезпечення необхідної підтримкою, яку мож-
на забезпечити завдяки децентралізованим цифровим
робочим просторам. Цей підхід активізує колективний
інтелектуальний потенціал підприємства й забезпечує
працівників засобами ефективного надання взаємної
підтримки в умовах самоорганізації;

Рис. 1. Фінансова підтримка з боку держави економічної
діяльності під час пандемії у 2020 році, млрд дол.

Джерело: [6].
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4. оперативна підтримка клієнтів і партнерів;
5. збільшення гнучкості організації, додаткові вимо-

ги щодо кібербезпеки.
Таким чином, українська влада використовувала

антикризове управління, щоб уникнути кризи; зменши-
ти та ліквідувати наслідки фінансової кризи суб'єкта
господарювання; забезпечити належний рівень платос-
проможності. Від ефективності антикризових заходів
буде залежати виживання чи закриття підприємств у
майбутньому [12].

Запровадження українською владою антикризово-
го менеджменту в основному було спрямоване на допо-
могу малому та середньому бізнесу у дистанційній ро-
боті, частково введені на карантин допомоги по безро-
біттю, зниження процентних ставок НБУ та доступні
кредитні програми. Органи місцевого самоврядування
можуть допомогти малому та середньому бізнесу зро-
бити наступні кроки:

1. Створення торговельних майданчиків онлайн, де
підприємці можуть пропонувати власну продукцію по-
купцям.

2. Органи місцевого самоврядування можуть допо-
могти місцевим підприємцям засобами індивідуального
захисту (масками, дезінфікуючими засобами).

3. Через звільнення від сплати місцевих податків і
зборів та плати за оренду комунального майна.

4. Проведення акцій "купуй місцеве". Важливо, щоб
в умовах карантину громадяни купували продукцію
місцевих виробників. Таким чином, громада може
підтримати власних підприємців, а орган місцевого са-
моврядування в цьому сенсі може виконувати роль ко-
мунікатора.

5. Належне інформування підприємців про каран-
тин та COVID-19.

6. Адресна допомога соціально незахищеним вер-
ствам населення у вигляді продуктових наборів і товарів
повсякденного споживання.

ВИСНОВКИ
На основі аналізу українських та зарубіжних заходів

підтримки малого та середнього бізнесу в умовах по-
ширення коронавірусної інфекції можна зробити вис-
новок, що заходи, які вживаються за кордоном, досить
різноманітні. Такі азіатські країни, як Китай, Японія та
Республіка Корея, наголошують на звільненні малого та
середнього бізнесу від механізмів пільгового кредиту-
вання та боргових зобов'язань, тоді як Європейський
Союз звільняє малий та середній бізнес від податків,
надаючи фінансову допомогу та субсидії. В Україні та-
кож є механізм надання пільгових кредитів і субсидій
малому та середньому бізнесу, але цих заходів явно не
вистачає, і їх потрібно вдосконалювати.
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MANAGEMENT ASPECTS OF THE FUNCTIONING OF THE STATE CUSTOMS SERVICE OF UKRAINE
AS A SINGLE LEGAL ENTITY

У статті розглядаються питання функціонування одного з центральних органів виконавчої влади —
Державної митної служби України — у форматі єдиної юридичної особи. Така практика функціонування
є цілком новою та недослідженою для українських реалій. В українській практиці менеджменту та дер-
жавного управління ще не було таких прикладів. Авторами проведено аналіз низки законодавчих та нор-
мативно-правових актів з питань реформування діяльності Державної митної служби, виявлено ряд не-
узгодженостей та прогалин, які негативно впливають на реалізацію концепції єдиної юридичної особи та
налагодженню ефективних процесів управління. У дослідженні зроблено порівняльний аналіз організа-
ційних структур управління, виявлено їх недоліки. Особливу увагу приділено формуванню, повнова-
женням та діяльності територіальних органів Державної митної служби України, а саме митницям та
митним постам. Досліджено систему управління персоналом в митних органах, його оцінки та розвитку.
Виявлені недоліки та їх подальше усунення повинні сприяти зміцненню управлінської культури та підви-
щенню ефективності діяльності нового відомства.

The article considers the functioning of one of the central executive bodies — the State Customs Service of
Ukraine — in the format of a single legal entity. This practice of functioning is completely new and unexplored
for the Ukrainian realities. There have been no such examples in the Ukrainian practice of management and
public administration. The authors analyzed a number of legislative and regulatory acts on reforming the State
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
1 липня 2021 відбулася одна із знакових та по суті

революційних подій в сфері вітчизняного менеджмен-
ту та публічного управління, а саме фактично розпо-
чала своє функціонування Державна митна служба
України у форматі єдиної юридичної особи. Слід кон-
статувати, що питання функціонування митних органів
Україні в форматі єдиної юридичної особи піднімало-
ся ще у 2016 році, однак фактично реалізувати таку
задачу вдалося тільки у 2021 році. Наразі в Україні
відсутні такі прецеденти, коли б центральний орган ви-
конавчої влади функціонував як єдина юридична осо-
ба, що криє в собі як цілу низку можливих переваг, так
і проблем та загроз з точки зору управління такою юри-
дичною особою та її можливістю виконувати свої за-
дачі та повноваження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

За 30 років незалежності України митна система
зазнала чималих змін та реформ. Питання управлін-
ня митною справою та митними органами завжди були
актуальними не тільки в колі самих працівників мит-
них органів, але й урядовців, міжнародних фінансо-
вих установ та організацій, а також вітчизняних вче-
них. Так, окремими питаннями управління митною
справою займаються такі вчені, як І.Г. Бережнюк,
Є.В. Гармаш, С.П. Коляда, Ю.Д. Кунєв, Б.В. Літовчен-
ко, П.В. Пашко, Ю.Є. Петруня, В.В. Ченцов та ін. Пе-
реважно увага даних вчених зосереджується на різних
аспектах функціонування митної системи та управлі-
ння нею, разом з тим на сьогодні майже повністю
відсутні публікації, які б висвітлювали питання діяль-

Customs Service, identified a number of inconsistencies and gaps that negatively affect the implementation of
the concept of a single legal entity and the establishment of effective management processes. The study provides
a comparative analysis of organizational management structures, identified their shortcomings. Particular
attention is paid to the formation, powers and activities of territorial bodies of the State Customs Service of
Ukraine, namely customs and customs posts. The system of personnel management in customs bodies, its
estimation and development is investigated. The identified shortcomings and their further elimination should
contribute to strengthening the management culture and increase the efficiency of the new central executive
body.

The emergence of a modern model of customs management was preceded by the operation of two other
departments — the State Fiscal Service of Ukraine, and created on its basis, the State Customs Service of Ukraine.
The study showed that despite the liquidation of these institutions, most of their territorial bodies continue to
exist even today. The liquidation of some customs has been delayed for more than 2 years. This situation is
unacceptable for the modern system of government in the country, given the need for efficient use of funds and
labor resources.

The existing organizational structure of the State Customs Service has also proved to be ineffective, given its
skew and the disproportionate division of responsibilities between the Head of the State Customs Service and his
deputies.

The study of the personnel management system showed incomplete staffing of both the management staff
and territorial bodies of the State Customs Service of Ukraine.

Ключові слова: Державна митна служба України, єдина юридична особа, реформа, територіальний орган,
управління, організаційна структура.

Key words: State Customs Service of Ukraine, single legal entity, reform, territorial body, administration,
organizational structure.

ності Державної митної служби України в форматі
єдиної юридичної особи.

Тому метою проведеного дослідження є формуван-
ня теоретичного основ та практичних рекомендацій
функціонування Державної митної служби України у
форматі єдиної юридичної особи.

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В рамках попереднього проведеного нами дослід-
ження ретроспективно-компаративного аналізу уп-
равління митними органами України, уже згадувало-
ся, що у 2016 було представлено концепцію створен-
ня єдиної юридичної особи для української митниці
у складі Державної фіскальної служби України (далі —
ДФС). Дана концепція була включена до меморанду-
му України та Міжнародного валютного фонду (далі —
МВФ). Так, на думку фахівців МВФ, існуюча на той
час структура центрального апарату ДФС України
була забюрократизованою та такою, що не відпові-
дає сучасним потребам. На той час мережа територі-
альних органів ДФС України налічувала 371 юридич-
ну особу та була надто громіздкою. Урядом у 2016
році пропонувалося об'єднати податкові та митні
органи, створивши об'єднані податкові та митні регі-
ональні офіси, що забезпечить більш чіткий контроль
за цими органами з боку центрального апарату ДФС
України. Наприкінці 2016 — на початку 2017 рр.
Міністерство фінансів України підготувало проєкт
Плану дій з реформування митниці, який передбачав
створення функціонально самостійної інституційної
вертикалі з реалізації державної митної справи, що
мав охопити центральний та територіальні рівні [1].
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На рис. 1 представлено порівняльну характеристику
зміни основних функцій та структури управління мит-
ними органами, пропонованих у 2017 році.

Результатом реалізації такої концепції повинно
було стати створення нової функціонально самостійної
організаційної структури управління, яку представле-
но на рис. 2.

Планувалося, що починаючи з 2018 року буде побу-
дована абсолютно нова система управління митними
органами України, в основі якої лежить ідея створення
однієї митниці із розгалуженою системою представ-

ництв та митних постів, що потребуватиме подальших
розробок в сфері формування ефективної організацій-
ної структури управління новоствореного органу. Реа-
лізації зазначеної концепції не відбулося через не-
обхідність внесення змін до цілої низки законодавчих
актів з питань митної та податкової справи. Складна
політична ситуація у країні та відсутність фактичної
більшості у парламенті стали причинами неможливості
прийняття таких змін. Таким чином, митниці та митні
пости продовжили своє функціонування у складі ДФС
України.

Рис. 1. Концепція управління українською митницею як єдиної юридичної особи у 2017 році (розроблено
Міністерством фінансів України)

Джерело: https://mof.gov.ua

Рис. 2. Порівняльний аналіз діючої та пропонованої організаційної структури управління митними органами у 2017 році
(розроблено Міністерством фінансів України)

Джерело: https://mof.gov.ua
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Наприкінці 2018 року урядом було прийнято рішен-
ня про реорганізацію Державної фіскальної служби Ук-
раїни шляхом її поділу на дві служби: Державну подат-
кову службу України та Державну митну службу Ук-
раїни. Державна митна служба стала окремим централь-
ним органом виконавчої влади, діяльність якого спря-
мовується та координується Кабінетом Міністрів Украї-
ни через Міністра фінансів і який реалізує державну
митну політику, державну політику у сфері боротьби з
правопорушеннями під час застосування митного зако-
нодавства [2].

Підписання чергового Меморандуму про еконо-
мічну та фінансову політику з Міжнародним валют-
ним фондом стало причиною повернення до питан-
ня реформування митної системи та забезпечення її
функціонування у форматі єдиної юридичної особи.
Для цього наприкінці 2019 року Президент України
видав Указ "Про невідкладні заходи з проведення ре-
форм та зміцнення держави", в якому було доруче-
но Кабінету Міністрів України у строк до 30 вересня
2020 року забезпечення функціонування Державної
податкової служби України і Державної митної
служби України (у форматі єдиних юридичних осіб)
[3].

Процесу формування Державної митної служби як
єдиної юридичної особи передував процес ліквідації
Державної фіскальної служби та утворення Держав-
ної податкової служби України та Державної митної
служби України. Державну митну службу України
було визначено як центральний орган виконавчої вла-
ди, діяльність якого спрямовується та координується
Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів,
та який реалізує державну митну політику, державну
політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час
застосування законодавства з питань митної справи
[4].

На рис. 2 представлено концепцію реформування
Державної фіскальної служби та створення Державної
податкової служби та Державної митної служби як ок-
ремих юридичних осіб.

Створення єдиної юридичної особи мало на меті
запровадити ефективну функціональну організаційну
структуру та впровадження нових електронних
сервісів. Разом з тим, необхідно констатувати, що зап-
ровадження статусу єдиною юридичної особи має
більше ризиків, ніж зазначені переваги. Такої думки
дотримується і Дорофеєва Л.М., яка зазначає, що зап-
ропонована модель функціонування єдиної юридичної
особи потребує більш глибокого наукового обгрунту-
вання, без якого може не лише  розбалансувати внут-
рішню організацію діяльності митних органів, а й ство-
рити незручності суб'єктам ЗЕД та громадянам, які
переміщують товари через митний кордон. Зокрема,
немає визначеності, які саме повноваження керівник
Держмитслужби може делегувати начальнику митниці
[5].

Передбачалося, що такий перехід до функціонуван-
ня Держмитслужби у форматі єдиної юридичної особи
має забезпечити:

— посилення інституційної спроможності митних
органів;

— відновлення управлінської вертикалі, яка була
втрачена під час функціонування ДФС;

— оптимізацію адміністративних, кадрових й інших
ресурсів для посилення безпекової функції держави, а
саме: вдосконалення системи аналізу ризиків, розроб-
ка нових ІТ-рішень;

— оновлення кадрового потенціалу через впровад-
ження програми оцінки персоналу з кваліфікації та бла-
гонадійності;

— створення єдиного підходу до системи добору
кадрів, системи стратегічного управління, інформацій-
ної політики, формування ефективної комунікації у
сфері боротьби з корупцією [6].

У січні 2020 року Закон України "Про центральні
органи виконавчої влади" було доповнено статтею 211,
присвячену територіальним органам Держмитслужби.
Так, законом визначено, що територіальні органи Дер-
жмитслужби можуть утворюватися в межах граничної
чисельності державних службовців та працівників Дер-
жмитслужби і коштів, передбачених на утримання Дер-
жмитслужби, ліквідовуватися, реорганізовуватися ке-
рівником Держмитслужби як відокремлені підрозділи
центрального органу виконавчої влади за погодженням
з Міністром фінансів України. Територіальні органи ут-
ворюються без статусу юридичної особи та є органами
державної влади, можуть мати окремий баланс, рахун-
ки в органах, що здійснюють казначейське обслугову-
вання бюджетних коштів, печатку та бланк зі своїм най-
менуванням та із зображенням Державного Герба Ук-
раїни [7].

Згідно Указу Президента № 839 Державна митна
служба повинна була розпочати своє функціонування
у статусі єдиної юридичної особи до 30 вересня 2020 ро-
ку. Однак, фактичного запуску єдиної юридичної осо-
би не відбулося. Натомість Кабінет Міністрів України у
крайній термін, а саме 30 вересня 2020 року тільки прий-
няв ряд урядових рішень, які запустили створення
єдиної юридичної особи. Так, Постановою Кабінету
Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 895 (далі —
Постанова № 895) було ухвалено рішення про реорган-
ізацію територіальних органів Державної митної служ-
би. До числа реорганізованих територіальних органів
увійшло 16 митниць, а саме: Азовська митниця Держ-
митслужби; Буковинська митниця Держмитслужби;
Волинська митниця Держмитслужби; Галицька митни-
ця Держмитслужби; Дніпровська митниця Держмитс-
лужби; Енергетична митниця Держмитслужби; Закар-
патська митниця Держмитслужби; Київська митниця
Держмитслужби; Координаційно-моніторингова мит-
ниця Держмитслужби; Одеська митниця Держмитслуж-
би; Північна митниця Держмитслужби; Подільська мит-
ниця Держмитслужби; Поліська митниця Держмитс-
лужби; Слобожанська митниця Держмитслужби;
Східна митниця Держмитслужби та Чорноморська мит-
ниця Держмитслужби [8]. Усі перераховані митниці
було створено відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України від 2 жовтня 2019 р. № 858 "Про ут-
ворення територіальних органів Державної митної
служби", якою також було передбачено створення
Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та дос-
ліджень Держмитслужби та Департамент спеціалізова-
ної підготовки та кінологічного забезпечення Держмит-
служби як територіальних органів Держмитслужби [9].
Ці 18 територіальних органів Держмитслужби було
створено шляхом реорганізації 28 територіальних
органів Державної фіскальної служби України.

За словами керівництва Держмитслужби у 2021 році
було наближено до фінальної стадії процес реформу-
вання апарату Держмитслужби та її органів до функці-
онування у форматі єдиної юридичної особи. Фактич-
но ж у новому форматі Державна митна служба Украї-
ни розпочала свою діяльність тільки з 01.07.2021. Для
цього було ліквідовано усі митні органи України та ство-
рено єдину юридичну особу — Державну митну служ-
бу України із 26 митницями як відокремлені структурні
підрозділи. Так, дійсно наказом Державної митної
служби України № 460 від 19 жовтня 2020 року було
утворено цілий ряд нових територіальних органів, а саме
26 митниць [10]. Разом з тим, необхідно зазначити, що
не відбулося остаточної реорганізації територіальних
органів, передбачених Постановою № 895. В результаті
прийнятих рішень виникла ситуація, за якої одночасно
функціонують різні територіальні органи влади. Безпре-
цедентність ситуації надає ще й той факт, що на момент
створення нових територіальних органів Державної
митної служби функціонуючими ще залишились ще ок-
ремі митні органи, які перебували у складі та структурі
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ліквідованої Державної фіскальної служби України.
Ситуацію щодо функціонування та реорганізації мит-
ниць наведено в табл. 1.

Слід констатувати, що протягом попередніх років
існувало багато моделей управління митними органа-
ми, однак усі моделі були або двокомпонентними (Цен-
тральний апарат — митниці), або трикомпонентними
(Центральний апарат — регіональні митниці — мит-
ниці). При цьому митниці були самостійними юридич-
ними особами з усім набором повноважень та обо-
в'язків. Наразі ми маємо одноланкову модель управлі-
ння, за якої в центральному апараті Держмитслужби
сконцентровано не тільки завдання із стратегічного
управління митною справою, але й виконання поточ-
них завдань 26 митниць.

Так, наприклад з даних таблиці 1 ми бачимо, що на
сьогодні у Волинській області діючими залишаються аж
три установи: Волинська митниця ДФС та Волинська
митниця Держмитслужби, які перебувають у процесі
припинення, та новостворена Волинська митниця. В
Чернівецькій області така ж ситуація — Чернівецька
митниця ДФС та Буковинська митниця Держмитслуж-
би (в стані припинення) та новостворена Чернівецька
митниця. І такі випадки не одиничні. Тобто, протягом
тривалого часу паралельно функціонували різні тери-
торіальні органи, які займалися питаннями митної спра-
ви в тих чи інших регіонах країни, а деякі органи пере-
бувають у стані припинення більше двох років. Тому на
наш погляд, необхідно в найкоротші терміни заверши-
ти процедури припинення діяльності усіх старих органів

Постанова КМУ № 858  
від 2 жовтня 2019 р. 

Постанова КМУ № 895  
від 30 вересня 2020 р. 

Наказ ДМСУ № 460  
від 19 жовтня 2020 

Назва 
територіального 

органу 

Код 
ЄДРПОУ 

Поточний 
статус 

Назва 
територіального 

органу 

Код 
ЄДРПОУ 

Поточний 
статус 

Назва 
терито-

ріального 
органу 

Код 
ЄДРПОУ 

Поточний   
статус 

Волинська 
митниця ДФС 

39472698 в стані 
припинення 

Волинська 
митниця 
Держмитслужби 

43350888 в стані 
припинення 

Волинська   
митниця 

43958385 не перебуває 
в стані 
припинення 

Дніпро-
петровська 
митниця ДФС 

39421732 припинено 
26.11.2021 

Дніпро-
вська        
митниця 

43971371 не перебуває 
в стані 
припинення 

Запорізька 
митниця ДФС 

39477764 в стані 
припинення 

Запорізька   
митниця 

44005647 не перебуває 
в стані 
припинення 

Кіровоградська 
митниця ДФС 

39640963 припинено 
17.11.2020 

Кропив-
ницька 
митниця 

44005668 не перебуває 
в стані 
припинення 

Полтавська 
митниця ДФС 

39421072 в стані 
припинення 

Дніпровська 
митниця 
Держмитслужби 

43350935 в стані 
припинення 

Полтавська  
митниця 

43997576 не перебуває 
в стані 
припинення 

Донецька 
митниця ДФС 

39496499 припинено 
07.06.2021 

Азовська 
митниця 
Держмитслужби 

43333684 в стані 
припинення 

Донецька     
митниця 

44029605 не перебуває 
в стані 
припинення 

Івано-
Франківська 
митниця ДФС 

39640261 в стані 
припинення 

Івано-
Фран-
ківська 
митниця 

43971364 не перебуває 
в стані 
припинення 

Львівська 
митниця ДФС 

39420875 в стані 
припинення 

Львівська 
митниця 

43971343 не перебуває 
в стані 
припинення 

Тернопільська 
митниця ДФС 

39420537 в стані 
припинення 

Галицька 
митниця 
Держмитслужби 

43348711 в стані 
припинення 

Терно-
пільська 
митниця 

43985576 не перебуває 
в стані 
припинення 

Енергетична 
митниця ДФС 

39442252 в стані 
припинення 

Енергетична 
митниця 
Держмитслужби 

43334913 в стані 
припинення 

Енерге-
тична  
митниця 

44029610 не перебуває 
в стані 
припинення 

Закарпатська 
митниця ДФС 

39515893 припинено 
02.09.2021 

Закарпатська 
митниця 
Держмитслужби 

43337207 в стані 
припинення 

Закар-
патська 
митниця 

43985560 не перебуває 
в стані 
припинення 

Житомирська 
митниця ДФС 

39421140 в стані 
припинення 

Жито-
мирська 
митниця 

44005610 не перебуває 
в стані 
припинення 

Київська 
митниця ДФС 

39470947 в стані 
припинення 

Київська      
митниця 

43997555 не перебуває 
в стані 
припинення 

Київська 
міська 
митниця ДФС 

39422888 в стані 
припинення 

- - - 

Черкаська 
митниця ДФС 

39420084 припинено 
14.02.2022 

Київська 
митниця 
Держмитслужби 

43337359 в стані 
припинення 

Черкаська   
митниця 

44005652 не перебуває 
в стані 
припинення 

Одеська 
митниця ДФС 

39441717 в стані 
припинення 

Одеська митниця 
Держмитслужби 

43333459 в стані 
припинення 

Одеська       
митниця 

44005631 не перебуває 
в стані 
припинення 

Чернігівська 
митниця ДФС 

39482156 припинено 
08.06.2021 

Північна митниця 
Держмитслужби 

43332675 в стані 
припинення 

Черні-
гівська 
митниця 

43985581 не перебуває 
в стані 
припинення 

Таблиця 1. Поточний стан реорганізації та функціонування територіальних органів Державної митної служби згідно
даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб
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митної справи па повноцінно запустити функціонуван-
ня нових.

Штатна чисельність апарату Державної митної
служби у 2021 році склала 571 посаду, з яких фактич-
на чисельність склала 521 особу, тобто комплектуван-
ня склало 89 % [11]. У складі апарату функціонують 14
департаментів, 3 управління та 3 самостійних відділи,
а саме: Організаційно-розпорядчий департамент; Юри-
дичний департамент; Департамент по роботі з персо-
налом; Департамент профілювання митних ризиків; Де-
партамент митних платежів, контролю митної вартості
та митно-тарифного регулювання ЗЕД; Департамент
митного аудиту та обліку осіб; Департамент організації
митного контролю та оформлення; Департамент бо-
ротьби з контрабандою та порушенням митних правил;
Департамент адміністративно-господарської діяль-
ності; Департамент бухгалтерського обліку, звітності
та планово-фінансової роботи; Департамент міжна-

родної взаємодії; Департамент з питань цифрового
розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
Департамент профілювання митних ризиків; Департа-
мент запровадження міжнародної транзитної систе-
ми;. Управління внутрішнього аудиту, Управління не-
тарифного регулювання; Управління внутрішньої без-
пеки; Відділ прес-служби та взаємодії з громадкістю;
Відділ охорони державної таємниці; відділ з питань
запобігання та протидії корупції; Відділ інформацій-
ної безпеки. Організаційну структуру управління пред-
ставлено на рис. 4.

На наш погляд, сформована організаційна структу-
ра апарату Державної митної служби є не зовсім раціо-
нальною та ефективною, зважаючи на те, що у прямому
підпорядкуванні Голови Державної митної служби Ук-
раїни знаходиться 8 структурних підрозділів, в той час
як у його заступників — від одного (мінімум) до п'яти
(максимум) підрозділів.

Постанова КМУ № 858  
від 2 жовтня 2019 р. 

Постанова КМУ № 895  
від 30 вересня 2020 р. 

Наказ ДМСУ № 460  
від 19 жовтня 2020 

Назва 
територіального 

органу 

Код 
ЄДРПОУ 

Поточний 
статус 

Назва 
територіального 

органу 

Код 
ЄДРПОУ 

Поточний 
статус 

Назва 
терито-

ріального 
органу 

Код 
ЄДРПОУ 

Поточний   
статус 

Вінницька 
митниця ДФС 

39510664 в стані 
припинення 

Вінницька   
митниця 

43997544 не перебуває 
в стані 
припинення 

Хмельницька 
митниця ДФС 

39423132 в стані 
припинення 

Подільська 
митниця 
Держмитслужби 

43350542 в стані 
припинення 

Хмель-
ницька 
митниця 

43997560 не перебуває 
в стані 
припинення 

Рівненська 
митниця ДФС 

39420640 припинено 
12.11.2021 

Поліська 
митниця 
Держмитслужби 

43350097 в стані 
припинення 

Рівненська 
митниця 

43958370 не перебуває 
в стані 
припинення 

Сумська 
митниця ДФС 

39420037 припинено 
11.02.2022 

Сумська      
митниця 

44017631 не перебуває 
в стані 
припинення 

Харківська 
митниця ДФС 

39534151 припинено 
18.05.2021 

Слобожанська 
митниця 
Держмитслужби 

43332958 в стані 
припинення 

Харків-
ська 
митниця 

44017626 не перебуває 
в стані 
припинення 

Луганська 
митниця ДФС 

39500819 припинено 
22.12.2020 

Східна митниця 
Держмитслужби 

43336287 в стані 
припинення 

Луганська   
митниця 

44030626 не перебуває 
в стані 
припинення 

Миколаївська 
митниця ДФС 

39536431 припинено 
17.01.2022 

Мико-
лаївська 
митниця 

44017652 не перебуває 
в стані 
припинення 

Митниця ДФС 
у Херсонській 
області, 
Автономній 
Республіці 
Крим та  
м. Севастополі 

39624611 припинено 
02.08.2021 

Чорноморська 
митниця 
Держмитслужби 

43335608 в стані 
припинення 

Митниця в 
Херсон-
ській 
області, 
Автономній 
Республіці 
Крим і 
м. Сева-
стополі 

43946385 не перебуває 
в стані 
припинення 

Чернівецька 
митниця ДФС 

39465937 в стані 
припинення 

Буковинська 
митниця 
Держмитслужби 

43332555 в стані 
припинення 

Черні-
вецька 
митниця 

43971359 не перебуває 
в стані 
припинення 

Департамент 
податкових та 
митних 
експертиз ДФС 

39925301 в стані 
припинення 

Спеціалізована 
лабораторія з 
питань 
експертизи та 
досліджень 
Держмитслужби 

43348622 не перебуває 
в стані 
припинення 

- - - 

Департамент 
спеціалізованої 
підготовки та 
кінологічного 
забезпечення 
ДФС 

39774638 припинено 
07.10.2020 

Департамент 
спеціалізованої 
підготовки та 
кінологічного 
забезпечення 
Держмитслужби 

43363415 не перебуває 
в стані 
припинення 

- - - 

- - - Координаційно-
моніторингова 
митниця 
Держмитслужби 

43333904 в стані 
припинення 

Коорди-
наційно-
моніто-
рингова 
митниця 

43958390 не перебуває 
в стані 
припинення 

 

Продовження табл. 1
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Ще одним моментом певної неузгодженості в побудові
управлінської моделі є функціонування митних постів.
Митний пост є митним органом, який входить до складу мит-
ниці як структурний підрозділ. Створення, реорганізація та
ліквідація митних постів здійснюються Державною митною
службою. При цьому, керівники митних постів признача-
ються на посади і звільняються з посад керівником Держав-
ної митної служби України. Така ситуація може призвести
до виникнення конфліктних ситуацій між керівником мит-
ниці та керівником митного поста, зважаючи на те, що на-
чальник митниці не має якогось управлінського впливу на
діяльність керівника митного поста. Тому, на наш погляд,
призначення керівників митних постів повинно здійснюва-
тися або за поданням керівників відповідних митниць, або
хоча б погоджуватися цими керівниками.

Згідно з нормами Митного кодексу України, Голова
Державної митної служби України має право делегувати
керівникам митниць окремі повноваження. Перелік таких
делегованих повноважень визначається положенням про
митницю, яке підлягає погодженню з Міністерством
фінансів України. На сьогодні відповідні положення про
територіальні органи Держмитслужби України затверд-
жено наказом Державної митної служби України № 489
від 29 жовтня 2020 року [12]. Аналіз тестів зазначених по-
ложень засвідчив, що усі положення про територіальні
органи є ідентичними за змістом, за винятком Координа-
ційно-моніторингової митниці. Ідентичним є також і пе-
релік делегованих повноважень керівникам територіаль-
них органів. На наш погляд, необхідно було диференцію-
вати розподіл зазначених делегованих повноважень, зва-
жаючи на специфіку та зону діяльності тієї чи іншої мит-
ниці. Так, наприклад, керівники Волинської, Вінницької
та Митниці в Херсонській області, Автономній Республіці
Крим і м. Севастополі, наділені однаковими делегованими
повноваженнями. Очевидно, що специфіка діяльності та
спектр повноважень у зазначених митницях відрізняєть-
ся. Тому, вважаємо за доцільне більш диференційовано
підходити до розподілу повноважень. Тим паче, що фор-
мат функціонування Держмитслужби України як єдиної
юридичної особи дає змогу це робити.

Фактична чисельність працівників у 2021 році скла-
дала 9586 осіб при штатній чисельності 10675. Таким
чином укомплектованість територіальних органів скла-
ла 90 % [11]. Передбачалось, що співробітники будуть
переведені в нову єдину митницю на контрактній основі,
а підписання самого контракту забезпечить підвищені
ставки заробітної плати та більш ефективні механізми
контролю за діяльністю митників.

В межах затвердженого Плану заходів з реформуван-
ня та розвитку митних органів передбачалося досягнути
професіоналізації митної служби через запровадження
нових кваліфікаційних та мотиваційних стандартів, по-
стійного моніторингу й оцінки навичок, здібностей, ре-
зультативності й доброчесності, прозорої системи кар'є-
рного зростання та призначень на посаду [13]. Один з на-
прямків реформування — напрям реформування кадро-
вої політики митних органів, який передбачає поетапні
кроки щодо перегляду підходів до системи добору кадрів,
запровадження комплексної системи мотивації; перегля-
ду ключових показників результативності; побудови сис-
теми оплати роботи з урахуванням результатів службо-
вої діяльності; навчання й перепідготовки персоналу; впро-
вадження комплексних антикорупційних заходів тощо. З
цією метою на митниці було запроваджено новий інстру-
мент по роботі з персоналом — перевірку на благочесність,
яка є психологічним тестом, призначеним виявити поса-
дових осіб із ризиками схильності до порушення встанов-
лених правил та непродуктивної поведінки на робочому
місці. Так, протягом 2021 року таке тестування пройшло
9048 посадових осіб, або 94 % усього особового складу.
Повторно таке тестування пройшло 1849 осіб, більшість
яких неуспішно пройшли перше тестування [11].

З метою запровадження дієвої системи управління
персоналом у Державній митній службі України було

розроблено Стратегію управління персоналом Держав-
ної митної служби України на 2021-2024 роки та відпо-
відно підготовлено План дій з реалізації стратегії. Од-
нак на сайті Державної митної служби України зазна-
чені документи відсутні, тому ознайомитися з їх змістом
немає можливості.

Функціонування Державної митної служби України у
форматі єдиної юридичної особи повинно би спростити
взаємодії митниці та бізнесу. Однак, за результатами про-
ведено онлайн опитування, проведеного громадською
ініціативою "За чесну та прозору митницю" з 1 по 15 бе-
резня 2021 року, кожен третій респондент підтримує фун-
кціонування Держмитслужби України як єдиної юридич-
ної особи, а більше половини опитаних — не підтримують
[14]. Тому, на нашу думку, тільки чітка побудова органі-
заційної структури управління в поєднанні із нової кад-
ровою політикою здатні забезпечити ефективну діяльність
нової Державної митної служби України.

ВИСНОВКИ
Державна митна служба України була одним із пер-

ших держаних органів, створених після проголошення
незалежності. За останні 20 років ця інституція зазна-
вала неодноразових змін та реформ, які мали на меті
підвищення ефективності її діяльності. Функціонуван-
ня в форматі єдиної особи розглядалося ще у 2016-2017
рр., однак реалізувати цю ідею спромоглися тільки у
2020. Реалізація такої реформи, на наш погляд, не була
до кінця продуманою та комплексною, оскільки фор-
мування єдиної юридичної особи передбачало внесен-
ня великої кількості правок у широке коло законодав-
чих та нормативно-правових актів, а цього вчасно зроб-
лено не було. Більше того, функціонування централь-
ного органу виконавчої влади в форматі єдиної юридич-
ної особи є новим для вітчизняної практики, тому тільки
час дасть змогу визначити наскільки ефективним та пра-
вильним було таке рішення. На жаль, війна, що почала-
ся 24 лютого 2022 року дещо загальмувала темпи транс-
формації відомства та запуску роботи на повну по-
тужність. Разом з тим, така практика є вкрай цікавою
для подальших наукових досліджень як в сфері менед-
жменту, так і публічного управління.
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THE IMPACT OF MIGRATION ON FOOD SECURITY AND AGRICULTURE

В статті досліджено процес функціонування продовольчих систем з метою розробки напрямів їх мо-
дернізації у цілях забезпечення продовольчої безпеки та якісного харчування, враховуючи вплив визна-
чальних детермінант формування продовольчого потенціалу. Визначено напрями трансформації продо-
вольчих систем щодо забезпечення нівелювання негативного впливу визначальних детермінант форму-
вання продовольчого потенціалу, зокрема: реалізація гуманітарних програм у постраждалих від
конфліктів та війн регіонах; зміцнення несприйнятливості до впливу негативних економічних зовнішніх
факторів; підвищення стійкості до зміни клімату; заходи по зниженню вартості харчових продуктів на
усіх етапах ланцюга створення вартості продовольства; зміна споживчої поведінки та харчового раціо-
ну; вирішення проблем структурної нерівності. Рекомендовано конкретні кроки в рамках всього проце-
су модернізації продовольчих систем.

There is no general progress in the world in addressing Goal 2.1 of Sustainable Development Goal 2 (Zero
hunger) or in meeting SDG Goal 2.2 (End all forms of malnutrition). Therefore, the world is experiencing a turning
point not only because we need to address the major problems of hunger, food insecurity and all forms of
malnutrition, but also because in a visually exposed vulnerabilities in our food systems, we have the opportunity
to enter a new quality level and ensure timely achievement of the SDGs 2. The article examines the process of
functioning of food systems in order to develop directions for their modernization in order to ensure food security
and quality nutrition, taking into account the influence of determinants of food potential. The directions of
transformation of food systems to ensure the leveling of the negative impact of the determinants of food capacity
building are identified, namely: development and implementation of humanitarian programs in the regions
affected by conflicts and wars; strengthening the insensitivity of the most vulnerable segments of the population
to the impact of negative economic external factors; increasing resilience to climate change at all stages of the
food value chain; measures to reduce the cost of food at all stages of the food value chain; changing consumer
behavior and diet to one that is beneficial to human health and has a positive impact on the environment; solving
the problems of structural inequality through the implementation of inclusive measures taking into account the
interests of the poor. The main policy courses and goals are substantiated for each of the six areas. Specific steps
are recommended within the whole process of modernization of food systems, including: in-depth analysis of the
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situation taking into account the specifics of the conditions; formation of agreed cross-sectoral sets of policy,
investment and legislation measures, including catalysts that accelerate the transformation process;
implementation of a set of measures subject to the necessary monitoring and evaluation, as well as the availability
of existing accountability mechanisms.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За оцінками ФАО у 2020 році від голоду страждало

від 720 до 811 мільйонів осіб, що на 161 мільйон більше,
ніж у 2019 році. 2020 року майже 2,37 мільярда людей
не мали доступу до достатньої кількості продовольства;
лише за рік їх кількість збільшилася на 320 мільйонів.
Жоден регіон світу не уникнув цієї проблеми. Висока
вартість здорових раціонів харчування в сукупності з
високим рівнем бідності та нерівності доходів, як і ран-
іше, роблять таке харчування недоступним для приблиз-
но трьох мільярдів людей у всіх регіонах світу. Більш
того, результати показують, що зростання показників
економічної недоступності здорових раціонів харчуван-
ня пов'язане з вищими рівнями помірної чи гострої
відсутності продовольчої безпеки.

Становище могло б виявитися ще гіршим, якби уря-
ди не реалізовували заходи соціального захисту у зв'яз-
ку з кризою COVID-19. Проте підходи щодо стримуван-
ня поширення пандемії стали причиною не лише безпре-
цедентного економічного спаду — погіршення станови-
ща у сфері продовольчої безпеки та харчування відбу-
лось і під дією інших потужних факторів: конфлікти та
війни у багатьох частинах світу, а також зміна клімату
та стихійні лиха. На тлі накладення цих факторів уря-
дам не вдалося запобігти розвитку ситуації в галузі про-
довольчої безпеки та харчування за найгіршим сце-
нарієм, внаслідок чого постраждали мільйони людей по
всьому світу. Отже, у світі не відзначається загального
поступу вперед у роботі з розв'язання задачі 2.1 Цілі 2 у
сфері сталого розвитку (забезпечити всім цілорічний
доступ до безпечної, поживної та достатньої їжі) або
за рішенням задачі 2.2 ЦУР (покінчити з усіма формами
недоїдання). Відтак, світ переживає переломний момент
не тільки тому, що нам необхідно вирішувати значніші
проблеми ліквідації голоду, відсутності продовольчої
безпеки та всіх форм неповноцінного харчування, але й
тому, що в умовах, коли наочно оголилися вразливі
місця наших продовольчих систем, ми маємо можливість
вийти на новий якісний рівень та забезпечити своєчасне
досягнення ЦУР 2.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вітчизняні науковці досліджують різні аспекти фун-
кціонування продовольчої системи. Зокрема: проблемам
сталості функціонування продовольчої системи присвя-
чено наукові праці Бокія О.В.  [1] та Левека Р. [2]; тео-
ретико-методологічні положення формування та
розвитку продовольчих систем — Зеленської О.О.  [3],
Куця О.І. [4], Сичевського М.П. [5—7]; механізми регу-
лювання продовольчих систем — Замикули І.В. [8], Ку-
ця О.І.  [9—11], Сичевського М.П. [12]; інші аспекти —
Гладій М.В. [13], Коваленко О.В. [14], Коткова Н.С. [15],
Михайленко Г.А. [16] та ін. Разом з тим, комплексне дос-
лідження процесу функціонування продовольчих сис-
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тем з метою розробки напрямів їх модернізації у цілях
забезпечення продовольчої безпеки та якісного харчу-
вання, враховуючи вплив визначальних детермінант
формування продовольчого потенціалу, в Україні наразі
не проводилось.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Розробити напрями модернізації продовольчих си-

стем з метою забезпечення продовольчої безпеки та
якісного харчування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

За останні десятиліття продовольчі системи забез-
печували постачання різноманітних харчових продуктів,
необхідних для населення світу, що швидко зростає та
все більше переміщається до міст. Проте багато продо-
вольчих систем не змогли забезпечити постачання
безпечних та поживних харчових продуктів для повно-
цінного харчування населення всього світу, оскільки три
мільярди людей не могли навіть дозволити собі здоро-
вих раціонів харчування ще до настання пандемії COVID-
19. Більш того, зростає частка населення світу, раціон
якого складається із висококалорійних харчових про-
дуктів і напоїв, що містять багато жирів, цукрів і/або солі.

Нездатність продовольчих систем забезпечити до-
могосподарствам достатній доступ до харчових про-
дуктів, що сприяють формуванню здорових раціонів
харчування — особливо в умовах ведення заходів, спря-
мованих на стримування поширення безперервної пан-
демії COVID-19 — робить актуальним, як ніколи, зак-
лик до перетворення продовольчих систем, щоб здорові
раціони доступними для всіх [17]. Невідкладна не-
обхідність цього перетворення є одним з головних пи-
тань, пов'язаних з вирішенням найскладніших проблем
у галузі сталого розвитку, зокрема, з вирішенням про-
блем ліквідації голоду, відсутності продовольчої безпе-
ки та неповноцінного харчування у всіх його формах до
2030 року [18].

Ряд факторів, що впливають на продовольчі систе-
ми, здійснюють все більш значний негативний вплив на
стан продовольчої безпеки та харчування у всьому світі.
Основними такими факторами є конфлікти, пандемія
COVID-19, мінливість клімату та екстремальні його про-
яви, а також уповільнення зростання економіки та еко-
номічні спади, вплив яких посилюється злиднями та не-
рівністю. Разом з тим, трансформація продовольчих
систем у напрямі забезпечння їх стійкості до впливу виз-
начених факторів та реалізація стимулів до забезпечен-
ня економічно доступних здорових раціонів харчуван-
ня на принципах стійкості та інклюзивності, є потуж-
ною рушійною силою у забезпеченні ліквідації голоду,
продовольчої безпеки і повноцінного харчування, а та-
кож відновлення необхідних темпів задля своєчасного
досягнення ЦУР2.
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Однією із головних проблем, що обмежують мож-
ливості успішної модернізації продовольчих систем, є
той факт, що глобальні, національні та регіональні за-
ходи політики, стратегії, законодавчі механізми та інве-
стиції не є комплексними, а роз'єднані за окремими на-
прямами проблеми.

У цілому можна виділити шість можливих напрямів
(рис. 1), реалізація яких сприятиме модернізації продо-
вольчих систем для вирішення проблем негативного
впливу визначальних детермінант формування продо-
вольчого потенціалу. Кожен із цих напрямів сформуль-
ований з урахуванням ключових рекомендацій ФАО.

Розробка та реалізація гуманітарних програм у по-
страждалих від конфліктів та війн регіонах. Переважна
більшість населення, яке недоїдає, проживає у країнах,
де відбуваються конфлікти та війни. Тому обов'язково
необхідно забезпечити, щоб інвестиції та заходи, спря-
мовані на вирішення найнагальніших проблем відсут-
ності продовольчої безпеки та неповноцінного харчу-
вання, здійснювалися одночасно з заходами, спрямова-
ними на зниження рівня конфліктів, та узгоджувалися
з роботою довгострокового плану за напрямами со-
ціально-економічного розвитку [21]. В умовах конфліктів
та війн відбувається порушення роботи продовольчих
систем на різних етапах, ускладнюючи доступ людей до
якісного продовольства. Програми надзвичайної про-
довольчої допомоги, надзвичайна допомога у забезпе-
ченні чистою водою, якісне медичне обслуговування та
санітарія, а також заходи щодо підтримки джерел за-

собів для існування — такі типові
механізми кризового реагування
та механізми соціального захисту,
що реалізуються для забезпечен-
ня мінімальних рівнів продоволь-
чої безпеки та харчування.

Під час пандемії COVID-19
країни, де тривають конфлікти та
війни, особливо постраждали.
Наприклад, у зв'язку з обмежен-
нями на пересування часто було
складно надавати біженцям та
внутрішньо переміщеним особам
гуманітарну допомогу та інші
види підтримки, необхідної для
забезпечення достатнього досту-
пу до поживних харчових про-
дуктів.

Якщо структурними причина-
ми конфліктів є конкуренція за
природні ресурси, зокрема за
продуктивні земельні, лісові,
рибні та водні ресурси, це може
викликати глибоку економічну
кризу. Необхідні заходи політики,
забезпечені інституційними та
правовими реформами, мають
бути спрямовані на ліквідацію цих
причин і на пом'якшення, а де
можливо — на запобігання їх
впливу на продовольчі системи,
продовольчу безпеку та на еконо-
міку в цілому. Особливо в умовах
затяжних криз, коли можливі
тривалі періоди низьких рівнів
конфліктів та довгий час перебу-
вання населення далеко від місць
проживання, критично важливо
зберігати виробництво продо-
вольства та сільське господар-
ство, підтримувати продовольчі
товаропровідні ланцюжки та за-
безпечувати доступ людей до по-
живних харчових продуктів та
здорових раціонів харчування [6].

Узагальнено основні напрями політики і цілі щодо
розробки та реалізації гуманітарних програм у постраж-
далих від конфліктів та війн регіонах представлено на
рисунку 2.

Вже на 12-ий день після початку повномасштабної
війни Російської Федерації проти України на виконан-
ня доручення Президента Володимира Зеленського
Уряд країни сформував пакет рішень, які мають підтри-
мати український бізнес під час війни. Як повідомив
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль:

— будуть звільнені від сплати ЄСВ фізичних осіб-
підприємців першої та другої групи на час воєнного ста-
ну та протягом року після його завершення;

— будуть звільнені підприємства та фізичні особи-
підприємці третьої групи від сплати ЄСВ за найманих
працівників, які були призвані до лав ЗСУ, інших зброй-
них формувань (в т. ч. територіальної оборони). Збір
буде сплачено за рахунок держави;

— відтерміновується сплата податків для всіх під-
приємств, які не спроможні їх заплатити, а також впро-
вадження РРО для всіх фізичних осіб-підприємців;

— уряд скасує всі заходи ринкового та споживчо-
го нагляду у всіх питаннях, крім регулювання цін та
контролю за ціноутворенням. Також вже встановлено
мораторій на проведення перевірок всіх видів для
бізнесу.

Також уряд та місцева влада активно вживають до-
даткових заходів, аби стабілізувати ціни на товари пер-
шої необхідності. Кабінет Міністрів ухвалив рішення,

Рис. 1. Напрями трансформації продовольчих систем щодо забезпечення
нівелювання негативного впливу визначальних детермінант формування

продовольчого потенціалу

Джерело: систематизовано та узагальнено за даними ФАО [17—21].
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яке дозволяє обласним військовим адміністраціям
спільно з Нацполіцією та Держлікслужбою здійснюва-
ти контроль за цінами на соціально значущі продукти
харчування, ліки та паливо.

Підвищення стійкості до
зміни клімату на усіх етапах
ланцюга створення вартості
продовольства. Те, як ми ви-
робляємо продовольство та
використовуємо наші при-
родні ресурси, може допомог-
ти забезпечити благополучне
у кліматичному відношенні
майбутнє, де люди та природа
зможуть співіснувати та про-
цвітати. Це важливо не тільки
тому, що продовольчі системи
залежні від впливу стану на-
вколишнього середовища та
погіршення кліматичних явищ,
але й тому, що самі продо-
вольчі системи впливають на
стан навколишнього середо-
вища та є одним із важливих
факторів зміни клімату. Цен-
тральне місце у цій роботі зай-
мають пріоритети, що перед-
бачають захист природи, рац-
іональне використання на за-
садах стійкості існуючих сис-
тем виробництва та постачан-
ня продовольства, а також
відновлення природного сере-
довища.

Для реалізації цих рішень
необхідно розширення парт-
нерського взаємодії та масш-
табне довгострокове фінансу-
вання, зокрема: для виконан-
ня комплексної програми
зменшення небезпеки стихій-
них лих та управління в таких
умовах; заходів політики в об-

ласті адаптації до зміни клімату; заходів короткостро-
кового, середньострокового та довгострокового харак-
теру, спрямованих на пом'якшення впливу зміни кліма-
ту та екстремальних його проявів.

Узагальнено основні на-
прями політики і цілі щодо
підвищення стійкості до
зміни клімату на усіх етапах
ланцюга створення вартості
продовольства представлено
на рисунку 3.

Зміцнення несприйнятли-
вості найбільш уразливих
верств населення до впливу
негативних економічних
зовнішніх факторів. У 2020
році, коли в результаті пан-
демії COVID-19 за деякими
оцінками світовий ВВП змен-
шився на 3,3 %, результати
вжиття заходів щодо про-
тидії пандемії, включаючи
надання соціальної допомо-
ги, забезпечення зайнятості
та програм соціального стра-
хування, а також реалізація
широкомасштабних надзви-
чайних заходів для захисту
економіки країн світу наочно
продемонстрували важ-
ливість формування стійкості
до впливу негативних еконо-
мічних факторів [18]. Уза-
гальнено основні напрями
політики і цілі щодо зміцнен-

Рис. 2. Основні напрями політики і цілі щодо розробки та реалізації гуманітарних
програм у постраждалих від конфліктів та війн регіонах

Джерело: систематизовано та узагальнено за даними ФАО [17—21].

Рис. 3. Основні напрями політики і цілі щодо підвищення стійкості до зміни клімату на
усіх етапах ланцюга створення вартості продовольства

Джерело: систематизовано та узагальнено за даними ФАО [17—21].
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ня несприйнятливості найбільш
уразливих верств населення до
впливу негативних економічних
зовнішніх факторів представ-
лено на рисунку 4.

Заходи по зниженню вар-
тості харчових продуктів на усіх
етапах ланцюга створення вар-
тості продовольства. Забезпе-
чення доступності безпечних та
поживних харчових продуктів та
зниження їх вартості — насам-
перед для підвищення економіч-
ної доступності здорових раці-
онів харчування — потребує
здійснення відповідних заходів
на всіх ланках ланцюг створен-
ня вартості продовольства. Цей
напрямок передбачає формуван-
ня узгодженого комплексу за-
ходів політики та інвестицій для
всіх ланок — від виробництва до
споживання — націленого на
підвищення ефективності та ско-
рочення втрат та харчових
відходів продовольства, які ма-
ють допомогти у досягненні цих
цілей [17]. Зокрема, крім інвес-
тицій в інновації, наукові досліджен-
ня та поширення знань і досвіду для
підвищення продуктивності, заходи
стимулювання слід націлювати на
диверсифікацію виробництва у про-
довольчому та сільськогосподарсь-
кому секторах: вирощування більш
поживних видів продовольства,
включаючи фрукти, овочі, бобові та
олійні, а також продуктів тваринно-
го походження та біозбагачених
культур. В інших ланках ланцюга
створення вартості продовольства
поживні якості харчових продуктів
та напоїв можна підвищити за раху-
нок збагачення основних харчових
продуктів при післязбиральній пере-
робці відповідно до міжнародних ре-
комендацій. Виробники харчової
продукції та підприємства роздріб-
ної торгівлі також можуть змінюва-
ти рецептуру своєї продукції для
виключення з харчової продукції
трансжирних кислот промислового
виробництва та зниження вмісту на-
сичених жирів, цукрів та солі. Біоз-
багачення використовується як еко-
номічно ефективний захід, спрямо-
ваний на скорочення дефіциту по-
живних мікроелементів при збіль-
шенні наявності (і зниження вар-
тості) поживних харчових продуктів.
Біозбагачення харчових продуктів є
однією з дієвих стратегій забезпе-
чення поживними мікроелементами
всього населення (наприклад, за-
гальне йодування солі, а також зба-
гачення пшеничного або кукурудзя-
ного борошна джерелами заліза та
фолієвої кислоти).

Узагальнено основні напрями
політики і цілі щодо реалізації за-
ходів по зниженню вартості харчо-
вих продуктів на усіх етапах ланцю-
га створення вартості продоволь-
ства представлено на рисунку 5.

Рис. 4. Основні напрями політики і цілі щодо зміцнення несприйнятливості найбільш
уразливих верств населення до впливу негативних економічних зовнішніх факторів

Джерело: систематизовано та узагальнено за даними ФАО [17—21].

Рис. 5. Основні напрями політики і цілі щодо реалізації заходів по зниженню
вартості харчових продуктів на усіх етапах ланцюга створення вартості

продовольства

Джерело: систематизовано та узагальнено за даними ФАО [17—21].
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Вирішення проблем структурної нерівності через
здійснення інклюзивних заходів з урахуванням інтересів
бідних верств населення. Високий рівень нерівності
серйозно обмежує шанси людей на подолання голоду,
відсутності продовольчої безпеки та неповноцінного
харчування у всіх його формах. Необхідні заходи пол-
ітики, інвестиції та закони, створені задля вирішення
проблем структурної нерівності, із якими стикаються
вразливі групи населення як у сільських, так і у міських
районах, при цьому необхідно також покращити їм до-
ступ до виробничих ресурсів та нових технологій. Більша
частина бідного населення проживає у сільських райо-
нах, де показники злиднів утричі вищі, ніж у міських.
Пандемія COVID-19 ще більше ускладнила цю ситуацію,
посилюючи нерівність і погіршуючи життя та благопо-
луччя, зокрема сільського населення.

Пандемія COVID-19 ще більше поглибила пробле-
му структурної нерівності, оскільки її наслідки значно
більшою мірою позначаються на виробничому та реп-
родуктивному потенціалі сільських жінок та на їх мож-
ливостях заробітку, а пандемія не лише звужує їх еко-
номічні можливості та доступ до повноцінних харчових
продуктів, а й збільшує їхнє навантаження. Тому, роз-
робляючи заходи реагування, слід враховувати роль
жінок у агропродовольчих системах і належним чином
забезпечити задоволення їх численних потреб, пов'яза-
них з їх функціями щодо підтримки продовольчої без-
пеки своїх сімей як виробників сільгосппродукції, які
управляють фермерськими господарствами, перероб-
ників, торговців, найманих працівників та підприємців
[19].

Суттєві можливості перетворення продовольчих си-
стем відкриває задіяння можливостей молоді. Підви-
щення їх професійних навичок та активної особистої
участі, слідування зразкам поведінки інших та настав-
ництва є однією з головних умов для розкриття їх
підприємницьких та новаторських можливостей. Як
правило, причиною вимушеної міграції молоді є еконо-
мічний застій та відсутність можливостей зайнятості у
сільських районах. Тому в контексті роботи плану щодо
збільшення інвестицій необхідно здійснювати конкретні

заходи, спрямовані на розши-
рення доступу молоді до про-
дуктивних ресурсів, ринків,
формування та підтримання
зв'язків, а також на забезпе-
чення участі молоді у прий-
нятті рішень. Також необхід-
но вирішувати питання, що
стосуються соціальних норм,
які можуть перешкоджати ви-
користанню нових можливос-
тей сільською молоддю, особ-
ливо тих, що належать до
вразливих груп.

Узагальнено основні на-
прями політики і цілі щодо ви-
рішення проблем структурної
нерівності через здійснення
інклюзивних заходів з ураху-
ванням інтересів бідних верств
населення представлено на
рисунку 6.

У разі успішної роботи за
визначеним напрямом можна
домогтися зменшення масш-
табів крайньої злиднів та
структурної нерівності за ра-
хунок прискореного перетво-
рення продовольчих систем,
що відповідає інтересам як
найбідніших верств, так і всьо-
го населення.

Зміна споживчої поведін-
ки та харчового раціону на такий, що є корисним для
здоров'я людини та позитивно впливає на стан навко-
лишнього середовища. Доступ до поживних харчових
продуктів та здорових раціонів харчування не визна-
чається виключно вартістю та економічною доступні-
стю. Структура раціонів харчування визначається ба-
гатьма складовими продовольчого середовища, а такі
чинники, як: культура, мова, кулінарна практика, знан-
ня, структура споживання, харчові переваги, вірування
та цінності визначають те, з яких джерел отримують
харчові продукти, як вони виробляються та спожива-
ються. Структури раціонів харчування постійно зміню-
ються, надаючи як позитивний, так і негативний вплив
на здоров'я людей і стан довкілля [18]. При цьому при-
таманні більшості продовольчих систем приховані втра-
ти у плані здоров'я людей та стану довкілля ігнорують-
ся. Оскільки вони не вимірюються, їх не враховують при
формуванні продовольчих цін, що загрожує стійкості
продовольчих систем. Тому, виходячи зі специфіки умов
та існуючих моделей споживання у тій чи іншій країні,
необхідно сформувати заходи політики, закони та інве-
стиції, націлені на створення більш здорового продо-
вольчого середовища та на наділення споживачів необ-
хідними правами і можливостями для забезпечення по-
живних, здорових та безпечних раціонів харчування при
меншому шкідливому впливі на довкілля [17].

Реклама та зростання пропозиції харчових про-
дуктів глибокої переробки призвели до збільшення вжи-
вання нездорових раціонів, шкідливих для людей різного
віку. Реклама замінників грудного молока сприяє відмові
матерів від грудного вигодовування. Великі харчові ком-
панії націлюють свої збутові стратегії в основному на
молодь, при цьому також швидко розширюється дрібне
місцеве виробництво висококалорійних харчових про-
дуктів, що мають мінімальну поживну цінність. В резуль-
таті цих змін у всіх регіонах світу, показники надмірної
ваги та ожиріння у дітей зростають такими ж (або ви-
переджальними) темпами, як і показники зниження не-
достатньої ваги [33].

Узагальнено основні напрями політики і цілі
щодо зміни споживчої поведінки та харчового раціо-

Рис. 6. Основні напрями політики і цілі щодо вирішення проблем структурної
нерівності через здійснення інклюзивних заходів з урахуванням інтересів бідних

верств населення

Джерело: систематизовано та узагальнено за даними ФАО [17—21].
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ну на такий, що є корисним для
здоров'я людини та позитивно
впливає на стан навколишнього
середовища представлено на ри-
сунку 7.

Формулювання узгодженого
комплексу заходів політики та інве-
стицій починається з поглиблено-
го аналізу ситуації з урахуванням
її специфіки для більш глибокого
розуміння контексту країни, у тому
числі характеру та інтенсивності
основних факторів, що впливають
на продовольчі системи, та сучас-
ного стану продовольчої безпеки
та харчування, а також для вияв-
лення відповідних суб'єктів, уста-
нов та механізмів загального кері-
вництва. Аналіз ситуації з ураху-
ванням її специфіки дозволить оц-
інити, яке поєднання напрямків ро-
боти з перетворення продовольчих
систем є найбільш придатним (з
урахуванням характеру впливу на
ці системи основних факторів
відсутності продовольчої безпеки
та неповноцінного харчування), а
також які заходи політики та інве-
стиції найкраще включати до ком-
плексу заходів (рис. 8).

Виходячи з міжгалузевого ха-
рактеру заходів, необхідних для
перетворення продовольчих сис-
тем, досягнення продовольчої без-
пеки та покращення якості харчу-
вання, найважливіше значення для
дієвого їх перетворення має узгод-
женість заходів політики та інвес-
тицій для агропродовольчих, еко-
логічних систем, систем охорони
здоров'я, соціального захисту та
інших систем, наприклад, освіти,
енергетики, торгівлі та фінансів.
Узгодженість необхідна не лише
для дієвого формулювання, але й
ефективної та прискореної реалі-
зації комплексів заходів, що потре-
бує застосування багатосторонніх
механізмів загального керівницт-
ва та відповідних інституцій/уста-
нов.

Важливо відзначити, що для
системних перетворень, окрім до-
ступу до виробничих та фінансо-
вих ресурсів, необхідно розроби-
ти, створити відповідні техно-
логії, дані та інновації, так звані
"каталізатори" процесів перетво-
рень, та  забезпечити доступ до
них.

Узагальнюючи вищеозначене,
на рисунку 9 представлено реко-
мендовані кроки в рамках всього
процесу, спрямованого на модер-
нізацію продовольчих систем
щодо забезпечення нівелювання
негативного впливу визначальних
детермінант формування продо-
вольчого потенціалу. У широкому
сенсі для цього процесу необхід-
но:

1) провести поглиблений ана-
ліз ситуації з урахуванням спе-
цифіки умов;

Рис. 7. Основні напрями політики і цілі щодо зміни споживчої поведінки
та харчового раціону на такий, що є корисним для здоров'я людини

та позитивно впливає на стан навколишнього середовища

Джерело: систематизовано та узагальнено за даними ФАО [17—21].

Рис. 8. Елементи комплексу заходів політики та інвестицій

Джерело: систематизовано та узагальнено за даними ФАО [17—21].
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2) сформувати узгоджені міжсекторальні комплек-
си заходів політики, інвестицій та законодавства, вклю-
чаючи каталізатори, що прискорюють процес перетво-
рень;

3) реалізувати ці комплекси заходів за умови необ-
хідного моніторингу та оцінки, а також за наявності
чинних механізмів підзвітності.

Комплексний характер викликів у галузі продоволь-
чої безпеки та харчування диктує необхідність нарощу-
вання синергії та узгодженості при формулюванні та
здійсненні політики у всіх секторах з акцентом на інве-
стиції більш стратегічного характеру як з боку держав-
ного, так і приватного секторів. Це означає, що від роз-
різнених вузьковідомчих рішень необхідно відмовитись.
Потрібні цілісні комплекси заходів політики, інвестицій
та законодавства, сформовані за конкретними напря-
мами модернізації, що будуть враховувати регіональну
специфіку та забезпечать можливість безпосередньо
вирішувати проблеми продовольчої безпеки і якісного
харчування.

Під узгодженістю політики розуміється таке стано-
вище, коли реалізація заходів в одній галузі не підриває
роботу в інших сферах, а там, де це можливо, відбуваєть-
ся підвищення ефективності роботи в декількох облас-
тях, стосовно всіх задіяних систем, а каталізатори
відіграють одну з ключових ролей у отриманні макси-
мальних позитивних результатів та мінімізації негатив-
них наслідків трансформації. Дотримання цих умов ма-
тиме критично важливе значення для формування ба-
гатогалузевих комплексів модернізуючих заходів по-
літики, інвестицій та законодавства, внаслідок яких
приймаються рішення, що відповідають інтересам усіх
заінтересованих сторін та зводяться до мінімуму
компроміси.

ВИСНОВКИ
Визначено напрями трансформації продовольчих

систем щодо забезпечення нівелювання негативного

Рис. 9. Процес модернізації продовольчих систем

Джерело: систематизовано та узагальнено за даними ФАО [17—21].

впливу визначальних детермінант формування продо-
вольчого потенціалу, а саме: розробка та реалізація гу-
манітарних програм у постраждалих від конфліктів та
війн регіонах; зміцнення несприйнятливості найбільш
уразливих верств населення до впливу негативних еко-
номічних зовнішніх факторів; підвищення стійкості до
зміни клімату на усіх етапах ланцюга створення вартості
продовольства; заходи по зниженню вартості харчових
продуктів на усіх етапах ланцюга створення вартості
продовольства; зміна споживчої поведінки та харчово-
го раціону на такий, що є корисним для здоров'я люди-
ни та позитивно впливає на стан навколишнього сере-
довища; вирішення проблем структурної нерівності че-
рез здійснення інклюзивних заходів з урахуванням інте-
ресів бідних верств населення. До кожного із шести на-
прямів обгрунтовано основні курси політики та цілі.
Рекомендовано конкретні кроки в рамках всього про-
цесу модернізації продовольчих систем, що включає:
поглиблений аналіз ситуації з урахуванням специфіки
умов; формування узгоджених міжсекторальних комп-
лексів заходів політики, інвестицій та законодавства,
включаючи каталізатори, що прискорюють процес пе-
ретворень; реалізацію комплексів заходів за умови не-
обхідного моніторингу та оцінки, а також за наявності
чинних механізмів підзвітності.
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MARKETING RESEARCH OF THE MILK AND DAIRY PRODUCTS MARKET OF UKRAINE

Ринок молока та молочних продуктів є важливою частиною продовольчого ринку і його розвиток
розглядається як умова економічної незалежності країни. Україна має всі географічні та економічні умо-
ви, необхідні для розвитку ринку молока та молочних продуктів, але цей сегмент має багато проблем, які
перешкоджають його ефективному розвитку. На функціонування ринку молока та молочних продуктів
впливають складові ринкового механізму: пропозиція, попит, ціна та конкурентоспроможність продукції.

Маркетингові дослідження ринку молока визначають тенденцію його розвитку: ефективність роботи
молочних підприємств, які є важливою складовою національної економіки, експортний потенціал та соц-
іально-економічний стан. Його суть полягає у взаємопов'язаному та збалансованому функціонуванні ком-
плексу різних галузей складної цілісної системи  від виробництва, переробки сирого молока та збуту
молочної продукції для задоволення потреб населення. В статті аналізується стан українського молочно-
го ринку, результати базуються на структурному та динамічному аналізі.

The milk and dairy products market is an important part of the food market and its development is seen as a
condition for the country's economic independence. Ukraine has all the geographical and economic conditions
necessary for the development of the milk and dairy products market, but this segment has many problems that
hinder its effective development. The functioning of the market of milk and dairy products is influenced by the
components of the market mechanism: supply, demand, price and competitiveness of products.

Marketing research of the milk market determines the trend of its development: the efficiency of dairy
enterprises, which are an important component of the national economy, to some extent determines the level,
export potential and socio-economic status of milk and dairy products. Its essence is the interconnected and
balanced functioning of a complex of different branches of a complex integrated system from the processing of
raw milk to the sale of dairy products to meet the needs of the population in milk and dairy products. The article
analyzes the state of the Ukrainian dairy market, the results are based on structural and dynamic analysis.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією із складових агропромислового комплексу

є молочний підкомплекс, до складу якого входить гру-
па сільськогосподарських і промислових підприємств,
орієнтованих на виробництво, переробку та реалізацію
молочної продукції. Молочна промисловість — соціаль-
но-орієнтована галузь, продукція якої має забезпечу-
вати українських споживачів якісними та поживними
продуктами харчування, що разом із продукцією інших
переробних галузей агропромислового комплексу є ос-
новою забезпечення продовольчої безпеки.

 Підприємства працюють на ринках із раніше нети-
повими характеристиками: ринкові умови нестабільні,
попит на товари та послуги сильно коливається, умови
часто змінюються, а нові попити змінюють визначені
пріоритети. Ці процеси безпосередньо впливають на
здатність приймати ефективні рішення щодо ефектив-
ного розвитку підприємств в сучасних умовах та уск-
ладнюють процес планування та прогнозування.

У разі виникнення ринкових труднощів посилюєть-
ся конкуренція за споживачів, ускладнюється процес
налагодження системи збуту продукції, тому оптималь-
ний результат конкуренції все більше залежить від ефек-
тивної організації підприємницької діяльності
підприємств. У сучасних ринкових умовах, однією з клю-
чових складових управління бізнесом, що займається
виробничо-комерційною діяльністю, основною метою є
отримання прибутку, а тому, постійний пошук і засто-
сування різноманітних методів збереження позицій на
ринку та збільшення обсягів продажів.

Враховуючи той факт, що ринок молочної продукції
є динамічним, це вимагає більш глибокого вивчення фак-
торів, що формують асортимент продукції; кон'юнк-
турні коливання, що впливають на завантаження вироб-
ничих потужностей молокопереробних заводів; на-
явність виробників молочної сировини, переробників та
торговельних закладів на ринку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням ринку молока й молочної продукції
вітчизняні науковці приділяють багато уваги. Сучасний
стан, проблеми та тенденції  молокопереробної галузі
України досліджуються у роботах науковців: О.А. Ко-
зак [1—3], В.А. Мамчук [4], І.С. Гурська, М.М. Лук'яно-
ва [5], І.В. Федулова [6], М.В. Місюк, М.В. Заходим [7],
О.А. Петриченко [8], В.В. Россоха [9], О.А. Мошковсь-
ка [10], О.В. Кругляк [11], Д.К. Семенда [12], О. Міняйло,
В. Міняйло, Я. Лінецька [13], М.М. Ігнатенко, Н.П. Но-
вак [14] та багатьох інших.

The Ukrainian dairy industry is highly competitive with both domestic companies and global dairy brands,
there is a wide range of traditional and new products with broad development prospects. The dairy market is of
great social importance, as it replaces other sources of animal protein (meat and meat products) for some low-
income groups, but is less prone to import competition.

For the successful development of the dairy industry in Ukraine, there is a lack of adequate and stable state
support, which should take appropriate measures and formulate policies aimed at overcoming the crisis in
livestock and its development, as well as support for milk processors.

The main competitive advantage of our companies is the optimal ratio of price and quality of products, which
allows us to sell products in demanding EU markets and be interesting for producers in this market due to the
low price of products.

Ключові слова: ринок, молокопродукти, споживач, конкуренція, комерція, маркетинг.
Key words: market, dairy products, consumer, competition, commerce, marketing.

Проте швидкі зміни в розвитку галузі, зумовлюють
необхідність маркетингового дослідження для оціню-
вання її потенційних можливостей.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою є проведення маркетингового дослідження

українського ринку молока та молочної продукції та
формування загальних рекомендацій щодо вдоскона-
лення діяльності на основі структурного та динамічно-
го аналізу ринку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Сучасний економічний розвиток України визначає
молочну галузь як одну з пріоритетних складових на-
ціональної продовольчої безпеки. За підсумками 2020 ро-
ку Україна посідає 22 місце у світі за виробництвом мо-
лока [15]. На молочну галузь припадає близько 11% за-
гального обсягу продажів харчової промисловості Ук-
раїни. Молоко є основним продуктом харчування та
важливою частиною здорового харчування, молочні
продукти є одними з основних товарів у покупному ко-
шику споживачів, вартість їх придбання становить
близько 18% вартості харчування населення України
[16].

На ринку молока й молочної продукції України пра-
цює досить велика кількість підприємств, зокрема
більша частина загального обсягу виробництва концен-
трується на складах десяти великих компаній. Серед
лідерів молокопереробної галузі є не лише українські
виробники, а й транснаціональні корпорації, які мають
виробництво в Україні. Решту ринку розподіляють між
собою дрібні компанії та одиничні молокопереробні
заводи [17].

Економічна криза, швидко мінлива кон'юнктура цін
на енергоносії, інфляційні процеси, низька платіжна
дисципліна ускладнюють економічне становище
підприємств.

Загальні обсяги виробництва молока в Україні,
зафіксовані Держстатом у 2021 році, становлять
8,7 мільйонів тонн — натомість ще у 2019 році вони пе-
ревищували 10 мільйонів тонн (табл. 1).

Згідно з офіційною статистикою, загальне вироб-
ництво молока в Україні в 2021 році скоротилося май-
же на 6% — до 8,719 млн тонн, і ця динаміка була змен-
шена за рахунок домогосподарств. Господарствами на-
селення було вироблено 5,968 млн тонн молока, що на
8,2% менше, ніж у 2020 році. При цьому кількість
підприємств залишалася стабільною — 2,75 млн тонн,  а
це лише на 0,4% менше, ніж у 2020 році.
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 Очікується, що у 2022 році виробництво молока
впаде нижче 8 млн тонн, адже виробництво молока в до-
могосподарствах продовжуватиме стрімко знижувати-
ся, особливо, як того вимагає наказ Мінагрополітики
від 12.03.2019р. №118 "Про затвердження вимог до без-
печності та якості молока та молочних продуктів". Вод-
ночас викликає сумнів, чи зменшення виробництва мо-
лока у населення хоча б частково компенсується відпо-
відним збільшенням виробництва молока на підприєм-
ствах, щоб останнє досягло своєї мети. Для останніх
досягнення позначки у 3 млн тонн було б досить знач-
ним прогресом. За офіційними даними, вже майже тре-
тина обсягів виробництва молока в Україні в 2021 році
забезпечувалася підприємствами,  коли у 2015 році це
було лише 25%.

Загалом більшість усіх видів молока виробляється в
Полтавській (691,8 тис. тонн), Вінницькій (684,9 тис.
тонн) та Хмельницькій (643,8 тис. тонн)  областях. Ліде-
рами промислового виробництва молока є: Полтавська
область (391,4 тис. тонн), Черкаська область (296,4 тис.
тонн) та Харківська (245,8 тис. тонн) область. Найбіль-
ше молока, виробленого домогосподарствами, вироб-
ляється у  Хмельницькій (460,6 тис. тонн), Вінницькій
(459,3 тис. тонн) та Львівській (396,1 тис. тонн) областях.

Нині співвідношення виробництва між галузями ста-
новить 31,5% (від бізнесу) і 68,5% (від населення). При

цьому слід розуміти, що основним джерелом доходу
молочного бізнесу є сільськогосподарські підприємства  —
трохи більше 80% переробляється [18].

Крім того, у 2022 році частка молока від населення
продовжить знижуватися через зростання вимог до
якості та безпеки молока, що надходить на промислову
переробку. Відтак, на ринку формуються стійкі переду-
мови до поглиблення дефіциту молока придатного для
промислової харчової переробки.

Асортимент молочних продуктів досить широкий. У
таблиці 2 показано виробництво за основними категор-
іями, але є продукти, які містять молоко в різних про-
порціях або є прямими конкурентами молочних про-
дуктів — морозиво, спреди, сирні продукти, аналоги
згущеного молока тощо. Вміст молока в цих продуктах
неможливо оцінити і з часом буде коливатися навіть для
одного і того ж продукту від одного виробника, не ка-
жучи вже про постійно змінюваний склад усіх продуктів,
що виробляються в країні. Навіть у тих продуктах, які
вважаються молочними і враховуються за групою мо-
лока, вміст молока не є постійною величиною. Тому не
можна з високою впевненістю вказати справжню нор-
му використання сирого молока в деяких молочних про-
дуктах, хоча, звичайно, є усереднені базові коефіцієн-
ти. Тому для виробництва одного кг масла в середньому
потрібно близько 20 кг молока, твердого сиру — 10 кг,
сухого знежиреного молока — 11 кг, сухого незбира-
ного молока — 8 кг, йогурту — 1,1 кг, сметани — 5 кг
[19]. При цьому, необхідно мати на увазі, що з одного й
того ж обсягу молока може бути вироблено одночасно
декілька продуктів, як наприклад, вершки після сепа-
рації молока можуть піти на масло, знежирене молоко,
яке залишилось — на сухий порошок.

При зміні характеристик виробництва молочної
продукції в Україні у 2021 році порівняно з 2020 роком
слід відзначити наступне: відбулося зростання по трьох
видах молочних продуктів: сухе незбиране молоко
(+10%), рідка сироватка (+8,7%), кисломолочний сир
(+7,4%). Крім того, у 2021 році збільшиться виробницт-

во казеїну (+11%). Майже не змінилися
обсяги виробництва: ароматизований йо-
гурт (+1%), кисломолочна продукція
вцілому (-2,8%). Значно скоротилося ви-
робництво інших видів молочної про-
дукції: молока жирністю 1-6% (упаковка
до 2 л) — на 6,7%; плавленого сиру — 8,4%;
молока згущеного та вершків — 10,4%;
інших сирів — 14,2%; вершкове масло —
17%; сухе знежирене молоко — 17,7%;
сироватка в твердому вигляді — понад
20%. Виробництво молокопродуктів в
2021 році скоротилося на 7,5% порівняно
з 2020 роком. У 2020 році обсяги вироб-
ництва залишались незмінними проти
2019 року. Ринок сиру демонструє іншу
тенденцію: виробництво свіжого сиру
продовжує зростати в 2021 році (+7,4%),
виробництво інших (ферментованих)
сирів продовжує знижуватися в 2021 році
(-14,2% до рівня 2020 року, 70 тис. тонн);
у 2021 році виробництво плавленого сиру
дещо зменшилося порівняно з 2020 роком,
повернувшись до рівня 2018 року.

Значне падіння виробництва у 2021 ро-
ці характерне для: сироватки у твердих
формах — обсяги виробництва зменшили-
ся більш як на 20%; СЗМ — на 18%; масла
вершкового — на понад 17%, причому
спадна тенденція продовжилася; згущено-
му молоку та вершках підсолоджених — на
більш як 10%. Певне зростання обсягів ви-
робництва зафіксоване у 2021 році по: су-
хому незбираному молоку — більш як на
10%; сироватці у рідких формах — майже

у тому числі 
Роки 

Всі категорії 
господарств підприємства домогосподарства 

2015 10615 2669 7946 
2016 10387 2711 7676 
2017 10281 2766 7515 
2018 10064 2759 7309 
2019 9663 2729 6935 
2020 9264 2761 6502 
2021 8719 2750 5969 
 

Джерело: [16].

Таблиця 1. Виробництво молока в Україні, тис. т

Рис. 1. Рейтинг областей за обсягом виробництва промислового молока
у 2021р., тис. т

Джерело: [16].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

65www.economy.in.ua

на 9%. Обсяги виробництва казеїну та
казеїнатів у 2021 році зросли проти
рівня 2020 року більш як на 11%. При
цьому вони залишаються суттєво мен-
шими рівня 2017— 2018 років, коли об-
сяг їх виробництва сягав 7,4 тис. тонн
на рік.

Виробництво молоковмісних про-
дуктів в Україні (табл.3), як і виробниц-
тво молокопродуктів, в останні роки
знижується: обсяги виробництва спредів
зменшилися із 35,4 тис. тонн у 2019 році
до 14,9 тис. тонн у 2021 році, причому
лише за 2021 рік обсяги знизились на
15,3%; суттєво знизився обсяг вироб-
ництва молоковмісних продуктів (з до-
бавками) з вмістом молочних жирів
більш як 1,5% масової частки — із 43,3%
у 2019 році до 38,2% у 2021 році. В
2021 році продовжилось зниження об-
сягів виробництва молоковмісних про-
дуктів (з добавками) із вмістом молоч-
них жирів менш як 1,5% масової частки —
із 74,1 тис. тонн у 2019 році до 70 тис.
тонн у 2021 році.

Споживання молока в Україні коли-
вається з року в рік під впливом багать-
ох внутрішніх і зовнішніх факторів, але,
в першу чергу, воно залежить від добро-
буту споживачів (табл. 4). Динаміка спо-
живання молочних продуктів напряму
корелюється з рівнями економічного
зростання, що підтверджувалось спада-
ми кризових років. Відповідно, цей зв'я-
зок також дозволяє будувати передба-
чення майбутнього попиту, орієнтую-
чись на більш видимі прогнози розвитку
економіки країни.

Закупівельні ціни на молоко пере-
робних підприємств залежать від ряду
факторів: якості молока, ситуації на
ринку в певному регіоні тощо. Молоко
від домогосподарств, переважно низь-
кої якості, коштує дешевше, ніж від сільськогосподарсь-
ких виробників. Підвищення цін на молоко у 2020—2021
роках не покрило зміну курсу гривні, а відповідні ціни в
доларах США знизилися. Спроби підвищити вартість
молочної продукції призвели до падіння продажів, що
завадило переробникам забезпечити виробникам моло-
ка адекватні ціни. І ті, і інші за останні роки пережили
важкі часи. Ситуація ускладнюється втратою ринків збу-
ту, що суттєво вплинуло на баланс попиту та пропозиції
на внутрішньому ринку. Ціни на готову молочну про-
дукцію пов'язані зі світовим ринком і тому відрізняють-

ся між собою та вартістю сирого молока. Якщо просте-
жити взаємозв'язок між цінами на деякі продукти та
цінами на сировину (молоко), то можна констатувати
складну ситуацію для виробників (табл. 5).

У 2021 році на ринку молокопродуктів цінова ситу-
ація характеризується наступним: найбільше у 2021 році
зросли ціни виробників на СЗМ — майже на 22% та на
сир твердий — на 20%; менше — на сметану та кефір (на
13,5%) і молоко (на 10,3%); ціни на молокопродукти у
2021 році зростали нижчими темпами, ніж на молоко-
сировину: якщо ціна молоко-сировини за 2021 рік зрос-

2021 у% до 
Найменування продукції 2017 2018 2019 2020 2021 

2017 2020 
Молоко та вершки незгущені        
Молоко жирністю 1-6% (не більше 2л) 478 497 474 491,3 458,4 95,9 93,3 
Вершки незгущені жирністю 6-21% (до 2 л) 9,5 9,7 10,5 18,6 13,0 136,8 69,9 
Вершки незгущені жирністю від 21% 
(більше 2 л) 

47,9 48,6 51,3 45,8 38,9 81,1 85,0 

Сири        
Сир свіжий неферментований 68,2 72,6 64,1 79,4 85,3 125,1 107,4 
Сир інший (неплавлений) 94,3 97,0 86,1 81,7 70,1 74,3 85,8 
в.т.ч.: сир твердий 86,7 88,8 79,0 76,4    
сир м’який  4,1 3,1 4,1 5,8    
сир розсільний 3,5 5,1 3,0 3,0    
Сир плавлений (крім тертого або 
порошкового) 

27,1 28,6 29,5 30,7 28,1 103,7 91,6 

Кисломолочна продукція        
Молоко і вершки коагульовані, йогурт, 
кефір, сметана та інші ферментовані 
продукти 

272,2 274,5 279,9 30,5 299,9 110,2 97,2 

в.т.ч.: йогурт неароматизований 10,6 12,3 12,3 12,4    
кефір 130,6 131,7 132,4 145,2    
ряжанка 27,1 26,9 31,4 33,5    
сметана 95,3 95,5 94,6 103,1    
продукти для дитячого харчування 4,6 4,6 4,4 4,0    
інші кисломолочні продукти 4,0 3,6 4,7 8,2    
Йогурт рідкий ароматизований 116,3 125,9 135,8 138,6 140,1 120,7 101,1 
Маслянка 20,1 13,0 12,7 11,0    
Інші види молокопродуктів        
Молоко сухе знежирена, жирністю до 1,5% 
(понад 2,5кг) 

47,6 38,1 34,5 35,7 294 61,7 82,3 

Молоко сухе незбиране, жирністю більше 
1,5% (понад 2,5 кг) 

1,8 12,9 17,8 10,9 12,0 101,6 110,1 

Масло вершкове жирністю не більше 85% 108 105 91,6 85,6 71,0 65,7 82,9 
Молоко та вершки згущені підсолоджені 47,6 38,1 34,5 36,5 32,7 68,7 89,6 
Сироватка різна у твердих формах 61,3 69,6 59,6 58,6 469 76,6 80 
Сироватка різна у рідкій формі 185,3 6,4 95,0 44,4 48,3 26,1 108,7 
Казеїн та казеїнати 7,2 7,4 5,5 5,6 6,2 86,5 111,1 
Продукти, що складаються з натуральних 
складових молока 

8,6 7,6 12,8 5,5    

 

Таблиця 2. Виробництво основних видів молокопродуктів у 2017—2021рр.,
тис. т

Джерело: [16].

2021 у% до 
Найменування продукції 2017 2018 2019 2020 2021 

2017 2020 
Спреди        
Спреди та суміші жирові, з мас.% заг. жиру 50-85%, у т.ч. мол.жиру в жир. фазі 
понад 25% 

24,8 35,4      

Спреди з мас.% заг. жиру 50-85% та суміші жирові з мас.% заг. жиру від 99%  
( у т.ч. мол.жиру в жир. фазі понад 25%) 

  30,5 17,6 14,9  84,7 

Інші молоковмісні продукти (сирні тощо)        
Продукти молоковмісні, всього 142,2 134,4      
у т.ч. продукти молоковмісні сирні кисломочні 14,7 15,5      
продукти молоковмісні сирні інші 8,3 70,4      
продукти згущені молоковмісні 38,7 38,1      
Продукти молоковмісні (з добавками) з вмістом мол. жирів понад 1,5 мас. %   43,3 41,5 38,2  92,0 
Продукти молоковмісні, одержані заміщенням компонентів молока рослинними 
жирами 

  4,5     

Продукти молоковмісні з добавками з вмістом молочних жирів менше 1,5 мас. %   74,1 71,0 70,0  98,6 
 

Таблиця 3. Виробництво молоковмісних продуктів у 2017—2021 рр., тис. т

Джерело: [16].
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ла більш ніж на 17%, то індекс цін виробників молоко-
продуктів становив лише 12,3%; ціни на молокопродук-
ти у ІІ півріччі 2021 року також зростали нижчими тем-
пами, ніж на молоко-сировину: якщо ціна молоко-си-
ровини у ІІ півріччі 2021 року зросла на 12,7%, то індекс
цін виробників молокопродуктів становить менше 8%.
Така диспропорція є наслідком стримування цін на мо-
локопродукти з боку торгових мереж — виробники мо-
локопродуктів не можуть ухвалити самостійне рішен-
ня щодо зростання ціни (його слід погодити з мережа-
ми).

В умовах значної конкуренції за сировину перероб-
ники  протягом певного періоду підвищували рівень цін
на молочну сировину, що негативно вплинуло на еко-
номічну ситуацію молокопереробки.

У 2021 році продовжилося погіршення показників
зовнішньої торгівлі молочною продукцією груп 0401-
0406 УКТ ЗЕД (табл. 6) [21].

Якщо описувати в натуральному вираженні показ-
ники зовнішньої торгівлі молочними продуктами для
групи 0401-0406 УКТ ЗЕД, то слід зазначити, що екс-
порт у 2021 році продовжує знижуватися порівняно з
2020 роком, при цьому збільшився лише експорт сиру
— до 6,9 тис. тонн (на 0,5 тис. тонн), але це було менше,
ніж у 2019 році (7,2 тис. тонн). Імпорт молочних про-
дуктів продовжував зростати: порівняно з 2020 роком
імпорт вершкового масла дещо зменшився до 9,1 тис.
тонн (0,9 тис. тонн), але це все одно майже втричі більше,
ніж у 2019 році (3,4 тис. тонн). Негативне сальдо спос-
терігається по групі 0406 — сири (-48,3 тис. тонн), а та-
кож по групі 0404 — кисломолочні продукти (-8,5 тис.
тонн). Очевидно, що найближчим часом буде негативне
сальдо і по групі 0401 — молоко та вершки не згущені, і
по групі 0405 — масло. Значне позитивне сальдо  у 2021 ро-
ці спостерігалося  по групах 0402 — молоко та згущені
вершки і  0404 — сироватка, але у 2021 році воно значно
скоротилося.

У 2021 році імпорт молочних продуктів стано-
вив 372,8 млн доларів США, що на 25% більше, ніж у
2020 році. Це сталося через збільшення обсягів
імпорту і зростання ціни на молочні продукти у
2021 році. При цьому у вартісному вираженні
збільшився обсяг імпорту всіх товарних позицій, у
тому числі вершкове масло, обсяг імпорту якого
зменшився. Обсяг експорту у вартісному вира-
женні,  через зростання цін,  залишився майже не-
змінним у 2021 році — 178 млн доларів США (у

2020 році — 172 млн доларів США), що становить менше
48% від обсягу імпорту (у 2020 році — 58%).

Сальдо експорту та імпорту молочної продукції впа-
ло з — 125 млн доларів США у 2020 році до — 195 млн
доларів США у 2021 році. При цьому в 2019 році воно
було позитивним і становило 75 млн доларів США, а в
2018 році — більше 170 млн доларів США. Баланс між
експортом та імпортом (у вартісному вираженні) у 2021 ро-
ці погіршився за всіма групами молочних продуктів. Для
групи 0406 — сири від'ємне сальдо в 2021 році досягну-
то — 234 млн доларів США (у 2020 році було — 186 млн
доларів, а в 2019році — 82 млн доларів). Позитивне саль-
до зберігається лише в групах: 0402 — молоко та згу-
щені вершки (36,2 млн доларів); 0404— сироватка
(10,5 млн доларів); незначна перевага також спостері-
гається по групі 0405 — масло (6,8 млн доларів).

У 2021 році за всіма групами молочних продуктів
зафіксовано зниження обсягів експорту в натурально-
му вираженні, за винятком групи 0406 — сири, де обся-
ги експорту зросли  на 8% (з 6,4 до 6,9 тис. тонн). т).
Обсяги експорту вершкового масла (0405) та кисломо-
лочної продукції (0403) майже не змінилися. Для груп
0401, 0402, 0404 падіння експорту в 2021 році було на
17—20%.

У 2021 році обсяги імпорту молочної продукції в
Україну продовжували зростати (табл. 6) для всього
УКТ ЗЕД групи 04 — крім підгрупи 0405— масло. Заве-
зено понад 55,2 тис. тонн сирів (0406), що на 17% більше,
ніж у 2020 році, молока та вершків незгущених (0401) і
кисломолочних продуктів (0403) більше 14 тис. тонн,
9,6 тис. тонн — сироватки.

Найвищі темпи зростання обсягів імпорту у 2021 ро-
ці характерні для сироватки (0404) — у 1,9 раза більше,
ніж у 2020 році, та для кисломолочної продукції (0403) —
у 1,4 раза.

Молочні продукти групи 0401 — молоко та вершки
не згущені,  імпортовані в натуральному виразі у 2021 році

Найменування продукції 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р. 
Молоко 112,34 109,89 112,90 114,90 114,11 
Вершкове масло 1,84 1,72 1,82 1,90 1,68 
Сир 4,23 4,47 4,66 5,08 5,27 
Сухе знежирене молоко 0,38 0,54 0,36 0,48 0,51 
Незбиране сухе молоко 0,16 0,20 0,20 0,18 0,18 
 

Таблиця 4. Споживання молокопродуктів на душу населення, кг

Джерело: [20].

2020 р. 2021 р. 

Найменування продукції 

сі
че

нь
 

тр
ав

ен
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ли
пе

нь
 

ве
ре

се
нь

 

гр
уд

ен
ь 

сі
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Молоко рідке оброблене 16,73 16,91 16,98 17,31 17,90 18,33 19,17 19,66 19,84 20,22 
Молоко та вершки сухі, 
знежирені 

63,35 56,49 54,34 57,78 63,89 65,22 69,58 70,0 72,84 79,48 

масло вершкове жирністю 
не більше 85% 

124,89 124,26 123,37 126,11 133,19 126,72 133,83 134,59 139,65 145,64 

Кефір 19,26 19,26 19,21 19,45 20,21 20,42 21,34 21,65 22,38 23,13 
Сметана 51,19 51,75 51,75 52,59 54,53 51,78 53,40 54,24 56,17 58,08 
Сир твердий 11,70 120,61 119,57 121,06 124,40 127,90 133,59 133,98 141,26 153,31 
 

Таблиця 5. Середні ціни виробництва окремих видів молокопродуктів 2020—2021 рр., грн/кг

Джерело: [16].

Експорт Імпорт 
Найменування продукції 

2019 р. 2020 р. 2021 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р. 
Молоко і вершки не згущені 25,2 18,6 14,9 3,6 13,0 14,4 
Молоко і вершки згущені 35,8 27,4 22,4 2,6 6,1 7,8 
Кисломолочна продукція 6,1 5,7 5,5 6,2 9,9 14,0 
Молочна сироватка 24,1 26,9 22,2 3,2 5,1 9,6 
Масло вершкове 18,3 11,2 10,9 3,4 10,0 9,1 
Сири 7,2 6,4 6,9 23,7 46,8 55,2 
 

Таблиця 6. Експорт-імпорт молокопродукції у натуральному виразі за 2019-2021рр., тис. т
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більше ніж у 10 разів порівняно з 2019 роком, вершкове
масло (0405) — у 8,3 разів, сироватка (0404) — у 4,6 разів;
сир — у 4 разів. В Україні у другій половині 2021 року
виникла ситуація, коли представникам переробки мо-
лочної продукції довелося працювати з дорогою сиро-
виною. Найдешевше молоко з домогосподарств брати
до уваги не варто, оскільки, його частка в загальному
обсязі закупівлі переробниками вже впала нижче 20% і
робота з таким молоком пов'язана з додатковими ри-
зиками та може призвести до додаткових витрат.

Переробники молока зіштовхнулись з низкою про-
блем. Внаслідок роботи з дорогою сировиною фінансо-
ва спроможність молочних підприємств вичерпалася
наприкінці року. У контексті нової ціни на енергоносії
з 1 січня 2022 року молокопереробні підприємства
більше не можуть підтримувати існуючий рівень цін на
сире молоко. Оскільки молочна галузь фактично не от-
римує державної допомоги, порівняно з європейським
рівнем, колишня гордість вітчизняної харчової промис-
ловості нині на межі виживання. Тому керівництво мо-
локопереробних заводів наразі стоїть перед вибором:
або призупинити діяльність бізнесу, щоб не збільшу-
вати збитки від кожної закупленої тонни молока, або
спробувати домовитися про прийнятний рівень ціни
для сирого молока з урахуванням купівельної спро-
можності українців та ціни на імпортну молочну про-
дукцію.

 Підвищення цін на молочну продукцію, для забез-
печення бажаної рентабельності переробки,  більше не
прийнятне, тому що в даному випадку торговим мере-
жам буде вигідніше працювати з імпортною молочною
продукцією.

З огляду на обставини, перспективи розвитку мо-
лочної галузі в Україні виглядають досить невтішними,
особливо на фоні тієї уваги з боку держав, які імпорту-
ють молочну продукцію в Україну (Польща, Німеччина
тощо). Наприклад, уряд Польщі вирішив знизити став-
ку ПДВ на продукти харчування до 0%. Ставка застосо-
вуватиметься до продуктів, на які раніше вже діяла зни-
жена ставка у розмірі 5%. В Україні ж всі товари та по-
слуги оподатковуються єдиною ставкою ПДВ в розмірі
20%.

За останні півтора року молокопереробка фактич-
но виступила донором молочного тваринництва, вкла-
даючи частину власного прибутку в закупівельну ціну
молока, що було необхідно для забезпечення розвитку —
в частині технічного вдосконалення потужності пере-
робки та підвищення ефективності.

Враховуючи нинішній дефіцит молочної сировини на
внутрішньому ринку, донедавна переробні підприємства
в гонитві за необхідними ресурсами були готові плати-
ти за неефективність молочного скотарства високими
цінами. Зрештою, це відбивається на ціні молочної про-
дукції на полицях супермаркетів — за все оплачують
вітчизняні споживачі з власних доходів. Останніми ро-
ками все більше підприємств переорієнтуються на ви-
сокоякісне сире молоко, що, природно, здорожує їхню
продукцію, така вимога є умовою безпечності і є перс-
пективною.

Відкриття вітчизняного молочного ринку,  відпові-
дно до умов угоди про співпрацю з ЄС, одразу окрес-
лює існуючі проблеми ефективності української молоч-
ної галузі. Споживачі виграли від відкриття ринку, тоді
як інші учасники ринку молочних продуктів зазнали
невдачі, як і очікувалося. З 1 січня 2022 відбулось зни-
ження ставок ввізного мита на окремі види молокопро-
дуктів, що робить імпортну молокопродукцію більш
доступною за ціною.

Призупинення діяльності окремих підприємств з
переробки молока автоматично перемістило б баланс
ринку сирого молока  зі стану дефіциту. Це одразу впли-
не на рівень закупівельних цін на молочну сировину та
на життєздатність окремих суб'єктів в галузі молочно-
го тваринництва.

Сире молоко не є кінцевим продуктом і потребує
промислової переробки. У 2021 році ціни на молокопро-
дукцію будуть рости набагато повільніше, ніж на сире
молоко. Це є свідченням того, що зростання цін на мо-
лочну продукцію вже не можливе, вони сягнули стелі з
огляду на їх європейський рівень. Виходом із цієї ситу-
ації є впровадження державних заходів фінансового
регулювання в рамках документа стратегічного плану-
вання — Державної програми розвитку молочної галузі.

Насамперед, це передбачає державну фінансову
підтримку розвитку молочної галузі, спрямовану на зни-
ження собівартості молочної сировини в Україні, у тому
числі й за рахунок підвищення продуктивності молоч-
ного тваринництва та здійснення інших заходів щодо
зниження собівартості виробництва продукції.

ВИСНОВОК
Молочні продукти є поширеною частиною харчової

промисловості, як у сфері громадського харчування, так
і як кінцеві продукти — молоко, йогурт, сир. Тенденції
в українській молочній галузі свідчать, що проблеми
існують на всіх етапах молочного ланцюга, від вироб-
ника до споживача. Складна економічна ситуація в
країні дається взнаки як для виробників так і для спо-
живачів. Українські споживачі мають доступ до молоч-
ної продукції, але фінансово обмежені. Значне скоро-
чення доходів домогосподарств призвело до зменшен-
ня споживання молока та молочних продуктів або за-
міни його молоковмісними продуктами.

В Україні бракує державної підтримки для успіш-
ного розвитку української молочної галузі і для цього
необхідно вжити відповідних заходів та розробити по-
літику спрямовану на подолання кризових явищ. Основ-
ною конкурентною перевагою бізнесу є оптимальне
співвідношення ціни та якості товару, що дозволяє про-
давати свій продукт і формувати споживче задоволен-
ня і лояльність до вітчизняної продукції.
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Стратегія просування є ключовою для позиціонування бренду на ринку, інформування людей про послуги, які
пропонує компанія, і про те, як вони можуть отримати користь, обравши ту чи іншу марку. Але оскільки стільки
брендів пропонують подібні послуги, методи просування можуть бути вирішальними для багатьох потенційних
клієнтів. Стратегія просування не є єдиною для всіх типів планів.

У цій статті досліджено розробку злагодженої, довгострокової маркетингової стратегії вхідного просування, яка
тривалий час буде генерувати потенційних клієнтів протягом тривалого часу. Обгрунтовано фактори та причини
популярності контент-маркетингу, проаналізовано основні критерії успішності контент-стратегії. Визначено найбільш
популярні соціальні мережі відповідно до цільової аудиторії.

Зроблено висновки щодо залежності ефективності контент-маркетингу від типу контент-маркетингу, фінансо-
вих інвестицій, популярності соціальної мережі, ведення бізнес-профілів. Надано кінцеві висновки визначення ос-
новних аспектів та завдань контент-маркетингу, досліджено контент-маркетингову діяльность в системі маркетин-
гових комунікацій для формування міцних та довготривалих відносин зі споживачами.

The promotion strategy is key to positioning the brand in the market, informing people about the services offered by the
company, and how they can benefit by choosing a brand. But because so many brands offer such services, promotion methods
can be crucial for many potential customers. The promotion strategy is not the same for all types of plans.

Promotion strategy is part of the overall picture, which is a marketing strategy. The definition of marketing strategy refers
to the strategic planning and long-term actions of any organization in order to achieve certain goals. The promotion strategy
is determined by the plan and tactics that the company uses in its marketing plan to increase demand for the service.

This article examines the development of a coordinated, long-term marketing strategy for inbound promotion, which will
generate potential customers for a long time. Factors and reasons for the popularity of content marketing are substantiated,
the main criteria for the success of content strategy are analyzed. The most popular social networks are identified according to
the target audience.

Also, it is important to implement the marketing strategy, focusing solely on the elements of the marketing mix (such as
the product, price, distribution and promotion), the main reason for the fact that many other important parameters take part in
their conceptualization, for example, the management of the business, the nutrition of the business innovation.

Conclusions are made on the dependence of the effectiveness of content marketing on the type of content marketing,
financial investments, the popularity of the social network, business profiles. The final conclusions of the definition of the
main aspects and objectives of content marketing, content marketing activities in the system of marketing communications
for the formation of strong and long-term relationships with consumers.

CONTENT-MARKETING AS A PROMOTING STRATEGY AND SERVICES DISTRIBUTION
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ПОСТАНОВА ПРОБЛЕМИ
Стратегія просування є частиною загальної карти-

ни, якою є маркетингова стратегія. Визначення марке-
тингової стратегії стосується стратегічного плануван-
ня та довгострокових дій будь-якої організації з метою
досягнення визначених цілей.

Стратегія просування визначається планом і такти-
кою, яку застосує компанія у своєму маркетинговому
плані для збільшення попиту на послугу. Стратегії про-
сування відіграють життєво важливу роль у комплексі
маркетингу (товар, ціна, розміщення та просування), і
вони обертаються навколо:

— цільової аудиторії — для кого продається та які
їх інтереси;

— бюджету — скільки компанія готова вкласти в
просування;

— плану дій — яку стратегію компанія буде реалі-
зовувати для досягнення своїх цілей та здійснення про-
дажів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам організації роботи підприємства під час

реалізації стратегії просування товарів та поширення
послуг завдяки контент-маркетингу приділяли багато
уваги та зокрема зробили суттєвий вклад у вивченні пи-
тань реклами в Інтернеті зробили такі вчені як Стад-
ник В.В. та Красовська Г. [1; 2; 3], Танасійчук А.М. [4],
Вуколова В.О. [5], Пчелянська Г.О. [6], Дорошкевич Д.В.
та Третьяков Л.В. [7], Дьячук І.В. [8], Капраль О.Р. [9]
Макарова В.В. та Муштай В.А. [10], Мацера С.В. та Мар-
чук О.О. [11], Пчелянська Г.О. [12], Гризовська Л.О. [13],
Тульчинська С.О., Кириченко С.О. та Савіцький Н.Ю.
[14] та ін. Їх наукові дослідження допомогли зрозуміти
суть проблеми реалізації стратегії просування на
підприємстві та перспективи розвитку контент-марке-
тингу в Україні.

Стадник В.В. та Красовська Г. вказує на значну роль
контент-маркетингу та обгрунтовує причини популяр-
ності контент-маркетингу, наводить його основні харак-
теристики [1, с. 34—37; 2; 3, с. 85—88].

Танасійчук А.М. та Ковальчук С.В. обгрунтовує ре-
зультати ефективності контент-маркетингу на підприє-
мствах, робить аналіз оцінки маркетологами успіху кон-
тент-маркетингу, підкреслює залежність ефективності
контент-маркетингу від витрат у часі та фінансових інве-
стицій [4, с. 148—150].

Дорошкевич Д. В. та Третьяков Л. В. у своїх науко-
вих працях звертаю увагу на "розробку алгоритму циф-
рового просування продукції високотехнологічного
виробництва, а також рекомендації щодо оцінки ефек-
тивності стратегії цифрового просування" [7, с. 23].

Мацера С.В., а також, Марчук О.О. підтримують
викладені вище думки, вказуючи в своїх наукових пра-
цях на те, що "єдиних правил та рекомендацій щодо
формування контенту немає, оскільки він залежить від
завдань бізнесу та завдань комунікації, а також від спе-
цифіки каналів просування" [11, с. 92].

Пчелянська Г.О. вказує у своїх дослідженнях на
існування певних труднощів, які пов'язані з проблемою
удосконалення правового регулювання маркетингу в
Інтернеті, запровадження сучасного ефективного ме-
ханізму діяльності у відповідності до міжнародних норм,
практик [12, с. 89—92].

The existence of certain difficulties related to the problem of improving the legal regulation of Internet marketing,
the introduction of a modern effective mechanism of action in accordance with international norms and practices was
investigated.

Ключові слова: контент-маркетинг, стратегія просування, цифровий маркетинг, управління контентом,
контент-план, канали комунікацій.

Key words: content marketing, promotion strategy, digital marketing, content management, content plan,
communication channels.

Доцільно погодитися зі Тульчинською С.О., Кири-
ченко С.О. та Савіцьким Н.Ю. у тому, що "контент має
бути релевантний поточним проблемам та питанням, які
турбують споживачів, мати чітку та зрозумілу структу-
ру подачі матеріалу, поєднувати різні інструменти візу-
алізації та інтерактивізації" [14, с. 27].

В результаті своєї центральної ролі в практиці мар-
кетингова стратегія відіграє ключову роль у поясненні
маркетингової теорії ефективності підприємства і зна-
ходиться в центрі уваги академічних дослідників. Як вже
відзначалося вище, в сучасних умовах все більше
підприємств і організацій починають розглядати со-
ціальні мережі та мобільний інтернет як інстумент в
стратегії просування на ринок та поширення послуг.

Проте саме питання аналізу теоретичних аспектів
організації стратегії просування та дослідження кон-
тент-маркетингової діяльності в системі маркетингових
комунікацій підприємствах авторами розкрито недо-
статньо і потребує подальшого дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення основних аспектів та зав-

дань контент-маркетингу, дослідження контент-марке-
тингової діяльності в системі маркетингових комуні-
кацій для формування міцних та довготривалих відно-
син зі споживачами.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Систематичний аналіз використання різних дослід-

ницьких підходів та методів у конкретній області та того,
як вони змінювалися з часом, також може допомогти у
розробці нових підходів та методів. В результаті періо-
дичні огляди досліджень у предметній галузі корисні для
консолідації знань та забезпечення кумулятивного роз-
витку знань.

Підприємницька діяльність потребує високого рівня
організації маркетингу, який одночасно орієнтований
на отримання максимального прибутку, враховуючи
інтереси споживачів і розрахований на розширення
цільової аудиторії. Мета системи маркування для
підприємства має досягати двох основних цілей: підви-
щення ефективності роботи підприємств, задоволення
потреб ринку та кінцевих споживачів.

Маркетингова стратегія — це концепція, що лежить
в основі концепції стратегічного маркетингу і займає
центральне місце у практиці маркетингу. Наше дослід-
ження продемонструвало головні проблеми, з якими
стикаються маркетологи, розкриваючи численні питан-
ня в галузі маркетингової стратегії, у тому числі:

 — як створити організаційні структури, які краще
сприяють розробці маркетингових стратегій, які допо-
магають орієнтуватися та адаптуватися до змінних по-
треб клієнтів та підприємств;

 — як вибрати оптимальний набір маркетингових
стратегій для отримання результатів з урахуванням кон-
куруючих пріоритетів та безлічі внутрішніх та зовнішніх
зацікавлених сторін;

 — як організувати роботу з керівниками всього
підприємства у розробці та реалізації стратегій, які за-
безпечують велику клієнтоорієнтованість та залу-
ченість.

Єдиного шаблону стратегії, прийнятного для будь-
якого бренду та будь-якого ринку, не існує. План роз-
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витку компанії завжди є унікальним, головне визначи-
тись із цілями. Згідно зі статистикою більше 70% нових
компаній стають банкрутами через неправильну оцінку
попиту та помилок при просуванні продукту на ринок.
Для успіху важливо забезпечити конкурентну перевагу
продукції підприємства. І тому необхідно детально вив-
чити потреби аудиторії.

Маркетингові стратегії можуть бути вхідними (pull-
маркетинг) або вихідними (push-маркетинг). Існують
фактори, які впливають на прийняття рішень щодо ви-
бору маркетингової стратегії push або pull.

Вхідний маркетинг — це стратегічний процес, який
використовує pull-маркетинг — контент-маркетинг,
блоги, події, SEO, соціальні медіа — для створення
впізнаваності бренду та залучення нових клієнтів.

Pull-стратегія — це спосіб просування товару, коли
компанія впливає безпосередньо на кінцевого спожи-
вача за рахунок реклами та просування бренду. Тут по-
середники є лише продавцями товару. Цей процес час-
то відбувається ще до того, як потенційні клієнти вирі-
шать зробити покупку. Першим кроком є знання та зв'я-
зок із брендом, до якого вони врешті повернуться, щоб
вжити заходів.

Будучи формою власного маркетингу, вхідний мар-
кетинг багато в чому покладається на органічних потен-
ційних клієнтів, завдяки чому бренд здається більш гу-
манним, оскільки методи, що використовуються в цьо-
му типі маркетингової стратегії, не виглядають надто
рекламними. Вони дещо освітні та розважальні. Як
тільки клієнти помітять підприємство через хороший
інформаційний зміст, вони миттєво почнуть йому більше
довіряти [1, с. 35—36; 2].

Актуальний приклад такої стратегії — це компанія
Apple. Бренд за рахунок активної реклами та якісної
продукції вже завоював прихильність клієнтів. Тому
після презентації нової моделі Iphone частина людей
хочуть отримати новинку, звичайно, це можна зробити
через торгові точки.

Саме за рахунок реклами та активного піару компа-
нія впливає на потенційних клієнтів, потім споживачі,
після того, як дізнаються про чудо-продукт з реклами,
йдуть у торгову точку, щоб здійснити покупку. А тор-
гова точка, вбачаючи попит, сама укладає договір із ком-
панією на постачання продукції, щоб її реалізувати та
отримати прибуток.

Визначимо особливі риси цієї стратегії:
 — великі витрати на рекламу. Активна піар-кампа-

нія не може коштувати дешево, щоб розкрутити бренд
може піти не один місяць, тож миттєвого результату не
буде.

 — підприємство не залежить від посередників, адже
в даному випадку вони лише продавці. Тому підприєм-
ство може диктувати свої умови.

 — успіх кампанії багато в чому залежить від внут-
рішнього та зовнішнього маркетингу, тому перед тим,
як почати виходити ринок, необхідно розробити мар-
кетингову упаковку продукту.

 — через довгий ланцюжок підприємство може-
те упустити свій зиск і неефективно використати рек-
ламний бюджет. Це може статися тому що підприє-
мство буде продовжувати активно крутити рекламу,
а в магазинах вже немає продукції тобто, підприєм-
ство підігріватиме інтерес потенційних клієнтів дар-
ма.

Вихідний або push-маркетинг відноситься до будь-
якої стратегії, коли компанія здійснює більш традицій-
ну форму маркетингу, наприклад, виставки, телевізійну
рекламу, рекламу по радіо, рекламу у друкованому виг-
ляді або продаж по телефону (відомі як холодні дзвінки)
акції на місцях продажу, премії дилерам за збут, без-
коштовні зразки і т.д. Можна сказати, це більш агре-
сивна форма маркетингу, яка може приносити продажі
на місці, але вона має нижчу рентабельність інвестицій,
ніж вхідний маркетинг.

Push-стратегія — це спосіб просування товару, у
якому відповідальність за реалізацію повністю лягає на
посередника, який продаватиме товар кінцевому спожи-
вачу.

Керуючись продажами, вихідний маркетинг на-
справді не дозволяє компанії будувати довгострокові
відносини зі своїми клієнтами. Компанія укладає договір
із торговими точками на реалізацію своєї продукції. А
менеджери та продавці намагаються продати товар
кінцевим споживачам. Прикладом може бути ситуація,
коли споживач звертаючись в аптеку бажає купити
пігулки від голови, але тих ліків, які він звик брати, немає
в наявності. Тоді він запитує провізора, що він може
порадити, і провізор у свою чергу рекомендує пігулки
від нового постачальника. Таким чином, провізор рек-
ламує нову компанію.

Отже, стратегії просування маркетингу відіграють
чотири різні ролі, які виглядають як воронка, що веде
до закупівлі: [3, с. 86—87; 4, с. 149—153].

У даній статті висвітлено найефективніші вхідні мар-
кетингові стратегії, які приведуть потенційних клієнтів
та перетворять потенційну аудиторію на лояльних
клієнтів.

І. Залучення високого трафіку за допомогою кон-
тент-маркетингу.

Контент-маркетинг — одна з ключових маркетин-
гових стратегій, яка може допомогти підприємству
представити свій бренд перед аудиторією. Це форма
донесення інформації до клієнтів компанії про послу-
ги, які вона пропонує, та пов'язані теми у галузі підприє-
мства.

До прикладу, створено компанію, яка продає шини,
і вона починає вести блог про важливість вибору пра-
вильних шин, коли їх міняти, безпеку тощо. Цей тип
контенту допоможе компанії почати формувати дові-
ру, роблячи її бренд можливим кандидатом при на-
ступній купівлі шин, що робить контент-маркетинг
цінною непрямою формою стратегії просування.

Звичайно, контент-маркетинг — це більше, ніж про-
сто контент. Процес починається зі створення (на ос-
нові надійної стратегії цифрового вмісту), а потім суп-
роводжується просуванням, вимірюванням та по-
стійною оптимізацією. Однак існує крива навчання, в
якій лсновним компонентом є терпіння.

Існує декілька видів маркетингу цифрового вмісту,
які активно використовуються:

Дописи в блозі — поширена, але потужна форма
вхідного маркетингу, публікації в блогах допомагають
компанії просувати внутрішній та зовнішній контент,
включати інформацію про послуги або просто інфор-
мувати аудиторію щодо теми з ніші підприємства.

Статті — ідеальний спосіб підвищити рейтинг веб-
сайтів і безкоштовно покращити цільові сторінки. Ком-
панії потрібно провести невелике дослідження перед
написанням, щоб вона також змогла включити марке-
тинг вмісту SEO.

Інфографіка — чудова форма візуалізації зобра-
жень та даних. Вони цікаві та легкі для розуміння,
оскільки побудовані на основі короткого тексту, цифр,
даних та графіки. Підприємство може поділитися ними
як окремим вмістом або включити їх у публікації в блозі
та ще краще підтримати ідею.

Подкасти — деякі люди добре справляються з бага-
тозадачністю, тому вони можуть тренуватися, займа-
тись своїми справами одночасно стимулюючи розум.
Ідеальний спосіб подати їм інформаційний вміст у цьо-
му сценарії — створити подкаст для вашого бізнесу.

Опитування 2021 року показує, що 37% дорослих
людей США слухали подкаст за останній місяць. Більше
того, за останні роки цей відсоток значно збільшився.
Це може бути знаком, що бренд компанії повинен інве-
стувати в подкаст, який дозволяє їй бути надзвичайно
креативним і відкритим для вибору. Наприклад, вона
може запропонувати інфлюенсерам поговорити про
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тему з певної сфери або дослідити більш обширну тему,
яку підприємство може розбити на більше епізодів [5,
с. 250—252; 6, с. 206—209; 13, с. 178—182].

Крім того, спеціалісти завжди зможуть перепрофі-
лювати свої публікації в блозі на подкасти або навпаки.

Відео — на сьогоднішній день відео в Інтернеті спо-
нукає до великої зацікавленості. Люди часто хочуть на-
вчитися чомусь швидко і, якщо можливо, більш пасив-
но. 96% людей переглянули пояснювальне відео, щоб
дізнатись більше про послугу. У таких ситуаціях добре
підготувати інформативні відеоролики для веб-сайту
компанії.

Більше того, відеомаркетинг — це потужний спосіб
збільшити кількість конверсій та підвищити рента-
бельність інвестицій. Підтвердженням цього є 87%
відео-маркетологів, які кажуть, що відео збільшило
відвідуваність їх веб-сайту. Знову ж таки, компанія
може перепрофілювати свій письмовий вміст у відео та
заощадити більше часу у процесі творчості. У стратегію
збуту товару важливо також включити відео.

Як вже згадувалось раніше, контент-маркетинг є
скрізь, навіть у формі платних оголошень. Їх можна
знайти на широкому діапазоні веб-сайтів, у соціальних
мережах, на цільових сторінках або банерах. Платна
пошукова реклама все ще є вхідним маркетингом, оскіль-
ки оголошення компанії є частиною власного маркетин-
гу, і вони з'являються лише тоді, коли люди виконують
пошук, пов'язаний з продуктами чи послугами, які вона
пропонує. Отже, вони не нав'язливі та агресивні. Плат-
на реклама може допомгти підприємству охопити шир-
шу аудиторію та розмістити свою послугу де завгодно,
щоб вона була видимою.

ІІ. Дослідження сили впливу соціальних медіа.
Оскільки понад 3,6 мільярда людей користуються

соціальними мережами у всьому світі, маркетинг у со-
ціальних мережах — це ефективний спосіб поділитися
своїм рекламним вмістом.

На сьогодгнішній день компанія може використо-
вувати кілька платформ соціальних мереж, залежно від
аудиторії, на яку вона хоче орієнтуватися. Є можливість
експериментувати з рекламою у Facebook, Instagram,
Pinterest, Linkedin, Snapchat або YouTube і переконати-
ся, яка з них найбільше підійде під концепцію підприєм-
ства [2; 7, с. 26—29; 8, с. 83—88].

Створення профілю та публікації випадкових мате-
ріалів та контенту іноді недостатньо. Незважаючи на це,
багато компаній, схоже, не мають певного плану мар-
кетингу в соціальних мережах, який допоможе їм до-
сягти успіху. На перший погляд, це може здатися не
серйозною проблемою, але відсутність чіткого плану в
соціальних мережах і чітко визначеного процесу може

призвести до того, що маркетингові зусилля в соціаль-
них мережах не принесуть бажаних результатів.

Facebook та Instagram — платформи соціальних ме-
реж, які є гнучкими щодо типу реклами, яку підприєм-
ство може створювати в рамках зазначеного маркетин-
гового бюджету. Навіть якщо потенційні споживачі в
кінцевому підсумку не купують, підприємство все одно
може відслідковувати та вимірювати інші показники,
такі як нові ліди, покази та реферальний трафік — всі
ключові дані, які команда з продажу може використати
у своїх зусиллях із залучення потенційних клієнтів.

Можемо виділити ключові кроки у розробці стра-
тегії у соціальних мережах:

1. Формування мети. Перше, що потрібно зробити
при створенні стратегії в соціальних мережах, це вста-
новити чітко визначені цілі (конкретні, вимірювальні,
досяжні, актуальні, тимчасові). Цілі компанії повинні
бути унікальними та одночасно доповнювати інші цілі.

Тим не менш, варто визначити стандартні категорії
цілей у соціальних мережах:

 — підвищення впізнаваності вашого бренду: Со-
ціальні мережі — відмінний інструмент для формуван-
ня "голосу бренду", підвищення обізнаності щодо про-
блем, які компанія підтримує, та просування моралі та
цінностей бренду компанії;

 — збільшення розміру аудиторії: розмір аудиторії
та швидкість її зростання, як правило, визначають успіх
у соціальних мережах. Чим більша аудиторія, тим більше
у компанії шансів на залучення потенційних клієнтів,
продажу та лояльну клієнтську базу;

 — підвищення залучення спільноти: у той час як
кількість аудиторії має вирішальне значення для впли-
вових осіб, частка людей, які відвідують сторінку ком-
панії в соціальних мережах і ставить лайки, коменту-
ють або діляться нею, значно важливіша, особливо з
алгоритмами соціальних мереж;

 — збільшення трафіку на сайт компанії: хоча на-
явність великої кількості залучених передплатників —
це фантастика, соціальні мережі зрештою повинні ви-
користовуватися для направлення відвідувачів на сайт
для збільшення продажів;

 — збільшення кількості потенційних клієнтів та
продажів: якщо компанія хочете, щоб стратегія у соц-
іальних мережах була успішною, потрібно побачити
збільшення потенційних клієнтів та продажів безпосе-
редньо в результаті цього.

2. Визначте свою аудиторію. Одна з найпоширені-
ших помилок підприємств у соціальних мережах, у тому,
що їх підписники не корисні йому. Безглуздо мати ве-
лику кількість підписників, якщо вони не призводять до
конверсій.

По-перше, потрібно проаналізувати, з ким контент
компанії резонує найбільше, і визначитт, чи ця група
відповідає цільовій демографічній групі для компанії —
кваліфіковані ліди швидко конвертують аудиторію в
споживачів.

По-друге, щоб отримати більш глибоке уявлення
про свою аудиторію, варто ознайомитись із актуальни-
ми опитуваннями та даними. Необхідно створити образ
кількох споживачів, які будуть відображати ідеального
клієнта. Знання профілю типового підписника допомо-
же адаптувати сторінку кампанії в соціальних мережах
відповідно до їхніх потреб.

3. Створення високоякісного привабливого контен-
ту. Коли справа доходить до створення контенту, ціль —
це все. Тут не може мова йти про випадкові пости, особ-
ливо якщо вони не резонують із аудиторією підприєм-
ства.

Контент компанії повинен відноситись до однієї з
цих чотирьох категорій:

 — Надихати: контент повинен емоційно зачепити
або заінтригувати аудиторію, щоб дізнатися більше про
бренд. Необхідно підкреслити мораль, цінності та бла-
годійні досягнення бренду компанії.

№ Роль стратегії Її значення 
1. Формувати 

обізнаність 
Компанія починає інформувати свою 
цільову аудиторію про свій бренд. Для 
його побудови спочатку потрібно 
визначити профіль людей, яких вона 
хочете охопити. 

2. Зацікавити людей Як тільки компанія отримаєте свою 
послугу, вона повинна створити інтерес 
навколо нього та зацікавити людей, 
привабивши потенційних покупців, вона 
одночасно відрізняє свій бренд від 
конкурентів. 

3. Створити попит на 
послугу 

На цьому кроці воронки люди почнуть 
емоційно ставитись до послуги компанії, 
бачачи те, що може їм принести користь. 

4. Змусити покупців 
вжити заходів 

Компанія повинна створити спосіб для 
своєї цільової аудиторії взаємодіяти з 
послугою. Розмістити на своєму веб-сайті, 
електронних листах, оголошеннях, 
профілях у соціальних мережах кнопку із 
закликом до дії або спокусити їх 
невідмовною пропозицією.  

 

Таблиця 1. Ролі стратегій просування маркетингу
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 — Освітній: варто показати аудиторії переваги
бренду та продукту, чим саме продукт даного підприє-
мства кращий за конкурентів, чому продукт саме цього
виробництва їм потрібний.

 — Просування: необхідно виділити пропозиції та
знижки, якими займається компанія, за допомогою пря-
мого контенту.

 — Розваги: варто публікувати вміст, який є веселим
і пов'язаним з цільовою аудиторією, від популярних
мемів і цитат до цікавих опитувань про останні соціальні
події.

4. Стратегія публікації. Незважаючи на те, що ком-
панія може опублікувати весь свій контент у соціаль-
них мережах вручну, це може забрати багато часу і не
дати гарних результатів. Більшість платформ соціаль-
них мереж тепер використовують такий алгоритм для
фільтрації інформації, який вони надають користувачам.

Це означає, що якщо компанія публікує пост в той
час, коли його цільова аудиторія не знаходиться в ме-
режі, матеріал може залишитися непомітним.

Компанія повинна використовувати один із багать-
ох інструментів соціального планування, щоб допомог-
ти спланувати та попередньо запланувати свої повідом-
лення. Інструменти часто показують оптимальний час
для публікації в залежності від того, коли цільова ауди-
торія найбільше зацікавлена на кожній платформі.

5. Використання відеоконтенту. Прямий ефір про-
являє себе як найкращий контент у соціальних мережах,
підписники хочуть бути візуально і емоційно залучени-
ми.

Успіх TikTok випередив інші платформи, такі як
Instagram і YouTube, він створив свою власну версію
короткого відеоконтенту. В Instagram є Story, а на
YouTube є Shorts. [9, с. 79—80; 10, с. 23—26]

При цьому "прямий ефір" є найпопулярнішим. Ал-
горитми соціальних мереж на сьогоднішній день підтри-
мують відеоконтент на вершині популярності всіх ка-
налів через окремі зображення та "каруселі".

Соціальні мережі — це середовище, що швидко роз-
вивається. Нові платформи виникають постійно, в той
час, як інші проходять регулярні зміни з новими функц-
іями, які з'являються щотижня. Тому маркетингова
стратегія компанії в соціальних мережах повинна бути
живим організмом, який налаштовується і змінюється.

Перш ніж почати, компанії варто зрозуміти, куди
слід інвестувати маркетинговий бюджет у соціальних
мережах і який тип оголошень можуть розміщувати ці
платформи. Наприклад, Snapchat асоціюється з молод-
дю, тоді як LinkedIn — це платформа для професіоналів.

Крім того, не варто забувати, що YouTube є другою
за популярністю пошуковою системою після Google,
тому, безумовно, варто розглянути можливість її вико-
ристання.

Правильним рішенням буде знайти відповідну плат-
форму соціальних медіа для бренду компанії та скори-
статись усім, що вона може запропонувати. Спілкуван-
ня з аудиторією в Інтернеті дає свої плоди. Маркетинг
у соціальних мережах є чудовим посередником між по-
тенційними клієнтами та брендом компанії.

ІІІ. Використання маркетингу за допомогою елект-
ронної пошти для стимулювання зацікавленості та про-
дажів.

Електронний маркетинг може бути частиною стра-
тегії вхідного просування, а також стратегії вихідного
просування. Електронний маркетинг повинен відіграва-
ти ключову роль у маркетингу, особливо якщо підприє-
мство орієнтується на існуючих клієнтів. На відміну від
просування в соціальних мережах, немає жодних при-
пущень щодо алгоритмів, реклами чи інших факторів,
які можуть вплинути на ваше охоплення.

Фактично, 90,9% інтернет-користувачів використо-
вують електронну пошту і що багато хто з них бажають
отримувати повідомлення про бренди через цей канал
комунікації. Змінивши тему листа, компанія можете

збільшити відкритість та залучити більше потенційних
клієнтів.

Крім того, такі інструменти, як сегментація, можуть
допомогти прискорити споживача за рахунок створен-
ня персоналізованих повідомлень, що відображатиме
інтереси, потреби та минулі рішення клієнтів компанії
про покупки.

Електронна пошта — чудовий засіб для такого
спілкування, оскільки дослідження показують, що 49%
опитаних хотіли б отримувати щотижневі розсилки
електронною поштою від своїх улюблених брендів. Сег-
ментуючи свій список, підприємство може бути впевне-
ним, що надсилає їм лише найрелевантніші пропозиції.

При правильному використанні маркетингова кам-
панія за допомогою електронної пошти виявляється
надзвичайно ефективною в маркетинговій стратегії
бренду.

Згідно статистичних даних щодо маркетингу за до-
помогою електронної пошти, можна сказати що: [1, с.
35—40; 11, с. 92—94].

1) щодня користується e-mail 3,9 мільярда користу-
вачів, кількість яких, за прогнозами, зросте до 4,3
мільярда до 2024 року;

2) маркетологи, які впровадили сегментовані (пер-
соналізовані) електронні кампанії, зафіксували 760%
збільшення доходу;

3) в середньому маркетологи надсилають 3—5 листів
на тиждень;

4) протягом останніх 12 місяців 78% маркетологів
спостерігали збільшення залучення електронної пошти;

5) 31% маркетологів B2B визнали інформаційні лис-
ти електронною поштою найкращим способом отриман-
ня потенційних клієнтів;

6) 81% маркетологів B2B заявляють, що найбільш
часто використовуваною формою контент-маркетингу
є розсилки електронною поштою;

7) 87% маркетологів B2B заявляють, що електронні
маркетингові кампанії є одним із найкращих варіантів
для органічних каналів розповсюдження;

8) 90% маркетологів вмісту вимірюють ефективність
вмісту відповідно до залучення електронної пошти.

Стратегія вхідного маркетингу електронною по-
штою повинна враховувати кілька речей, таких як
цінність повідомлення та час.

Після створення списків адрес електронної пошти
можна зрозуміти, що компанія має потрібних їй людей,
які насправді зацікавлені у її продукті чи послузі. Далі,
єдине, що потрібно зробити для електронної маркетин-
гової кампанії, — це забезпечити своїх отримувачів як-
існим вмістом, бажано націленим за допомогою сегмен-
тації.

Для якісного контактування з аудиторією слід роз-
силати інформаційні листи, запуски нових функцій, зап-
рошення на події або новини з галузі підприємства. Ком-
панія також може використовувати свої електронні
маркетингові кампанії, щоб нагадувати людям про свою
присутність у соціальних мережах, щоб вони могли
слідкувати за її активністю.

IV. Співпраця з інфлюенсерами для підвищення об-
ізнаності про бренд.

Робота з інфлюенсерами — це про те, як зробити
найкраще з традиційного маркетингу з вуст в уста, але
в цифровому середовищі. І це ще краще, тому що ком-
панія також може виміряти його ефективність за допо-
могою оцінок "Подобається", публікацій, залучення до
соціальних мереж, переходів, кліків та конверсій.

89% маркетологів стверджують, що рентабельність
інвестицій така ж чи навіть краща, як інші маркетингові
стратегії, а 71% стверджує, що маркетинг з часом при-
носить їм якісних потенційних клієнтів та кращий трафік
[2; 12, с. 89—92;13, с. 112—123].

Якщо компанія вирішить співпрацювати з "лідера-
ми думок", вона зможе охопити тисячі, а то і мільйони
потенційних клієнтів.
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Існує декілька правил щодо започаткування парт-
нерства з інфлюенсерами: [2; 14, с. 28—30].

1) інфлюенсери повинні відповідати галузі підприє-
мства та спеціалізуватися на конкретній темі та кате-
горії, яка відповідає ніші компанії. Компанії необхідно
звузити критерії, перш ніж обрати інфлюенсера, щоб пе-
реконатися, що компанія знайде найкращі співпадіння
у своїх пріорітетах та вимогах;

2) співпраця з кількома впливовими особами —
відомий інфлюенсер у галузі підприємства може бути
не таким популярним серед багатьох послідовників,
особливо якщо вони перебувають на стадії мікроінф-
люенсера. Краще обрати більше ніж одного блогера,
щоб рекламувати свій бренд і охопити більше людей
одночасно;

3) встановлення цілей кампанії — слід визначи-
ти цілі маркетингової кампанії підприємства, щоб
знати, про що домовлятись і очікувати від інфлю-
енсера, з яким підприємство співпрацює. Якщо ком-
панія хоче сприяти конверсіям, збільшити охоплен-
ня бренду, збільшити кількість підписників у со-
ціальних мережах або стати більш поширеною на
нових ринках, варто провести дослідження та анліз,
перш ніж вибрати інфлюенсера, щоб зрозуміти, чи
це правильний спосіб допомоги підприємству досяг-
ти своєї мети;

4) дозволити блогерам проявити творчість і додати
свій власний штрих — визначившись із партнером з рек-
лами, компанії варто дозволити їм зробити свою спра-
ву, в якій вони досвідчені спеціалісти. Інфлюенсер кра-
ще знає, як взаємодіяти зі своїми підписниками та най-
кращий спосіб просування бренду, щоб не виглядати
фальшивим або нав'язливим.

Розглянемо можливі шляхи співпраці з інфлюенсе-
ром в табл.2. Маркетинг для інфлюенсерів є економіч-
но вигідним, особливо якщо компанія вирішила співпра-
цювати з мікрофлюенсерами, що також є надзвичайно
ефективним та надійним варіантом.

Коли справа доходить до вибору платформ соціаль-
них медіа для просування бренду компанії через марке-
тингові кампанії з інфлюенсерами, варто зосередитись
на тих, де цільова аудиторія підприємства проводить
свій час.

За даними нашого дослідження 89% маркетологів
кажуть, що Instagram є життєво важливим для їх мар-
кетингової стратегії впливу, за ним слідують Instagram
Stories — 73% та YouTube — 56%.

Отже, стратегія просування маркетингового марке-
тингу може допомогти компанії пришвидшити впізна-
ваність її бренду. Таким чином, надаючи своєму бренду
більше довіри та сили утримання.

Обираючи кампанію маркетингового просування,
підприємтву виділити найціннішу функцію пропонова-
ної послуги та почати створювати план саме з цієї точ-

ки, зосереджуючись на тому, щоб донести цю функцію
своїй цільової аудиторії.

Індивідуальність бренду підприємства визначатиме
потреби його маркетингової кампанії: які стратегії зас-
тосовувати, з якими соціальними діячами контактувати
для партнерства або який тип маркетингу в соціальних
мережах компанія повинна спробувати.

Компанія не може наосліп виконувати хаотично
кроки і очікувати успіху, оскільки на це впливають різні
фактори. Це майже завжди пов'язано з позиціонуван-
ням, якістю товару, ринковою силою покупки, економ-
ікою, тенденціями, потребами, локалізацією, доступом
до товару чи послуги та категорією товару.

Широке використання соціальних медіа за останнє
десятиліття підкреслило потребу в керівництві щодо
того, як побудувати систему, яка сприятиме довотива-
лим відносинам із клієнтами, сприяютиме залученню
клієнтів та підвищують ефективність маркетингу. Од-
нак компаніям часто бракує всеосяжного визначення,
концептуалізації та основ для аналізу та розробки. Це
можна пояснити нещодавнім впровадженням соціаль-
них медіа як інструменту стратегічного маркетингу, в
той час як науковцям і практикам досі не вистачає не-
обхідних знань про те, як перетворити дані соціальних
медіа в ефективні інструменти стратегічного маркетин-
гу.

ВИСНОВКИ
Наше дослідження є першим кроком до вирішення

цієї проблеми та надає корисні рекомендації щодо ви-
користання соціальних мереж у стратегічному марке-
тингу. Зокрема, нами наочно продемонстровано, що
просте використання соціальних медіа не створює
цінності для клієнтів, яка натомість досягається шля-
хом створення зв'язків і взаємодії між підприємством
та її клієнтами, а також між самими клієнтами. Ство-
рені соціальні мережі та впливи можуть згодом бути
стратегічно використані для трансформації ресурсів та
обміну між взаємодіючими сторонами.

Отже, стратегію маркетингу важко реалізувати, зо-
середжуючись виключно на елементах комплексу мар-
кетингу (тобто продукт, ціна, розподіл і просування),
головним чином тому, що багато інших важливих пара-
метрів беруть участь у їх концептуалізації, наприклад,
управління відносинами, розвиток ринку та бізнесу,
питання інновацій. Проте, здається, що кожен канал
комунікації має різну спрямованість маркетингового
комплексу: стратегія соціальної комерції акцентує ува-
гу на рекламі та продажах, стратегія соціального кон-
тенту з акцентом на брендинг і комунікацію, стратегія
соціального моніторингу з акцентом на розробку послуг
і продуктів, а стратегія соціальної CRM акцентує увагу
на управлінні клієнтами та інноваціях.

Крім того, успіх різних стратегій буде залежати від
здатності підприємства виявляти та використовувати
ресурси, що належать клієнтам, як у разі перетворення
клієнтів з пасивних одержувачів пропозицій підприєм-
ства у соціальних мережах у активних учасників вар-
тості. Все це зрештою допоможе створити стійку кон-
курентну перевагу та підвищити ефективність бізнесу.
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№ Назва Значення для компанії 
1. Надання їм 

промокодів 
на знижки 

Одним із способів зробити послугу більш 
помітною та збільшити продажі є співпраця з 
«представниками впливу», та надання їм 
промокодів для своїх підписників на 
конкретних продуктів, які пропонує компанія. 

2. Запуск 
конкурсів та 
giveaway 

Цей працює як шарм. Ви обираєте інфлюенсера, 
який оголошує правила конкурсу в своєму 
акаунті в соціальних мережах. Вони можуть 
включати такі кроки, як: позначте друга, 
вподобайте пост, підпишіться на сторінку 
бренду, поділіться публікацією, створюйте 
контент, пов’язаний з брендом, залиште 
коментар. 

3. Надсилання 
товарів на 
огляд 

Компанія може налагодити партнерські 
стосунки з інфлюенсером і надіслати йому 
товари на огляд. Це безпрограшна ситуація. 
Вони отримують безкоштовні товари, а 
компанія – рекламу. 
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Насьогодні одним із індикаторів умов інвестиційної та інноваційної діяльності в будь-якій країні світу
є міжнародні рейтинги. Інформація про позицію країни в рейтингу є найбільш простим та надійним ме-
тодом оцінки бізнес середовища в країні, при цьому відкидається потреба у глибокому вивченні норма-
тивно-правових актів зарубіжних держав, рівня державного вручання, рівень накладних витрати тощо.
Але враховуючи сучасні процеси глобалізації та діджиталізації, які вимагають відповідної реакції з боку
підприємницьких та державних структур, підприємництво постійно має знаходитися на шляху розвит-
ку, трансформації та пристосовуватися до миттєвих змін як у внутрішньому так і у зовнішньому середо-
вищі. Саме в таких випадках роль держави у процесі адаптації підприємців до глобалізації стає найбільш
вираженою, так як зі створенням належних умов держава отримує не лише збільшення обсягу надход-
ження внутрішніх та зовнішніх інвестицій, а й підвищення рівня зайнятості населення і, як наслідок,
знижуючи рівень безробіття, збільшення державного бюджету за рахунок податків та різноманітних
зборів, що, в результаті, позитивно впливає на структуру ВВП країни. Метою дослідження є побудова та
аналіз моделі, в якій складові індексу Doing Business виступають факторами (каталізаторами) успішності
розвитку бізнесу в Україні  та механізмом для покращення умов його ведення. Головним завданням дос-
лідження є: виявлення тенденцій щодо динаміки індексу Doing Business в Україні та щодо зміни його
складових, дослідження впливу складових індексу на основні індикатори економічного розвитку підприє-
мництва.  Представлена стаття складається з 4 частин. В першій представлено методологічні основи дос-
лідження: метод найменших квадратів (регресійний аналіз), метод розрахунку індексу Easy of doing
business. В другій розділі проведено тенденції та порівняльний аналіз компонентів індексу Easy of doing
business для України в порівнянні з країнами-лідерами. В третій розділі розроблено комплекс економіко-
математичних моделей впливу компонентів індексу на основні індикатори економіки України (ВВП, ек-
спорт та імпорт (всього, товарів і послуг окремо). В четвертій розділі проведено сценарне моделювання
основні індикатори економіки України  як показників розвитку бізнесу в Україні. Прогнозування здійсню-
валось на основі чотирьох сценаріїв: середні темпи зростання кожного компонента індексу, лінійний тренд
розвитку кожного компонента індексу, середньорічне збільшення або зменшення  зростання кожного
компонента індексу Easy of doing business на 1% щороку. Розроблені прогнози дають можливість сфор-
мувати найбільш оптимальну державну політику впливу на процеси розвитку бізнесу в Україні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стан розвитку бізнес середовища в країні є одним

із найважливіших показників та факторів соціально-
економічного розвитку в цій країні, так як розвинуте
підприємництво формує конкурентне середовище у виг-
ляді сприятливих умов для ведення бізнесу для всіх
суб'єктів господарювання незалежно від виду економі-
чної діяльності на основі наявного ресурсного потенці-
алу. З точки зору інституційної теорії розвитку  забез-
печення сприятливих умов для функціонування як ве-
ликого так і малого підприємництва сприяє наповнен-
ню державних та місцевих бюджетів, насиченню місце-
вих ринків конкурентними товарами та послугами, ство-
ренню робочих місць. Але враховуючи сучасні процеси
глобалізації та діджиталізації, які вимагають відповід-
ної реакції з боку підприємницьких та державних струк-
тур, підприємництво постійно має знаходитися на шля-
ху розвитку, трансформації та пристосовуватися до
миттєвих змін як у внутрішньому так і у зовнішньому
середовищі. Саме в таких випадках роль держави у про-
цесі адаптації підприємців до глобалізації стає найбільш
вираженою, так як із забезпеченням належних умов
держава отримує не лише збільшення обсягу надход-
ження внутрішніх та зовнішніх інвестицій, а й підвищен-
ня рівня зайнятості населення і, як наслідок, знижуючи
рівень безробіття, збільшення державного бюджету за
рахунок податків та різноманітних зборів, що, в резуль-
таті, позитивно впливає на структуру ВВП країни. Ви-
ходячи з вищесказаного актуальним постає питання
вивчення взаємозв'язку індексу легкості ведення бізне-
су (Easy of Doing Business) та основних показників еко-
номічної діяльності українських суб'єктів господарю-
вання (включаючи і міжнародний вектор у вигляді екс-
порту та імпорту товарів і послуг).

Today, one of the indicators of investment and innovation in any country in the world are international
rankings. Information about the country's position in the ranking is the simplest and most reliable method of
assessing the business environment in the country, while eliminating the need for in-depth study of foreign
regulations, the level of government service, the level of overhead costs and more. But given the current processes
of globalization and digitalization, which require appropriate response from business and government agencies,
entrepreneurship must be constantly on the path of development, transformation and adaptation to immediate
changes in both internal and external environment. It is in such cases that the role of the state in the process of
adaptation of entrepreneurs to globalization becomes most pronounced, as with the creation of appropriate
conditions the state receives not only increased domestic and foreign investment, but also increased employment
and, consequently, reducing unemployment, increasing state budget through taxes and various fees, which, as
a result, has a positive effect on the structure of GDP. The aim of the study is to build and analyze a model in
which the components of the Doing Business Index are factors (catalysts) for the success of business development
in Ukraine and a mechanism for improving the conditions of its conduct. The main task of the study is to identify
trends in the dynamics of the Doing Business Index in Ukraine and to change its components, to study the
impact of the components of the index on the main indicators of economic development of entrepreneurship.
The presented article consists of 4 parts. The first presents the methodological foundations of the study: the
method of least squares (regression analysis), the method of calculating the index Easy of doing business. The
second section presents trends and comparative analysis of the components of the Easy of doing business index
for Ukraine in comparison with the leading countries. The third section develops a set of economic and
mathematical models of the impact of index components on the main indicators of Ukraine's economy (GDP,
exports and imports (total, goods and services separately). was carried out on the basis of four scenarios: average
growth rate of each component of the index, linear development trend of each component of the index, average
annual increase or decrease of growth of each component of the Easy of doing business index by 1% annually.
business in Ukraine.

Ключові слова: індекс Easy of doing business, бізнес, моделювання, експорт, імпорт.
Key words: Easy of doing business index, business, modeling, export, import.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання вивчення впливу рівня легкості ведення
бізнесу розглядалися вітчизняними науковцями з різних
наукових ракурсів. Так, Д.М. Загірняк, Є.К. Рубанова,
С.О. Коваленко, О.С. Ривак, О.В. Носова, О.А. Мельни-
ченко, А.В. Череп розглядали проблеми залучення інве-
стицій та особливостей формування інвестиційного
клімату України. Н.В. Коваль, О.Л. Гури, О.С. Гирик,
В.М. Мотриченко вивчали питання оцінки та визначен-
ня проблем економічної привабливості України для
зовнішніх інвесторів. Проблеми розвитку підприємниць-
кої діяльності та середовища їх функціонування розг-
лядаються в працях таких науковців як: В.Я. Амбросов,
В.Г. Андрійчук, В.І. Благодатний, М.В. Гладій, Ю.Е. Гу-
бені. Дослідження представлених науковців охоплюють
цілу низку важливих питань, пов'язаних із виокремлен-
ням факторів, що впливають на функціонуванням та
розвиток підприємницьких структур. Проте своєчасний
моніторинг стану впливу ідентифікованих факторів роз-
витку підприємництва дасть можливість вчасно реагу-
вати на вплив глобальних факторів та створювати умо-
ви для залучення зовнішніх інвестицій.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є побудова та аналіз моделі, в якій

складові індексу Doing Business виступають факторами (ка-
талізаторами) успішності розвитку бізнесу в Україні  та
механізмом для покращення умов його ведення.

Головним завданням дослідження є: виявлення тен-
денцій щодо динаміки індексу Doing Business в Україні
та щодо зміни його складових, дослідження впливу
складових індексу на основні індикатори економічного
розвитку підприємництва.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Методологічною основою проведеного досліджен-
ня є положення економічної теорії з питань взаємодії
підприємництва та державної діяльності, діалектичний
метод пізнання та системний підхід щодо питання, нау-
кові праці вітчизняних та зарубіжних вчених. Головни-
ми методами дослідження є методи індукції та дедукції,
які полягають у виявлення причинно-наслідкових
зв'язків та розвитку явища при його детальному вив-
ченні, також  дозволяють встановити вплив факторів та
чинників, що можуть змінити результат або його роз-
виток; абстрактно-логічний метод, за допомогою яко-
го складаються припущення та висновки, що формують-
ся під впливом логічного аналізу загальної ситуації, що
складається під час дослідження та монографічний ме-
тод, суть якого полягає в глибокому вивченні літератур-
них джерел як вітчизняних так і зарубіжних вчених.
Також застосовано статистичні методи дослідження,
такі як спостереження, зведення та групування, розра-
хунок відносних та середніх величин тощо. При цьому,
на фоні всіх вищепредставлених методів, одними з ба-
зових методів в цьому дослідженні стали економетричні,
а саме метод найменших квадратів (регресійний аналіз),
що створює можливість установити залежність зміни
значень однієї змінної (залежна змінна) від змін іншої
(незалежна змінна), відповідно наочно продемонстру-
вати причинно-наслідкові зв'язки між досліджуваними
явищами за допомогою лінійної функції (1.1).

(1.1),
де x

i
 — незалежні пояснювальні змінні, у — залеж-

на пояснювана змінна, а
i
 та b — параметри, які потрібно

підібрати (розрахувати) для отримання функції яка опи-
сує процес з найменшим квадратом похибки (1.2).

(1.2),
або

(1.3),
де Y

i
 — реальні значення залежної пояснювальної

змінної,   y
i
 — змодельовані (розраховані) значення за-

лежної пояснювальної змінної, за допомогою лінійної
функції незалежні зміни пояснювальні змінні (x

i
).

У цьому дослідженні в якості залежних пояснюваль-
них змінних (уі) виступають основні показники, що ха-
рактеризують як зовнішньоекономічний так і внутрішній
потенціал країни такі як: ВВП, експорт та імпорт товарів
і послуг. В якості незалежних пояснювальних змінних
(xi) виступають компоненти індексу легкості ведення
бізнесу (Easy of doing business або індекс DOING
BUSINESS). Easy of doing business — це показник, що дає
можливість аналізу законодавства та його реалізації у
сфері бізнесу. Його ціль: показати, на скільки великий
вплив має держава на регулювання бізнесу. Індекс роз-
раховується для 190 країн світу зазвичай на основі 10
базових складових структури показника (рис. 1), кожен
з яких оцінюється від 0 до 100, де 0 найгірше значення
[2, с. 73]. Проект "Doing Business" був започаткований
2002 року Світовим банком для дослідження малого та
середнього бізнесу, а також створення на основі цього
рекомендацій для покращення бізнес-клімату країн.
Зібрані цим проектом дані можуть використовувати
науковці, журналісти, дослідники приватного сектору
та інші. Перший звіт по проекту був опублікований у
2003 році, досліджувалися економіки 133 країн світу, а
в структурі було 5 пунктів, які є актуальними і зараз:
відкриття бізнесу, отримання місцеположення, доступ
до фінансів, робота з щоденними операціями та
діяльність в безпечному бізнес середовищі [3].

Після отримання економіко-математичної моделі та
доведення її статистичної значимості можна проводи-
ти сценарне моделювання. Метод побудови сценарію —
метод прогнозування, який оснований на науковому пе-
редбаченні стану досліджуваного об'єкта прогнозуван-

ня за різних сценаріїв зміни факторів розвитку цього
об'єкту. Таким чином, для розробки адекватних сце-
наріїв потрібно розрізняти два важливі аспекти в їх ха-
рактеристиці:

1) визначення факторів розвитку об'єктів прогно-
зування;

2) умова того, що управлінські рішення можуть
впливати на майбутній розвиток об'єкта.

Процес підготовки сценарію складається з наступ-
них етапів.

1. Створити уявлення про систему, включаючи її
ціль, оточення, ресурс та всі найважливіші елементи
системи, для якої складається сценарій, у їх єдиному
взаємозв'язку та взаємозалежності. У нашому випадку
це економіко-математична модель симуляції зміни ос-
новних економічних показників здійснення бізнес-
діяльності та компонентами індексу Doing Business. Важ-
ливо визначити закони, закономірності, правила та об-
меження функціонування системи, що є об'єктом дослі-
джень.

2. Точна фіксація "відправної точки", з якої сценарій
починає моделюватися. Цей етап передбачає оцінюван-
ня та вибір початкового рубежу системи, для якої буде
складатися сценарій.

3. Розвиток системи базових посилань і критеріїв.
Базові посилання та критерії включаються до сценаріїв
(наприклад, оцінки соціальних, політичних, юридичних,
економічних та технологічних процесів і факторів, що
їх формують).

4. Визначення основних цілей розробки кожного
сценарного підходу і можливостей його використання
конкретними користувачами за певних умов.

5. Збирання статистичних вибірок необхідної інфор-
мації для визначення факторних проблем, що визнача-
ються.

6. Точне визначення факторів, через які система
може трансформуватись. В основі пошуку факторів ле-
жить метод причинно-наслідкові аналізу. Головним ме-
тодологічним підходом найчастіше виступає метод най-
менших квадратів.

7. Розробка сценарію чи сценаріїв, зокрема й аль-
тернативних.

В основі розробки сценаріїв для застосування може
лежати багато методичних підходів, але ми будемо ви-
користовувати наступні чотири:

1) Середні темпи зростання кожного компонента
індексу Easy of doing business за останні 5 років:

(1.4),

де t
i
 — значення компонента індексу за останні 5

років динамічного ряду.
2) Лінійний тренд розвитку кожного компонента

індексу Easy of doing business:
(1.5),

 де y — прогнозоване значення компонента індексу;
x — номер року (2015 —1, …, 2023 — 9);
а

i
 та b — параметри рівняння регресії (див. (1.1)).

3) Середньорічне збільшення  зростання кожного
компонента індексу Easy of doing business на 1% щоро-
ку:

(1.6).
4) Середньорічне збільшення  зростання кожного

компонента індексу Easy of doing business на 1% щоро-
ку:

(1.7),

де  Y
i 
— прогнозоване значення;  x

i
 — значення ком-

понента індексу Easy of doing business,  x
i-1

 — значення
компонента індексу Easy of doing business за попередній
період.

Перед початком створення бізнесу підприємець зав-
жди обирає місце з найсприятливішими умовами для
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його діяльності, відповідно бе-
реться до уваги рейтинг за да-
ним індексом і обираються
кращі. Саме тому кожній краї-
ні вигідно займати лідерські
позиції в цьому рейтингу і реа-
лізовувати рекомендації Світо-
вого банку за для створення
належних умов для бізнесу, ос-
кільки лише, будучи кращими,
вони можуть залучити новий
капітал для своєї країни та,
відповідно, удосконалити еко-
номіку, що в свою чергу пози-
тивно відобразиться на еко-
номічних показниках країни
[1, с. 20].

У 2020 за рейтингом лег-
кості ведення бізнесу лідерами
в світі стали: Нова Зеландія
(86,8), Сінгапур (86,2), Гонконг
та Данія (85,3), Корея та Ве-
ликобританія (84,0). В дано-
му рейтингу Україна посіла
64 місце із значенням індексу
70,2 [4]. За весь період розра-
хунку показника Україна зай-
мала найнижче своє положен-
ня у 2012 році, тоді країна по-
сіла 152 місце з можливих 190
[5]. Динаміку рейтингу Украї-
ни можна прослідкувати за
рисунком 2. В середньому оцінка зростала щороку на
1,7 пунктів. Україна піднялася на 40 позицій в рейтингу
у 2020 році порівняно з 2006 роком.

Загалом, країнам потрібні позитивні зміни, проект
"Doing Business" вказує напрям, в якому потрібно роби-
ти зміни для кожної країни, яка приймає участь в про-
екті. Проте ефективність таких рішень з часом змінюєть-
ся, тому є актуальним вибір моменту та розставлення
пріоритетів щодо здійснення змін та того, на скільки
справді вони потрібні і яким чином вплинуть на ВВП
країни та інші важливі показники. Більшість попередніх
теоретичних моделей базувалися на змінах у сфері
фінансів та кредиту, проте зараз вони можуть не спра-
цювати [7].

Відповідно до структури індексу Україна отрима-
ла оцінки по кожному з них, що зображено на рисун-
ку 3. За зображений 6-ти річний період в Україні до-
сить легко розпочати бізнес, оскільки найнижча оцін-
ка  85,35 була 2015 року, а найвища — 94,4 у 2017 році
[8]. Середня оцінка склала 91,5 зі 100 можливих, а се-
реднє відхилення — 2,5, середні темпи зростання 0,9%.
В цей час починає кардинально змінюватися показник

ВВП країни, його середні темпи приросту склали
11,6%, проте він не показує всієї картини. У 2016 р. темп
зростання становив лише 2%, а вже у 2017 р.— 20,1%,
2018 р.— 16,7%, 2019 р. — 17,6% та у 2020 р. знову
тільки 1%. В 2016 році ВВП стало мало незначне зрос-
тання через падіння обсягів експорту на 3,9% порівня-
но з попереднім роком, а у 2020 році показник сягнув
1% у зв'язку із зменшенням обсягів імпорту та експор-
ту на 17,7% та на4,2% відповідно відносно 2019 року. У
період стрімкого росту ВВП, експорту та імпорту з
2016 по 2019 рр. проводилися активні зміни, що були
рекомендовані Світовим банком та стосувалися кож-
ного пункту структури індексу легкості ведення бізне-
су.

Середній бал України стосовно відкриття бізнесу
склав у 2020 році 91,1 і країна зайняла 61 місце за цим
показником, перше місце зайняла Нова Зеландія з ба-
лом 100. Стосовно оцінки складових відкриття бізнесу
Україна набрала за процедурами, які потрібно пройти —
70,6, за витраченим часом — 94, за вартістю —  99,7 та
за мінімальним капіталом необхідним для заснування
бізнесу 100 балів [8].

Рис. 1. Структура індексу Easy of Doing Business

Джерело: побудовано за даними [2, с. 74].

Рис. 2. Рейтинг України за індексом Easy of Doing Business

Джерело: побудовано за даними [6].
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Щодо роботи з дозволами на будівництво Україна
стала двадцятою з показником 81,1, а першість закрі-
пилася за Гонконгом з балом 93,5. Сама процедура була
оцінена 80 балами, витрачений час — 86,6, витрати —
78, індекс контролю щодо якості будівель — 80 балів [8].
Середній темп приросту з 2015 року по сьогодення склав
2,3%, перші два роки мали негативну тенденцію, проте
вже 2017 року приріст сягнув 23,4% порівняно з попе-
реднім роком.

Наступний компонент це підключення електрое-
нергії, що є досить складним питанням для бізнесменів
в Україні, за даним пунктом країна посіла 128 місце з
190 з балом 62,5, бо процедуру оцінено 66,7 балами,
вартість — 95,6, надійність постачання та індекс прозо-
рості трафіку — 85,7, проте час, витрачений на підклю-
чення, приблизно складає 265 днів, тому за цей пункт
Україна отримала 0 балів. Першість за показником от-
римала ОАЕ, з оцінкою 100 [8]. В 2016 році був приріст
67,9%, проте далі він коливався в межах 0,6-6,6%.

Важливим компонентом індексу для України
є легкість реєстрації майна, мінімальне значення —
69,44 (2016 р.), а максимальне — 74,82 (2015р.). В серед-
ньому оцінка склала 70,8 з стандартним відхиленням 2,1.
У 2020 році першість за реєстрацією майна посів Катар
з 96,2 балами, проти балів України — 71,3. За процеду-
рою реєстрації майна Україна має 50 балів, за часом —
93,3, за вартістю — 88,4 та за індексом якості землеуст-
рою — 53,3 бали [8]. Робота щодо реєстрації власності
за останніх 6 років мала негативну тенденцію, середній
темп спадання 0,9%, а зростання було лише в 2017 та
2019 року.

Менш привабливими виглядають бали та рейтинг з
такими складовими індексу як отримання кредиту та
оподаткування — за період дослідження тримається
незмінна оцінка в 75 балів. За останнім, мінімум набра-
них Україною балів, склав 70,33 (2015 р.), а максимум —
80,77 (2018 р.), відповідно середнє значення з 2015 по
2020 рік сягнуло 75,3 з стандартним відхиленням
4,6 балів. У 2020 році першими за компонентом оподат-
кування стали Азербайджан та Нова Зеландія, маючи
100 балів, а Україна займає 37 місце [8].  Наступною
складовою індексу стала оплата податків, за якою Ук-
раїна посіла 65 місце (78,1 балів), а перше місце за Бах-
рейном (100 балів). За кількість податків Україна  отри-
мала 96,7 балів, за кількістю платежів — 57 та за загаль-
ною вартістю податків та внесків — 72,6 [8].

Захист прав інвесторів є чи не найголовнішим пунк-
том в діяльності бізнесу, проте Україна посіла лише

45 місце з балом 68, тоді як лідером є
Кенія з балом 92 [8]. Середній темп
приросту балів для України — 7,3%,
проте у 2018 році було спадання на
2,9%, в інші роки темп приросту коли-
вався з 6,3% до 16,6%.

Стосовно міжнародної торгівлі у
2020 році в України 74 місце (80,1 бал),
а першість мала Австрія (100 балів). За
часом для дотримання прикордонно-
го законодавства Україна отримала
96,9 балів, за вартістю підготовки та
подання документів на кордоні для
експорту — 92,9, за часом поданням та
перевіркою документів при експорту-
ванні — 61,5, за вартістю експорту з
відповідністю документів — 52, за ча-
сом митного оформлення та інспекц-
ійних процедур стосовно імпорту —
88,9, за часом подання та перевірки до-
кументів — 91,7, за часом, витраченим
на перевірку та подання документів на
імпорт, — 80,3 та за вартістю імпорту
стосовно відповідності документів —
76,9 [8]. Середній темп зростання
склав 8,4%, а найвищим був у 2016 році,

сягнувши 18% приросту.
Щодо забезпечення виконання контрактів Україна

у 2020 році посіла 63 місце набравши 68 балів. Лідером є
Сінгапур з балом 84,5. Стосовно часу та вартості отри-
мано по 78,9 та 48 балів відповідно та за індексом якості
проведення судових процесів 63,9 балів [8]. В даному разі
була присутня тенденція до спаду у 2016 та 2020 роках,
0,4% та 13,8% відповідно, проте у 2017 та 2019 приріст
3,2% та 7,9%, а 2018 року цей показник та попередній
були незмінними.

Найбільш проблемною складовою індексу ведення
бізнесу в Україні за зображений період є оцінка проце-
дури закриття підприємства. Його мінімальне значення
27,5 балів (2017р.), а максимальне — 31,72 (2019 р.),
відповідно середня оцінка за період дослідження —
30,18 з відхиленням — 1,8 щороку, тому найбільш зат-
ратним та складним є закриття неплатоспроможного
бізнесу. 2020 року Україна зайняла 146 місце з 190 країн
з балом 31,4 із 100 можливих. Першість закріпилася за
Сінгапуром з балом 84,5. За оцінкою коефіцієнта стяг-
нення боргів з неплатоспроможного підприємства Ук-
раїна отримала — 9,7, а за сумою 4-ьох складових
індексів: індексу відкриття провадження у справі, індек-
су управління активами боржника, індексу санаційного
провадження та індексу участі кредиторів — 53,1 [8].
Середній темп приросту — 0,4%, негативна тенденція у
2016—2017 та 2020 рр., спад у межах 0,4—11,4%, в 2018—
2019 рр. зростання на 2,7% та 12,3%.

Для простеження причинно-наслідкових зв'язків між
основними показниками, що характеризують як зовнішнь-
оекономічний так і внутрішній потенціал країни такими як:
ВВП, експорт та імпорт (всього, товарів і послуг окремо) та
кожним компонентом з структури індексу Doing Business,
було побудовано економетричну модель, що наочно демон-
струє наявний зв'язок на основі даних 2007—2020 рр. Мо-
дель у зведеному вигляді має вигляд лінійного рівняння 1.1.:

,, де в якос-
ті залежних змінних виступають основні показники що
характеризують зовнішній та внутрішній потенціал краї-
ни, а змінними факторами виступають значення кож-
ного структурного пункту (компонента) індексу Doing
Business. Результати побудованої економко-математич-
ної моделі представлено в таблиці 1.

Аналіз отриманої економко-математичної моделі, а
саме першої компоненти індексу Doing Business "Поча-
ток бізнесу" демонструє дестимулюючий вплив даного
показника на всі основні індикатори економіки Украї-

Рис. 3. Динаміка зміни оцінок для України в розрізі складових
індексу Easy of Doing Business

Джерело: побудовано за даними [4—6].
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ни, до того ж відповідно методики
Світового Банку збільшення цього
показника (місця в загальному рей-
тингу) відбувається за рахунок
збільшення часу реєстрації нового
підприємства та кількості бюрокра-
тичних процедур. Найбільш нега-
тивний вплив цього показника
здійснюється на ВВП України
(+1 сходинка в рейтингу призво-
дить до падіння ВВП на 0,3 млрд
дол. США), найменший — обсяг ек-
спорту послуг (+1 сходинка в рей-
тингу призводить до падіння екс-
порту послуг на 0,03 млрд дол.
США). Аналогічно негативний
вплив на розвиток економіки Ук-
раїни здійснюють такі компоненти
індексу Doing Business: "Захист прав
інвесторів", "Сплата податків",
"Міжнародна торгівля". В свою
чергу позитивний стимулюючий
вплив на розвиток економіки Ук-
раїни здійснюють такі компоненти
індексу Doing Business:  "Робота з
дозволами на будівництво", "Отри-
мання електропостачання", "Реєст-
рація майна", "Отримання креди-
ту", "Забезпечення контрактів",
"Закриття підприємства".

З огляду вище наведеної еконо-
міко-математичної моделі постає питання щодо розроб-
ки сценаріїв розвитку для кожного з економічних про-
цесів, що досліджуються. В результаті апробації пред-
ставлених методичних підходів сценарного моделюван-
ня на основі регресійних рівнянь економіко-математич-
них моделей, було отримано прогнозні сценарії розвит-
ку для  обсягу ВВП, загального експорту, експорту то-
варів, експорту послуг, загального імпорту, імпорту то-
варів, імпорту послуг.

1) Розроблені сценарні моделі обсягу ВВП України
на 2021—2024 рр. на основі представленої в таблиці 1
економіко-математичної моделі свідчить про високий
рівень чутливості моделі до змін компонентів індексу
Doing Business, до того ж сценарій зростання всіх ком-
понентів на 1%  демонструє щорічне зростання або спа-
дання на 30%. (рис. 4). При цьому найсильнішими фак-
торами для збільшення ВВП є "Отримання електропос-
тачання", "Отримання кредиту" та "Закриття підприєм-
ства". Сценарій "Середні темпи за останні 5 років" де-
монструє збільшення на 7—10% щороку, при цьому сце-
нарій "Тренд" демонструє збільшення 10—15% щороку,
тобто сучасна політика розвитку підприємництва сти-
мулює його розвиток.

Розроблені сценарні моделі обсягу загального екс-
порту України на 2021—2024 рр. на основі представле-
ної в табл. 2 економіко-математичної моделі свідчить
про те, що український експорт є дуже чутливий до ба-
гатьох факторів, при чому сценарні прогнози на основі
тренду та середніх темпів зростання за останні 5 років є
майже ідентичними та демонструють зростання на 1—

1,5% щороку (рис. 5). Якщо розглядати в розрізі експор-
ту товарів та послуг то результати для моделі експорту
товарів є набагато чутливим ніж модель експорту по-
слуг, так зміна всіх компонентів індексу призводить до
зміни експорту товарів в два рази, тобто 100%, тоді як
для послуг в два рази менше, тобто 50%.

Розроблені сценарні моделі обсягу загального екс-
порту України на 2021—2024 рр. на основі представле-
ної в табл. 1 економіко-математичної моделі свідчить
про те, що український експорт є дуже чутливий до ба-
гатьох факторів, при чому сценарні прогнози на основі
тренду та середніх темпів зростання за останні 5 років є
майже ідентичними та демонструють зростання на 1—
1,5% щороку (рис. 5). Якщо розглядати в розрізі експор-
ту товарів та послуг то результати для моделі експорту
товарів є набагато чутливим ніж модель експорту по-
слуг, так зміна всіх компонентів індексу призводить до
зміни експорту товарів в два рази, тобто 100%, тоді як
для послуг в два рази менше, тобто 50%.

2) Сценарний прогноз обсягу загального імпорту
України на 2021—2024 рр. свідчить про зростаючий ха-
рактер розвитку так як при сценаріях "Середні темпи
за останні 5 років" та "Тренд" прогнозується  збільшен-
ня 12—15% щороку, такі тенденції свідчать про розши-
рення виробничої діяльності підприємств за рахунок
імпортованих ресурсів. В свою чергу сценарій "Серед-
ньорічне збільшення  зростання факторів рівняння рег-
ресії на 1% щороку" демонструє високу чутливість (рис.
6).  В свою чергу розглядаючи прогнози для товарів та
послуг можна прийти до висновків про високу

 (залежні змінні) 

Структурні елементи 
(компоненти) індексу 

Doing Business 

ВВП, 
млрд 
дол 

США 

Експорт 
товарів та 

послуг, 
млрд дол 

США 

Імпорт 
товарів та 

послуг, 
млрд дол 

США 

Експорт 
товарів, 

млрд 
дол 

США 

Імпорт 
товарів, 

млрд 
дол 

США 

Експорт 
послуг, 
млрд 
дол 

США 

Імпорт 
послуг, 
млрд 
дол 

США 

 Intercept -554,8 -362,2 -497,7 -340,3 -478,7 -42,4 -54,5 

 Початок бізнесу -0,30 -0,09 -0,19 -0,07 -0,18 -0,03 -0,01 

 Робота з 
дозволами на 
будівництво 

0,07 0,05 0,10 0,04 0,08 0,01 0,04 

 Отримання 
електропостачання 

2,06 1,20 1,66 1,07 1,62 0,21 0,17 

 Реєстрація майна 1,05 0,42 0,63 0,31 0,62 0,14 0,04 

 Отримання 
кредиту 

1,22 0,65 0,85 0,62 0,83 0,06 0,08 

 Захист прав 
інвесторів 

-0,39 -0,25 -0,20 -0,21 -0,25 -0,05 0,04 

 Сплата податків  -0,69 -0,30 -0,55 -0,23 -0,47 -0,09 -0,11 

 Міжнародна 
торгівля 

-0,83 -0,28 -0,42 -0,24 -0,39 -0,05 -0,07 

 Забезпечення 
контрактів 

0,56 0,51 0,69 0,48 0,70 0,06 0,04 

 Закриття 
підприємства 

3,00 1,68 2,21 1,53 2,02 0,21 0,32 

 Множинний 
коефіцієнт 
кореляції 

0,9619 0,9821 0,9767 0,9849 0,9853 0,9708 0,8781 

 

Таблиця 1. Результати економіко-математичного моделювання впливу
компонентів індексу Doing Business на основні індикатори економіки України

Рис. 4. Результати сценарного моделювання обсягу ВВП України на 2021—2024 рр.
на основі економіко-математичної моделі впливу компонентів індексу Doing Business
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ймовірність продовження тенденцій спадання 2020 року,
тобто розвиток по сценарію "-1% щороку". Знову ж, для
уникнення цього сценарію необхідно покращити бали
за такі компоненти індексу як "Захист прав інвесторів",
"Сплата податків" розвивати "Міжнародна торгівля".

Таким чином, представлені сценарні прогнози дають
можливість виробити оптимальну стратегію управлін-
ня розвитком соціально-економічного сектору країни
та розглядати потенційні сценарії які будуть прийнят-
ними при будь-яких варіантах розвитку подій з огляду
на досягнення мети.

ВИСНОВКИ
Зі становленням модернізованого суспільства в умо-

вах глобалізації економічний розвиток країни немож-
ливий без існування бізнесу, а відповідно і без належ-
них умов для його розвитку, що відображається в
Індексі легкості ведення бізнесу (Doing Business). В за-
гальному світовому рейтингу Україна піднялася на
60 позицій, посівши у 2020 році 64 з 190 країн. Почина-
ючи з 2015—2020 рр. спостерігалася переважно пози-
тивна динаміка стосовно складових індексу в межах зро-
стання 0,4—16,3% щороку, крім індексу щодо реєстрації

Рис. 6. Результати сценарного моделювання обсягу імпорту* України на 2021—2024 рр.
на основі економіко-математичної моделі впливу компонентів індексу Doing Business

Джерело: власні дослідження.

*а) загальний експорт; б) експорт товарів; в) експорт послуг.

Рис. 5. Результати сценарного моделювання обсягу експорту* України на 2021—2024 рр. на основі економіко-
математичної моделі впливу компонентів індексу Doing Business

*а) загальний експорт; б) експорт товарів; в) експорт послуг.

Джерело: власні дослідження.
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власності та забезпечення виконання контрактів, було
відчутно спад в межах 0,6—0,9%. Найпрогресивнішими
показниками в структурі індексу щодо України вияви-
лися такі як; отримання електропостачання — збільшен-
ня на 91,4% в порівнянні з 2015 р., міжнародна торгівля,
що покращилася на 48,4% та захист прав інвесторів,
індекс збільшився на 40,7% порівняно з 2015 роком.

ВВП, експорт товарів та послуг та імпорт товарів
є безпосередніми похідними від ефективності діяль-
ності бізнесу в країні, в свою чергу в роботі доведе-
но існування сильного статистичного зв'язку між
цими показниками та індексом легкості ведення
бізнесу (Doing Business) (включаючи його складові
(компоненти). В результаті, авторами було побудо-
вано економіко-математичні моделі впливу компо-
нентів індексу Doing Business на індикатори розвит-
ку економіки України та на їх основі було розроб-
лено комплекс рекомендацій: за для збільшення ВВП
Україна потребує покращення та спрощення проце-
дур банкрутства бізнесу, оформлення та підведення
електропостачання, оскільки вони мають найбільшу
залежність з ним. Ці ж два компоненти індексу ма-
ють вагомий вплив на експорт та імпорт товарів і
послуг, а тому їхні сповільнені темпи розвитку не-
гативно відображаються на економічних показниках
країни.  Також в роботі авторами було представле-
но сценарні прогнози розвитку економічних індика-
торів для України на основі 4 різних сценаріїв. Такі
прогнози дають можливість сформувати найбільш
оптимальну державну політику впливу на процеси
розвитку бізнесу в Україні.
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При формуванні системи показників економічної ефективності в молочному скотарстві використовують нату-
ральні та вартісні показники. Натуральні показники відображають кількість сукупних трудовитрат і матеріальних
засобів, необхідних для отримання певного обсягу продукції. Варто зазначити, що одного й того ж рівня продуктив-
ності можливо досягти за різного рівня витрат. Причому відмінності простежуються не тільки в продуктивності, але
і в якості молока, виробленого в однакових умовах.

Ефективність виробництва може характеризуватися прибутком, одержаним у розрахунку на одного середньор-
ічного працівника, зайнятого в молочному скотарстві, на одиницю поголів'я, на одиницю використаних ресурсів тощо.
Результуючим відносним показником, який характеризує прибутковість, є рентабельність. Зазначимо, що показник
рентабельності молока з 1990 року був надто строкатим, тому результати виявились як позитивними, так і негатив-
ними. У 2020 р. показник рентабельності становив 20,4%, що менше на 0,2% від 2019 року. Водночас, у висококонцен-
трованих сільськогосподарських підприємствах він коливався від 40 до 45 %, що дає можливість вести розширене
відтворення матеріально-технічної бази молочного скотарства.

Серед переліку основних чинників, які впливають на ефективність виробництва молока — продуктивність корів,
величини та структури витрат, рівень стану технічних засобів механізації та автоматизації на фермах молочного
скотарства. З метою підвищення ефективності виробництва продукції провідні сільськогосподарські підприємства
використовують сучасну техніку, складену за передовими інноваційними технологіями. При цьому наявні окремі
технологічні засоби, які вбудовуються у виробничі процеси для безприв'язного утримання молочного стада, що за-
безпечує зниження витрат на виробництво одиниці продукції. Процес доїння корів у стаціонарних доїльних залах
при автоматизації технологічного процесу машинного доїння буде сприяти стабілізації режиму доїння та впливати
на підвищення якості молока.

До основних напрямів підвищення економічної ефективності молочного скотарства слід віднести: інтенсифіка-
ція молочного скотарства за допомогою створення сучасної матеріально-технічної бази; відповідне ветеринарно-зоо-
технічне обслуговування поголів'я; створення міцної кормової бази; вдосконалення розміщення, концентрації та спец-
іалізації молочного скотарства; розвиток селекції в молочному напрямі; впровадження ефективних методів відтво-
рення маточного поголів'я; впровадження інтенсивних технологій виробництва молока, найбільш ефективних форм
і прогресивних методів організації праці та стимулювання підвищення його продуктивності; пошук вигідних каналів
збуту; агропромислова інтеграція і кооперація у виробництві молочної продукції. Одержані результати аналізу дово-
дять, що зазначені напрями взаємопов'язані, синергетичний ефект якої проявляється у використанні генетичного
потенціалу, підвищенні ефективності молочного скотарства.

Natural and cost indicators are used in the formation of the system of indicators of economic efficiency in dairy cattle
breeding. Natural indicators represent the amount of total labor costs and material means required to obtain a certain amount
of production. It is worth noting that the same level of productivity can be achieved at different expense levels. And differences
are not only in productivity, but also in the quality of the milk produced in the same conditions.

Production efficiency can be characterized by the profits received per average annual worker employed in dairy cattle
breeding, per unit of livestock, per unit of used resources, etc. The resulting relative indicator that characterizes economic
viability is profitability. It should be noted that the profitability of milk since 1990 has been too diverse, so the results were both
positive and negative. In 2020 the profitability rate was 20,4%, down by 0,2% compared to 2019.At the same time, in highly
concentrated agricultural enterprises it ranged from 40 to 45%, which makes it possible to conduct an expanded reproduction
of the material and technical base of dairy cattle breeding.

Among the main factors influencing milk production efficiency are cow productivity, the value and structure of expenses,
the level of mechanization and automation equipment on dairy farms. To improve production efficiency leading agricultural
enterprises use modern equipment, built on advanced innovative technologies. At the same time, there are separate technological
means which are integrated into the production processes for loose housing of the dairy herd, which reduces unit production
expenses. The process of milking cows in stationary milking parlors with the automation of the technological process of
machine milking will help stabilize the milking regime and affect the improvement of milk quality.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Молочне скотарство займає важливе місце у агро-

продовольчому комплексі країни. Значення цієї галузі
визначається, перш за все, необхідністю забезпечення
населення молочними продуктами відповідно до мініму-
му медичних норм споживання, а також високою част-
кою її у структурі валової продукції сільського госпо-
дарства, що впливає на його ефективність.

Ситуація, що склалася в Україні, з виробництвом
молока та забезпеченням ринку молочними продукта-
ми вимагають особливої уваги до вирішення даної про-
блеми з боку держави, особливо після вступу України
до СОТ, оскільки посилюються диспаритет цін на енер-
горесурси та продукцію тваринництва, техніко-техно-
логічна відсталість молочного підкомплексу аграрного
сектору, відтік висококваліфікованих кадрів.

Тому підвищення ефективності молочного скотар-
ства є найважливішою умовою стабілізації економіки
країни та підвищення її продовольчої безпеки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання, пов'язані з теорією та практикою розвит-
ку галузі молочного скотарства, підвищення її ефектив-
ності на сучасному етапі розвитку сільськогосподарсь-
кого виробництва, знайшли своє відображення в нау-
кових працях П. Березівського, І. Лозинської, Н. Лялі-
ної, В. Микитюка, Т. Мостенської, М. Пархомця, В. Радь-
ко, В. Россохи, І. Саса, І. Свиноуса, Н. Шиян та ін. Не-
зважаючи на суттєві напрацювання в означених напря-
мах, окремі аспекти проблеми підвищення ефективності
виробництва молока в сільськогосподарських підприє-
мствах потребують подальшої розробки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розробка теоретичних засад і практич-

них рекомендацій щодо підвищення ефективності вироб-
ництва молока в сільськогосподарських підприємствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

При формуванні системи показників економічної ефек-
тивності в молочному скотарстві використовують нату-
ральні та вартісні показники. Натуральні показники відоб-
ражають кількість сукупних трудовитрат і матеріальних за-
собів, необхідних для отримання певного обсягу продукції.
Варто зазначити, що одного й того ж рівня продуктивності
можливо досягти за різного рівня витрат. Причому
відмінності простежуються не тільки в продуктивності, але
і в якості молока, виробленого в однакових умовах [1].

До натуральних показників ефективності в молочній
галузі відносять: продуктивність тварин, вихід валової
продукції і т. ін. З метою визначення економічної ефек-
тивності при виробництві молока використовують
вартісні показники, за допомогою яких отримані резуль-
тати порівнюють із витратами на одержання молоко-
продукції [2]. У системі показників економічної ефек-
тивності отриманий результат може відображатися як

The main areas of improving the economic efficiency of dairy cattle breeding include: intensification of dairy cattle breeding
through the creation of modern material and technical base; appropriate veterinary and zootechnical service for livestock;
creating a strong fodder base; improving the location, concentration and specialization of dairy farming; development of
selection in the dairy direction; introduction of effective methods of reproduction of breeding stock; introduction of intensive
milk production technologies, the most effective forms and progressive methods of labor organization and stimulating its
productivity; search for profitable distribution channels; agro-industrial integration and cooperation in dairy production. The
results of the analysis prove that these areas are interrelated, the synergistic effect of which is manifested in the use of genetic
potential, improving the efficiency of dairy cattle breeding.

Ключові слова: сільськогосподарське підприємство, молочне скотарство, ефективність, рентабельність,
продуктивність.

Key words: agricultural enterprise, dairy cattle breeding, efficiency, profitability, productivity.

валовий дохід, валова продукція, чистий дохід або при-
буток, а також вихід продукції, продуктивність праці,
собівартість продукції, рентабельність.

Ефективність виробництва може характеризувати-
ся прибутком, одержаним у розрахунку на одного се-
редньорічного працівника, зайнятого в молочному ско-
тарстві, на одиницю поголів'я, на одиницю використа-
них ресурсів тощо. Результуючим відносним показни-
ком, який характеризує прибутковість, є рентабельність
[3]. Зазначимо, що показник рентабельності молока з
1990 року був надто строкатим, тому результати вияви-
лись як позитивними, так і негативними. У 2020 р. по-
казник рентабельності становив 20,4%, що менше на
0,2% від 2019 року. Водночас, у висококонцентрованих
сільськогосподарських підприємствах він коливався від
40 до 45 %, що дає можливість вести розширене відтво-
рення матеріально-технічної бази молочного скотарства.

Слід зазначити, що при цьому встановлено знижен-
ня прибутковості товаровиробників молока у 2020 р. на
16,1 в.п., порівняно з 2019-м, але значення цього показ-
ника були вищими проти 2018 р.

Незважаючи на сприятливі умови для прибуткового
ведення молочного скотарства в корпоративному секторі
аграрної економіки, 434 суб'єкти господарської діяльності
в сфері агробізнесу або 31 % від загальної кількості вироб-
ників молока, були збитковими, що пояснюється передусім,
низьким інноваційним розвитком, відповідно наявні низька
продуктивність корів та високі витрати в розрахунку на 1
голову корів. На наше переконання в найближчій перспек-
тиві перша та друга групи сільськогосподарських
підприємств — виробників молока змушені будуть дивер-
сифікувати свою виробничого-господарську діяльність або
ж здійснити суттєві інвестиції в розвиток матеріально-тех-
нічної бази галузі. У 2019 р. рівня рентабельності, який за-
безпечує розширене відтворення матеріально-технічної
бази сільськогосподарського підприємства, досягли 358
суб'єктів господарювання — насамперед, за рахунок інно-
ваційних рішень, спрямованих на підвищення якості  моло-
ка та зниження витрат виробництва.

Висока ефективність виробництва продукції молочно-
го скотарства, зокрема прибутковість, є головною умовою
успішного функціонування сільськогосподарських
підприємств. Проте нинішній рівень рентабельності дає змо-
гу забезпечити лише просте відтворення в сіль-
ськогосподарських підприємствах — переважно малих і се-
редніх [4]. Нині більшість господарств корпоративного сек-
тору аграрної економіки намагаються ввійти до складу вер-
тикально інтегрованих структур, щоб вести в подальшому
виробничо-господарську діяльність на якісно новій мате-
ріально-технічній базі, що забезпечить прибутковість вироб-
ництва і, відповідно, зростання рівня доходів сільських жи-
телів — працівників сільськогосподарського підприємства.

Вважаємо, що підвищення рентабельності реалізації
молока пов'язано з необ'єктивним відображенням у бух-
галтерському обліку собівартості молока, оскільки ча-
стина витрат відносять безпосередньо на фінансовий ре-
зультат і не включають до собівартості молока. Очевид-
но, що виробництво молока поступається іншим галу-
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зям за окупністю вкладень, потребою в значних обся-
гах початкових інвестицій.

Результативність молочного скотарства безпосе-
редньо залежить від кількості та якості проданої про-
дукції — молока. Поділяємо позицію, дослідників, які
визначають серед основних факторів впливу на рента-
бельність генетичний потенціал продуктивності тварин;
збалансованість раціонів годівлі; заготівлю високоякі-
сних кормів; дотримання технології утримання та доїн-
ня корів; інтенсивне вирощування ремонтного молод-
няку [5]. Встановлено, що середня реалізаційна ціна
молока та молокопродуктів, проданих сільськогоспо-
дарськими підприємствами за всіма напрямами, у січні —
грудні 2020 р. по Україні становила 8840 грн/т.

У 2020 р. порівняно із 2019 р. середня ціна реалізації
молока сільськогосподарськими підприємствами зрос-
ла на 7,8 % (642 грн/т). Так, у 2020 р. середньозважені
ціни трьох гатунків молока були на рівні 11,64 грн/кг.
Вартість гатунку екстра в середньому дорівнювала
12,15 грн/кг, вищого -11,7 грн/кг, першого — 11,08 грн/кг.

Серед переліку основних чинників, які впливають на
ефективність виробництва молока — продуктивність
корів, величини та структури витрат, рівень стану техні-
чних засобів механізації та автоматизації на фермах мо-
лочного скотарства. З метою підвищення ефективності
виробництва продукції провідні сільськогосподарські
підприємства використовують сучасну техніку, складе-
ну за передовими інноваційними технологіями. При цьо-
му наявні окремі технологічні засоби, які вбудовуються
у виробничі процеси для безприв'язного утримання мо-
лочного стада, що забезпечує зниження витрат на вироб-
ництво одиниці продукції. Процес доїння корів у стаціо-
нарних доїльних залах при автоматизації технологічно-
го процесу машинного доїння буде сприяти стабілізації
режиму доїння та впливати на підвищення якості моло-
ка. Зазначимо, що безприв'язне утримання молочного
стада дозволяє на одній й тій самій площі території роз-
міщати на 30% більше корів, ніж при прив'язному утри-
манні, що зумовить підвищення продуктивності корів та
якості молока, також скоротить шлях транспортування
молока від доїльної установки до танкоохолоджувача.

Встановлено, що за період дослідження суттєво
зросла продуктивність корів, які утримуються в
сільськогосподарських підприємствах.

Результати групування сільськогосподарських під-
приємств свідчать, що в господарствах корпоративного
сектору аграрної економіки першої групи з продуктив-
ністю корів до 3000 кг виробництво молока збиткове
(табл. 1). Зазначимо, що в цих суб'єктів господарюван-
ня сконцентрована незначна кількістю корів, що уне-
можливлює інвестування у великомасштабне виробниц-
тво. Проте поголів'я корів відповідає загальноєвро-
пейським значенням.

У 202 сільськогосподарських підприємствах високий
рівень річної продуктивності корів, що відповідає рівню
провідних світових виробників, а забезпечено це в пер-
шу чергу використанням інноваційних технологій та ге-
нетичного потенціалу сільськогосподарських тварин.

Зазначимо, що у сільськогос-
подарських підприємствах із висо-
кими показниками продуктивності
корів такі показники досягнуто за
рахунок налагодження відповід-
ної селекційної роботи, запровад-
ження збалансованої годівлі, що
підвищує засвоювання поживних
речовин, проведення контролю за
утриманням племінних корів, що
дозволяє одержувати здорове по-
томство для формування продук-
тивного стада.

На сьогодні у світовій прак-
тиці використовується близько
30 порід великої рогатої худоби.

Найбільшого поширення в Україні отримали чорно-ряба
(понад 50% загального поголів'я корів), голштинська,
червона породи. Загальновідомо, що для вирішення зав-
дання створення високопродуктивного стада необхід-
на породна різноманітність. Однак, за даними науковців,
багато вітчизняних порід, що володіють цінним гено-
фондом, опиняються на межі зникнення.

Серед факторів, що стримують підвищення продук-
тивності молочного стада сільськогосподарських
підприємств, слід виділити низьку частку чистопород-
них корів у загальному поголів'я (по країні — 65,4%) і
високий рівень захворюваності. Це негативним чином
позначається як на продуктивності молочного стада, так
і на ефективності виробництва продукції.

Протягом 2010—2020 рр. закупівля племінного мо-
лодняку великої рогатої худоби сільськогосподарськи-
ми підприємствами знизилася на 77,6%, а його реаліза-
ція суб'єктами племінної справи — на 63,1%, що потре-
бує реалізації термінових державних заходів з припи-
нення спаду і налагодження відтворення племінного мо-
лодняку до науково обгрунтованого рівня. Насамперед
слід забезпечити підвищення економічного статусу пле-
мінних підприємств, посилити їх роль в інтенсивному й
ефективному розвитку молочного скотарства шляхом
більш активного державного регулювання господарсь-
ко-економічної діяльності, матеріально зацікавити їх у
підвищенні продуктивності худоби, виробництві про-
дукції високої якості, що користується попитом.

Значення показників інтенсивності та продуктив-
ності молочного скотарства, окупності ресурсів у галузі,
значною мірою зумовлені недостатнім матеріальним
стимулюванням працівників молочних ферм і незбалан-
сованістю кормовиробництва. У сільському госпо-
дарстві, в т. ч. у молочному скотарстві, заробітна плата
вдвічі нижча, ніж у промисловості. Недооцінка еконо-
мічної ролі однієї з дієвих ланок розвитку молочної га-
лузі — матеріального стимулювання, досить негативно
позначається на її ефективності [6].

До основних напрямів підвищення економічної ефек-
тивності молочного скотарства слід віднести: інтенсифі-
кація молочного скотарства за допомогою створення
сучасної матеріально-технічної бази; відповідне ветери-
нарно-зоотехнічне обслуговування поголів'я; створення
міцної кормової бази; вдосконалення розміщення, кон-
центрації та спеціалізації молочного скотарства; розви-
ток селекції в молочному напрямі; впровадження ефек-
тивних методів відтворення маточного поголів'я; впро-
вадження інтенсивних технологій виробництва молока,
найбільш ефективних форм і прогресивних методів орган-
ізації праці та стимулювання підвищення його продук-
тивності; пошук вигідних каналів збуту; агропромислова
інтеграція і кооперація у виробництві молочної продукції.
Одержані результати аналізу доводять, що зазначені на-
прями взаємопов'язані, синергетичний ефект якої про-
являється у використанні генетичного потенціалу, підви-
щенні ефективності молочного скотарства.

Результати досліджень переконують, що на рівень
підвищення використання генетичного потенціалу впли-

Групи за 
продуктивністю 

корів, кг/рік 

Кількість 
господарств 

у групі 

Поголів'я 
корів на 

1 господарство, 
голів 

Надій від 
1 корови, 

кг 

Виробнича 
собівартість 
1 ц молока, 

грн 

Ціна 
реалізації, 
грн за 1 ц 

Рентабель-
ність, % 

до 3000 371 136 1961 651,91 674,66 -2,9 
3001-4000 205 209 3762 576,81 737,26 17,5 
4001-5000 208 257 4676 643,66 769,39 13,8 
5001-6000 168 288 5522 656,85 776,11 11,3 
6001-7000 164 408 6429 649,95 813,07 16,9 
7001-8000 129 481 7309 619,37 834,06 23,6 
більше 8000 202 594 9152 632,54 862,14 27,1 
Всього 1447 307 6215 633,87 819,82 20,6 
 

Таблиця 1. Групування сільськогосподарських підприємств за рівнем річної
продуктивності корів у 2020 р., кг

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.
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вають такі чинники: породний склад великої
рогатої худоби; організація племінної роботи
із застосуванням міжпородного схрещування;
структура стада і віковий склад корів;  техно-
логія утримання тварин у пасовищний і стійло-
вий періоди;  формування кормової бази і сис-
тема годування; модернізація виробництва, ме-
ханізація і автоматизація виробничих процесів;
мотивація праці та ін. Так, ялові корови у стаді
впливають на його продуктивність, адже мо-
локовіддача в них нижче на 35%. Окрім того, з
підвищенням продуктивності корів буде ско-
рочуватися термін вирощування первісток від
30—37 місяців до 26—28, як це практикується
в багатьох успішних господарствах. Наукою і
практикою доведено, що середньорічна ялова
корова еквівалентна за молочною продуктивністю 0,5 здо-
рової корови.

Характерна особливість молочного скотарства поля-
гає в капіталомісткості галузі. Термін окупності капіталь-
них вкладень має велике господарське значення. Досяг-
ти здешевлення ското-місця можливо на основі застосу-
вання прогресивних методів будівництва тваринницьких
комплексів і реконструкції ферм, використання ощадних
матеріалів. Зазначимо, що на рівень собівартості вироб-
ництва молока у сільськогосподарських підприємствах
суттєво впливає вартість кормів, яка в структурі собівар-
тості за 2020 р. займає 53,7 %, дещо меншу частку займа-
ють оплата праці й інші матеріальні витрати.

Результати групування свідчать, що низький рівень
витрат на корми в розрахунку на 1 голову в 330 сільсько-
господарських підприємствах безпосередньо впливає на
величину виробничої собівартості, забезпечує високий
рівень прибутковості навіть в умовах відносно низьких
закупівельних цін і виробництво молока є прибутковим
(табл. 2). У 2020 р. 324 суб'єкти господарювання — ви-
робники молока, незважаючи на високий рівень концен-
трації корів і закупівельних цін на молоко, не забезпе-
чують достатнього рівня прибутковості.

З метою оптимізації витрат на виробництво молока не-
обхідно налагодити  деталізований облік витрат на вироб-
ництво кормів. При визначенні витрат на корми слід розді-
ляти їх на грубі та концентровані, оскільки  формування
цін на них різниться. Стосовно грубих кормів, то їх ціна на
кінець року вже сформована, адже всі витрати на закла-
дання силосу, сінажу, сіна, соломи понесені, корми знахо-
дяться у сховищах, що дає змогу розрахувати собівартість.

Очевидно, що грубі корми невигідно транспортува-
ти на великі відстані, тож ринок таких кормів у нашій
державі фактично відсутній. Ціна на концентровані кор-
ми значно варіюється залежно від попиту та цін на світо-
вому ринку, курсу валюти, до того ж ці корми легко
транспортувати на далекі відстані. Встановлено, що уп-
родовж 1990—2020 рр. спостерігається суттєве знижен-
ня витрат кормів у розрахунку на 1 ц молока.

На наше переконання, дана обставина пояснюється ви-
сокою результативністю роботи зоотехні-
чної та ветеринарної служб сільськогоспо-
дарських підприємств, що забезпечує висо-
ку окупність кормів. Вважаємо, що з метою
раціонального використання кормів та
інших матеріальних ресурсів сільськогоспо-
дарським підприємствам необхідно прово-
дити систематичний моніторинг і контроль.
Своєчасний аналіз економічних показників
дозволить оперативно реалізувати невико-
ристані резерви у підвищенні ефективності
виробництва молока.

У системі факторів, що сприяють
підвищенню ефективності молочного
скотарства, особливе місце має бути
відведено створенню міцної кормової
бази. В технологічному аспекті корми
при утриманні худоби виступають по суті

сировиною для отримання молока. Від раціональної
годівлі залежить продуктивність тварин і стан їх здо-
ров'я. Так, характеризуючи важливість годівлі, науковці
наголошують, що підвищення продуктивності тварин за-
безпечується наступним: повнораціонними кормами —
35—40%; селекційно-племінною роботою — до 20—25%;
організацією праці — 15—18%; ветеринарно-профілак-
тичною роботою — 15%; умовами утримання — 15%.
Водночас, за результатами інших досліджень підвищен-
ня продуктивності худоби на 60% визначається рівнем
годівлі, на 30% генетикою або спадковістю (за амери-
канськими даними — 40%). Однак через низьку якість
кормів генетичний потенціал худоби в малих і середніх
сільськогосподарських підприємствах  реалізується
лише на 40—60% [7].

У сучасних умовах господарювання сформувалися
два шляхи розвитку кормо виробництва — екстенсив-
ний та інтенсивний. Екстенсивний базується на вироб-
ництві кормових ресурсів на основі обробітку кормо-
вих культур за низького рівня модернізації та викорис-
тання природних кормових угідь без їх поліпшення. Цей
напрям нині є переважаючим. За 1990—2020 рр. у кор-
мовиробництві різко знизилася технічна оснащеність,
практично призупинено внесення мінеральних добрив,
що призвело до зниження виробництва кормів (табл. 3).
Дані табл. 3 свідчать, що протягом 2010—2020 рр. май-
же вдвічі знизилися обсяги виробництва основних видів
кормових культур, що зумовлено в першу чергу змен-
шенням поголів'я великої рогатої худоби, а також пе-
реорієнтацією більшості господарств корпоративного
сектору аграрної економіки на вирощування більш при-
буткових сільськогосподарських культур, зокрема ку-
курудзи на зерно, соняшнику тощо.

У сільськогосподарських підприємствах з виробниц-
тва молока необхідно запровадити формування систе-
ми планів виробництва кормів. Із цією метою викорис-
товують різні методи визначення величини потреби у
кормах. Найбільш поширеними є розрахунки на струк-
турну голову, центнер виробництва молока, за статево-
віковими групами худоби. Найбільш обгрунтованими

Групи за 
витратами на 

корми на 
1 голову, грн 

Кількість 
госпо-

дарств у 
групі 

Поголів'я  корів 
на 

1 господарство, 
голів 

Виробнича 
собівартість 
1 ц молока, 

грн 

Ціна 
реалізації, 
грн за 1 ц 

Рентабель-
ність, % 

до 9000 330 174 469,20 716,18 43,4 
12000 202 167 556,05 723,07 19,8 
14000 180 227 547,20 764,72 30,3 
17000 165 245 609,57 780,97 20,6 
21000 140 384 608,94 819,19 26,7 
25000 107 432 609,86 819,12 22,2 
більше 25000 324 530 688,75 854,83 16,4 
Всього 1447 307 633,89 820,13 20,7 
 

Таблиця 2. Групування сільськогосподарських підприємств за рівнем
витрат кормів у розрахунку на 1 голову у 2020 р., грн

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.

Рік 2020 р. в % до 
Показник 

2010 2015 2018 2019 2020 2010 р. 2019 р. 
Сіно з трав однорічних 119,6 76,0 67,5 64,3 58,9 49,2 91,6 
Корм зелений, сінаж, 
силос, трав’яне борошно з 
трав однорічних 

1821,5 958,4 767,6 693,8 662,0 36,3 95,4 

Сіно з трав багаторічних 647,2 513,4 404,0 352,3 273,4 42,2 77,6 
Корм зелений, сінаж, 
силос, трав’яне борошно з 
трав багаторічних 

3310,5 2487,3 2018,7 1759,5 1404,5 42,4 79,8 

Сіно з сіножатей 79,9 61,6 56,7 55,8 52,4 65,6 93,9 
Корм зелений, сінаж, 
силос, трав’яне борошно з 
сіножатей 

135,9 63,6 72,7 52,2 46,7 34,4 89,5 

 

Таблиця 3. Динаміка валових зборів основних кормових культур
у сільськогосподарських підприємствах, тис. т

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України.
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слід вважати розрахунки за статево-віковими групами
з урахуванням рівня використання генетичного потен-
ціалу тварин різних вікових груп.

Розрахунки формування кормової бази на основі
такого методичного підходу доцільно проводити в такій
послідовності: економічна оцінка кормових культур за
показниками врожайності кормових одиниць і перетрав-
ного протеїну, їх собівартості; визначення можливих
обсягів використання побічної продукції; оптимізація
кормових раціонів з урахуванням поживної цінності
кормів; формування структури посівних площ з ураху-
ванням усіх джерел формування кормової бази [8].

З метою отримання високих надоїв молока необхі-
дно значно збільшити кількість у раціонах годівлі кон-
центрованих кормів у вигляді комбікормів і кормосумі-
шей з підвищеною часткою зернобобових культур.
Підгрунтям для збільшення частки останніх у раціонах
(до 25—30%) є зростання виробництва зерна, яке про-
тягом 2010—2020 рр. зросло на 73,6 % і 51 718,0 тис. тонн.

У проєкті  Концепції Державної цільової програми
розвитку скотарства на період до 2030 року визначено
завдання щодо "розвитку молочного скотарства, спря-
мованого на підвищення виробництва продукції та інве-
стиційної привабливості молочного скотарства, вирівню-
вання сезонності виробництва молока, зростання пого-
лів'я великої рогатої худоби, в тому числі корів, створен-
ня умов для відтворення в скотарстві, стимулювання
підвищення товарності молока в усіх формах господарю-
вання". Однак вирішення цих завдань не пов'язується з
розвитком кормовиробництва, збільшенням шляхом сти-
мулювання виробництва високобілкових культур, тобто
це стримуватиме інтенсифікацію молочного скотарства.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищезазначене можна дійти виснов-

ку про те, що стрімке зниження обсягів виробництва
молока значною мірою зумовлено незадовільним ста-
ном кормової бази, яка не відповідає вимогам інтенси-
фікації молочного скотарства.

Відповідно постає необхідність внести певні зміни
до згаданої Концепції щодо посилення заходів стиму-
лювання виробництва високобілкових культур через
субсидування; змінити структуру посівних площ сіль-
ськогосподарських культур з урахуванням збільшення
виробництва зернобобових культур; стимулювання
інвестицій в інтенсифікацію природних кормових угідь,
створення культурних пасовищ; опрацювання комплек-
су заходів із збільшення обсягів виробництва комбі-
кормів із високою якістю; оптимізації планування кор-
мової бази на основі оцінки кормових раціонів за ста-
тево-віковими групами худоби.

Отже, забезпечення ефективного виробництва мо-
лока в сільськогосподарських підприємствах досягаєть-
ся на основі запровадження  техніко-технілогічних,
інформаційних, організаційно-економічних, соціальних
інновацій, які взаємопов'язані та використовуються
комплексно. Так, впровадження технічних інноваційних
розробок вимагає змін у технології вирощування
сільськогосподарських культур, утримання тварин, ви-
користання нових інформаційних програмних про-
дуктів, удосконалення організації робочих місць тощо.
Зазначимо, що у провідних господарствах реалізують
також соціальні інновації. Так, фахівці підприємства
постійно підвищують кваліфікацію, відвідують спеціал-
ізовані виставки. Для молодих фахівців створюються
сприятливі умови для фахового зростання, підвищення
мотивації до продуктивної праці. У межах програми
видаються пільгові позики на придбання (будівництво)
житла, надаються службові автомобілі, оплачується
оренда житла.

До інновацій організаційно-економічного плану
можна віднести проведення бенчмаркінгу з метою ви-
явлення резервів і наступним усуненням недоліків та ре-
алізацією змін для підвищення конкурентоспромож-

ності. Із цією метою в підприємстві необхідно організу-
вати відповідним чином управлінський облік, щоб мати
можливість обліку витрат за центрами відповідальності,
коригувати їх за потреби, визначати перевитрати мате-
ріально-грошових ресурсів порівняно із планом, що по-
требує організації бюджетування. Результати аналізу
свідчать про різнобічні напрями забезпечення ефектив-
ного розвитку молочного скотарства в сільськогоспо-
дарських підприємствах, однак у нинішніх умовах важ-
лива роль відводиться державній підтримці галузі.
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