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TERRITORIAL SPATIAL PLANNING OF LAND USE IN UKRAINE:
CONCEPTUAL BASIS IN THE CONTEXT OF VITAL ACTIVITY SECURITY
З'ясовано, що кількість земельних ресурсів, наявних у нашому розпорядженні, обмежена. Це обумовлює визнанL
ня їх важливості для виживання людства і підвищення обізнаності про темпи, з якими їх люди виснажують і знищуL
ють, що сформувало абсолютно нову парадигму про роль і значення планування та управління земельними ресурсаL
ми і землекористуванням. Збільшення кількості питань, пов'язаних з екологією і стійкістю природних систем та їх
компонентів, пов'язане з безпекою життєдіяльності людей. Зміна клімату стала основною рушійною силою, яка вплиL
ває (і підпадає під вплив) на використання земельних ресурсів та управління землекористуванням, роблячи його зв'яL
зок з усіма аспектами безпеки людства ще міцнішим. Обгрунтовано, що планування землекористування — це не проL
сто оцінка землі, яка може бути дуже привабливою для міських забудовників і шкідлива для сільського господарства,
а й класифікація продуктивності землі та цінності інших природних ресурсів. ТериторіальноLпросторове плануванL
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ня в Україні є функцією державного сектора, покликаної вплинути на майбутній розподіл діяльності на відповідних
територіях залежно від наявності земельних та інших природних і людських ресурсів. Воно покликане забезпечити
більш раціональну територіальну організацію використання земель і зв'язок між видами землекористування, збаL
лансованість потреб розвитку і необхідності охорони навколишнього середовища та досягнення соціальних та екоL
номічних цілей. ТериторіальноLпросторове планування землекористування охоплює всі потенційні види викорисL
тання земель, включаючи землі, придатні для сільського та лісового господарства, урбанізації, природноLзаповідний
фонд, рекреаційне землекористування тощо. Воно виконує функцію регулювання земельних та екологічних відноL
син і функцію розвитку землекористування. Як регулюючий механізм (на місцевому, регіональному та / або націоL
нальному рівнях) визначає дозвіл на здійснення тієї чи іншої діяльності на землі; як механізм розвитку — розробляє
інструменти розвитку землекористування для надання послуг та створення інфраструктури, визначення напрямку
розвитку сільських та міських районів, збереження земельних та інших природних ресурсів, створення інвестиційL
них стимулів та забезпечує безпеку життєдіяльності. Запропоновано модель територіальноLпросторового планування
розвитку землекористування ОТГ в інтеграції з містобудівним. Ключовим положення у цій моделі є відмовлення від
Генеральних планів сільських населених пунктів та Схем планування територій ОТГ як не ринкової містобудівної
документації та зведення планувальної землевпорядної документації до розроблення Комплексних планів простороL
вого розвитку землекористування ОТГ, які включають зонування земель за типами (підтипами) землекористування
із врахуванням придатності земель та цінності інших природних ресурсів.
Evidently, the amount of land resources available to us is limited. This leads to the recognition of land importance
for human survival and awareness of the rate at which people are depleting and destroying it, this has formed a completely
new paradigm about the role and importance of planning and management of land resources and land use. The increase
in the number of issues related to the ecology and sustainability of natural systems and their components is related to the
vital activity security. Climate change has become a major driving force influencing (and been influenced by) land use
and land use management, making its connection to all aspects of human vital security even stronger. It is substantiated
that land use planning is not just an assessment of land, which can be very attractive for urban developers and harmful to
agriculture, but also a classification of land productivity and the value of other natural resources. Spatial planning in
Ukraine is a function of the government sector, designed to influence the future distribution of activities in the respective
territories, depending on the availability of land and other natural and human resources. It is aimed to ensure a more
rational territorial organization of land use and a link between land use types, a balance between development needs and
the need to protect the environment and achieve social and economic goals. Spatial planning of land use covers all potential
types of land use, including lands suitable for agriculture and forestry, urbanization, nature reserve fund, recreational
land use, etc. It performs the function of regulating land and environmental relations and the function of land use
development. As a regulatory mechanism (at the local, regional and / or national levels) it determines the permission to
carry out a particular activity on the land; as a mechanism of development — develops tools for land use development to
provide services and create infrastructure, determines the direction of development of rural and urban areas, conservation
of land and other natural resources, creates investment incentives and ensures the vital activity security. The model of
territorialLspatial planning of UTC (united territorial community) land use development in integration with townLplanning
is offered. The key provision in this model is the abandonment of the General Plans of Rural Settlements and UTC Territorial
Planning Schemes as nonLmarket urban planning documentation and the narrowing of land management planning
documentation to the development of Comprehensive plans for spatial development of UTC land use, which include
zoning of lands by types (subtypes) of land use, taking into account the suitability of land and the value of other natural
resources.

Ключові слова: землекористування, територіально<просторове планування, об'єднані те<
риторіальні громади, містобудівна документація, землевпорядна документація.
Key words: land use, territorial<spatial planning, united territorial communities, town<planning
documentation, land planning documentation.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Земельні ресурси є найважливішим струк&
турним елементом цивілізації, але їх вплив на
якість нашого життя розуміється і оцінюється
абсолютно різними і часто суперечать один
одному способами. Меншість розбагатіла в ре&
зультаті екологічно нераціонального викорис&
тання і масштабної експлуатації земельних ре&
сурсів, причому пов'язані з цим конфлікти по&
силюються в багатьох країнах. Світ досяг ета&
пу, на якому ми зобов'язані усунути ці проти&
річчя і переглянути методи планування, вико&
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ристання та управління земельними ресурсами.
Наше уявлення про земельні ресурси є не тільки
реакцією на навколишній світ, але також при&
чиною і наслідком культурного відбору, в ре&
зультаті якого деякі явища висуваються на пер&
ше місце, а інші відступають на другий план.
Іншими словами, чим менше помітна та чи інша
складова земельних ресурсів для конкретної
зацікавленої сторони, тим менше значення вона
для неї має, результатом чого може стати не&
достатня поінформованість про найбільш важ&
ливі функції.
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Рис. 1. Логічнозмістовна схема масштабів людської безпеки
Джерело: [1].

Значення і цінність земельних ресурсів мо&
жуть змінюватися в міру підвищення добробу&
ту людей, а безпосереднє виживання перестає
прямо залежати від земельних ресурсів. Більш
того, ставлення до землі часто пов'язано з
відчуттям суверенності, а також з юрисдикцією
і залежить від різних форм власності та прав
користування, що (в свою чергу) впливає на
економічні та соціально&політичні взаємодії, а
також конфлікти з іншими людьми. Всі ці фак&
тори впливають на ставлення до землекорис&
тування, а також на способи планування вико&
ристання та управління земельними ресурсами.
Проте збереження функціональності земель&
них ресурсів є важливим внеском у забезпечен&
ня безпеки людства: це дає доступ до продо&
вольства і води, стабільну зайнятість і життє&
забезпечення, стійкість до зміни клімату і ек&
стремальних погодних явищ, а також (у кінце&
вому підсумку) соціальну і політичну безпеку.
На рисунку 1 наведено логічно&змістовну схе&
му масштабів людської безпеки, що розробле&
на з використанням джерела [1].
На жаль, сьогодні в Україні землю (у виді
землекористування) на урядовому рівні не роз&
глядають як земну біопродуктивну систему, що
включає в себе грунт, рослинність, іншу біома&
су, а також екологічні і гідрологічні процеси,
які відбуваються всередині цієї системи. А
Передплатний індекс 21847

відповідно із якістю землекористування не по&
в'язується комплекс безпекових загроз жит&
тєдіяльності людини.
17 червня цього року вступив у дію закон
України "Про внесення змін до деяких законо&
давчих актів України щодо планування викори&
стання земель". Цим законом внесено у Земель&
ний кодекс України [2] (стаття 20) доповнення,
що "Категорія земель та вид цільового призна&
чення земельної ділянки визначаються в межах
відповідного виду функціонального призначен&
ня території, передбаченого затвердженим
комплексним планом просторового розвитку
території територіальної громади або гене&
ральним планом населеного пункту". Також
внесено зміни у Закон України "Про земле&
устрій" [3], що "Особливим видом документації
є документація із землеустрою, яка одночасно
є містобудівною документацією, — комплексні
плани просторового розвитку територій тери&
торіальних громад, генеральні плани населених
пунктів, детальні плани територій", а містобу&
дівна документація, є одночасно документа&
цією із землеустрою.
Одночасно визначено, що Комплексний
план просторового розвитку території терито&
ріальної громади є планувальною документа&
цією із планування використання земель ОТГ,
і який згідно зі ст. 16&1. Закону України "Про
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Рис. 2. Основні теми глобальної перспективи щодо місця і ролі планування
землекористування у контексті безпеки людства

регулювання містобудівної діяльності" [4] роз&
робляється на всю територію територіальної
громади. Отже, в Україні надана перевага
містобудівному плануванню по відношенню
землевпорядного, яке за своєю суттю в основ&
ному базується на ландшафтному підході і ви&
рішує більшість безпекових проблем життє&
діяльності людей. Відповідно, постає питання,
що таке територіально&просторове плануван&
ня використання земель і яким воно має бути?
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою статті є дослідження поняття та зем&
левпорядно&сутністних ознак територіально&
просторового планування використання зе&
мель у зарубіжних країнах та в Україні у кон&
тексті безпеки життєдіяльності людей.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Досліджуючи глобальні сценарії землеко&
ристування [5] грунтуються на припущенні, що
з огляду на взаємну залежність методів управ&
ління, що стосуються земельних ресурсів, є
більш важливими детермінантами загальних
результатів щодо безпеки навколишнього се&
редовища, продовольства та життєдіяльності
людей, ніж прогнозовані показники зростання
населення і економіки. Такі моделі відштовху&
ються від ідеї про те, що спостерігаються ком&
проміси — це не стільки наслідок зростання
населення, скільки передбачуваний результат
вузько і екологічно нераціонального плануван&
ня, стратегій і методів землекористування.
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У цьому зв'язку робочою групою експертів
ООН сформульовані основні теми глобальної
перспективи щодо місця і ролі планування зем&
лекористування у контексті безпеки людства
(рис. 2) [5].
Відзначимо, що у різних країнах, культурах
і співтовариствах поняття "земля" визначаєть&
ся, сприймається і оцінюється зовсім по різно&
му. Будь&яка окремо взята ділянка землі може
використовуватися для досягнення безлічі
різних цілей. В цьому суть багатоаспектного
характеру земельних ресурсів: там, де один ба&
чить ландшафти, непридатні для проживання,
інший відчуває себе абсолютно комфортно;
там, де одні бачать дику місцевість, яку по&
трібно "приручити", інші помічають велич і кра&
су, яку необхідно зберегти. Всі ці фактори впли&
вають на ставлення до землекористування, а та&
кож на способи планування його розвитку.
В Україні територіально&просторове плану&
вання є функцією державного сектора, покли&
каної вплинути на майбутній розподіл діяль&
ності на відповідних територіях залежно від на&
явності земельних та інших природних і людсь&
ких ресурсів. Воно покликане забезпечити
більш раціональну територіальну організацію
використання земель і зв'язок між видами зем&
лекористування, збалансованість потреб роз&
витку і необхідності охорони навколишнього
середовища та досягнення соціальних та еко&
номічних цілей. Територіально просторове пла&
нування включає заходи з координації і пол&
іпшення територіально&просторового впливу
політики, що проводиться в інших галузях еко&
Передплатний індекс 21847
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Рис. 3. Структурна схема територіального планування в Німеччині
Джерело: [8].

номіки, для більш рівномірного розподілу еко&
номічного розвитку на конкретній території,
яке в іншому випадку піддавалось би впливу
тільки ринковим силам. Тому териториально&
просторове планування є важливим інструмен&
том забезпечення сталого (збалансованого)
розвитку і підвищення якості життя.
Територіально&просторове планування ви&
конує функцію регулювання земельних та еко&
логічних відносин і функцію розвитку земле&
користування. Як регулюючий механізм (на
місцевому, регіональному та / або національ&
ному рівнях) має визначати дозвіл на здійснен&
ня тієї чи іншої діяльності на землі; як механізм
розвитку — розробляти інструменти розвитку
землекористування для надання послуг та ство&
рення інфраструктури, визначення напряму роз&
витку сільських та міських районів, збереження
земельних та інших природних ресурсів, ство&
рення інвестиційних стимулів і т.п. зокрема:
— підвищення капіталізації та екологізації
землекористування;
— покращувати доступ до інформації і
знань про землю та інші природні ресурси;
— сприяти зменшенню шкоди для навко&
лишнього середовища;
— сприяти збільшенню й охорони природ&
них ресурсів і природної спадщини;
— сприяти збільшенню культурної спадщи&
ни як чинника розвитку;
Передплатний індекс 21847

— сприяти освоєнню енергоресурсів з дот&
риманням норм безпеки;
— сприяти розвитку високоякісного стало&
го туризму;
— зменшувати вплив стихійних лих.
Також ефективне територіально&просторо&
ве планування допомагає уникнути дублюван&
ня зусиль різних учасників цього процесу, як&
от: державні структури, комерційні забудовни&
ки, громади і приватні особи. Це має дуже важ&
ливе значення, оскільки багато з перерахова&
них вище питань носять міжгалузевий харак&
тер і вимагають відповідного підходу. Оскіль&
ки територіально просторове планування є дер&
жавною функцією на всіх рівнях, то необхідно
забезпечити чіткий розподіл відповідальності
на всіх рівнях управління. Територіально&про&
сторове планування на місцевому рівні спи&
рається на стратегії, розроблені як на націо&
нальному, так і на регіональному рівнях.
Існують різні визначення територіально&
просторового планування.
У Сполученому Королівстві уряд визначає
територіально просторове планування як
процес, що виходить за рамки простого пла&
нування землекористування, та який забез&
печує пов'язування політики розвитку та ви&
користання земельних угідь з іншими політи&
кою і програмами, що впливають як на харак&
тер, так і на функцію території [6]. Це вклю&
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Рис. 4. Тенденції росту вартості землі в процесі планування землекористування (схематично)
в Україні та Німеччині
Примітка: * прогнозно за експериментальними даними.

чає політику, яка може впливати на землеко&
ристування, але яка не може здійснюватися
виключно або в основному шляхом видачі або
відмови у видачі дозволів на забудову та види
діяльності і яка може здійснюватися іншими
способами.
У Словенії територіально&просторове пла&
нування було охарактеризовано в Законі про
територіально&просторове планування [7] як
міждисциплінарна діяльність, що включає пла&
нове землекористування, яке встановлює умо&
ви для розвитку і локалізації різних видів діяль&
ності, що виявляє заходи щодо поліпшення
існуючих фізичних структур і визначає умови
для територіального розміщення і створення
запланованих фізичних структур.
У чому важливість територіально&просто&
рового планування землекористування для
України?
Територіально&просторове планування є
вкрай важливим для забезпечення економіч&
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них, соціальних і екологічних вигод шляхом
створення більш стабільних і передбачуваних
умов для безпеки життєдіяльності людей, інве&
стицій і розвитку, гарантування вигод від роз&
витку місцевих громад і сприяючи раціональ&
ному використанню землі та інших природних
ресурсів для цілей розвитку.
Вигоди територіально&просторового плану&
вання:
Економічні вигоди:
— забезпечення більшої стабільності і впев&
неності при інвестуванні;
— визначення територій та земель, що
відповідають потребам економічного розвитку;
— забезпечення взаємоузгодження між
місцезнаходженням земель для розвитку,
транспортної мережі та робочої сили;
— сприяння збереженню якості навколиш&
нього середовища в міських та сільських райо&
нах, яке може потім забезпечувати більш сприят&
ливі умови для інвестицій і розвитку;
Передплатний індекс 21847
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Рис. 5. Логічнозмістовна схема сутності формування землекористування
та його взаємозв'язку із відносинами власності на землю

— визначення типу розвитку, який задо&
вольняє потреби місцевих громад;
— сприяння відродженню і оновленню;
— прийняття рішень більш ефективним і по&
слідовним чином.
Громадські вигоди:
— врахування потреб місцевих громад під
час розроблення політики;
— підвищення доступності під час вирішен&
ня питання про розвиток у нових зонах;
— підтримка розвитку місцевої інфраструк&
тури в місцях, де її недостатньо;
— сприяння повторному використанню
вільної або занедбаної землі, особливо в тих
місцях, де вона робить негативний вплив на якість
життя і потенціал економічного розвитку;
— допомога у створенні та підтримці сприят&
ливого, здорового та безпечного обстановки.
Екологічні вигоди:
— сприяння відновленню та належного ви&
користання землі, будівель та інфраструктури;
— сприяння використанню раніше забу&
дованих земель (занедбаних зон) і зведен&
ня до мінімуму розвиток незабудованих зе&
мель;
— збереження важливих екологічних, істо&
ричних і культурних цінностей;
— облік потенційних екологічних небезпек
(наприклад, повені, погіршення якості по&
вітря);
Передплатний індекс 21847

— захист і благоустрій зон відпочинку і при&
родної спадщини;
— забезпечення доступу до зон розвитку
при використанні всіх способів пересування
(включаючи піші маршрути, велосипедні дорі&
жки і громадський транспорт), а не тільки ав&
тотранспорту;
— заохочення ефективного використання
енергії при плануванні і структуруванні розвитку.
Таким чином, територіально&просторове
планування є важливим важелем забезпечення
сталого (збалансованого) розвитку та поліп&
шення якості життя.
Територіально&просторове планування
відіграє ключову роль в забезпеченні довго&
строкового плану розвитку та координації
міжгалузевої політики. Воно може забезпечи&
ти бачення загального напрямку політики і про&
грам та виявити першочерговість завдань, може
допомогти уникнути дублювання зусиль різних
урядових структур і може сприяти координації
політики між галузями. Територіально&просто&
рове планування може також сприяти еконо&
мічному зростанню та інвестуванню при про&
веденні політики захисту навколишнього сере&
довища і більш ефективного використання ре&
сурсів.
Досвід зарубіжних країн, наприклад Німеч&
чини. В Німеччині відомо 2 види територіаль&
ного планування:
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Рис. 6. Логічнозмістовна модель територіальнопросторового планування
землекористування

1. Інтегроване і комплексне планування
просторового розміщення землекористування
і містобудівне.
2. Секторальне територіальне плануван&
ня, що регулює питання містобудування, а
також пов'язане із транспортом, інфраст&
руктурою, водопостачанням, засобами захи&
сту від паводків і ландшафтним плануван&
ням. Вимоги: секторальне територіальне
планування не повинно протирічити комп&
лексному плануванню просторового розмі&
щення землекористування та інтегрується в
нього на основі існуючого аналізу. На рисун&
ку 3 наведено структуру територіального
планування [8].
Про ефективність територіально&просторо&
вого планування землекористування в Німеч&
чині [8] та в Україні можна судити із аналізу
діаграми приведеної на рисунку 4.
Однією із причин низької капіталізації зем&
лекористування в Україні, крім низької дода&
ної вартості, є відсутність територіального про&
сторового планування розвитку землекористу&
вання.
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Оскільки існуюче містобудівне територіаль&
не планування є не ринковим механізмом пла&
нування [9], воно практично не проводиться
[10].
Водночас за дослідженнями Науково&до&
слідного проєктного центру геоурбаністики та
планування [11] Комплексний план просторо&
вого розвитку території територіальної грома&
ди, із запропонованим змістом у Законі Украї&
ни "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо планування використання
земель" [12] в основному направлений на вирі&
шення містобудівних потреб, а питання тери&
торіально&просторового розвитку землекори&
стування вирішує тільки частково. Так, зокре&
ма, не вирішуються питання екологічної раці&
ональності землекористування, формування
його інвестиційної привабливості та капіталі&
зації залежно від придатності земель і цінності
інших природних ресурсів.
Як показують наші дослідження, процес
формування інвестиційної привабливості зем&
лекористування та його капіталізації і еколо&
гізації залежно від придатності земель і цін&
Передплатний індекс 21847
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ності інших природних ресурсів тісно пов'яза&
ний із правами власності на землю та інші при&
родні ресурси (рис. 5).
Як видно із рисунка 5, територіально&про&
сторове планування землекористування пов'я&
зане із економічними та екологічними відноси&
нами власності на землю та інші природні ре&
сурси і впливає на подальший процес землеус&
трою та землевпорядкування, а також вартість
землекористування і відповідно його капіталі&
зацію та екологізацію.
Враховуючи викладене та те, що існуюча си&
стема територіального планування викорис&
тання і охорони земель і інших природних ре&
сурсів, по суті, не функціонує та є трансакцій&
но високозатратною, нами запропонована
удосконалено модель територіально&просто&
рового планування розвитку землекористуван&
ня ОТГ в інтеграції з містобудівним плануван&
ням (рис. 6). Ключовим положення у цій моделі
є відмовлення від Генеральних планів сільських
населених пунктів та Схем планування тери&
торій ОТГ як неринкової містобудівної доку&
ментації та зведення планувальної землевпо&
рядної документації до розроблення Комплек&
сних планів просторового розвитку землекори&
стування ОТГ, які включають зонування земель
за типами (підтипами) землекористування із
врахуванням придатності земель та цінності
інших природних ресурсів.
Концептуально наукове рішення щодо
зміни підходів до планування використання
земель на місцевому рівні шляхом здійснення
зонування земель за типами (підтипами) зем&
лекористування дасть змогу скоротити строк
землевпорядного процесу щодо оформлення
надання земельної ділянки із земель держав&
ної або комунальної власності із 8,5 місяців до
2,5 місяців і приватної земельної ділянки до 1—
5 робочих днів та зменшити трансакційні ви&
трати на 36 млрд грн, за вартості одного ро&
бочого дня 12 тис. грн і розроблення близько
500 тис. проєктів землеустрою в рік загалом по
країні.
Основними концептуальними положеннями
закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо планування
використання земель" [12] є: зонування земель
у межах територій територіальних громад як
просторово&територіальний захід визначення
перспективи видів економічної діяльності та
забезпечення якості життя населення.
Зонування земель за типами землекористу&
вання це землевпорядно&правові дії щодо роз&
поділу земель (у межах територій рад або
об'єднаних територіальних громад) на типи та
Передплатний індекс 21847

підтипи землекористування в залежності від
еколого&економічної придатності земельних
угідь, цінності інших природних ресурсів — за
межами населених пунктів та містобудівної і
природно&ресурсної цінності земель і інших
природних ресурсів — у межах населених пунк&
тів [13].
У процесі зонування земель за їх категоріями
та типами землекористування, залежно від рівня
капіталізації, екологізації та соціальних і су&
спільних земельних інтересів, виділяються такі
типи та підтипи землекористування [13]:
1) сільськогосподарський, який включає
підтипи: польовий, грунтозахисний, садовий,
сінокосо&пасовищний, спеціальний, змішаний,
науково&дослідний, присадибний, сільськогос&
подарський нетрадиційний (органічне земле&
робство, вирощування нішових культур тощо);
2) житловий, який включає підтипи: садиб&
ний, котеджний з одно& та двох поверховою
забудовою, багатоповерхової забудови з трьо&
ма і більше поверхами, столичної забудови;
3) громадсько&комерційний, який включає
підтипи: муніципальний з розміщенням со&
ціально&культурних та інших громадського
призначення об'єктів, комерційний — з розмі&
щенням торгівельних та інших комерційних
об'єктів, спеціальний — спеціальна забудова
відповідного призначення, змішаний із зміша&
ною забудовою;
4) заповідний, який включає підтипи: при&
родно&заповідний, садово&заповідний, рекреа&
ційний, науково&дослідний;
5) природоохоронний, який включає підти&
пи: природно&ресурсно&охоронний, біотично&
охоронний, санітарно охоронний, науково&
охоронний;
6) оздоровчий, який включає підтипи: при&
родно&лікувальний, оздоровчий;
7) рекреаційний, який включає підтипи: дач&
ний, спортивно&рекреаційний, еколого&рек&
реаційний, рекреаційний міської рекреації, оз&
доровчо&рекреаційний, мисливський;
8) історико&культурний, який включає
підтипи: історичної спадщини, охоронний;
9) лісогосподарський, який включає підти&
пи: ресурсно&охоронний, рекреаційний;
10) лісопромисловий;
10) водогосподарський, який включає підти&
пи: ресурсно&охоронний, рекреаційний;
11) водопромисловий;
11) промисловий, який включає підтипи:
гірничодобувної промисловості, промисловий
(локальний);
12) інженерної та транспортної інфраструк&
тури, який включає підтипи: енергетичний; ав&
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томобільного транспорту, залізничного транс&
порту, морського транспорту, річкового транс&
порту, авіаційного транспорту, трубопровідно&
го транспорту, міського електротранспорту,
зв'язку;
13) спеціального призначення, який вклю&
чає підтипи: оборонно&безпековий, прикордон&
ний, внутрішньо&безпековий.
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Розуміння того, що кількість земельних ре&
сурсів, наявних у нашому розпорядженні, об&
межена, а також визнання їх важливості для
нашого виживання і підвищення обізнаності
про темпи, з якими ми їх виснажуємо і знищує&
мо, сформувало абсолютно нову парадигму в
публічному дискурсі. Збільшення кількості пи&
тань, пов'язаних з екологією і стійкістю при&
родних систем та їх компонентів, пов'язане з
безпекою життєдіяльності людей. Зміна кліма&
ту стало основною рушійною силою, яка впли&
ває (і підпадає під вплив) на використання зе&
мельних ресурсів та управління землекористу&
ванням, роблячи його зв'язок з усіма аспекта&
ми безпеки людства ще міцнішою.
Планування землекористування — це не
просто оцінка землі, яка може бути дуже при&
вабливою для міських забудовників і шкідлива
для сільського господарства, а й класифікація
продуктивності землі та цінності інших природ&
них ресурсів. Територіально&просторове пла&
нування в Україні є функцією державного сек&
тора, покликаної вплинути на майбутній роз&
поділ діяльності на відповідних територіях за&
лежно від наявності земельних та інших при&
родних і людських ресурсів. Воно покликане
забезпечити більш раціональну територіальну
організацію використання земель і зв'язок між
видами землекористування, збалансованість
потреб розвитку і необхідності охорони навко&
лишнього середовища та досягнення соціаль&
них та економічних цілей. Територіально&про&
сторове планування землекористування охоп&
лює всі потенційні види використання земель,
включаючи землі, придатні для сільського та
лісового господарства, урбанізації, природно&
заповідний фонд, рекреаційне землекористу&
вання тощо. Воно виконує функцію регулюван&
ня земельних та екологічних відносин і функ&
цію розвитку землекористування. Як регулю&
ючий механізм (на місцевому, регіональному та
/ або національному рівнях) визначає дозвіл на
здійснення тієї чи іншої діяльності на землі; як
механізм розвитку — розробляє інструменти
розвитку землекористування для надання по&
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слуг та створення інфраструктури, визначен&
ня напрямку розвитку сільських та міських рай&
онів, збереження земельних та інших природ&
них ресурсів, створення інвестиційних стимулів
та забезпечує безпеку життєдіяльності. Запро&
поновано логічно&змістовну модель терито&
ріально&просторового планування розвитку
землекористування ОТГ в інтеграції із місто&
будівним плануванням. Вказана модель перед&
бачає обов'язковість зонування земель за ти&
пами (підтипами) землекористування, що ба&
зується на придатності земель та цінності інших
природних ресурсів.
Перспективи подальших розвідок полягає
у доцільності досліджень територіально&про&
сторового планування розвитку землекористу&
вання об'єднаних територіальних громад у кон&
тексті безпеки життєдіяльності людей як фун&
даментальної науки.
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MANAGEMENT OF INNOVATIVE ECONOMY: STRATEGIC APPROACHES TO BUSINESS
PROCESSES, PERSONNEL MANAGEMENT AND COMPETITIVENESS

У статті досліджено управління інноваційною економікою, зокрема стратегічні підходи до бізнесLпроцесів, кадL
рового менеджменту та конкурентоспроможності. Визначено, що однією з найголовніших цілей визнання пріориL
тетів розвитку підприємництва в інноваційній економіці є усунення існуючих трансформаційних "провалів" ринку
та стимулювання позитивних перетворень у середовищі на макроL, мезоL та мікрорівнях. Вивчення зазначених "проL
валів", причин та наслідків їх виникнення викликає постійний інтерес для сучасної фундаментальної економічної
теорії, прикладних теорій державного регулювання, практичної діяльності держави як центрального економічного
регулятора. Враховуючи зазначене, запропоновано карту причинноLнаслідкових зв'язків виникнення "провалів", що
спричиняють інертний розвиток підприємництва в інноваційній економіці. Запропоновано розглядати державне реL
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гулювання інноваційним розвитком підприємництва в контексті теорії темпоральності, що дозволяє відобразити ваL
ріативності такого регулювання з позицій синаптичних зв'язків, урахування яких дозволить у подальшому деталізуL
вати оптимальні державні пріоритети розвитку підприємництва. Визначено, що ефективне перетворення середовиL
ща розвитку підприємництва головним чином обумовлюється помірним втручанням держави, як центрального екоL
номічного регулятора з усунення ринкових "провалів" у середовищі підприємництва. Таке втручання характеризується
оптимальним добором параметрів прямого та опосередкованого державного впливу в економікоLчасовому просторі,
які дозволяють підприємництву повною мірою виконувати свої функції.
The article examines the management of the innovative economy, in particular strategic approaches to business
processes, personnel management and competitiveness. It is determined that one of the main goals of recognizing the
priorities of entrepreneurship development in the innovative economy is to eliminate the existing transformational
"failures" of the market and stimulate positive changes in the environment at the macro, meso and micro levels. The
study of these "failures", the causes and consequences of their occurrence is of constant interest for modern fundamental
economic theory, applied theories of state regulation, the practical activities of the state as a central economic regulator.
Given the above, a map of the causal links of the "failures" that cause inert development of entrepreneurship in the
innovation economy is proposed. It is proposed to consider state regulation of innovative development of entrepreneurship
in the context of the theory of temporality, which allows to reflect the variability of such regulation from the standpoint
of synaptic connections, which will further detail the optimal state priorities for entrepreneurship. It is determined that
the effective transformation of the business development environment is mainly due to moderate state intervention as a
central economic regulator to eliminate market "failures" in the business environment. The factors of market "failures"
that cause inert development of entrepreneurship in the innovative economy and follow the primary ones include: "failures"
in the motivational component of the behavior of business entities; "Failures" in the complementarity of formal and
informal institutions that form the institutional matrix of entrepreneurship; "Failures" in the dynamics of network
connections between formal institutions; "Failures" in the initial stages of innovation; "Failures" in infrastructure. Such
intervention is characterized by the optimal selection of parameters of direct and indirect state influence in the economic
and temporal space, which allow business to fully perform its functions.

Ключові слова: управління, інноваційна економіка, стратегічні підходи, бізнес<процеси,
кадровий менеджмент, конкурентоспроможність.
Key words: management, innovative economy, strategic approaches, business processes, personnel
management, competitiveness.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Держава повинна брати на себе не лише зав&
дання з усунення "провалів", але й виконувати
функції, які в ринковій економіці виконують
інші суб'єкти ринку, тобто держава повинна
стимулювати рушійну силу інституціональних
перетворень на ринку інновацій. Якщо у краї&
нах з досконалою конкуренцією та розвиненою
ринковою економікою розвиток традиційного
або інноваційного підприємництва може бути
саморегулюючим та функціонувати за умов
мінімального втручання держави (дерегуляція),
то у країнах з перехідним або кризовим станом
розвитку економіки ефективність підприєм&
ницької діяльності багато у чому визначається
дієвістю регуляторної політики державних
Передплатний індекс 21847

інституцій (активним втручанням держави у
ринкові процеси), які визначають формальні
норми відносин, через здійснення контролю за
дотриманням правил ведення інноваційної
діяльності, включаючи правила патентування,
ліцензування, сертифікації, обмеження моно&
полій. Зазначені факти обумовлюють актуаль&
ність теми дослідження.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

В Україні діє три гілки державної влади, які
мають повноваження формувати державні
пріоритети зміни середовища розвитку під&
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приємництва: законодавча, виконавча та судо&
ва [1; 8; 10]. Відповідно на ці гілки державної
влади (та підзвітні їм місцеві органи) і покла&
дено основні завдання з визначення пріоритетів
зміни середовища розвитку підприємництва.
Важлива роль належить Кабінету Міністрів
України. Він забезпечує проведення фінансо&
вої, цінової, інвестиційної та податкової полі&
тики; політики у сферах праці й зайнятості на&
селення, соціального захисту, освіти, науки і
культури, охорони природи, екологічної без&
пеки і природокористування; розробляє і
здійснює загальнодержавні програми еконо&
мічного, науково&технічного, соціального і
культурного розвитку України [2; 4; 5; 7].
У період трансформацій роль держави в
зміні інституціонального середовища стає ще
більш складною та відповідальною, бо вимагає
ефективної роботи з налагодження координа&
ційної взаємодії між суб'єктами державної та
приватної власності (уникнення комунікацій&
ної хаотичності) [3; 6; 9]. Така робота повинна
розподілятися між уповноваженими органами
державного регулювання, здатних професійно
діяти в умовах нестабільного політичного, еко&
номічного та суспільного середовища, що по&
требує подальшого дослідження.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є дослідження управління ін&
новаційною економікою, зокрема стратегічних
підходів до бізнес&процесів, кадрового менед&
жменту та конкурентоспроможності.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

До чинників виникнення ринкових "про&
валів", що спричиняють інертний розвиток
підприємництва в інноваційній економіці та
слідують за первинними, слід віднести:
1. "Провали" в мотиваційній складовій по&
ведінки суб'єктів середовища підприємництва.
Повна відсутність державної мотиваційної полі&
тики стимулювання підприємницьких ініціатив
для стейкхолдерів ринку, що наявна в основ&
них економіко&часових проміжках середовища
інноваційної економіки, значно знижує під&
приємницьку зацікавленість у розробці іннова&
ційних продуктів або призводить до низького
прояву ініціатив суб'єктів господарювання
щодо змін традиційної моделі підприємництва
на інноваційну. "Провали" в мотиваційній скла&
довій обмежують розвиток інтелектуального
людського потенціалу і здібностей до новатор&
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ства, що викликає "заціпенілість" діяльнісних
процесів підприємця. Розвиток державою се&
редовища, сприятливого для дифузії інновацій,
є однією з ключових завдань підтримки моти&
ваційній складовій суб'єктів системи підприє&
мництва. Інноваційно&активний бізнес повинен
функціонувати за таких умов, коли: по&перше —
постійне впровадження інновацій стає не&
від'ємним мотивуючим елементом справедливої
конкуренції між підприємствами за нові ринки
збуту; по&друге — інноваційно&активні під&
приємства отримують довгострокові переваги
на ринку (преференції від держави), а їх влас&
ники зацікавлені в результативних інноваціях,
які користуються попитом серед населення та
заохочуються державою.
2. "Провали" у компліментарності формаль&
них та неформальних інститутів, що утворюють
інституціональну матрицю підприємництва.
Зазначені "провали" пов'язані з недоскона&
лістю або відсутністю формальних інститутів,
що регулюють діяльність підприємництва в
умовах інноваційної економіки протягом пев&
ного економіко&часового проміжку. Формальні
інститути — це офіційно діючі законодавчі,
економічні, соціальні, інфраструктурні орга&
нізації або установи спеціального і загального
призначення, які регулюють підприємницьку та
інноваційну діяльність; неформальні (прихо&
вані або тіньові) — інститути культурного, мен&
тально&ціннісного характеру (ділова культура,
неформальні комунікації, підприємницькі
цінності і т. д.), які обов'язково присутні в інсти&
туціональній матриці, але їх діяльність офіцій&
но не врегульована. "Провали" у компліментар&
ності між зазначеними інститутами викликають
недостатню взаємодію усіх або окремо взятих
елементів підприємницького середовища та
призводять до несумісності ринкових і нерин&
кових інститутів.
3. "Провали" у динамічності мережевих
зв'язків між формальними інститутами. Зазна&
чені "провали" виникають у результаті інститу&
ціональної розбалансованості, комунікаційних
розривів і нерозвиненості сітьових взаємодій
між формальними інститутами, що утворюють&
ся в інституціональному середовищі підприєм&
ництва. Недосконалі мережеві зв'язки, у яких
відсутня гнучкість та динамічність, призводять
до втрати інформації, поширення опортуні&
стичних явищ, збільшення трансакційних ви&
трат та викривлення інформації. Внаслідок за&
значеного стейкхолдери підприємництва втра&
чають можливість ефективної комунікації,
відбувається втрата інформації щодо ключових
змін у інституціональному оточенні, знижують&
Передплатний індекс 21847
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Рис. 1. Темпоральний базис трансформації середовища розвитку підприємництва
в контексті державного регулювання

ся умови залучення у мережеві зв'язки нових
інститутів або учасників. Жорсткість у кому&
нікаціях між формальними інститутами та стейк&
холдерами, призводить до мінімізації участі
підприємців у інституційних та інституціональ&
них змінах. За таких умов необхідним пріори&
Передплатний індекс 21847

тетом державної політики є підвищення дина&
мічності мережевих зв'язків, мінімізація кому&
нікаційних розривів, підвищення взаємодії між
акторами, що забезпечить підприємцям доступ
до нової інформації, знань, технологій, резуль&
татів науково&технічного прогресу та підви&
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щить зв'язаність інноваційної діяльності на
макро, мезо& та мікрорівнях.
4. "Провали" на початкових стадіях реалі&
зації інноваційної діяльності. Зазначені "про&
вали" пов'язані з існуванням стадій реалізації
інноваційного проєкту та властиві початковим
етапам життєвого циклу функціонування
підприємництва заснованого на інноваціях.
Вони виникають у результаті низької підтрим&
ки з боку держави підприємців&початківців, які
починають впроваджувати інноваційний
проєкт (низька законодавча, адміністративна
та фінансова підтримка стартапів, корупцій&
ність тощо).
5. "Провали" в інфраструктурному забез&
печенні. Інфраструктурне забезпечення є
обов'язковою умовою розвитку як традицій&
ного так і інноваційного підприємництва в
умовах інноваційної економіки. До інфраст&
руктури, що сприяє розвитку підприємницт&
ва та яка забезпечує інноваційну діяльність,
слід віднести — технопарки, консалтингові
фірми, учбово&ділові центри, бізнес&інкуба&
тори, установи трансферу технологій і т.п.
Важливою умовою розвитку такого підпри&
ємництва є місцева інфраструктура, яка ство&
рює особливі зони економічного розвитку
підприємництва: пілотні проєктні території,
регіональні промислово&інноваційні класте&
ри тощо. Ключовим завданням визначення
державних пріоритетів в контексті інфраст&
руктурного забезпечення підприємництва є
планування: розвитку вузькоспеціалізованої
науково&інноваційної інфраструктури; вен&
чурних фірм з іноземним інвестором; держав&
них центрів розповсюдження наукових знань;
рекрутингових агенцій, які спеціалізуються
на аутсорсингу персоналу для підприємниц&
тва. Зазначені ринкові "провали" середовища
підприємництва в інноваційній економці мо&
жуть виникати одночасно і зазвичай вони си&
нергетично пов'язані між собою. Заходи, які
сприяють усуненню "провалів" середовища
підприємництва в інноваційній економіці, ма&
ють реалізовуватися за допомогою визначен&
ня пріоритетів розвитку підприємництва, ви&
користання всіх інструментів державного ре&
гулювання та державної підтримки, спрямо&
ваних на ефективну просторову трансформа&
цію економіки та її інституціонального сере&
довища.
Темпоральний базис трансформації середо&
вища розвитку підприємництва в процесі фор&
мування державних пріоритетів, спрямованих
на усунення зазначених "провалів" зображено
на рисунку 1.
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ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Визначено, що однією з найголовніших
цілей визнання пріоритетів розвитку підприє&
мництва в інноваційній економіці є усунення
існуючих трансформаційних "провалів" ринку
(market failures) та стимулювання позитивних
перетворень у середовищі на макро&, мезо& та
мікрорівнях. Вивчення зазначених "провалів",
причин та наслідків їх виникнення викликає по&
стійний інтерес для сучасної фундаментальної
економічної теорії, прикладних теорій держав&
ного регулювання, практичної діяльності дер&
жави, як центрального економічного регулято&
ра. Враховуючи зазначене, запропоновано кар&
ту причинно&наслідкових зв'язків виникнення
"провалів", що спричиняють інертний розвиток
підприємництва в інноваційній економіці. Зап&
ропоновано розглядати державне регулюван&
ня інноваційним розвитком підприємництва в
контексті теорії темпоральності, що дозволяє
відобразити варіативності такого регулювання
з позицій синаптичних зв'язків, урахування
яких дозволить у подальшому деталізувати оп&
тимальні державні пріоритети розвитку
підприємництва. Визначено, що ефективне пе&
ретворення середовища розвитку підприємниц&
тва головним чином обумовлюється помірним
втручанням держави, як центрального еконо&
мічного регулятора з усунення ринкових "про&
валів" у середовищі підприємництва. Таке втру&
чання характеризується оптимальним добором
параметрів прямого та опосередкованого дер&
жавного впливу в економіко&часовому про&
сторі, які дозволяють підприємництву повною
мірою виконувати свої функції.
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ТHEORETICAL PRINCIPLES OF ECOLOGICAL ACCOUNTING DEVELOPMENT

Зростання значення екологічної інформації в процесі прийняття економічних рішень зацікавленими особами, а
також забезпечення сталого розвитку корпорацій зумовило виникнення екологічного обліку. Попри кілька десяL
тиліть його розвитку, багато теоретичні, організаційні та методичні положення залишаються недостатньо розроблеL
ними. Відсутність єдності поглядів вчених і практиків щодо місця екологічного обліку в системі видів обліку багато в
чому обумовлено дискусійним характером думок про поняття екологічного обліку, його предмет, об'єкти, методи та
ін.
Сучасна система інформації про природоохоронну діяльність різко відстає від потреби в ній, що значно гальмує
подальше вдосконалення чинного механізму природокористування. Очевидно, що для ефективності природоохоL
ронних заходів, необхідний точний облік екологічних витрат і результатів природоохоронної діяльності, причому
використовувати доцільно тільки такі показники, за якими ведеться достовірний облік.
Екологічна інформація має бути викладена в двох аспектах: кількісноLякісному; затратноLвартісному.
КількісноLякісний аспект передбачає, що повинні бути виміряні і визначені дані про добутих і використовуваних
природних ресурсах, виміряні скиди і викиди забруднюючих речовин, а також виявлено їх конкретні види, визначено
їх обсяги. ЗатратноLвартісний аспект пов'язаний з вартісним виразом заборгованості за користування природними
ресурсами.
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Виділення окремим рядком основних засобів, пов'язаних з природоохоронною діяльністю, дозволить отримати
всебічний аналіз динаміки їх розвитку. Окремі основні засоби не можна однозначно ідентифікувати як пов'язані з
природоохоронною діяльністю або з виробничим процесом. Такі основні засоби доцільно віднести до однієї з груп за
ступенем значущості цього об'єкта для кожного з процесів.
Екологічний облік є частиною традиційної облікової системи економічного суб'єкта, що включає оперативний,
бухгалтерський і статистичний облік, і може здійснюватися як окремо, так і в системі соціального обліку. Практичне
використання результатів дослідження може багато в чому сприяти більш достовірного визначення результативності
та ефективності екологічної діяльності корпорацій.
The growing environmental information importance in the process of economic decision by stakeholders, as well as
ensuring the sustainable development of corporations caused the emergence of environmental accounting. Despite several
decades of its development, many theoretical, organizational and methodological positions remain underdeveloped.
The absence of opinion unity of scientists and practitioners regarding the place of environmental accounting in the system
of accountingtypes caused a debatable nature of ideas about the environmental accounting concept, its subject, objects,
methods and others.
The existing system of information on environmental activities less the need for it, which significantly degrades the
further improvement of the nature management current mechanism. It is obvious that for the effectiveness of
environmental measures, it is necessary to accurately account for environmental costs and results of environmental
activities. It is advisable to use only those indicators on which reliable accounting is conducted.
Environmental information should be presented in two aspects: quantitative and qualitative; cost and effective.
Quantitative and qualitative aspect prognosticates the information availability of the extraction and use of natural
resources, discharges and emissions of pollutants. Their specific types are detected, their volumes are defined. The cost
and value aspect is related to the debtcost expression for the use of natural resources.
Emphasis of basic instrumentalities separately related to environmental activities will allow to obtain a comprehensive
analysis of their development dynamics. Separate basic instrumental itiescannot be unambiguously identified as related
to environmental activities or the production process. Such basic instrumental itiesshould be assigned to one of the
groups according to the degree of importance of this object for each of the processes.
Environmental accounting is part of the traditional accounting system of an economicsubject, which includes
operational, accounting and statistical accounting. It can be carried out both separately and in the system of social
accounting. The practical use of the research results contributes to a more reliable determination of the effectiveness and
efficiency of environmental activities of corporations.

Ключові слова: екологічний облік, екологічна звітність, екологічна діяльність, об'єкт еко<
логічного обліку, суб'єкт екологічного обліку, соціальний облік.
Key words: ecological accounting, ecological reporting, ecological activity, object ofecological
accounting, subject ofecological accounting, social accounting.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Виникнення серед широкого кола зацікавле&
них осіб стурбованості результатами і наслідка&
ми екологічної діяльності економічних суб'єктів
зумовило необхідність формування масиву еко&
логічної інформації та стало основою для виник&
нення і розвитку екологічного обліку.
Нині його використовують економічні су&
б'єкти (передусім великі промислові підприєм&
ства) витрати, зобов'язання і наслідки екологіч&
ної діяльності яких істотні для об'єктивної
оцінки вартості суб'єктів господарювання, а та&
кож для підвищення інвестиційної привабли&
вості та конкурентоспроможності. Багато
підприємств стикаються з проблемами органі&
зації та ведення екологічного обліку найчасті&
ше у зв'язку з тим, що теоретичні, організаційні
та методичні положення цього виду обліку все
ще недостатньо розроблено. Крім того, відкри&
тим залишається питання самого визначення
екологічного обліку, відсутня єдність поглядів
Передплатний індекс 21847

на його об'єкти, не сформовано однозначної
позиції вчених з приводу місця екологічного
обліку в системі видів обліку.
Насамперед слід зазначити, що ані в захід&
ній, ані у вітчизняній науці і практиці немає
єдності думок щодо сутнісних характеристик
екологічного обліку, які дозволяють сформу&
лювати його адекватне визначення.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Для поглиблення досліджень теоретичних і
організаційно&методичну основ екологічного
бухгалтерського обліку та звітності викорис&
товується зарубіжний досвід, що міститься в
працях Р. Адамса, А. Аренса, Дж. Бартельса,
К. Друрі, К. Норта та інших.
Над вирішенням проблем теорії і методоло&
гії екологічного обліку працювали Т.О. Кірса&
нова, Л.М. Пелиньо, Я. Соколова, Д. Хенсен,
А. Шеремет та ін.
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Водночас економічні, організаційно&мето&
дичні та нормативно&аналітичні аспекти еколог&
ічного обліку та звітності в системі екологічного
менеджменту є мало розробленою ділянкою еко&
логічного забезпечення всіх рівнів фінансово&
господарської та управлінської діяльності з ура&
хуванням галузевих особливостей.
У зв'язку з цим бухгалтерська наука не мо&
же не реагувати на явно виражена невідпо&
відність між теорією екологічного обліку та
звітності і вітчизняної еколого&економічною
практикою господарюючих суб'єктів. Крім цьо&
го, в діяльності вітчизняного бізнесу ця пробле&
ма не отримала достатнього наукового узагаль&
нення розвитку для цілей внутрішньої струк&
тури підприємства.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою дослідження є розроблення на ос&
нові вітчизняного та світового досвіду теоре&
тичних підходів щодо розвитку екологічного
обліку в Україні.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

У 1992 році на конференції Організації Об'єд&
наних Націй з навколишнього середовища і
розвитку (зустріч "Планета Земля" на вищому
рівні в Ріо&де&Жанейро) було запропоновано
концепцію екологічного обліку як інструмен&
ту нововведення послідовної політики у сфері
сталого розвитку [1].
У Рекомендації 1653 "Про екологічний облік
як інструмент сталого розвитку" Парламентсь&
кої асамблеї Ради Європи (2004) екологічний
облік представлений як система, яка може ви&
користовуватися для виявлення, організації,
регулювання та подання даних та інформації
про стан навколишнього середовища в нату&
ральних і вартісних показниках.
Загалом зарубіжними дослідниками еколо&
гічний облік підприємств розуміється як су&
купність методів внутрішнього управлінського
обліку, фінансового обліку для цілей зовніш&
ньої звітності, а також для аналізу витрат і ре&
зультатів фактичної продуктивності.
Серед вітчизняних вчених також немає од&
нозначної точки зору на поняття екологічного
обліку. Т.Ф. Плахтій дає його визначення як
впорядкованої системи збору, реєстрації та
узагальнення інформації в натуральному і гро&
шовому вираженні про природні ресурси, еко&
логічні зобов'язання, господарські операції
природоохоронної діяльності організації шля&
хом суцільного, безперервного документально&
го обліку природокористування господарюю&
чого суб'єкта [2].
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У дослідженні "Бухгалтерський облік еко&
логічної діяльності у забезпеченні стійкого
розвитку економіки" Замула І.В. розглядає еко&
логічний облік як сегментарну область бухгал&
терського обліку, представлену у вигляді сис&
теми збору реєстрації та узагальнення інфор&
мації, яка забезпечить можливість виявлення,
оцінки, планування та прогнозування, контро&
лю та аналізу екологічних витрат і екологічних
зобов'язань [3]. Василець М.В. представляє еко&
логічний облік як процес відображення в сис&
темі бухгалтерського обліку природоохорон&
них витрат і зобов'язань організацій, а також
соціоеколого&економічних результатів діяль&
ності господарюючих суб'єктів з метою управ&
ління бізнесом і досягнення оптимальної еко&
лого&економічної ніші на ринку товарів і послуг
[4]. На думку Т.В. Давидюк, представленої в
дослідженні "Екологічний, інтелектуальний і
людський капітал в теорії бухгалтерського об&
ліку", бухгалтерський екологічний облік — це
процес збору, реєстрації, узагальнення і відоб&
раження в системі природоохоронних витрат,
природних активів, екологічних фондів, ре&
зервів і зобов'язань, а також результатів діяль&
ності господарюючих суб'єктів з метою управ&
ління та визначення екологічного потенціалу
підприємства [5].
У понятті екологічного обліку І.В. Замула
об'єднує інформаційну функцію і екологічне
управління, що зазвичай асоціюється з ураху&
ванням природних ресурсів, яке у свою чергу
визначається як збір і аналітичне підсумовуван&
ня відомостей про кількість і якість наявних
природних ресурсів для організації їх раціо&
нального використання, планування госпо&
дарської і природоохоронної діяльності, про&
гнозування тенденцій розвитку галузей приро&
докористування та змін навколишнього сере&
довища в поточний період і в перспективі [6].
Лега О.В., Яловега Л.В., Прийдак Т.Б. визнача&
ють екологічний облік як систему обліку при&
родоохоронної діяльності [7].
У наведених визначеннях екологічного об&
ліку простежується загальний підхід до того,
що його об'єкт насамперед представлений при&
родоохоронною діяльністю, а це не зовсім точ&
но, оскільки охорона природи не є функцією
підприємств. Стосовно цих економічних
суб'єктів більш доцільно використовувати по&
няття екологічної діяльності. Крім того, понят&
тя екологічного обліку засноване на законо&
давчо закріпленому визначенні бухгалтерсько&
го обліку з відображенням специфіки об'єктів.
Огляд дефініцій екологічного обліку дозво&
ляє уявити уточнене його визначення. Еколо&
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гічний облік — формування документованої
систематизованої інформації про екологічну
діяльність економічного суб'єкта відповідно до
вимог до облікової інформації та складання на
її основі екологічної звітності. При цьому еко&
логічна звітність — це звітність про види еко&
логічних активів, доходів і витрат, джерела
фінансування екологічної діяльності еконо&
мічного суб'єкта, а також про його антропоген&
ний вплив на навколишнє середовище.
Одним із важливих положень, які форму&
ють уявлення про екологічний облік та його
місце в системі видів обліку і не мають єдності
поглядів вчених, є визначення його об'єктів.
Шмигель О.Є. в якості основного об'єкта еко&
логічного обліку визначає природоохоронну
діяльність організації [8].
З такою думкою автори можуть погодити&
ся лише частково. Такого роду діяльність сто&
совно економічного суб'єкту, який не є органі&
зацією державного сектора, більш доречно по&
значати як екологічну діяльність. Крім того,
іменувати об'єкти екологічного обліку загаль&
ним поняттям "екологічна діяльність" мало,
оскільки воно не повною мірою розкриває їх
особливості і є, якщо точніше, його предметом.
В.М. Жук більшу увагу приділяє питанням об&
ліку розрахунків по платному природокорис&
туванню, поточних витрат і капітальних вкла&
день на природоохоронну діяльність, тобто тим
об'єктам екологічного обліку, інформація про
які може бути сформована в процесі бухгал&
терського обліку. В.М. Жук досліджує також
систему статистичної звітності, яка формуєть&
ся в ході екологічної діяльності [9]. О. Воро&
новська звертає увагу на важливість формуван&
ня інформації про збиток, який завдається про&
мисловими підприємствами навколишньому
середовищу [10]. І.В. Замула, А.Л. Липова,
В.В. Травін досліджують екологічні зобов'язан&
ня споживачів як об'єкт бухгалтерського об&
ліку [11], екологічні доходи і витрати, фінан&
сові результати від екологічної діяльності [12].
Близьку їм позицію займає Л.А. Сахно, яка
бере участь у дискусії з питання врахування
екологічних активів, зобов'язань і витрат [13].
Облікові еколого&економічного результату
землекористування, додаткового екологічного
капіталу присвячені роботи Е.А. Шелухіна і
С.Г. Вегери [14]. В. Лень додає особливу важ&
ливість розгляду порядку обліку екологічних
платежів [15].
Схожу позицію представляє Л.В. Масько,
приділяючи увагу не тільки формуванню інфор&
мації про екологічні активи і зобов'язання, а й
відповідного аудиту [16]. З усіх можливих
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об'єктів обліку екологічної діяльності В.Р. Го&
лик досліджує капітальні вкладення, поточні
витрати, а також джерела фінансування цього
виду діяльності: власні кошти корпорації, дер&
жавну допомогу, позикові кошти [17]. Ці праці
і роботи інших авторів [18] роблять значний
внесок у розвиток уявлень, що характеризу&
ються не тільки фінансово&господарськими
показниками. Пропонуємо виділяти в складі
об'єктів екологічного обліку дві групи: об'єкти
бухгалтерського обліку, пов'язані з екологіч&
ною діяльністю; об'єкти — антропогенні еко&
логічні фактори.
У свою чергу об'єкти бухгалтерського об&
ліку, пов'язані з екологічною діяльністю, мож&
на розділяти на групи, що відображають тра&
диційне уявлення про двоїстий характер нада&
ної інформації про об'єкти бухгалтерського
обліку.
До активів, пов'язаних з екологічною діяль&
ністю, належать необоротні активи та оборотні
активи. Доходи від екологічної діяльності мо&
жуть являти собою доходи від продажу енергії,
відходів, надання в користування основних за&
собів екологічного призначення, надання по&
слуг лабораторій тощо.
Під фактами екологічного життя слід розу&
міти угоди, події, операції, здатні вплинути на
стан екологічних активів, екологічні доходи і
витрати, джерела фінансування екологічної
діяльності, а також антропогенний вплив на
навколишнє середовище.
Поточні екологічні витрати включають у
себе пов'язані з екологічною діяльністю: утри&
мання та експлуатацію об'єктів основних за&
собів, їх ремонт; сировину, матеріали, паливо і
електроенергію, що використовуються при
експлуатації об'єктів; утримання персоналу,
що обслуговує об'єкти; рентні платежі, платежі
по страхуванню споруд і обладнання; збір, збе&
рігання і переробку, знищення, розміщення
відходів виробництва і споживання власними
силами; організацію самостійного контролю
шкідливого впливу на навколишнє середовище
і моніторингові заходи, науково&технічні до&
слідження, управління екологічними організа&
ціями; поточні заходи щодо збереження та
відновлення якості навколишнього середови&
ща, порушеного в результаті господарської
діяльності; обов'язкове страхування цивільної
відповідальності організації, що експлуатує
небезпечний виробничий об'єкт; плату за нега&
тивний вплив на навколишнє середовище; інші
поточні заходи щодо зниження шкідливого
впливу на навколишнє середовище і запобіган&
ня зміні клімату.
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Капітальні екологічні витрати включають у
себе: будівництво споруд, які охороняють ат&
мосферне повітря від забруднення газо&пилов&
ловлюючих установок та пристроїв і які запо&
бігають зміни клімату; знешкодження шкідли&
вих речовин з газів, що відходять від техноло&
гічних агрегатів і з вентиляційного повітря пе&
ред викидом в атмосферу, автоматичних сис&
тем контролю забруднення атмосферного по&
вітря, установок з виробництва електроенергії
на базі альтернативних джерел; водоохоронні
та інші споруди для збору та очищення стічних
вод; будівництво установок для знешкоджен&
ня, компостування, переробки відходів вироб&
ництва і споживання; будівництво протиеро&
зійних гідротехнічних, протиселевих, проти&
зсувних, протилавинних, протиобвальних, вклю&
чаючи берегові, споруд; терасування крутих
схилів, рекультивація земель, обладнання кон&
тролю забруднення грунту і підземних вод та
ін.; заходи щодо захисту і реабілітації земель,
поверхневих і підземних вод; зведення об'єктів,
спрямованих на захист навколишнього середо&
вища від шумового, вібраційного та інших видів
фізичного впливу; заходи щодо забезпечення
радіаційної безпеки навколишнього середови&
ща, спрямовані на скорочення або запобігання
впливу радіоактивних речовин на навколишнє
середовище, реабілітацію забруднених тери&
торій, високорадіоактивних відходів та ін.;
проєктно&вишукувальні та дослідно&конструк&
торські роботи зі створення природоохоронно&
го устаткування, установок, споруд, під&
приємств і об'єктів, прогресивної природоохо&
ронної технології, засобів захисту природних
об'єктів від негативних антропогенних впливів
на навколишнє середовище.
Фінансові екологічні витрати, в результаті
яких змінюються розмір та склад власного ка&
піталу організації, позикових коштів.
Власні джерела фінансування екологічної
діяльності можуть складатися: з резервів, утво&
рених за рахунок нерозподіленого прибутку; з
додаткового капіталу, сформованого в процесі
переоцінки використовуваних в екологічній
діяльності необоротних активів; з державної
допомоги, що надається організаціям на еко&
логічну діяльність.
Позикові джерела фінансування еколо&
гічної діяльності можуть складатися: з кре&
дитів і позик, залучених для фінансування
екологічної діяльності; з позикових коштів,
залучених шляхом видачі векселів, випуску
та продажу облігацій, отримання відстрочок
і розстрочок оплати від постачальників
тощо.
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Антропогенні фактори як об'єкти еколо&
гічного обліку слід розрізняти залежно від спо&
собів визначення їх впливу на екологію відпо&
відно до виду економічної діяльності організації:
фактори технічного впливу на екологію; фак&
тори хіміко&біологічного впливу на екологію,
гранично допустимий викид; фактори фізично&
го впливу на екологію: термічні, механічні, аку&
стичні, електричні, ядерні та радіаційні, макро&
кінетичні та ін.
Вважаємо, що запропоноване групування
об'єктів екологічного обліку достатньо цілісно
представляє їх основні види, може багато в
чому сприяти вирішенню організаційних і ме&
тодичних питань, а також достовірному визна&
ченню не тільки результативності, а й ефектив&
ності екологічної діяльності організації.
Однак можлива ще більша деталізація
об'єктів екологічного обліку в залежності від
застосовуваних стандартів звітності та рішен&
ня організації відображати інформацію про
обов'язкову і добровільну частини екологічної
діяльності.
Важливе наукове і прикладне значення має
дослідження взаємозв'язків видів обліку. Різні
автори порівнюють екологічний облік з бухгал&
терським, управлінським, податковим, але ви&
користовують для цього різні ознаки порівнян&
ня і доходять різних висновків. Проведемо ог&
ляд найбільш відомих підходів до такого по&
рівняння.
У своєму дослідженні Штика Ю.В. зістав&
ляє екологічний облік з бухгалтерським, що
включає в себе фінансовий, управлінський, по&
датковий облік, за такими ознаками: поняття;
мета; завдання; користувачі інформації; спосо&
би відображення облікової інформації; свобо&
да вибору методів ведення обліку; основні
об'єкти обліку; основні звіти; частота складан&
ня звітності; ступінь надійності; обов'язковість
ведення обліку; основний внутрішній документ,
який визначає порядок ведення обліку; норма&
тивне регулювання [19].
Дослідник визначає екологічний облік як
самостійний напрям бухгалтерського обліку,
сегментарну його ділянку. Між цими видами
обліку є взаємозв'язок і взаємозалежність. На
рівні організації екологічний облік ведеться в
контексті діючих стандартів фінансового та
управлінського обліку.
Основні відмінності екологічного обліку:
остов поняття будується на основі систем збо&
ру, реєстрації та узагальнення інформації, але
зі своєю "екологічною" специфікою.
Основу мети екологічного обліку становить
не формування і достовірне інформаційне за&
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безпечення для певних потреб як для фінансо&
вого, управлінського і податкового обліку, а
координація екологічної та економічної скла&
дової бізнесу, позначення можливих ризиків і
труднощів, визначення шляхів їх подолання.
Завдання екологічного обліку — збір і реє&
страція відомостей для оцінки екологічних
факторів і складання бухгалтерської звітності.
Користувачі цієї інформації діляться на зов&
нішніх і внутрішніх. У фінансовому ж обліку це
в основному зовнішні користувачі, в управлі&
нському, як правило, внутрішні.
Екологічний облік Штик Ю.В. характеризує
як суцільний, безперервний документальний
облік з використанням натуральних і вартісних
(грошових) вимірників.
Особливістю екологічного обліку є його
звітність — екологічні декларації. Терміни
складання екологічної, фінансової та податко&
вої звітності — місяць, квартал, рік; управлінсь&
кої — зміна, день, тиждень, місяць.
Ступінь надійності екологічного обліку по&
ряд з фінансовим і податковим повинна бути
високою і документально підтвердженою, лише
в управлінському обліку допустимі приблизні
оцінки. Екологічний, фінансовий і податковий
облік повинен проводитися відповідно до нор&
мативно&правових документів уряду і органів,
що регулюють ці види обліку, а за порушення
законодавства передбачена певна відпові&
дальність [20].
Своє порівняння екологічного, управлінсь&
кого і фінансового обліку проводить О.С. Ко&
жухова, показуючи, що всі ці види є логічним
наслідком бухгалтерського обліку [21]. Еколо&
гічний облік визначається в широкому сенсі як
інформаційний метод і одночасно як функція
екологічного управління. Цей дослідник вва&
жає, що економіко&екологічні показники згру&
повані в підсистемах фінансового та управ&
лінського обліків, а екологічна інформація є
підставою для прийняття управлінських рішень.
Дані, що формуються тільки в рамках
фінансового та управлінського звітів, не завж&
ди придатні для забезпечення екологічної
стійкості та екологічної діяльності господарю&
ючого суб'єкта.
Автор пропонує дещо іншу позицію, яка
полягає в тому, що екологічний облік базуєть&
ся на системі бухгалтерського обліку, але не
може бути здійснений виключно в його рамках.
Так, технічні, хіміко&біологічні, фізичні харак&
теристики антропогенного впливу на навко&
лишнє середовище неможливо отримати в про&
цесі бухгалтерського обліку. Поділяючи дум&
ку вчених про взаємозв'язок екологічного об&
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ліку з бухгалтерським, фінансовим, управлінсь&
ким, відзначимо, що: порівняння екологічного
обліку з податковим є зайвим, оскільки на по&
гляд авторів, його не можна вважати окремим
видом обліку; для управління екологічною
діяльністю значення мають не тільки еко&
номічні, а й екологічні характеристики, що вра&
ховуються. При цьому недостатньо прийомів і
способів бухгалтерського обліку, частина еко&
логічної інформації формується в процесі ста&
тистичного обліку із застосуванням його ме&
тодів.
Для формування об'єктивної думки про
місце екологічного обліку в єдиній системі
видів обліку автори вважають доцільною по&
рівняльну характеристику, яка відрізняється
від відомих зіставленням екологічного обліку
зі статистичним і оперативним, а також вико&
ристанням таких ознак: принципи, функції,
предмет, об'єкти, суб'єкти, методи, вимірювачі.
Загальними принципами екологічного, ста&
тистичного і оперативного обліку є повнота,
достовірність, своєчасність — зі специфікою
інтерпретації для кожного рівня управління.
Принципи екологічного обліку відрізняються
більш широким переліком, що обумовлено фор&
муванням інформації про екологічну діяльність
організації в процесі бухгалтерського обліку.
Інформаційна і контрольна функції еколо&
гічного обліку притаманні й іншим видам об&
ліку. Екологічний облік можна характеризува&
ти функціями соціального обліку: захисної і
соціальної. Вони проявляються в тому, що
сформована в процесі екологічного обліку
інформація дозволяє приймати управлінські
рішення щодо захисту навколишнього середо&
вища і зняття соціальної напруженості з при&
воду екологічних проблем.
Предметом екологічного обліку є "еколо&
гічна діяльність господарюючих суб'єктів — ча&
стина їх господарської діяльності, що здійс&
нюється в процесі дотримання природоохорон&
ного законодавства і норм, а також добро&
вільних заходів щодо зниження і ліквідації не&
гативного впливу на навколишнє природне се&
редовище, збереження, поліпшення і раціо&
нального використання природних ресурсів,
зменшення наслідків негативного впливу на
навколишнє середовище і запобігання зміні
клімату " [22].
Внутрішні суб'єкти екологічного обліку
ідентичні суб'єктам оперативного обліку в ча&
стині окремих структурних підрозділів, а
зовнішні — в частині органів державної влади,
які формують статистичну інформацію. Мето&
ди екологічного обліку включають у себе: ме&

25

АГРОСВІТ № 15, 2021
тоди бухгалтерського обліку: документування,
інвентаризацію, оцінку та калькуляцію, рахун&
ки і подвійний запис, звітність; методи статис&
тичного обліку: збір, контроль, редагування,
зведення і групування первинних статистичних
екологічних даних; еколого&параметричні ме&
тоди: результати хімічних і фізичних експери&
ментів, розрахункові методи, методи комп'ю&
терного моделювання.
Склад внутрішніх суб'єктів екологічного
обліку залежить від особливостей організацій&
ної структури підприємства і може бути пред&
ставлений: бухгалтерією, в її складі — відділа&
ми з планування та обліку податків, фінансо&
вим відділом тощо; відділом охорони природи,
екологічним відділом, екологічним центром
підприємства; екоаналітичними центрами і ла&
бораторіями з контролю за викидами, лабора&
торіями очисних споруд, водоочисними стан&
ціями та ін.
Зовнішні суб'єкти екологічного обліку мо&
жуть бути представлені залученими організа&
ціями, що працюють на договірній основі з
підприємством. Це можуть бути мобільні лабо&
раторії, які здійснюють діяльність у рамках дій,
погоджених зі спеціалізованою інспекцією дер&
жавного екологічного контролю та аналізу, а
також санітарно&епідеміологічними службами;
аналітичні центри з охорони навколишнього
середовища та експертизі, компанії екологіч&
ного аудиту, органи державної влади, що
здійснюють формування офіційної статистич&
ної інформації.
Користувачів інформації слід об'єднати в
дві групи: внутрішні: екологічний відділ, бух&
галтерія, фахівці з питань екології, координу&
ючі управлінські дії організаційно&технологіч&
ного характеру, керівники економічного суб'єкта,
персонал, професійні спілки та ін.; зовнішні:
центральні, регіональні, місцеві органи держав&
ної влади, інвестори, громадськість, природо&
охоронні організації та ін.
ВИСНОВКИ

Вважаємо, що розвиток теорії і практики
екологічного обліку зумовив виникнення со&
ціального обліку, в процесі якого формується
інформація про економічну, соціальну та еко&
логічну результативність економічних суб'єк&
тів. У зв'язку з цим екологічний облік можна
вести як окремо, так і в системі соціального
обліку.
На нашу думку, екологічний облік є части&
ною традиційної облікової системи економіч&
ного суб'єкта, що включає оперативний, бух&
галтерський, статистичний облік, а також є од&
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ним із блоків, що формують основи соціально&
го обліку.
Нині Україна переживає період реформу&
вання системи бухгалтерського обліку, пов'я&
заного з прийняттям Міжнародних стандартів
обліку. З цією метою було переглянуто План
рахунків бухгалтерського обліку, склад і зміст
звітності, внесено зміни до методологію обліку.
Водночас до цього часу є необхідність в роз&
робці нормативних документів з регулювання
облікової діяльності в галузі екології, що ви&
магають докладного відображення у фінан&
совій звітності зобов'язань і витрат, пов'язаних
з природоохоронною діяльністю.
До основних причин, за якими питання, по&
в'язані з природоохоронною діяльністю, необ&
хідно об'єднати в корпоративний облік, можна
віднести такі:
питання природоохоронної діяльності є
передусім предметом управлінської діяльності,
оскільки менеджерам необхідно виявляти і роз&
поділяти природоохоронні витрати таким чи&
ном, щоб продукція була правильно оцінена і
інвестиційні рішення базувалися на реальних
витратах і вигодах;
інвесторам для прийняття інвестиційних
рішень необхідно мати інформацію по еколо&
гічним заходам і витрат, пов'язаних з природо&
охоронною діяльністю;
рахунки підприємства повинні відобража&
ти його вплив на навколишнє середовище і
вплив витрат, ризиків і зобов'язань, пов'язаних
з природоохоронною діяльністю, на фінансо&
вий стан підприємства;
підприємство може мати переваги в конку&
рентній боротьбі за клієнтів, якщо воно вия&
виться здатним показати, що його товари і по&
слуги краще з екологічної точки зору;
екологічний облік є інструментом підвищен&
ня "екоеффектівності" підприємств, оскільки
екоефективність може бути виміряна тільки за
допомогою ведення екологічного обліку, т. е.
шляхом подання точної інформації з природо&
охоронних витрат, заощаджень і впливі госпо&
дарської діяльності на навколишнє середови&
ще.
Загалом екологічний облік являє собою си&
стему збору, реєстрації та узагальнення інфор&
мації про взаємодію підприємства і навколиш&
нього (природного) середовища.
Відповідно до вищевикладеного можна
відзначити, що екологічний облік надає мож&
ливість як керівництву, так і зовнішнім корис&
тувачам отримати інформацію про екологічно
значиму діяльність господарюючого суб'єкта,
необхідну для цілей ефективного управління
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навколишнім середовищем і прийняття інвес&
тиційних рішень.
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SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS AN INSTRUMENT OF DIVERSIFICATION OF SOCIAL
POLICY FINANCING
У статті розкрито ключові іманентні ознаки соціального підприємництва, визначено його відмінності від благоL
дійницької діяльності та корпоративної соціальної відповідальності. Охарактеризовано найбільш перспективні для
України типи соціальних підприємств та сфери їх функціонування. Доведено, що розвиток соціального підприємL
ництва стримує низка формальних та неформальних бар'єрів, загальна нерозвиненість інституційного середовища
його функціонування. Обгрунтовано, що відсутність правової визначеності критеріїв ідентифікації соціальних
підприємств ускладнює аналіз їх розвитку в Україні. Охарактеризовано неформальні бар'єри розвитку соціального
бізнесу, пов'язані із недостатнім інформуванням громадськості про його переваги, інертністю суспільства та недоL
вірою до суб'єктів господарювання, які декларують соціальні цілі діяльності. Визначено перспективи вдосконалення
інституційного середовища функціонування соціального підприємництва та механізму стимулювання його розвитку
в Україні.
The article reveals the key immanent features of social entrepreneurship, identifies its differences from charitable
activities and corporate social responsibility. It is substantiated, that the activity of a social enterprise bases on the goal
of social effect achieving, and therefore social entrepreneurship should be considers as an alternative to budget
expenditures increasing on social policy. The immanent features of social entrepreneurship are highlighted, namely the
social mission of activity, innovative approach to solving social problems, use of business management methods, high
level of transparency and responsibility for results. In the article characterized, that such types of social enterprises as
the type of "employment" and the type of "financing of services" are promising for Ukraine, and the priorities of their
functioning are defined (employment of internally displaced persons, people who have an experience of domestic violence,
homelessness; assistance to people with disabilities). It is proved, that the development of social entrepreneurship
constrains by formal and informal barriers, the general underdevelopment of the institutional environment of it's
functioning. It is substantiated, that the lack of legal certainty of social enterprises identification criterions complicates
the analysis of their development in Ukraine, as estimates of these enterprises number differ tenfold. Informal barriers
of social entrepreneurship development associate with insufficient public awareness of its benefits, society inertia and
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distrust of businesses that declare social goals. The article substantiates advantages of legal regulation of social
entrepreneurship through the addition of current legislation, and it proves disadvantages the adoption of separate law
about social entrepreneurship. Prospects for improving the social entrepreneurship institutional environment are
identified. It is pointed advantages of instruments of social entrepreneurship development stimulating, such as soft loans,
expanding access to participation in public procurement and lease of state and municipal property, legal and consulting
assistance.

Ключові слова: соціальне підприємництво, соціальне підприємство, соціальна місія, бар'є<
ри розвитку, соціальна політика, механізм стимулювання.
Key words: social entrepreneurship, social enterprise, social mission, development barriers, social
policy, incentive mechanism.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Одним із найважливіших завдань еконо&
мічної політики на сучасному етапі державот&
ворення є підвищення суспільного добробуту.
Реалізація цього завдання вимагає проведення
ефективної соціальної політики, спрямованої
на формування матеріального добробуту насе&
лення і задоволення його інтересів, у тому числі
через впровадження інноваційних підходів до
вирішення соціальних проблем. Негативні со&
ціально&економічні явища, як&от: бідність, май&
нова поляризація, маргіналізація окремих
верств населення в теперішній час набрали ви&
няткової гостроти, що пояснюється як втратою
значної частини економічного потенціалу краї&
ни через військову агресію, так і недоліками у
проведенні економічних реформ. Однак просте
нарощування обсягу ресурсів, які держава на&
правляє на соціальні цілі не вирішить окресле&
них проблем, але може мати негативні наслідки
для вітчизняної економіки. Очевидно, що
збільшення видатків держави на соціальний
захист населення вимагатиме підвищення по&
даткового тиску й масштабів вилучення фінан&
сових ресурсів з економіки, що гальмуватиме
економічний розвиток і стимулюватиме по&
дальше розширення тіньового сегменту еконо&
міки. З іншого боку, з огляду на ментальну
"спадщину" радянських часів, розширення
фінансування соціальних трансфертів буде
провокувати посилення патерналістських на&
строїв у суспільстві, яке й так значною мірою
зорієнтоване на допомогу держави у задово&
ленні життєвих потреб. Вирішення цієї дилеми
лежить в активному впровадженні інновацій&
них підходів до розв'язання соціальних про&
блем, що передбачатимуть залучення ресурсів
недержавного сектору економіки та застосу&
вання принципів ринкової економіки. Значні
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перспективи у цьому ракурсі має впроваджен&
ня в Україні соціального підприємництва.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика розвитку соціального під&
приємництва перебуває у фокусі уваги нау&
ковців економічного профілю відносно недав&
но. Серед представників зарубіжної еконо&
мічної науки ці питання розглянуто у працях
Дж. Кікала, Т. Лайонса, Г. Діза, К. Ліберті, А. Ні&
коласа, М. Річардсон. У вітчизняній науці ос&
танні роки позначені активізацією наукових
досліджень теоретичних засад та проблем ста&
новлення соціального підприємництва. Серед
останніх публікацій з цієї тематики привер&
тають увагу праці В. Кифяк та Л. Малиш [5],
Б. Косович [7], Н. Голуб'як [3], Т. Лункіної та
Г. Іваненко [8], що розкривають сутнісні, істо&
ричні й правові аспекти соціального підприєм&
ництва, зарубіжний досвід функціонування цих
підприємств та їх роль у вирішенні соціальних
проблем. Попри значну розробленість, питан&
ня поглиблення теоретичного базису соціаль&
ного підприємництва у частині виокремлення
його іманентних ознак та принципів функціо&
нування, виявлення формальних та неформаль&
ний бар'єрів, що стримують його розвиток в
умовах складного політичного й економічного
середовища в Україні потребують додаткової
уваги.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є розкриття ключових іманент&
них ознак соціального підприємництва і його
ролі у фінансуванні соціальної політики, вияв&
лення інституційних бар'єрів, що стримують
розвиток соціального підприємництва в Україні
та окреслення шляхів їхнього усунення.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У загальному, соціальне підприємництво —
це господарська діяльність, мета якої полягає
у досягненні соціальних змін і вирішенні со&
ціальних проблем. Діяльність соціальних під&
приємств базується на звичних для суб'єктів
господарювання принципах організації та
управління бізнесом, однак прибуток від їх
функціонування спрямовується головним чи&
ном на розвиток бізнесу, громадські справи чи
соціальні цілі. Автор ідеї соціального підприє&
мництва, М. Юнус визначає його як прибутко&
вий бізнес, що дотримується принципів корпо&
ративної соціальної відповідальності, має со&
ціальні цілі, та прибутки від якого спрямову&
ються головно на розвиток самого підприєм&
ства, а також на підтримку громади та втілен&
ня соціальних проєктів [14, с. 32]. Однак, на
думку багатьох науковців, ототожнювати со&
ціальне підприємництво із корпоративною
соціальною відповідальністю чи благодійністю
не доречно, оскільки у них різні цілі. На відміну
від соціального підприємства, яке в основу
своєї діяльності кладе досягнення соціального
ефекту, суб'єкти господарювання, які реалізу&
ють програми корпоративної соціальної відпо&
відальності ставлять за головну мету діяльності
отримання економічних вигод для власників.
Реалізуючи соціальні проєкти, такі компанії на&
магаються сформувати власний позитивний
імідж у суспільстві, що в кінцевому рахунку
обертається додатковим прибутком.
Благодійницька діяльність, на відміну від
соціального підприємництва має періодичний,
а не сталий характер. Більш того, якщо благо&
дійництво має за мету допомогти у реалізації
певного соціального проєкту, надати мате&
ріальну підтримку певному колу осіб, які по&
трапили у складні життєві обставини, то соці&
альне підприємництво — це інструмент актив&
ної соціальної політики, який призначений для
остаточного, а не тимчасового вирішення со&
ціальних проблем. Так, надання соціальних
трансфертів дає можливість підвищити рівень
життя реципієнта лише на певний період часу,
після чого він знову потребуватиме допомоги.
Натомість, зайнятість такої особи на соціаль&
ному підприємстві дає змогу вирішити пробле&
му відсутності у неї доходів на довгостроковій
основі.
Отже, соціальне підприємництво є бізнес&
способом вирішення соціальної проблеми, саме
це є відправною точкою бізнесу соціального
підприємця. Втім, для соціального підприєм&
ництва притаманні низка ознак, які відрізняють
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його від традиційного бізнесу. По&перше, воно
покликане задовольнити ті потреби суспіль&
ства, які не спроможний належно задовольни&
ти державний сектор, а приватному бізнесу
вони не цікаві. По&друге, соціальні підприєм&
ства у пошуку робочої сили зорієнтовані на
першочергове працевлаштування громадян тих
категорій населення, які зазвичай ігнорує при&
ватний бізнес. Таким чином, соціальне під&
приємництво дає можливість вирішити пробле&
му соціальної ізольованості таких громадян
(людей з обмеженими фізичними та психічни&
ми можливостями, внутрішньо переміщених
осіб, безробітних, представників груп ризику).
По&третє, важливим завданням соціальних
підприємств є подолання пасивності громадян,
які можуть самостійно вирішувати свої мате&
ріальні чи інші проблеми та брати особисту
відповідальність за своє життя, а також залу&
чення широких кіл громадськості до участі у
соціальних ініціативах на волонтерських заса&
дах, об'єднання громад навколо соціальних
проблем [1]. Як зазначає Н. Богатир, розвиток
соціального підприємництва є альтернативою
збільшенню обсягів бюджетного фінансування
соціальних проблем, тобто дає можливість зни&
зити навантаження на бюджет [2].
Попри те, що теоретичне підгрунтя соціаль&
ного підприємництва активно розвивається
продовж останніх десятиліть, чітке розуміння
основних характерних рис цієї специфічної
форми організації господарської діяльності
відсутнє дотепер. Узагальнення наукових по&
глядів з цього питання дає підстави виокреми&
ти такі ключові ознаки соціального підприєм&
ництва:
— чітка та зрозуміла соціальна місія діяль&
ності, яка передбачає створення певної со&
ціальної цінності. Соціальний характер місії
може виявлять у кількох аспектах: через со&
ціально орієнтований профіль діяльності, тоб&
то продукування благ, які мають чітко вираже&
не соціальне призначення (розширення досту&
пу до ресурсів чи благ, просування екологічно
безпечних продуктів та ін.); через характер кад&
рової політики, тобто працевлаштування гро&
мадян певних, як правило, соціально вразливих
категорій з метою поліпшення їх становища чи
суспільної адаптації; через визначений в уста&
новчих документах характер використання
прибутку, коли підприємство декларує, що
отриманий прибуток у повному обсязі чи пере&
важна його частина спрямовується на соціальні
цілі (тобто, якщо підприємство певну частину
свого прибутку спрямовує на проєкти соціаль&
ного характеру, воно не може вважатись со&
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ціальним, а тільки таким, що реалізує програ&
му корпоративної соціальної відповідальності);
— інноваційний підхід до вирішення со&
ціальної проблеми чи реалізації соціальної місії
підприємства. Ознакою, що вирізняє соціаль&
не підприємство з&поміж інших суб'єктів гос&
подарювання є також можливість масштабу&
вання і тиражування ідеї у національному та
міжнародному масштабі. Інновації, які покла&
дено в основу комерційної діяльності, зазвичай
отримують захист у вигляді патентів на ав&
торські права, що обмежує можливості їхньо&
го використання на інших підприємствах. На&
томість, у соціальному підприємництві прий&
нятним є поширення досвіду (інноваційної мо&
делі) вирішення соціальної проблеми для
збільшення її соціального ефекту;
— використання бізнес&методів управління
(організації та управління), застосування
підприємницьких навиків для отримання при&
бутку. Прибуток розглядають не як кінцеву
мету господарювання, а як засіб для досягнен&
ня позитивних соціальних перетворень. Однак
здатність генерувати прибуток, самофінансу&
вання власних потреб є відміною рисою со&
ціального підприємства, що вирізняє його від
некомерційного. Зарубіжні наукові досліджен&
ня свідчать, що понад половину соціальних
підприємств у розвинених країнах фінансують
власну діяльність самостійно, хоча вагомими
джерелами їх ресурсів виступають також над&
ходження у формі грантів, благодійних по&
жертв та інвестицій [13];
— високий рівень відкритості і відповідаль&
ності соціального підприємства за результати
діяльності перед працівниками, споживачами
продукованих благ та загалом суспільством.
Відкритість результатів діяльності тривалий час
була відмінною рисою соціальних підприємств,
однак в сучасних умовах у країнах з ринковою
економікою вона почала втрачати актуальність.
Причиною цього є загальний тренд до впровад&
ження у практику корпоративного управління
нефінансової звітності, що відображає інфор&
мацію про соціальні, економічні та екологічні
результати діяльності суб'єкта господарюван&
ня у відповідності до однієї із систем показ&
ників результативності, та розповсюджується
серед широкого кола бенефіціарів. Впродовж
тривалого часу нефінансову звітність розгля&
дали як інструмент формування позитивного
іміджу компанії, вона мала добровільний ха&
рактер. Однак з початку 2010&х років у багатьох
країнах подання не фінансової звітності стало
обов'язковим. На відміну від зарубіжної прак&
тики, де складання не фінансової звітності
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практикує понад 3/4 усіх компаній, в Україні у
2018 році її готували всього 13% суб'єктів гос&
подарювання [10].
Окрема частина науковців, зокрема Ю. Орел
[9, с. 87—93], О. Кіреєва [6] та інші характер&
ною ознакою соціального підприємства визна&
чають наявність певного юридичного статусу,
тобто закріплення цього моменту в установчих
документах. На наш погляд, такий підхід недо&
статньо аргументований, адже в Україні доте&
пер поняття соціального підприємництва не
закріплене у правовій базі, що не перешкоджає
йому розвиватись на практиці. Соціальні
підприємства можуть мати різну організацій&
но&правову форму — вони можуть бути засно&
вані неурядовими громадськими організаціями,
неприбутковими установами та ін. За позицією
Ф. Спреклі, соціальним підприємством є така
організація, яка перебуває у спільній власності
та контролі її членів, базується на принципах
рівної частики власності. Комерційна діяль&
ність такого підприємства покликана збільшу&
вати суспільний добробут чи продукувати еко&
логічні вигоди [12]. Відтак організаційно&пра&
вову форму підприємства чи склад його заснов&
ників, на наш погляд, недоречно розглядати як
одну з ознак соціального підприємства, адже
вони не розкривають його відмінностей від тра&
диційних форм організації підприємницької
діяльності.
У світовій практиці функціонують кілька
основних моделей соціального підприємницт&
ва — підтримки підприємців, працевлаштуван&
ня, фінансування послуг, посередника на рин&
ку та інші. На наш погляд, відповідно до голов&
ної місії діяльності найбільшу перспективу для
розвитку в Україні мають два типи соціальних
підприємств:
— тип "працевлаштування": підприємство,
головна місія якого полягає у забезпеченні
зайнятості для представників цільової кате&
горії населення, яка не може створити кон&
куренцію на ринку праці та потребує допо&
моги (жінки, які зазнали сімейного насиль&
ства; безпритульні; внутрішньо переміщені
особи; наркомани тощо). Розвиток цього
типу соціального підприємництва винятково
важливий з огляду на безпрецедентні масш&
таби міграції населення через бойові дії на
Сході України);
— тип "фінансування послуг": місія підприє&
мства полягає у спрямуванні отриманого при&
бутку (в повному обсязі або частково) на реа&
лізацію соціальних ініціатив (підтримку людей
з інвалідністю, забезпечення діяльності за&
кладів для безпритульних та інше).
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Відсутність у правовому полі формалізова&
них критеріїв ідентифікації соціальних під&
приємств не дає можливості достовірно оціни&
ти рівень їхнього розвитку в Україні. Через це
показники кількості соціальних підприємств у
різних джерелах кардинально різняться. Для
прикладу, посилаючись на дані спеціалізованих
веб&ресурсів, Т. Лункіна та Г. Іваненко визна&
чають кількість таких підприємств у 46,3 тис. од.
[8, с. 145], експерти проєкту "EU4Youth — Роз&
криття потенціалу молодих соціальних підпри&
ємців в Молдові та Україні" оцінюють цей по&
казник на рівні 1 тис. підприємств [11], а В. Ки&
фяк і Л. Малиш — всього 0,7 тис одиниць [5,
с. 278]. В окремих наукових розробках до соц&
іальних підприємств в Україні зараховують
навіть ті, що використовують працю осіб з інва&
лідністю і де вони складають понад половину
штатної чисельності, або ж підприємства, зас&
новані товариствами людей з інвалідністю. За
даними ГО "Егаліте Інтернейшнл" понад трети&
ну існуючих в Україні соціальних підприємств
ставлять за головну мету діяльності працевлаш&
тування громадян з числа вразливих груп на&
селення, 1/4 — генерацію прибутку для забез&
печення статутної діяльності громадської
організації, а кожне п'яте соціальне підприєм&
ство — отримання прибутку для надання по&
слуг соціального спрямування [4].
Узагальнюючи наведені дані, можемо кон&
статувати, що попри вагомі перспективи, со&
ціальне підприємництво в Україні поки не отри&
мало значного розвитку, в основі чого лежить
дія формальних та неформальних бар'єрів, не&
розвиненість інституційного середовища його
функціонування. Найперше, відсутність право&
вого оформлення соціальних підприємств, ви&
значення цього поняття у правовій базі зумов&
лює нерозуміння його сутності у владних ко&
лах, у бізнес&середовищі та громадськістю.
Правове поле діяльності підприємств, які за
своїми ознаками можуть бути зараховані до
соціальних, в Україні формують загальні нор&
мативно&правові акти господарського законо&
давства (Цивільний та Господарський кодекси),
Закон України "Про основи соціальної захище&
ності людей з інвалідністю в Україні". Останній
передбачає застосування податкових пільг для
підприємств за умови дотримання ними низки
критеріїв. Окремо необхідно відзначити Закон
України "Про соціальні послуги", який визна&
чає умови участі недержавних організацій у
постачанні відповідних послуг у межах соціаль&
ного замовлення.
Серед неформальних бар'єрів, які стриму&
ють розвиток соціального бізнесу, є слабка
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інформованість вітчизняного суспільства про
його переваги, недостатній рівень фахової
підготовки персоналу донорських організацій,
які проводять конкурси соціальних проєктів.
Внаслідок цього, частина тренінгів з розвитку
соціального підприємництва є недостатньо
практичними та мають формальний характер.
Зазвичай, програми розвитку соціальних
підприємств спрямовані на заснування їх гро&
мадськими організаціями, а не конкретними
підприємцями. Враховуючи усталену орієнта&
цію вітчизняних громадських організацій ви&
ключно на "проїдання" грантових та меценатсь&
ких коштів, більшість із них не зацікавлені в
ефективності функціонування заснованого
ними підприємства. Активісти неурядових
організацій також здебільшого не володіють
навиками успішного ведення бізнесу, а тому
засновані соціальні підприємства нерідко вияв&
ляються нежиттєздатними, неспроможними
вижити у ринковому середовищі. Як зазначає
Б. Косович, серед ключових причин слабкого
розвитку соціального підприємництва в Україні
є також страх перед ризиком, нестача досвіду і
навиків залучення фінансових ресурсів, недо&
статній рівень фінансової підтримки з боку дер&
жави [7, с. 80]. Не останню роль у стримуванні
розвитку соціальних підприємств відіграють
усталені стереотипи щодо виключної відпові&
дальності держави за вирішення соціальних
проблем, інертність громадськості та тотальна
недовіра до суб'єктів господарювання, які дек&
ларують соціальні цілі своєї діяльності.
Впродовж останніх років серед науковців та
практиків тривають дискусії щодо доцільності
правової регламентації соціального підприєм&
ництва через ухвалення профільного закону.
Необхідність розробки такого закону визнають
як представники органів влади, так і вагома ча&
стина вчених. Однак, на думку експертів проєк&
ту "EU4Youth — Розкриття потенціалу моло&
дих соціальних підприємців в Молдові та Ук&
раїні" реалізація такої ініціативи містить ризик
надмірної регуляції соціального підприємниц&
тва, створення штучних бар'єрів у формі
дріб'язкових критеріїв визнання, умов відкрит&
тя, діяльності й закриття таких підприємств,
прискіпливого державного контролю [11]. Вод&
ночас повна лібералізація правового поля
діяльності таких підприємств також неприй&
нятна, адже стримує розвиток соціального
підприємництва і створює сприятливе середо&
вище для маніпуляцій та зловживань. Виріши&
ти цю дилему можливо через введення соціаль&
ного підприємництва як окремої організацій&
но&правової форми підприємницької діяльності
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у чинне правове поле. Це створить умови для
об'єктивного оцінювання масштабів розвитку
соціального підприємництва, розвитку інститу&
ційних та економічних механізмів його стиму&
лювання.
Щодо механізмів стимулювання розвитку
соціального підприємництва, то у науковому й
експертному середовищі з цього приводу три&
вають дискусії. У наукових джерелах таке сти&
мулювання найперше пов'язують із наданням
для соціальних підприємств податкових пільг,
прецедент чого уже існує в Україні для під&
приємств, заснованих товариствами осіб з інва&
лідністю. Однак ризиком такої форми підтрим&
ки соціального підприємництва є її використан&
ня у схемах агресивного податкового плану&
вання та мінімізації податкових зобов'язань,
що може дискредитувати саму ідею розвитку
цієї організаційної форми ведення підприєм&
ницької діяльності. Враховуючи дефіцитний
стан державних фінансів, сумнівними є ідеї
щодо фінансової підтримки соціальних під&
приємств у формі грантів за бюджетними цільо&
вими програмами або створення спеціалізова&
них фінансових інституцій. Більш прийнятним,
на наш погляд, є використання інших форм пря&
мої та непрямої підтримки соціального бізне&
су, зокрема через програми сприяння його
пільговому кредитуванню, розширенню досту&
пу до участі у публічних закупівлях та оренди
державного і комунального майна. Значні пер&
спективи має підтримка соціального бізнесу
через його маркетинг, залучення до співпраці
з крупними підприємствами за схемами аут&
сорсингу. Не менш важливою у питанні акти&
візації розвитку соціального підприємництва
має стати його суспільна підтримка через по&
ширення інформації про переваги такої орга&
нізаційної форми підприємницької діяльності,
їх всебічну правову та консультаційну допо&
могу.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Отже, попри не сформованість інституцій&
ного середовища його функціонування, со&
ціальне підприємництво в Україні має вагомі
перспективи, слугує реальною альтернативою
бюджетному фінансуванню соціальних потреб,
сприяє підвищенню громадянської свідомості
й активності суспільства, об'єднанню людей
навколо ідеї вирішення соціальних проблем і
забезпечення добробуту для кожного. Однак
відсутність правової регламентації цієї форми
підприємницької діяльності ускладнює аналіз
тенденцій її розвитку, стримує розробку ме&
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ханізмів стимулювання. Зважаючи на концеп&
туальний характер ініціатив щодо розбудови
механізмів стимулювання розвитку соціально&
го підприємництва в Україні, перспективами
подальших наукових розробок у цьому напрямі
є грунтовне дослідження переваг, ризиків та
ефективності застосування різних бюджетної,
кредитної та інших форм підтримки соціально&
го бізнесу, а також нефінансових механізмів
його стимулювання.
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MARKETING COMPONENT IN THE DEVELOPMENT OF THE BUDGET OF ENTERPRISES
Визначено, що бюджет є ефективним засобом планування і контролю доходів і витрат підприємства, а також забезL
печує відповідність витрат доходам для запобігання дефіциту фінансових ресурсів або відволікання їх з обороту.
Визначено, що бюджетування як управлінська технологія спрямоване на розроблення та підвищення саме фінанL
совоLекономічної обгрунтованості різноманітних управлінських рішень.
Систематизовано поняття зведеного бюджету, що включає в себе дві сфери: операційну та фінансову, кожна з
яких має свої власні підбюджети. Бюджет продаж та маркетинговий бюджет відносяться до операційного бюджету.
Запропоновано виділити окрему агреговану складову бюджету підприємства: бюджет маркетингу, що об'єднає
всі маркетингові складові, що задіяні під час складання бюджету підприємства.
Узагальнено визначення маркетингового бюджету.
Запропоновано здійснювати складання маркетингового бюджету на основі показників цільового прибутку з виL
діленням таких етапів: оцінка сукупного обсягу ринку на майбутній рік, прогноз ринкової частки на майбутній рік,
прогноз обсягу продаж на майбутній рік, розрахунок ціни продажу продукції; визначення суми грошових надходL
жень планового року, розрахунок собівартості товарної продукції, прогноз валового прибутку, розрахунок контL
рольного показника цільового прибутку від збуту, маркетингові витрати, отриманий результат показує, яку суму
підприємство може витратити на здійснення маркетингових заходів, розподіл маркетингового бюджету за основниL
ми елементами маркетингових витрат.
Effective enterprise management is impossible without the formation of the budget as the main tool for flexible
administration, which provides precise, complete and timely information to supervision. It is determined that any budget
is an effective means of planning and control of revenues and expenditures of the enterprise, as well as ensures fulfillment
of expenditures with revenues to prevent shortages of financial resources or divert them from circulation.
It is determined that budgeting as a management technology is aimed at developing and improving the financial and
economic viability of various management decisions. It makes it possible to plan and then give an economic assessment
of the consequences of the implemented procedures, manage the financial results of both the enterprise as a whole and
individual business units in particular, determine the directions, scale and velocity of its development, expressed in
financial indicators.
The concept of the consolidated budget is systematized, which includes two areas, operational and financial, each of
which has its own subLbudgets. Each of the subLbudgets consists of separate but interrelated budgets, and the number
and type of individual budgets will differ depending on the type and size of the enterprise. The sales budget and marketing
budget refer to the operating budget.
It is proposed to allocate a separate aggregate component of the enterprise budget — the marketing budget, which
combines all the marketing mechanisms involved in the preparation of the enterprise budget.
The definition of the marketing budget is generalized — it is the company's costs for market research, information
communication with customers and ensuring the competitiveness of the product, as well as the organization of the
movement of goods and sales network.
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It is proposed to compile a marketing budget based on indicators of target profit with the following stages: assessment
of the total market volume for the next year, market share forecast for the next year and sales forecast for the next year,
calculation of sales prices; determination of the amount of cash receipts for the planned year, calculation of the cost of
goods, gross profit forecast, calculation of the target indicator of sales profit, marketing costs, the result shows how much
the company can spend on marketing activities, distribution of marketing budget on the main elements of marketing costs.

Ключові слова: бюджетування діяльності суб'єктів господарювання, операційний бюджет,
фінансовий бюджет, прогноз обсягу продаж, бюджет витрат на збут, маркетинговий бюджет.
Key words: business budgeting, operating budget, financial budget, sales forecast, sales budget,
marketing budget.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Останнім часом відбулися структурні, май&
нові та правові зміни у галузі вітчизняної промис&
ловості, що викликають необхідність стратегіч&
но орієнтовані програми розвитку промислових
підприємств доповнювати бюджетуванням.
Представляючи собою специфічний підхід до
організації управління господарсько&фінансо&
вою діяльністю підприємства, воно забезпечує
повну участь усіх підрозділів підприємства у про&
цесах становлення комплексних планів на основі
своєчасної та достовірної інформації про стан
розробки і впровадження бюджетних систем пла&
нування і звітності. Бюджетування стає дуже
популярною управлінської технологією, адже все
більше підприємств прагнути до системного про&
єктування своїх фінансових перспектив. Основ&
ним інструментом такого проєктування є систе&
ма бюджетів підприємства. Механізм бюджетно&
го планування доходів і витрат використовуєть&
ся для забезпечення економії грошових коштів,
більшої оперативності в управлінні цими засоба&
ми, зниження непродуктивних витрат і втрат, а
також для підвищення достовірності планових
показників. Сьогодні бюджетування — це інстру&
мент сучасного керівника, що дозволяє підвищи&
ти ефективність роботи підприємства, один з го&
ловних важелів управління ним.
Процес бюджетування починається зі скла&
дання бюджету продаж. Бюджет продаж, із
врахуванням впливу показників бюджету ви&
трат на збут продукції, є вихідною базою всьо&
го процесу бюджетування, основою складан&
ня всіх інших бюджетів за структурними
підрозділами і зведеного бюджету підприєм&
ства, саме тому важливо виявити величину
впливу маркетингової складової під час роз&
роблення консолідованого бюджету суб'єкта
господарювання.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у розробку теоретичних
основ та практичного застосування засад бюд&
Передплатний індекс 21847

жетування на підприємстві зробили такі вітчиз&
няні та зарубіжні науковці: Р. Акофф, Л. Ба&
тенко [8], К. Бенкс [12], М. Білик, І. Бланк [1],
В. Бочаров, Ф. Бутинець, С. Голов [3], І. Зятков&
ський, М. Еванс, С. Онищенко [8], А. Сердюк
[8], П. Стецюк, Е. Фарбей [10] та інші. Однак
багато проблем організаційно&методичного за&
безпечення бюджетування загалом та марке&
тингових складових бюджету підприємства
зокрема залишаються невирішеними у зв'язку
з тим, що практичне застосування цього сучас&
ного інструменту управління пов'язано з пев&
ними труднощами та потребує врахування спе&
цифіки підприємства, галузі його діяльності,
розмірів, технічного оснащення тощо.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ефективне управління підприємством не&
можливе без формування бюджету як основ&
ного інструменту гнучкого управління ним, що
забезпечує точною, повною та своєчасною
інформацією керівництво. Бюджет є ефектив&
ним засобом планування і контролю доходів і
витрат підприємства, а також забезпечує
відповідність витрат доходам для запобігання
дефіциту фінансових ресурсів або відволікан&
ня їх з обороту. Оскільки маркетингова скла&
дова є основою для складання бюджету під&
приємства, виникла необхідність дослідити її
вплив на формування показників консолідова&
ного бюджету підприємства.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Потреба у впровадженні системи бюджету&
вання пов'язана з тим фактом, що будь&яке
підприємство не може прогнозувати своє дов&
готермінове функціонування без здійснення
стратегічного та поточного планування своєї
фінансово&господарської діяльності. Система
планів підприємства охоплює всі його струк&
турні підрозділи та відображає ті заходи та дії,
що дадуть можливість забезпечити досягнен&
ня цілей, визначених його керівництвом. Влас&
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ників та вище керівництво цікавлять вирішен&
ня питань, що пов'язані з отриманням заплано&
ваних фінансових результатів, вони залежать
від рівня капіталізації, прибутковості, лік&
відності, рентабельності підприємства тощо. З
іншого боку, кожен підрозділ підприємства
виконує свої функції, що не завжди можна без&
посередньо оцінити кінцевими фінансовими
показниками. Наприклад, плани виробничих
підрозділів передусім відображатимуть запла&
новані обсяги виробництва продукції певного
рівня якості в натуральному вимірі; плани мар&
кетингової служби — проведення рекламних і
промо&акцій, участь у виставках; плани ремон&
тної служби — кількість і працемісткість ре&
монтних робіт для підтримання устаткування
у належній формі. Яким чином звести всі ці
різноманітні плани і визначити їхній вплив на
єдиний кінцевий результат діяльності підприє&
мства? Як узгодити цілі, часто конфліктуючі,
різних підрозділів? Саме для цього й складаєть&
ся бюджет [8, с. 15].
У різних джерелах, зокрема [1; 3; 4], наво&
дяться різні визначення бюджету. Одне з най&
поширеніших — таке: бюджет — це план суб'єк&
та господарювання на певний період часу, ви&
ражений у кількісних, переважно фінансових
показниках. Тобто бюджет підприємства пока&
зує, які будуть отримані доходи від запланова&
ної діяльності всіх підрозділів по досягненні
встановлених цілей, які при цьому будуть по&
несені затрати і які фінансові результати одер&
жить підприємство. Бюджет розглядається як
економічний прогноз, як основа для контролю
результатів діяльності підприємства і його
підрозділів, як засіб координації, як основа для
постановки завдань, як засіб делегування по&
вноважень [2, с. 194—195].
Бюджет формується за допомогою про&
цесів бюджетування. Цей термін означає про&
цес підготовки бюджету і здійснення контро&
лю за його виконанням. Сучасна концепція
бюджетування розглядає його, з одного боку,
як процес складання і контролю бюджетів, а з
іншого — як управлінську технологію, спрямо&
вану на розроблення та обгрунтування управ&
лінських рішень [8, с. 16].
Бюджетування як процес — це послідовні
дії з розроблення, виконання, контролю та ана&
лізу бюджету з подальшим можливим корегу&
ванням як планів, так і цілей підприємства. Бюд&
жетування як управлінська технологія спрямо&
ване на розроблення та підвищення саме фінан&
сово&економічної обгрунтованості різнома&
нітних управлінських рішень. Воно дає мож&
ливість спланувати, а потім дати економічну
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оцінку наслідкам запроваджених заходів, управ&
ляти фінансовими результатами як підприємства
загалом, так і окремих бізнес&підрозділів, визна&
чати напрями, масштаби і темпи його розвитку,
виражені у фінансових показниках (обсягах і
джерелах фінансування як поточної діяльності,
так і різноманітних проєктів) [8, с. 16].
За цільовим призначенням бюджети поділя&
ють на операційні та фінансові [7, с. 16]. Біль&
шість підприємств складають зведений (консо&
лідований) бюджет — незалежно від його роз&
міру, галузі діяльності, організаційно&правової
форми власності. Зведений бюджет включає в
себе дві сфери, операційну та фінансову, кож&
на з яких має свої власні підбюджети. Опера&
ційний бюджет охоплює декілька сфер, що
допомагають планувати та керувати операцій&
ною діяльністю, фінансовий бюджет відобра&
жає очікування щодо надходження та витрат
готівки, включаючи грошові виплати за запла&
новані операції, купівлю або продаж активів,
оплату або фінансування позик та зміни влас&
ного капіталу. Кожен із підбюджетів скла&
дається з окремих, але взаємопов'язаних бюд&
жетів, а кількість та тип окремих бюджетів бу&
дуть відрізнятися залежно від типу та розміру
підприємства. Бюджет продаж та маркетинго&
вий бюджет відносяться до операційного бюд&
жету. Наприклад, бюджет продажів передба&
чає очікувані продажі для кожного кварталу.
Бюджет витрат матеріалів використовує інфор&
мацію з бюджету продажів для обчислення
кількості одиниць сировини та матеріалів, не&
обхідних для виробництва. Ця інформація ви&
користовується в інших бюджетах, як&от: бюд&
жет сировини та матеріалів, який планує, коли
будуть придбані матеріали, скільки їх буде
придбано та скільки цей матеріал повинен кош&
тувати. Операційні та фінансові бюджети по&
в'язані в рамках основного бюджету [11].
Операційний бюджет складається з: бюдже&
ту реалізації продукції; виробничого бюджету;
бюджету виробничих запасів; бюджету вико&
ристання матеріалів (або прямих витрат на ма&
теріали); бюджету виробництва продукції; бюд&
жету загальновиробничих витрат; бюджету
трудових витрат; бюджету комерційних витрат
(витрат на збут); бюджету загальних і адмі&
ністративних витрат; прогнозного звіту про
прибутки і збитки.
Фінансовий бюджет включає в себе: бюджет
капітальних витрат (інвестиційний бюджет),
бюджет руху грошових коштів та прогнозний
баланс.
Операційний бюджет відображає заплано&
вані операції на майбутній плановий період для
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 15, 2021
окремого функціонального підрозділу або
підприємства в цілому. У процесі його підготов&
ки прогнозовані обсяги продажів і виробницт&
ва трансформуються в кількісні оцінки доходів
і витрат для кожного з діючих підрозділів під&
приємства.
Прогноз обсягу продаж — це необхідний
попередній етап роботи з підготовки бюджету
продаж. Прогноз обсягу продаж перетво&
рюється в бюджет продаж у тому випадку,
якщо керівництво підприємства вважає, що
прогнозований обсяг продаж може бути досяг&
нутий. При підготовці бюджету продаж необ&
хідно враховувати рівні обсягу продаж за по&
передні періоди і проаналізувати ряд макроеко&
номічних чинників, кожен з яких може суттєво
вплинути на обсяг продажів і його залежність
від прибутковості продукції. Надійність про&
гнозу продажів підвищується в результаті ви&
користання комбінацій експертних і статистич&
них методів. Бюджет продажів — важливий
крок у складанні основного бюджету; оцінка
обсягу продажів впливає на всі наступні бюд&
жети. Бюджет продаж відображає місячний
або квартальний обсяг продажів у натуральних
і в вартісних показниках. Бюджет продаж скла&
дається з урахуванням: рівня попиту на продук&
цію підприємства, географії збуту, категорій
покупців, сезонних факторів. Бюджет продаж
включає в себе очікуваний грошовий потік від
продажів, який в подальшому буде включено і
в дохідну частину бюджету потоку грошових
коштів. Для прогнозу грошових надходжень від
продаж необхідно враховувати коефіцієнти
інкасації, що показують, яка частина відванта&
женої продукції буде оплачена в перший місяць
(місяць відвантаження), у другій і т.д., з ураху&
ванням коригування на безнадійні борги.
Бюджет витрат на збут — плановий доку&
мент, у якому наведено постійні зміни, пов'я&
зані із збутом продукції в бюджетному періоді.
Цей бюджет складається, виходячи з бюджету
продажу і включає в себе агрегований показ&
ник постійних та змінних витрат на збут. Змінні
витрати на збут (комісійні) визначають як до&
буток запланованого обсягу продажу (в грив&
нях) та ставки змінних витрат на збут (комісій&
них) (у відсотках). Постійні витрати на збут
включають у себе заробітну плату співробіт&
ників відділу маркетингу, витрати на рекламу
та інші способи просування продукції на рин&
ку, амортизаційні відрахування, витрати на
відрядження та інші витрати, що пов'язані із
реалізацією продукції підприємства [6, с. 16].
Пропонуємо виділити окрему агреговану
складову бюджету підприємства — бюджет
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маркетингу, що об'єднає всі маркетингові скла&
дові, що задіяні під час складання бюджету під&
приємства.
Маркетинговий бюджет — це витрати під&
приємства на проведення ринкових дослід&
жень, інформаційний зв'язок з покупцями і за&
безпечення конкурентоспроможності продук&
ту, а також організацію руху товару і мережі
збуту продукції. Попри те, що маркетинговий
бюджет зазвичай займає значну частину всіх
витрат суб'єкта господарювання, без витрат на
маркетинг у сучасних умовах підприємству
буде важко забезпечити продаж своєї про&
дукції та отримати прибуток [12].
Так, наприклад, у США, витрати на розроб&
ку і виведення на ринок нового товару розпо&
діляються наступним чином: на фундамен&
тальні дослідження виділяється 3—6% кошто&
рисних витрат, на прикладні НДДКР 7—18%, на
підготовку технологічного обладнання і, якщо
необхідно, будівництво нових підприємств 40—
60%, на налагодження серійного виробництва
5—16%, на рекламу, стимулювання продажів,
організацію руху товару і збутової мережі 10—
27%. Якщо відносити рекламні витрати до суми
прибутку, то вони, як правило, вище 15%, а у
багатьох фірм лежать в межах 30—42% при
стійкому положенні на ринку і досягають іноді
450% при впровадженні на новий ринок [5,
с. 389].
Формування маркетингового бюджету є
складним прогнозним завданням з великою
кількістю чинників, що необхідно враховувати.
Фактори знаходяться в нелінійній взаємодії з
маркетинговими рішеннями підприємства, що
слід враховувати при формуванні бюджету.
Саме через складність процедури у визначенні
маркетингового бюджету дуже значиму роль
грає досвід менеджменту компанії і аналіз мар&
кетингових витрат конкурентів.
М. Еванс пропонує шість кроків до розроб&
ки маркетингового бюджету:
1. Знати свою послідовність продажів. Ство&
рення ефективного маркетингового бюджету
вимагає глибокого занурення у послідовність
продажів, де будуть відстежуватися результа&
ти протягом усього циклу доходу, від потен&
ційного клієнта до клієнта. Збір цих даних із
програмного забезпечення для автоматизації
маркетингу або CRM робить цей процес віднос&
но простим: скільки відвідувань сайту на
місяць? Скільки потенційних клієнтів з'являєть&
ся на місяць? Скільки потенційних клієнтів пе&
ретворюється на клієнтів (SQL)? Яка вартість
генерації цих SQL? (наприклад, розробка веб&
сайтів, створення контенту, переданого на за&
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мовлення, оплата за клік, час, витрачений мар&
кетингом та / або продажами на залучення цих
потенційних клієнтів тощо).
2. Визначити операційні витрати: скільки
витрачено часу та праці для встановлення кон&
тактів, чи має персонал підприємства пропуск&
ну здатність, необхідну для виконання цієї ро&
боти, чи буде створювати потрібно додатковий
штат разом із відповідними витратами на ви&
плати працівникам, скільки це коштувало б,
якщо найняти маркетингове агентство?
3. Встановлення маркетингового бюджету
на основі бізнес&цілей. Визначення бізнес&
цілей: які бізнес&цілі підприємства на квартал
рік? Скільки контактів потрібно виконати ко&
манді продаж, виходячи з їхніх ставок, щоб
вплинути на дохід, достатній для досягнення
цих цілей? Для підприємств, що мають дохід
менше 5 мільйонів доларів, зазвичай 7—8% до&
ходів розподіляється на маркетинг, це витрати
на розробку бренду, такі як вебсайти, блоги,
забезпечення продаж та витрати на просуван&
ня, а також на кампанії, рекламу та інші захо&
ди. Не варто базувати маркетинговий бюджет
просто на тих коштах, що залишилися після
покриття всіх інших витрат.
4. Позиціонування маркетингу як інвес&
тиції, а не як витрати. Найчастіше маркетингові
бюджети доводяться керівництвом підприєм&
ства, де маркетингові групи вважаються цент&
рами витрат, а маркетинговий бюджет сприй&
мається як витрати. Таким чином підприємства
розглядають минулорічні маркетингові витра&
ти та приймають рішення про те, чи хочуть вони
витратити більше або менше. Натомість марке&
тинговий бюджет слід розглядати як інвести&
цію, що принесе кількісну та встановлену рен&
табельність інвестицій з часом.
5. Визначення стадії зростання. Якщо
підприємство перебуває в режимі зростання, то
йому доведеться швидше приносити дохід на
найвищому рівні, тому є можливість здійснити
більш глибокі інвестиції в більшу кількість
швидких методів маркетингу.
6. Розуміння поточних та майбутніх тен&
денцій. Розуміння поточних та майбутніх тен&
денцій маркетингу також може допомогти
орієнтуватися в процесі бюджетування. При
встановленні маркетингового бюджету важли&
во застосовувати різні технології до маркетин&
гової діяльності підприємства, щоб не відста&
вати від темпів галузевих змін [13].
Реклама — це захід, що вимагає значних
витрат коштів. Вона являє собою одну з видат&
кових статей підприємства і, висловлюючись
мовою фінансів, за своєю суттю не відрізняєть&
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ся від будь&якого іншого способу здійснення
корпоративних витрат. Підприємство здійснює
такі витрати, бо йому доводиться це робити, а
також у розрахунку на те, що ці вкладення з
часом окупляться. Таким чином, підприємство
проводить оцінку витрат з точки зору собівар&
тості реклами та ефективності її результатів.
Позиція більшості підприємств у цьому питанні
визначається їх фінансовим становищем, а та&
кож виробленими орієнтирами і інструкціями
щодо майбутніх витрат. Таким чином, рекламо&
давцю необхідно задати собі наступні питання:
чи виправдані заплановані витрати, чи варто по&
годжуватися на них, чи потрібно проводити їх
зараз, чи становлять вони достатню цінність за
гроші і чи вдасться відшкодувати цю цінність
пропорційно здійсненим витратам? Всі ці мож&
ливості претендують на частину фінансів під&
приємства, і реклама повинна виправдовувати
себе в порівнянні з іншими способами витра&
чання грошових коштів в тій же мірі, як і будь&
який інший. Крім того, необхідно врахувати в
бюджеті такі важливі фактори, як заходи щодо
організації громадської думки і стимулювання
збуту. На додаток до реклами в засобах масо&
вої інформації багато підприємств також реа&
лізують великомасштабні програми по форму&
ванню громадської думки і просування товарів
на ринок. Чи потрібно складати окремі бюдже&
ти для кожної з таких програм? На практиці
більшість підприємств складають загальний
маркетинговий бюджет, що охоплює всі цілі
маркетингу — рекламу в засобах масової
інформації, зв'язки з громадськістю, види рек&
лами, що передбачають пряму відповідь спожи&
вача, стимулювання збуту, телефонний марке&
тинг, інтернет і так далі — тобто сукупність всіх
заходів, що так чи інакше пов'язані з маркетин&
гом [10, с. 189].
Бюджет маркетингу — це один з розділів
зведеного бюджету підприємства, в якому в
уточненій формі в розрізі складових комплек&
су маркетингу будуть наводитися суми витрат,
доходів і прибутку від маркетингової діяль&
ності підприємства. Суть розробки бюджету
полягає в перетворенні всіх маркетингових дій
і зусиль у витрати з подальшою їх окупності з
отриманих доходів і виручки. Складання бюд&
жету маркетингу дозволить чітко розставляти
пріоритети між цілями і стратегіями маркетин&
гової діяльності, приймати рішення по опти&
мальному розподілу ресурсів і здійснювати
ефективний контроль.
Мета складання маркетингового бюджету —
це раціональний розподіл ресурсів, що приво&
дить до досягнення фінансових і маркетинго&
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вих цілей. Бюджет маркетингу формується та&
ким чином, щоб була можлива реалізація про&
дукції і отримання грошових коштів від неї, у
розмірах, що покрили б виробничі та збутові
витрати і принесли максимальний прибуток
компанії. Маркетинговий бюджет формується
одночасно з бюджетами інших функціональних
підрозділів підприємства. Окремо він не роз&
глядається, оскільки всі витрати підприємства
взаємопов'язані і тільки при спільній роботі всіх
служб можна домогтися оптимального розпо&
ділу коштів на різні дії і заходи.
Проєктування надходжень від продаж
грунтується на таких видах прогнозів:
— обсяги продаж за періодами — ці дані
подаються як тимчасова функція, щоб проде&
монструвати очікуване зростання і сезонність.
Нерідко корисними виявляються множинні
прогнози обсягів продажів. Зазвичай даються
консервативні, тобто найімовірніші, і оптимі&
стичні прогнози;
— обсяги продаж у розрізі продуктів і по&
слуг — якщо розробляється програма марке&
тингу, що містить багато продуктів, доцільно
відобразити обсяги продажів по кожному най&
менуванню окремо, бо це дає можливість оці&
нити відносну ефективність кожного виду про&
дукції. Кожен вид продукції слід показати у
світлі його особливостей — роздрібні продажі,
сервісне обслуговування, консалтинг та ін.;
— обсяги продаж по групах споживачів —
занадто багато зусиль підприємства витрача&
ють на заходи, що спрямовані на споживача,
або замість цього вони витрачають зусилля на
спроби охопити певну цільову аудиторію. На&
приклад, якщо цільова аудиторія продукції
підприємства — старші споживачі, маркетин&
гові гроші, витрачені на кампанії в соціальних
мережах, можуть бути неефективними для їх
охоплення, тому необхідно зосередитися на
своїй аудиторії, на яку форму спілкування вона
найімовірніше реагує і яким має бути взаємо&
зв'язок;
— частка ринку — визначення відсотка від
загального обсягу продажів на ринку, який
компанія планує забезпечити своїми силами.
Розглянемо методи розробки маркетинго&
вого бюджету:
— фінансування від можливостей — поля&
гає у встановленні бюджету виходячи з поточ&
них можливостей підприємства, застосовуєть&
ся компаніями, що орієнтовані на виробницт&
во, а не на споживача (інша назва цієї методи&
ки — фінансування за залишковим принципом);
— метод прейскуранта — маркетинговий
бюджет формується на основі даних про очі&
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кувані обсяги продаж, сукупних витрат і пла&
нової суми цільового прибутку. В цьому випад&
ку бюджет маркетингу — це різниця між сумою
валового прибутку і цільового прибутку. Вало&
вий прибуток визначається обсягом продаж за
мінусом змінних і постійних витрат;
— метод фіксованого відсотка — заснова&
ний на визначенні частки від торішнього або
запланованого обсягу продаж. Це найпрості&
ший, але суб'єктивний метод, оскільки не вра&
ховуються тенденції ринку, а величина відсот&
ку встановлюється керівництвом;
— метод конкурентного паритету — рівень
маркетингових витрат встановлюється на рівні
витрат, близьких до витрат конкурентів на рин&
ку, але точно визначити розмір маркетингово&
го бюджету конкуруючих підприємств малой&
мовірно, крім того, обраний за зразок бюджет
може не відповідати цілям підприємства;
— метод максимальних витрат — передба&
чає витрачання максимальних коштів на мар&
кетинг. У цьому випадку ігнорується оптиміза&
ція діяльності, що може привести до фінансо&
вих труднощів;
— метод мета&завдання — будується на
основі калькуляції витрат від реалізації марке&
тингових заходів, будь&яка маркетингова дія
повинна відповідати поставленим цілям, а ви&
трати співвідноситися з очікуваними вигодами;
— метод маржинального доходу — засно&
ваний на зверненому в минуле аналізі резуль&
татів діяльності компанії, за підсумками дано&
го дослідження виявляються фактичні залеж&
ності між змінами обсягу продажів і витрата&
ми на маркетинг;
— метод обліку програми маркетингу —
поєднання двох попередніх методів. Він перед&
бачає ретельний аналіз витрат на досягнення
цілей в порівнянні з витратами при інших мож&
ливих поєднаннях маркетингових засобів [9].
Складання маркетингового бюджету на
основі показників цільового прибутку пропо&
нуємо здійснювати з виділенням етапів, відоб&
ражених на рисунку 1.
Пропонуємо здійснювати складання марке&
тингового бюджету підприємства в рамках на&
ступної послідовності: оцінка сукупного обся&
гу ринку на майбутній рік (формується шляхом
зіставлення темпів зростання та обсягів ринку
у поточному та минулих роках); прогноз рин&
кової частки на майбутній рік (збереження ча&
стки ринку, розширення ринку, вихід на новий
ринок); прогноз обсягу продаж на майбутній
рік (якщо частка ринку становить n відсотків, а
прогнозований загальний обсяг ринку в нату&
ральних одиницях дорівнює t одиниць, то роз&
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Рис. 1. Етапи складання маркетингового бюджету на основі показників цільового прибутку
Джерело: узагальнено авторами на основі [5; 9; 12].

рахунковий обсяг реалізації продукції складе
X одиниць); розрахунок ціни продажу про&
дукції; визначення суми грошових надходжень
планового року (визначається множенням об&
сягу продаж на ціну за одиницю продукції);
розрахунок собівартості товарної продукції
(визначення суми постійних і змінних витрат);
прогноз валового прибутку (різниця між вало&
вою виручкою (доходом) і валовою собівар&
тістю реалізованої продукції); розрахунок кон&
трольного показника цільового прибутку від
збуту (відповідно до запланованого значення
коефіцієнту рентабельності); маркетингові вит&
рати (визначаються як різниця між сумами
валового прибутку і цільового прибутку за пла&
ном. Отриманий результат показує, яку суму
підприємство може витратити на здійснення
маркетингових заходів з урахуванням витрат на
оподаткування); розподіл маркетингового
бюджету за основними елементами маркетин&
гових витрат.
Планування бюджету маркетингу на основі
показників цільового прибутку може забезпе&
чити достатній, але не завжди максимальний
прибуток. Оптимізація прибутку вимагає чітко&
го розуміння взаємозв'язку між обсягом про&
дажів і компонентами макретінг&міксу. Для за&
безпечення даного взаємозв'язку використо&
вується функція реакції збуту. Під функцією
реакції збуту розуміється прогноз можливого
обсягу продаж протягом конкретного періоду
часу при різних рівнях витрат на один або
кілька складових комплексу маркетингу 4Р.
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Вона показує, що чим більше підприємство
вкладає коштів у маркетинг протягом певного
проміжку часу, тим вище очікуваний обсяг
реалізації продукції.
ВИСНОВКИ

Враховуючи здійснений аналіз наукових
джерел можемо зробити висновок, про не&
обхідність впровадження в бюджетування
підприємств в частині операційного бюджету
маркетингового бюджету, як дієвого інстру&
менту раціонального розподілу ресурсів
суб'єкта господарювання, що дасть можливість
досягти як маркетингових, так і фінансових
цілей. Пропонуємо для покращення фінансо&
вих результатів від продаж продукції впрова&
дити в систему бюджетів підприємства марке&
тинговий бюджет у запропонованій послідов&
ності етапів його впровадження, що забезпе&
чить одержання обгрунтованої суми коштів, які
суб'єкт господарювання зможе виділити на ве&
дення маркетингової діяльності, оперативної
інформації про характер і причини відхилень,
дасть можливість їх контролювати та прийма&
ти рішення щодо регулятивних заходів.
Таким чином, впровадження в систему бюд&
жетування суб'єктів господарювання гармо&
нійно взаємопов'язаних маркетингових підбюд&
жетів дозволить досягти підвищення рівня
ефективності управління витратами на збут
продукції, стане надійним інформаційним
підгрунтям при управлінні фінансово&госпо&
дарською діяльністю підприємства.
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METHODS OF USING MEDICAL AND HEALTH TOURISM IN PRACTICE

Статтю присвячено методам використання лікувальноLоздоровчого туризму на практиці. Здійснено теоретичL
ний аналіз наявних трактувань дефініції "лікувальноLоздоровчий туризм". Наведено структуру лікувальноLоздоровL
чого туризму. Обгрунтовано концептуальні основи лікувальноLоздоровчого туризму через взаємозв'язок мети, цілей,
функцій та методів. З'ясовано, що надання послуг лікувальноLоздоровчого туризму реалізується на основі викорисL
тання бази методів: кліматотерапія, бальнеотерапія, пелоїдотерапія, фізіотерапія, дієтотерапія, термотерапія, лікуL
вальний масаж, нетрадиційні методи лікування. Проаналізовано лікувальні процедури, що входять у вартість путівL
ки таких санаторіїв Закарпаття: "Верховина", "Карпати", "Поляна", "Синяк", "Сонячне Закарпаття", "Шаян". ОбL
грунтовано важливість розвитку видових напрямів лікувальноLоздорочого туризму. Зазначено, що Міністерством
соціальної політики постійно здійснюється моніторинг надання послуг із санаторноLкурортного лікування оздоровL
чими закладами, які було обрано пільговими категоріями громадян.
The article is devoted to the methods of using medical and health tourism in practice. Theoretical analysis of existing
interpretations of the definition of "health tourism" is carried out. The structure of medical and health tourism is given.
The conceptual bases of medical and health tourism through the interrelation of the purposes, functions and methods are
substantiated. It was found that the provision of health tourism is realized on the basis of using a base of methods:
climatotherapy, balneotherapy, peloidotherapy, physiotherapy, diet therapy, thermotherapy, therapeutic massage, nonL
traditional methods of treatment. The medical procedures included in the tour price of the following sanatoriums of
Transcarpathia are analyzed: "Verkhovyna", "Karpaty", "Polyana", "Sinyak", "Sunny Transcarpathia", "Shayan". The
importance of the development of specific areas of medical and health tourism is substantiated. It is noted that the
Ministry of Social Policy constantly monitors the provision of sanatorium treatment services by health facilities that
have been selected by privileged categories of citizens.
As a result of the study it is necessary to conclude that health tourism is a type of tourism, where on the basis of own,
state or corporate funds are provided medicalLdiagnostic, rehabilitation, prevention services in areas other than permanent
residence and which have the necessary natural, material and human resources for the purpose of preventive measures,
rehabilitation, treatment of various pathologies.
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In accordance with the budget programs, sanatorium treatment of certain categories of the population is financed.
Medical tourism involves the implementation of at least one of three main groups of programs: preventive, medicalL
diagnostic and rehabilitation. In 2021, the budget program "Social Protection of Citizens Affected by the Chornobyl
Accident" for sanatorium treatment provides UAH 2,570.2 million. Models of SPALservices have features and are classified
on a culturalLgeographical basis. There are Austrian, American, German, FrenchLItalian, Eastern and Slavic SPA models.

Ключові слова: лікувально<оздоровчий туризм, методи, медичний туризм, санаторно<ку<
рортний туризм, SPA, wellness.
Key words: medical and health tourism, methods, medical tourism, sanatorium tourism, SPA,
wellness.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Концепція подорожей у галузі охорони
здоров'я сягає глибокої історії. Ще з най&
давніших часів люди подорожували у пошу&
ках м іс ц ь о з до р ов ле нн я т а лі кув а н ня .
Древні цивілізації користувались терапев&
тичним ефектом термічної медицини, тер&
мальних джерел та священних храмових
ванн. Найдавніші оздоровчі комплекси в
околицях гарячих джерел були побудовані
шумерами.
Лікувально&оздоровчий туризм є одним із
найбільш швидкозростаючих сегментів світово&
го туристичного ринку, головним джерелом
якого є Європа. За даними Асоціації медично&
го туризму, близько 14 млн людей щороку у
світі подорожують до інших країн в пошуках
медичної допомоги. Світовий ринок медично&
го туризму в 2019 р. становив 19 млрд дол. США
[3, с. 13].
Лікувально&оздоровчий туризм — це подо&
рожі, пов'язані з прагненням зберегти чи по&
кращити фізичне та внутрішнє самопочуття. Він
заснований на послабленні та профілактиці
хвороб.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

С. Галасюк, К. Галасюк висвітлювали
проблеми розвитку лікувально&оздоровчого
туризму в Україні. Авторами досліджено
термінологію, яка міститься в нормативно&
правових актах, що регламентують діяль&
ність, пов'язану з лікувально&оздоровчим
Передплатний індекс 21847

туризмом; узагальнено погляди науковців
щодо тлумачення цього терміна; проаналізо&
вано статистичну інформацію про стан ліку&
вально&оздоровчого туризму в Україні для
визначення проблем його розвитку [2].
Детермінанти медичного та лікувально&
оздоровчого spa& та wellness&туризму в світі
висвітлювали А.Г. Шульгай, О.А. Ошлянсь&
ка, В.І. Бондарчук, Ю.В. Завіднюк, І.Б. Чор&
номидз, Л.І. Добровольська, А.С. Сверстюк
[8].
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є дослідження сутності ліку&
вально&оздоровчого туризму та конкретних
методів реалізації його на практиці, що в свою
чергу забезпечує реалізацію мети та цілей по&
дорожі.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Поняття "лікувально&оздоровчий ту&
ризм" не має однозначного трактування. А.
А. Федякін в своїй роботі обгрунтовує по&
няття "лікувально&оздоровчий туризм" як
вид туризму, що спрямований на відновлен&
ня життєво важливих функцій людини і при&
значений для хворих і ослаблених людей.
Обмеження даного визначення цільовою
функцією лікувально&оздоровчий туризм
[10, с. 36].
У інших дослідженнях лікувально&оздоров&
чий туризм розглядається як подорож для
відпочинку, оздоровлення чи лікування, яку
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Мета: комплексне використання природних лікувальних
факторів і рухової діяльності в лікувальнопрофілактичних цілях

Лікувально-оздоровчий туризм

Цілі:

Функції:

Методи:







 профілактичне
оздоровлення
населення;
 реабілітація
хворих;
 анімаційнодозвільна
діяльність










лікування;
оздоровлення;
відновлення;
превенція;
відпочинок

кліматотерапія;
бальнеотерапія;
пелоїдотерапія;
фізіотерапія;
дієтотерапія;
термотерапія;
лікувальний масаж;
нетрадиційні методи лікування

Рис. 1. Концептуальні основи лікувальнооздоровчого туризму
Джерело: сформовано авторами.

здійснюють з безпосереднього використання
природних властивостей клімату, мінеральних
вод, лікувальних мулів, привабливих ландшаф&
тних та інших ресурсів з подальшою його струк&
туризацією на лікувальний і оздоровчий [2].
В.А. Набедрік виділяє в цьому явищі [6, с.
43]:
— мотивацію клієнтів щодо обстеження,
лікування і реабілітації організму, а також
профілактики захворювань;
— місцевості, відмінні від постійного місця
проживання туристів;
— наявність для цього відповідних ресурсів.
За О.В. Бабкіним, лікувально&оздоровчий
туризм передбачає переміщення резидентів і
нерезидентів у межах державних кордонів і
за межі державних кордонів на строк не менше
20 годин і не більше 6 місяців в оздоровчих
цілях, цілях профілактики різних захворювань
організму людини [1, с. 121].
Узагальнюючи викладений вище матеріал,
можна дати таке визначення лікувально&оздо&
ровчого туризму — це вид туризму, де на ос&
нові власних, державних або корпоративних
коштів надаються лікувально&діагностичні,
реабілітаційні, профілактичні послуги, в місце&
востях, відмінних від місця постійного прожи&
вання і які володіють необхідними для цього
природними, матеріальними і людськими ре&
сурсами з метою превентивних заходів, реабі&
літації, лікування різних патологій. Обгрунту&
вання цього визначення доцільно проводити із
законодавчої точки зору. Згідно із Законом Ук&
раїни "Про туризм", а саме, статті 4 знаходи&
мо, що залежно від категорій осіб, які здійсню&
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ють туристичні подорожі (поїздки, відвідуван&
ня), їх цілей, об'єктів, що використовуються або
відвідуються, чи інших ознак існують такі види
туризму: дитячий; молодіжний; сімейний; для
осіб похилого віку; для осіб з інвалідністю;
культурно&пізнавальний; лікувально&оздоров&
чий; спортивний; релігійний; екологічний (зе&
лений); сільський; підводний; гірський; пригод&
ницький; мисливський; автомобільний; само&
діяльний тощо [4]. Тобто на законодавчому
рівні чітко виділено лікувально&оздоровчий
туризму як окремий вид.
Лікувально&оздоровчий туризм має такі
джерела фінансування:
державні кошти — фінансування за раху&
нок коштів державного бюджету окремих ка&
тегорій населення: інвалідів, дітей&сиріт, учас&
ників АТО, громадян, які постраждали внаслі&
док Чорнобильської катастрофи;
корпоративні кошти — фінансування
підприємствами оздоровчих путівок для своїх
працівників;
власні кошти — заробітна плата, доходи
від цінних паперів, здачі в оренду майна, диві&
денди.
Зауважимо, що ключовим моментом тут є
"мотив поїздки", що передбачає добровільність,
свободу і усвідомленість вибору такої поїздки
в сенсі місця придбання лікувального туру, роз&
ташування курорту, форми оплати, складу,
термінів і тривалості курортних програм [1, с.
126].
Концептуальні основи лікувально&оздоров&
чого туризму передбачають наявність мети,
цілей, функцій та методів (рис. 1).
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Таблиця 1. Лікувальні процедури,
що входять у вартість путівки санаторіїв Закарпаття
Назва
Методи лікування
санаторію
Верховина Індивідуальна дієтотерапія, питне водолікування
природні мінеральні ванни, парафінові аплікації,
фізіотерапевтичні процедури, інгаляції, класичний
масаж, лікувальна фізкультура, кліматолікування,
фітотерапія
Карпати
Ванни (мінерально-хвойні, мінерально-перлинні,
мінерально-хвойно-перлинні), питне лікування
мінеральною водою в бюветі, лікувальна гімнастика
та ЛФК, озекерито-парафінові аплікації,
гальвінізація, електрофорез лікарських засобів,
діадинамотерапія, електросонтерапія,
ампліпульстерапія, дарсонвалізація, низькочастотна
магнітотерапія, короткохвильове ультрафіолетове
опромінення, лазеротерапія, масаж фітотерапія
Поляна

Синяк

Сонячне
Закарпаття

Шаян

Бальнеотерапія, дієтичне харчування за профілем
лікування, фітотерапія, парафіно-озокеритові
аплікації, процедури апаратної фізіотерапії,
лікувальна фізкультура
Загальні мінеральні (сірководневі) ванни або штучні
ванни (хвойні, хвойно-перлинні,перлинні ванни),
озокеритолікування, підводна вертикальна витяжка
хребта, суглобів, сухе витягування хребта,
лікувальні душі, апаратна фізіотерапія, інгаляції,
лікувальна фізкультура, механотерапія, масаж,
психотерапія, дієтотерапія, кліматолікування,
внутрішній прийом мінеральної сірководневої води
Дієтотерапія, питне водолікування, інгаляції,
лікувальні ванни, душі, в т.ч. душ-масаж підводний,
озокерито-парафінові аплiкацiї, апаратна
фізіотерапія, галотерапія, кліматотерапія, лікувальна
фізкультура, масаж, ароматерапiя, фонотерапія,
психотерапiя
Кліматолікування, питне водолікування (мінеральна
вода), природні ванни, душі, кишкові процедури,
стоматологічний гідромасаж ясен мінеральною
водою, інгаляції, озокеритолікування, апаратна
фізіотерапія, лікувальна фізкультура

Профіль санаторію
Хвороби органів
травлення; крові та
кровотворних органів
Хвороби органів
кровообігу, нервової
системи, травлення,
сечостатевої системи,
кістково-м'язової
системи; ожиріння,
цукрового діабету;
оздоровлення вагітних з
акушерською та
екстрагенітальною
патологією
Гастроентерологія

Захворюваннях органів
травлення,
сечовидільної та
ендокринної систем
професійні
захворювання,
алергічні захворювання
Хвороби органів
травлення та
ендокринної системи

Лікування хвороб
органів травлення,
сечостатевої,
ендокринної системи,
порушення обміну
речовин

Джерело: сформовано за даними [9].

Лікувально&оздоровчий туризм передба&
чає досягнення наступних цілей: лікування,
оздоровлення, відновлення, превенція, відпо&
чинок. Основними методами, використовува&
ними в ході лікувально&оздоровчий туризм є:
кліматотерапія — лікування за допомогою
сприятливого для конкретного організму
клімату; бальнеотерапія — лікування міне&
ральними водами; пелоїдотерапія — це ліку&
вання спеціальними грязями; фізіотерапія —
лікування за допомогою фізичних чинників;
дієтотерапія — дотримання відповідного ре&
жиму харчування; термотерапія — викорис&
тання цілющих властивостей різних темпера&
турних режимів; нетрадиційні методи ліку&
вання, формувалися в різних дестинаціях за&
лежно від ресурсної та соціокультурної скла&
дової. Серед популярних методів нетрадиц&
ійної медицини доцільно виділити: апітера&
пію, фітотерапію, фунготерапію, гірудотера&
Передплатний індекс 21847

пію, акупунктуру, аюрведу, йогу, гіпнотера&
пію та ін.
До процедур апаратної фізіотерапії відно&
сять: гальванізацію, електрофорез з медика&
ментами, електросонтерапію, ампліпульстера&
пію, ампліпульсофорез медикаментів, індукто&
термію, низькочастотну магнітотерапію, ульт&
рависокочастотну терапію, ультразвукову те&
рапію, діадинамотерапію, діадинамофорез
медикаментів, дарсонвалізацію та ін.
Розглянемо надання зазначених методів
лікувально&оздоровчого туризму на практиці
санаторіїв Закарпаття (табл. 1).
Лікувально&оздоровчий туризм передбачає
реалізацію, принаймні, однією з трьох основ&
них груп програм: профілактичної, лікувально&
діагностичної та реабілітаційної. Лікувально&
оздоровчий туризм передбачає отримання ту&
ристом&пацієнтом різних медичних послуг
(профілактика або реабілітація, медикаментоз&
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Лікувально-оздоровчий туризм
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Оздоровчий туризм
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Рис. 2. Структура лікувальнооздоровчого туризму
Джерело: [5, с. 44].

не або немедикаментозне лікування) в лікуваль&
но&профілактичних закладах (медичний ту&
ризм) або спеціалізованих засобах розміщен&
ня, таких як санаторії, профілакторії та інші
оздоровчі установи організації (санаторно&ку&
рортний туризм).
З позицій функціональності та наявності
лікувальної складової притримуємося типо&
логії С.Л. Мозокіної, яка поділяє лікуваль&
но&оздоровчий туризм на наступні типи (рис.
2).
Розглянемо сутність зазначених вище видів.
Медичний туризм, як правило, включає в себе
проведення оперативного медичного втручан&
ня на базі закладів охорони здоров'я за такими
напрямами: хірургія, стоматологія, офтальмо&
логія та ін. Причому розміщення може бути як
на базі самого медичного закладу, так і в по&
в'язаних з ним готелем. Можна сказати, що
медичний туризм поєднує в собі надання медич&
них послуг і переміщення пацієнта&туриста в
відмінний від місця постійного проживання
регіон або країну [5, с. 44—45]. Санаторно&ку&
рортне лікування передбачає ліквідацію або
зменшення проявів патологічного процесу,
відновлення або покращення порушених
функцій, підвищення загальної реактивності,
тренування адаптаційних механізмів та сприян&
ня реабілітації [7].
У 2021 р. за бюджетною програмою "Соц&
іальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" на
санаторно&курортне лікування передбачено
2 570,2 млн грн., що на 403 485,0 тис. грн.
більше порівняно з 2020 р.; на санаторно&ку&
рортне лікування постраждалих громадян і
дітей з інвалідністю у супроводі одного з
батьків — на 113,8 млн грн. більше порівняно
з 2020 р. [7].
Wellness&туризм здійснюється практично
здоровими людьми, основним мотивом яких є
збереження та посилення свого здоров'я. Мюл&
лер і Ланц&Кауфман визначають wellness як
"стан здоров'я за допомогою гармонії тіла, ро&
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зуму, душі на основі таких елементів: фізичної
культури, здорового харчування, дієти, відпо&
чинку, медитації, психічної діяльності та тур&
боти про навколишнє середовище і соціальних
контактів" [11, с. 7]. Wellness туристи можуть
отримати процедури, дуже схожі на ті, що ви&
користовуються медичними туристами, але
відмінність полягає в мотиві — збереження та
зміцнення їх здоров'я, запобігання хвороби, а
не лікування вже існуючої патології.
Найбільше визнання в літературі отримала
модель wellness з шести компонентів. Основа
конуса (верхня частина моделі) відображає
максимальне вираження благополуччя, а зву&
жуюча частина конусу означає погіршення здо&
ров'я і розвиток хвороби в результаті негатив&
них змін компонентів благополуччя і зменшен&
ня його сумарного поля. Всі компоненти
wellness взаємозв'язуються, і wellness відбиває
стан кожної, що складає і результат їх взає&
модії між собою (рис. 3).
Таким чином, wellness — динамічна струк&
тура, флуктуації якої залежні від вираженості
позитивних або негативних змін в одному, де&
кількох або всіх її складових конкретного інди&
віда. Як підкреслює Дж. Зефф важливо, що
wellness, в порівнянні з патогенетичним фоку&
суванням моделі хвороби, характеризується
спрямованістю на здоров'я, на виявлення того,
що його формує і покращує, на результат участі
індивіду в wellness&програмах [12, с.30].
Сучасний концепт SPA — це оздоровчий
комплекс процедур з використанням ліку&
вальних властивостей мінеральної, морської,
прісної води, а також солі, лікувальних гря&
зей, морських водоростей і лікарських рос&
лин. Використання SPA&процедур направле&
но на оздоровлення та психосоматичну ре&
лаксацію організму. Моделi SPA&послуг ма&
ють особливостi та класифiкуються по куль&
турно&географiчнiй ознацi. Видiляють
австрiйську, американську, нiмецьку, фран&
цузько&iталiйську, схiдну й слов'янську
моделi SPA.
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Рис. 3. Модель wellness: від здоров'я до хвороби
Джерело: [11, с. 9].

ВИСНОВКИ

У результаті проведеного дослідження не&
обхідно підсумувати, що лікувально&оздоров&
чий туризм — це вид туризму, де на основі влас&
них, державних або корпоративних коштів на&
даються лікувально&діагностичні, реабілі&
таційні, профілактичні послуги, в місцевостях,
відмінних від місця постійного проживання і які
володіють необхідними для цього природними,
матеріальними і людськими ресурсами з метою
превентивних заходів, реабілітації, лікування
різних патологій.
Відповідно до бюджетних програм здійс&
нюється фінансування санаторно&курортного
лікування певних категорій населення: учасни&
ки антитерористичної операції, особи з інвалі&
дністю та громадяни, які постраждали внаслі&
док Чорнобильської катастрофи. У 2021 р. за
бюджетною програмою "Соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорно&
бильської катастрофи" на санаторно&курорт&
не лікування передбачено 2 570,2 млн грн.
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production in the region and identify problems of its development. The article provides suggestions for eliminating
shortcomings. The main components of the innovative development of grain production in the Luhansk region should be
the use of innovative types of technology, which requires considerable investment in the form of state programs for
agricultural development. Every agricultural enterprise must take into account the requirements of the market and climatic
features of the area, apply advanced technologies for growing grain, use innovative varieties, create irrigation
infrastructure, develop opportunities for storage and processing of grain.

Ключові слова: зерновиробництво, чисельність населення, площі зернових, валовий збір,
урожайність, забезпеченість зерном, культури зернові, пшениця, ячмінь, кукурудза.
Key words: grain production, population, grain area, gross harvest, yield, grain supply, grain
crops, wheat, barley, corn.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Аграрний сектор відіграє стратегічну роль
у процесі економічного розвитку країни. На
сьогодні розвиток промислового і сільськогос&
подарського комплексів не є альтернативою,
вони доповнюють і підтримують один одного,
як у плані витрат, так і результатів. Сільсько&
господарський сектор є основою економіки,
яка забезпечує людство основними інгредієн&
тами, а тепер і сировиною для індустріалізації.
Як показує економічна історія багатьох розви&
нутих країн процвітання сільського господар&
ства сприяло процвітанню економічного роз&
витку всієї країни. Одною з провідних галузей
сільського господарства є зерновиробництво.
Протягом багатьох років Україна серед основ&
них експортерів пшениці. Для подальшого еко&
номічного розвитку країни раціональним та
доцільним буде зробити більший акцент на по&
дальшому розвитку аграрного сектору. Розви&
ток зерновиробництва в Луганської області
сьогодні можливий лише завдяки впроваджен&
ню інновацій, які дозволять отримати високо&
якісну продукцію, що має попит на внутрішнь&
ому та зовнішньому ринках. Однак нестача
коштів змушує більшість аграрних підприємств
впроваджувати "обмежені" інновації, які не
дають великого ефекту.
МЕТА СТАТТІ

Мета статті полягає в аналітичному дослід&
женні сучасного стану зерновиробництва Лу&
ганської області та виявленні тенденцій розвит&
ку галузі на перспективу.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Економічну ефективность зерновироб&
ництву в України та регіонах розглядали Г. Ата&
мась [4], Ю.П. Воскобійник, О.Г. Шпикуляк, [1],
Л.В. Забуранна [6], С.В. Кучер [7], М.Й. Малік
[8], В.М. Жук [10], В.С. Кушнірук [11], однак,
попри це, питання розвитку зерновиробницт&
ва залишаються недостатньо вивченими.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розвиток зерновиробництва в Луганської
області відрізняється певними особливостями,
які обумовлені розташуванням області у різних
природно&кліматичних зонах і є найменш сприят&
ливим для ведення галузі рослинництва. Харак&
терним є довгострокові бездощові періоди з ви&
соким рівнем температури повітря. Відмінні
особливості грунтів і кліматичних характерис&
тик області свідчать про те, що за рівними умо&
вами вирощування сільськогосподарських
культур, їх врожайність формується нижче,
ніж у сусідніх областях (Донецькій, Дніпропет&
ровській та Кіровоградській). За бонітетом
грунтів область займає останні місця в Україні.
Загальна земельна площа по підконтрольним
українській владі територіям: — 1831,9 тис. га із
них: сільськогосподарські угіддя — 1404,2 тис.
га (76,6 %) із них: рілля — 980,0 тис. га (69,8 %).
Ліси та інші лісовкриті площі — 246,5 тис.
га (13,5 %).
Виробничу діяльність здійснюють 1072 аг&
ропромислових формувань, з яких:
807 — фермерські господарства;
152 — господарські товариства;
87 — приватні підприємства;
20 — державні підприємства;
11 — виробничі кооперативи;
6 — інші підприємства та 42,8 тис. особис&
тих селянських господарств (13).
Аналіз змін обсягів площ посівів та урожай&
ності зернових культур по роках дозволяє ви&
явити рівень стану та розвитку зерновиробниц&
тва в області. Значну частину доходів сільсько&
господарських підприємств Луганської області
забезпечують саме зернові культури, вони зай&
мають більшу частину засіяних площ. Більшість
сільгосптоваровиробників віддають перевагу
вирощуванню озимої та ярої пшениці, ячменю,
кукурудзі на зерно, гороху та соняшнику. За
даними Луганської ОДА у 2020 році загальна
посівна площа на всіх категоріях господарств
склала 848,9 тис. га, що на 15,8 тис. га більш ніж
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Таблиця 1. Виробництво культур зернових
і зернобобових у Луганській області
за останні 10 років
Посівна
Виробництво, Урожайність,
площа,
тис. ц
ц з 1 га
тис. га
2011
518,1
12685,3
25,5
2012
529,0
12938,2
25,4
2013
555,2
12929,5
24,0
20141
413,2
12263,3
33,1
20151
400,8
9927,7
25,0
20161
380,9
12742,3
33,6
20171
387,6
12761,6
32,9
20181
407,8
11594,1
28,5
20191
407,7
14464,9
35,5
20201
398,6
13759,2
34,5
2020 р. до 76,9
108,5
138,8
2011 р., %
2020 р. до 97,7
108,4
135,2
2019 р., %
Примвтка: 1 Без урахування частини тимчасово окупованої
території у Луганській області.
Джерело: опрацьовано за даним Державної служби статис&
тики України.
Рік

у 2019 році. Під зерновими та зернобобовими
культурами було зайнято 398,6 тис. га (46,9 %
загальної посівної площі), що на 1,1 % менше
ніж у 2019 р. Частка пшениці серед зернових
склала 68,7 %, кукурудзи на зерно — 15,9%,
ячменю — 11%. Посіви озимого ячменю в об&
ласті займають незначні площі — від 4,6 тис. га
у 2018 році до 10,3 тис. га у 2020 році. Аграрії
області дають перевагу ярому ячменю, хоча за

останні три роки врожаї озимого ячменю були
на 30% більш ніж ярого. Збір урожаю кукуруд&
зи на зерно по області на 44,1— 62,7 менше ніж
середні врожаї по Україні.
Область належить до зони ризикового зем&
леробства, оскільки природно&кліматичні умо&
ви мають суттєвий вплив на урожай і якість
сільськогосподарської продукції. За останні
роки недобір урожаю — наслідок великої посу&
хи в період цвітіння та наливу колосу зернових
культур. Саме тому економічно вигідним для ви&
рощування в природно&кліматичній зоні Лу&
ганської області є озима пшениця та соняшник.
Згідно з показниками статистичної звіт&
ності (табл. 1) за останні десять років рівень
урожайності зернових та зернобобових куль&
тур у Луганській області коливався від 24,0 ц/
га до 35,5 ц/га. Високі врожаї останніх років
дозволили досягти рівня виробництва зернових
більш, ніж до 2014 року, коли посівна площа під
зерновими та зернобобовими досягала 555,2
тис. га. Такий результат досягнуті завдяки
підвищенню культури землеробства, впровад&
женню новітніх технологій у рослинництві, ви&
користанню сортів&інновацій та інших фак&
торів.
Дані, наведені в таблиці 2 показують роль
та значення зернових культур в економіці Лу&
ганської області.

Таблиця 2. Виробництво культур зернових і зернобобових у масі
після доробки в Луганській області
Рік

2018
2019
2020
Середнє
2018
2019
2020
Середнє
2018
2019
2020
Середнє
2018
2019
2020
Середнє
2018
2019
2020
Середнє

Господарства усіх категорій
Підприємства
площа
обсяг
площа
обсяг
зібрана, виробництва, ц з 1 га зібрана, виробництва, ц з 1 га
тис. га
тис. ц
тис. га
тис. ц
Культури зернові та зернобобові
406,3
11594,1
28,5
325,2
9728,1
29,9
407,6
14464,9
35,5
323,8
11814,8
36,5
398,6
13759,2
34,5
304,3
11168,2
36,7
404,2
13272,7
32,8
317,8
10903,7
34,3
Озима пшениця
270,5
7933,1
29,3
236,0
7109,4
30,1
277,5
10055,0
36,2
237,9
8777,8
36,9
271,9
10273,4
37,8
233,2
8995,5
38,6
273,3
9420,5
34,4
235,7
8294,2
35,2
Яра пшениця
1,9
47,1
24,9
1,5
37,2
24,4
1,3
30,5
22,2
1,1
24,6
21,7
1,8
71,5
39,4
1,5
63,4
42,2
1,7
49,7
28,8
1,4
41,7
29,4
Кукурудза на зерно
65,4
2264,8
34,6
41,1
1602,2
38,9
61,6
2773,4
45,1
38,1
1832,5
48,2
63,5
1851,0
29,2
38,9
1145,3
29,5
63,5
2296,4
36,3
39,3
1526,6
38,9
Ячмінь ярий
48,2
914,5
19,0
28,4
580,4
20,5
49,8
1182,6
23,8
31,2
797,8
25,6
44,2
1209,2
27,4
25,5
755,2
29,6
47,4
1102,1
23,4
28,4
711,2
25,3

Господарства населення
площа
обсяг
зібрана, виробництва, ц з 1 га
тис. га
тис. ц
81,1
83,9
83,8
82,9

1866,0
2650,1
2510,6
2342,2

23,0
31,6
33,4
29,3

34,5
39,6
38,7
37,5

823,7
1277,2
1277,9
1126,3

23,8
32,3
33,0
29,7

0,4
0,2
0,3
0,3

9,9
5,9
8,1
7,9

26,9
24,3
26,2
25,8

24,3
23,5
24,6
24,1

662,6
940,9
705,7
789,7

27,3
40,1
28,7
32,0

19,8
18,6
18,7
19,0

334,1
384,8
454,0
390,9

16,9
20,7
24,4
20,7

Джерело: опрацьовано за даним Державної служби статистики України.
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Площа, на якій зібрані зернові та зерно&
бобові культурі в Луганської області за ос&
танні роки, складає всього 2,6—2,74% від
площ в Україні, а обсяги виробництва цих
культур складають всього лише 1,65—2,11%
від обсягів виробництв в країні. Питому вагу
зернових та зернобобових культур в області
забезпечують сільськогосподарські підприє&
мства, на їх частку доводиться 77,9%, і лише
22,1% забезпечують господарства населен&
ня. Пояснюється це тим, що великі аграрні
підприємства мають можливість застосува&
ти інтенсивні технології, проводити картог&
рафування грунтів, застосувати прогресив&
ну техніку та інноваційні сорти. Однак
сільськогосподарський сектор області недо&
статньо оснащений, і значна частина наяв&
ної сільськогосподарської техніки застарі&
ла. Недостатні капітальні вкладення не да&
ють можливість впровадити найбільш ефек&
тивні технології.
Згідно Христенко Г.М. економічно обгрун&
товано й доведено, що мінімально допустимий
рівень урожайності зернових і зернобобових
культур для ефективного виробництва має бути
не менше 30 ц/га [9]. В Луганській області такі
показники були лише в 5 роках з десяти, най&
вищі врожаї 38,7—39,6 ц / га у 2019—2020 ро&
ках забезпечували сільськогосподарські
підприємства, господарства населення отрима&
ли на 15,5—18,5% менше врожаю (табл. 2). Це
можна пояснити тим, що сільгосппідприємства
області за останні роки, завдяки державним
програмам підтримки аграріїв, оновили маши&
но&тракторний парк (придбана сучасна грунто&
обробна та посівна техніка, трактори, зерно&
збиральні комбайни на суму понад 2597,9 млн
грн). Техніка точного висіву, вибір вдалих для
регіону сортів, комплексні добрива і грамотне
землеробство за обмежених ресурсів допомог&
ли отримати відносно високі врожаї озимої
пшениці та кукурудзі. За останні три роки
найбільш врожайною культурою була кукуруд&
за на зерно, так у 2019 році її середня вро&
жайність на підприємствах складала 48 ц/га, у
других господарствах — 40,1 ц/га. Однак по&
зитивні ефекти ефективності відзначені при ви&
рощуванні озимої пшениці, обсяг її виробниц&
тва у 2020 році досягало до 10273,4 тис. ц, що
зумовлено великими масштабами виробництв
та відносно високими врожаями у підприєм&
ствах області.
Наскільки сільське господарство області
задовольняє попит на зернові по регіону?
Рівень забезпеченості власним зерном за
А.В. Марченко, А.Ф. Меньшиковою [3] визна&
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чається за формулою:
,
Рзаб — рівень забезпеченості власним зер&
ном,%;
ВПр — валове виробництво зерна в регіоні,
ц;
Пр — потреба регіону в зерні, ц.
За показниками Головного управління ста&
тистики Луганської області чисельність по&
стійного населення на 1 січня 2021 року скла&
дає 2121,3 тис. осіб. Потреба регіону в зерні виз&
начається множенням чисельності населення
на виробництво зерна на людину в рік по краї&
ни. Для виконання розрахунків ми взяли за ос&
нову прийнятий середній обсяг внутрішнього
споживання зерна по України на одну особу
(523 кг) по Я.О. Довгенко [5]

* середнє значення за 2015—2020 рокі.

За результатами розрахунків область прак&
тично повністю забезпечує себе зерном.
Збільшення попиту на їжу в економіці ви&
значається таким рівнянням [12]:
D = P + 2g,
D — річний темп зростання попиту на їжу.
P — швидкість приросту населення.
g — означає швидкість збільшення доходу
на душу населення.
2 — еластичність попиту на доходи на сіль&
ськогосподарську продукцію.
Однак збільшення попиту на їжу в області
не спостерігається, тому що за показниками
Міністерства фінансів України в Луганській
області за 2015—2019 рік спостерігається нега&
тивна динаміка населення (рис. 1): у 2014 році
кількість населення скоротилося на 19,5 тис.
осіб, у 2015 році — на 14,6 тис. осіб, у 2016 році —
на 10,1 тис. осіб, у 2017 році — на 27,7 тис. осіб,
у 2018 році — на 16,6 тис. осіб, у 2019 році — на
15,9 тис. осіб, у 2020 році — 14,6 тис. осіб (рис. 1).
О бс я г в и р об н и цт в а п шен и ц і в Лу&
ганській області повністю забезпечує внут&
рішні потреби області, однак варто пам'я&
тати, що зернове господарство не тільки
джерело доходів сільгосптоваровиробни&
ків, а й джерело валютних надходжень краї&
ни. Тому нарощування обсягів виробницт&
ва зернових і зернобобових культур завдя&
ки зростанню рівня врожайності має стати
пріоритетом для сільгоспвиробників об&
ласті.
Для стійкої інтенсифікації виробництва та
пом'якшення наслідків негативних кліматич&
них явищ, у світі використовують якісні на&
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сіння, сорти&інновації, сівоз& 2260
міни, інноваційну техніку, су&
2240
часний захист сільськогоспо&
дарських культур від шкід& 2220
ників та хвороб. Інновації
2200
дозволяють вносити опти&
мальні норми добрив, своє& 2180
часно виконувати усі техно&
2160
логічні операції, зменшити
витрати на паливно&мас& 2140
тильні матеріали. Сучасне
2120
зерновиробництво в ринко&
вих умовах без інновацій не& 2100
можливо. Тільки покращення
економічного стану аграріїв 2080
— запорука інноваційного 2060
розвитку зерновиробництва.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Цього можна досягти шля&
хом інтенсифікації вироб& Рис. 1. Динаміка чисельності населення з 2015 по 2020 рр.
Джерело: опрацьовано за даним Державної служби статистики України.
ництва, а саме: удосконален&
ням культури землеробства, використанням
— створення аграріям необхідних для їх
інноваційних засухостійких сортів та техні& діяльності умов;
ки точного висіву, застосуванням науково об&
— удосконалення податкової та кредитно&
грунтованих норм внесення добрив у системі фінансової політики;
сівозмін та сучасного захисту сільськогоспо&
— формування механізму економічного
дарських культур.
розвитку галузі з урахуванням вимог ринку;
Основними складовими інноваційного роз&
— організація прямих зв'язків ринків збуту
витку зерновиробництва в Луганській області та виробників.
має стати використання технологій інновацій&
ного типу, що потребує немалих інвестицій в
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