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LAND ZONING: LEGISLATIVE COLLAPSE AND SCIENTIFIC FUNDAMENTALS OF PLANNING
THE LAND USE DEVELOPMENT BY UNITED TERRITORIAL COMMUNITY

В умовах економічних трансформацій та законодавчих змін, актуалізувалося потреба у перегляді наукових заM
сад планування розвитку землекористування об'єднаних територіальних громад. Зокрема в статті досліджено прийM
нятий 17 червня 2020 року Верховною Радою України закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо планування використання земель", який набирає чинності з 24 липня 2021 року. Де одним із основM
них завдань було комплексне просторове планування територій громад, що скасовує необхідність розроблення декM
ількох, споріднених за змістом, видів містобудівної документації та документації із землеустрою. В процесі дослідM
ження констатовано, що зазначений закон має цілу низку вад, особливо щодо зонування земель, об'єднання докуменM
тації із землеустрою та містобудівної документації, а також щодо комплексного плану просторового розвитку земM
лекористування на території територіальної громади. У результаті авторами дано визначення зонування земель за їх
категоріями та типами землекористування, з врахуванням того, що поняття "земля" і "територія" не однозначні. ЗазM
начивши, що власність, згідно з Конституцією України, притаманна тільки категорії "земля" та відмітивши те, що
"територія" не може бути об'єктом права власності, а відповідно об'єктом земельних, правових та економічних відноM
син. Запропоновано перехід класифікації за категоріями земель до європейської класифікації за типами землекориM
стування. Це дозволить здійснювати перехід у регулюванні земельних відносин від категорії до типів (підтипів) земM
лекористування, далі до цільового призначення земельних ділянок і дозволеного використання земель та навпаки.
Також авторами запропоновано, виходячи із європейської практики, відмовитися від розроблення генеральних планів
населених пунктів (сіл, селищ та невеликих міст). На заміну яких, в межах відповідних підтипів землекористування,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
17 червня 2020 року Верховною радою Ук&

раїни прийнятий Закон України "Про внесен&
ня змін до деяких законодавчих актів України
щодо планування використання земель", який
набирає чинності з 24.07.2021 року [1]. Як за&
значено в пояснювальній записці цього закону,
основною метою та завданнями його прийнят&
тя було "врегулювання питань встановлення
меж громад; комплексного просторового пла&
нування територій громад, що скасовує не&
обхідність розроблення декількох, споріднених
за змістом, видів містобудівної документації та
документації із землеустрою; унормування пи&
тань, пов'язаних із її затвердженням; норму&
вання формування електронної картографіч&
ної основи для планування території; забезпе&
чення реального зв'язку програм соціально&
економічного розвитку із документацією із
просторового планування, а також створення
прозорого та неконфліктного механізму вра&
хування громадських та приватних інтересів

розробляти детальні плани території (організації землекористування). Це у свою чергу дозволить зекономити бюдM
жетні кошти, які необхідні при варіанті Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо планування використання земель". А також прискорити процес комплексного планування просторового розM
витку землекористування територіальної громади.

In the context of economic transformations and legislative changes, the need to review the scientific foundations of
planning the development of land use of united territorial communities has become actual. In particular, the article
examines the law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Land Use Planning", which
enters into force on 24.07. 2021. One of the main tasks of it is a comprehensive spatial planning of communities, which
eliminates the need to develop several related in content types of urban planning documentation and documentation on
land management. In the course of the research, it is stated that this law has a number of shortcomings, especially with
regard to land zoning, integration of land management documentation and urban planning documentation, as well as
with a comprehensive plan for spatial development of land use in the territorial community. As a result, the authors
define zoning of lands by their categories and types of land use, taking into account that the concepts of "land" and
"territory" are not monosemous. Noting that property, according to the Constitution of Ukraine, belongs only to the
category of "land" and noting that "territory" cannot be the object of property rights, and therefore the object of land,
legal and economic relations. The transition of the classification by land categories to the European classification by
land use types is proposed. This will allow for the transition in the regulation of land relations from category to types
(subtypes) of land use, then to the designated purpose of land plots and permitted use of land and vice versa. The authors
also proposed, based on European practice, to abandon the development of master plans for settlements (villages,
townships and small towns). In return, within the relevant subtypes of land use, to develop detailed plans of the territory
(land use organization). This, in turn, will save the budget funds needed in the version of the Law of Ukraine "On
Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Land Use Planning". Moreover, to accelerate the process of
integrated planning of spatial development of land use of the territorial community.

Ключові слова: планування земель, зонування земель, типи (підтипи) землекористування,
планування територій, комплексний план просторового розвитку території територіальної
громади.

Key words: land planning, land zoning, types (subtypes) of land use, territorial planning, a
comprehensive plan of spatial development of the territorial community.

через прозорі громадські обговорення". Основ&
ними концептуальними положеннями даного
закону є: зонування земель у межах територій
територіальних громад; удосконалення управ&
ління у сфері містобудівної діяльності та зем&
леустрою; спрощення виконання топографо&
геодезичних і картографічних робіт для потреб
просторового планування; сприяння розвитку
автоматизованих систем управління ресурса&
ми, комплексному збереженню повноцінного
життєвого середовища, довкілля та культурної
спадщини; забезпечення ефективного викори&
стання та охорони всіх земель у межах тери&
торії об'єднаних територіальних громад. Разом
з тим, із наявності хороших намірів законо&
давців щодо планування використання земель
та інших природних ресурсів на території об'єд&
наних територіальних громад, вони цим зако&
ном створили низку правових та економічних
проблем у галузі використання і охорони зе&
мель та земельних відносин, що і спричинило
актуальність даного дослідження.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання зонування земель в Україні ви&
світлено в багатьох працях, як&от: С. Булигіна,
Г. Грещука, Д. Добряка, О. Дорош, В. Другак,
Н. Ісаченко, О. Матвійчука, С. Осипчука, Л. Па&
ламарчук, А. Третяка та інших учених. Зокре&
ма в останні роки займалися проблематикою
зонування такі вчені: Г. Грещук щодо розвитку
системи планування сталого використання та
охорони сільськогосподарських земель та
організаційно&економічних засад зонування
земель в аграрному виробництві [2; 3]; О. Ма&
лащук, Т. Мовчан щодо формування системи
зонування рекреаційного землекористування
[6]; Г. Калетнік, М. Підлипна щодо дистанцій&
ного зонування землі на базі програмного за&
безпечення Erdas Imagine [4]. Однак у зв'язку
із прийняттям Закону України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України
щодо планування використання земель" [1], ак&
туалізувалося потреба у перегляді основних
концептуальних засад зонування земель як ба&
зової основи планування розвитку землекори&
стування об'єднаних територіальних громад.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є дослідження проблемних

питань законодавства щодо зонування земель
та організаційно&економічних планування роз&
витку землекористування об'єднаних терито&
ріальних громад.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У зв'язку з тим, що законодавець у законі
України "Про внесення змін до деяких законо&
давчих актів України щодо планування викори&
стання земель" від 17 червня 2020 року № 711&
IX використовує два терміни "зонування зе&
мель" і "зонування території" які за своєю сут&
ністю не є тотожними, розглянемо ці поняття.
Так, згідно зі статтею 1 Закону України "Про
охорону земель" земля — поверхня суші з грун&
тами, корисними копалинами та іншими при&
родними елементами, що органічно поєднані та
функціонують разом з нею [9]. Згідно статті 13
Конституції України земля є об'єктом права
власності [5]. Водночас згідно зі статтею 1 За&
кону України "Про регулювання містобудівної
діяльності" територія — це частина земної по&
верхні з повітряним простором та розташова&
ними під нею надрами у визначених межах (кор&
донах), що має певне географічне положення,
природні та створені в результаті діяльності
людей умови і ресурси [10]. Відмітимо те, що

територія не може бути об'єктом права влас&
ності, а відповідно об'єктом земельних право&
вих та економічних відносин.

Також прийнятим вищевказаним Законом
внесені зміни до Закону України "Про земле&
устрій" [7], зокрема в частині щодо визначення
плану зонування як сукупності земельних діля&
нок у межах населених пунктів, на які не зат&
верджений детальний план території. У змінах
до Закону України "Про регулювання містобу&
дівної діяльності" [10] відмічено, що план зо&
нування території (зонінг) — це документація,
що є складовою комплексного плану просто&
рового розвитку території територіальної гро&
мади або генерального плану населеного пун&
кту і визначає умови та обмеження використан&
ня території у межах визначених функціональ&
них зон. План зонування території встановлює
функціональне призначення, вимоги до забу&
дови окремих територій (функціональних зон)
населеного пункту, їх ландшафтної організації.

У науковій літературі щодо зонування зе&
мель йдуть вже давно дискусії. Зокрема, А. Тре&
тяк, В. Другак, О. Дорош у статті "Концеп&
туальні основи зонування земель для управлін&
ня земельними ресурсами за межами населених
пунктів" найбільш повно обгрунтували сутність
зонування земель як землевпорядний процес
щодо формування правового режиму та земле&
впорядного регламенту землекористування
[13]. У проєктах закону України "Про зонуван&
ня земель" [8] визначено, що зонування земель —
поділ земель адміністративно&територіальних
утворень відповідно до категорій земель, типів
землекористування. В подальшому А.М. Тре&
тяк у своїй праці "Землеустрій в Україні: тео&
рія, методологія" [12, с. 521] удосконалює це
визначення, зокрема: зонування земель за їх
категоріями та типами землекористування —
це землевпорядно&правові дії щодо визначен&
ня меж (зон) земель за їх категоріями та типа&
ми (підтипами) землекористування (видах ви&
користання) з врахуванням еколого&економіч&
ної придатності земель та формуванню право&
вого режиму землекористування в зонах. Од&
ночасно ним зазначається, що зонування зе&
мель базується на таких основних принципах:

— забезпечення екологічних пріоритетів
землекористування;

— розподілу по доцільному використанню
за ступенем еколого&економічної придатності,
суспільної (природоохоронної, історико&куль&
турної, наукової, ресурсної) або містобудівної
цінності земель;

— відкритості інформації із зонування;
— громадського обговорення на усіх етапах
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визначення правового режиму земельних діля&
нок в межах кожної зони;

— обов'язковості дотримання встановле&
ного правового режиму землекористування
в зонах для фізичних і юридичних, та органів
виконавчої влади і місцевого самоврядуван&
ня.

Під типом землекористування розумілося
— різновид використання земель у межах
однієї категорії земель, що визначає дозволені
види використання земель в залежності від їх
еколого&економічної придатності і соціально&
економічних потреб. У подальшому у своїх пра&
цях [11; 12] поняття типу (підтипу) землекори&
стування удосконалюється, зокрема як різно&
вид використання земель відповідно до певної
типологічної ознаки: суспільних та соціально&
економічних потреб, еколого&економічної при&
датності, основного виду використання земель
із врахуванням не тільки їх придатності а і
цінності інших природних ресурсів. Водяться
поняття функціональне використання земель&
ної ділянки як вид використання земельної
ділянки відповідної категорії земель та цільо&
вого призначення, встановлений з урахуванням
економічної доцільності, що провадиться на ній
та дозволене використання земель — різнови&
ди використання земель визначені на підставі
документації із землеустрою, які характеризу&
ються складом земельних угідь та функціональ&
ним використанням земельних ділянок. Відпо&
відно формулюється визначення правового ре&
жиму земельної ділянки як встановлені право&
вими нормами порядок та умови використання
за цільовим призначенням та дозволеним вико&
ристанням земель у межах їх категорій та типів
землекористування і землевпорядний регла&
мент як затверджені в установленому порядку
текстові матеріали, що визначають параметри
дозволеного використання земель (режим зем&
лекористування) та допустимі зміни цих пара&
метрів.

У процесі зонування земель за їх катего&
ріями та типами землекористування, залежно
від рівня капіталізації, екологізації та соціаль&
них і суспільних земельних інтересів, виділя&
ються такі типи та підтипи землекористуван&
ня:

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 за&

будовою, багатоповерхової забудови з трьома
і більше поверхами, столичної забудови;

3) громадсько&комерційний, який включає
підтипи: муніципальний з розміщенням соці&
ально&культурних та інших громадського приз&
начення об'єктів, комерційний — з розміщен&
ням торгівельних та інших комерційних об'єк&
тів, спеціальний — спеціальна забудова відпо&
відного призначення, змішаний із змішаною
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:
дачний, спортивно&рекреаційний, еколого&
рекреаційний, рекреаційний міської рек&
реації, оздоровчо&рекреаційний, мисливсь&
кий;

8) історико&культурний, який включає під&
типи: 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&
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: обороно&безпековий, прикордон&
ний, внутрішньо&безпековий.

Отже, зонування земель за їх категоріями
та типами землекористування це землевпоряд&
но&правові дії щодо розподілу земель (у межах
територій рад або об'єднаних територіальних
громад) на типи та підтипи землекористування
у залежності від еколого&економічної придат&
ності земельних угідь, цінності інших природ&
них ресурсів — за межами населених пунктів
та містобудівної і природно&ресурсної цінності
земель і інших природних ресурсів — у межах
населених пунктів.
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Базуючись на вказаних принципах, роз&
роблений класифікатор земель за їх катего&
ріями та типами (підтипами) землекористу&
вання [11], який дозволяє здійснювати пе&
рехід у регулюванні земельних відносин від
категорії до типів (підтипів) землекористу&
вання, далі до цільового призначення земель&
них ділянок і дозволеного використання зе&
мель та навпаки.

Основною передумовою вирішення про&
блем соціально&економічної та екологічної
складової землекористування є зонування зе&
мель за типами (підтипами) землекористуван&
ня як механізму забезпечення його сталості,
продуктивних функцій землі як природного
капіталу та переходу класифікації за катего&
ріями земель до європейської класифікації за
типами землекористування.

У змінах до статті 25 Закону України "Про
землеустрій" [7] частина перша зазначається,
що "Особливим видом такої документації є до&
кументація із землеустрою, яка одночасно є
містобудівною документацією, — комплексні
плани просторового розвитку територій тери&
торіальних громад, генеральні плани населених
пунктів, детальні плани територій", а також ча&
стина друга, що "містобудівна документація,
яка одночасно є документацією із землеустрою
(комплексні плани просторового розвитку те&
риторій територіальних громад, генеральні
плани населених пунктів, детальні плани тери&
торій)". Ці види документації згідно чинними
законами мають різну мету і розробляються на
різних концептуальних засадах: документація
із землеустрою — розробляється для регулю&
вання відносин (земельних, економічних, еко&
логічних, правових, сільськогосподарських,
містобудівних, рекреаційних, обороно&безпе&
кових тощо), які виникають між органами дер&
жавної влади, органами місцевого самовряду&
вання, юридичними та фізичними особами із
забезпечення сталого розвитку землекористу&
вання; містобудівна документація — забезпе&
чення сталого розвитку територій з урахуван&
ням державних, громадських та приватних інте&
ресів.

Отже, при розробленні комплексних планів
просторового розвитку території територіаль&
ної громади, виходячи із зарубіжної практики
[12, с. 519—520], економічно та екологічно пер&
шочерговим повинно бути розроблення планів
розвитку землекористування територій об'єд&
наних територіальних громад шляхом зонуван&
ня земель за їх категоріями та типами (підти&
пами) землекористування. При цьому повинні
дотримуватись таких вимог:

— створення умов для життя і праці, які б
сприяли гарному стану здоров'я і безпеці на&
селення;

— поліпшення якості житла для населення
шляхом уникнення незбалансованості структу&
ри і динаміки населення, збільшення ступеня
володіння землею широких верств населення;

— підтримка соціальних і культурних по&
треб населення, особливо родин, молоді, гро&
мадян похилого віку та інвалідів, забезпечення
потреб у земельних ділянках системи освіти,
спорту, дозвілля та відпочинку;

— збереження, відновлення і розвиток існу&
ючих місцевих центрів охорони цінних природ&
них ресурсів і ландшафтів, біорізноманіття,
історично&культурної спадщини та формуван&
ня міських і сільських архітектурно мистець&
ких, естетичних і рекреаційних ландшафтів;

— збереження і підтримка розвитку земле&
користування церков і релігійних організацій;

— захист довкілля шляхом використання
відновлюваних джерел енергії, захисту приро&
ди і збереження сільської місцевості, зокрема,
шляхом екологічного балансу у природі, охо&
рони вод, грунту, земель з мінеральними покла&
дами, а також клімату;

— економічні: розвиток сільського, лісо&
промислового і водопромислового господар&
ства, транспорту, комунальних послуг — особ&
ливо, водопостачання, видалення відходів і
стоків, підтримання структурної ролі серед&
нього і малого бізнесу, захист земельних та
інших природних ресурсів і їх збереження, за&
хист існуючих і створення нових робочих місць;

— оборони і безпеки країни, енергетичної
системи;

— розвитку загальнодержавної та регіо&
нальної інженерної і транспортної інфраструк&
тури;

— інших заходів планування використання
земель прийнятих територіальними громадами.

У всіх економічно розвинених державах, як
і в Україні, землекористування за межами на&
селених пунктів є, як правило, сільським (в Ук&
раїні більше 90 % території). До нього відно&
сяться не тільки землі сільськогосподарського
призначення, але і лісогосподарського, рекре&
аційного та іншого призначення які викорис&
товуються для відпочинку і оздоровлення на&
селення. Тому в подальшому, виходячи із євро&
пейської практики, необхідно відмовитися від
розроблення генеральних планів населених
пунктів (сіл, селищ та невеликих міст), а в замін,
за наявності інвестицій (бюджетного чи приват&
ного фінансування) в межах відповідних під&
типів землекористування розробляти детальні
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плани території (організації землекористуван&
ня). Це дозволить з економити більше полови&
ни бюджетних коштів, які необхідні у варіанті
закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо планування
використання земель" та прискорити процес
комплексного планування просторового роз&
витку землекористування територіальної гро&
мади.

ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

РОЗВІДОК
Прийнятим Законом України "Про внесен&

ня змін до деяких законодавчих актів України
щодо планування використання земель", перед&
бачено урегулювання проблемних питань пла&
нування використання земель, особливо об'єд&
наних територіальних громад. Проте до&
слідження показало, що його реалізація має
цілу низку вад, особливо щодо зонування зе&
мель, об'єднання документації із землеустрою
та містобудівної документації комплексного
плану просторового розвитку території тери&
торіальної громади. Саме тому авторами за&
пропоновано під зонування земель (за їх кате&
горіями та типами землекористування) розум&
іти землевпорядно&правові дії щодо розподілу
земель на типи та підтипи землекористування
в залежності від еколого&економічної придат&
ності земельних угідь, цінності інших природ&
них ресурсів — за межами населених пунктів
(у межах територій рад або об'єднаних тери&
торіальних громад) та містобудівної і природ&
но&ресурсної цінності земель й інших природ&
них ресурсів — в межах населених пунктів.
Крім того, виходячи із європейської практики,
пропонується відмовитися від розроблення ге&
неральних планів населених пунктів (сіл, селищ
та невеликих міст), а в замін, за наявності інве&
стицій (бюджетного чи приватного фінансуван&
ня) в межах відповідних підтипів землекорис&
тування розробляти детальні плани території
(організації землекористування). Це дозволить
з економити більше половини бюджетних
коштів, які необхідні у варіанті Закону Украї&
ни "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо планування використання
земель" та прискорити процес комплексного
планування просторового розвитку землекори&
стування територіальної громади.
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THE ROLE OF THE CREDIT MARKET IN PROVIDING AGRICULTURAL ENTERPRISES
WITH BANK LOANS

Аграрний сектор займає важливе місце в економіці України, а від його розвитку залежить нормальне функціоM
нування всього господарства й життя країни, саме тому у статті авторами проаналізовано роль кредитного ринку в
забезпеченні сільськогосподарських підприємств банківськими кредитами, розглянуто дослідження вітчизняних наM
уковців цього питання. В процесі дослідження було розглянуто зарубіжний досвід у питаннях забезпечення кредитM
ними ресурсами аграрних підприємств. Розглянуто сучасні ціни кредитів та умови за яких на сьогодні здійснюється
кредитування аграрної галузі. Представлено сучасний стан банківського кредитування аграріїв. Обгрунтовано дерM
жавне регулювання кредитного ринку задля створення максимально вигідних умов кредитування сільськогосподарсьM
ких підприємств банківськими установами.

Запропоновано конкретні заходи щодо удосконалення ролі кредитного ринку в забезпеченні суб'єктів господаM
рювання банківськими кредитами для безперервного колообігу виробництва.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобалізаційні процеси в світовій економіці

внаслідок фінансової кризи негативно вплину&
ли на кредитування суб'єктів господарювання
національної економіки загалом і сільськогос&
подарських підприємств зокрема. Недостатнє
теоретичне дослідження питань кредитного
ринку в контексті забезпечення сільськогоспо&
дарських підприємств банківськими кредитами
є основною із передумов обмеженого доступу
аграріїв до банківських запозичень на ринку
кредитних послуг.

За ринкових умов господарювання кредит&
ний ринок є невід'ємною складовою грошово&
кредитних відносин, оскільки базується на ре&
зультатах державної політики. Кредитний ри&
нок як кредитна складова включає депозитний
та валютний механізми.

В економічній теорії як серед вітчизняних,
так і зарубіжних науковців досі ведуться дис&
кусії щодо проблеми сутності кредитного рин&
ку, його впливу на систему кредитування
суб'єктів господарювання.

The agricultural sector occupies an important place in the economy of Ukraine, and its development depends on the
normal functioning of the economy and life of the country, which is why the authors analyze the role of the credit market
in providing agricultural enterprises with bank loans. In the course of the research, foreign experience in providing
credit resources to agricultural enterprises was considered. The current prices of loans and the conditions under which
lending to the agricultural sector is currently carried out are considered. The main requirements of changes in bank
lending in the system of financial provision for sustainable development of agriculture are presented.

The study revealed a lack of correlation between fluctuations in the NBU discount rate and the volume of loans to
agricultural enterprises in the credit services market. The current state of bank lending to farmers is presented. State
regulation of the credit market in order to create the most favorable conditions for lending to agricultural enterprises by
banking institutions is substantiated.

Specific measures are proposed to improve the role of the credit market in providing businesses with bank loans for
the continuous cycle of production.

The materials of the article prove that the availability of credit, credit security, credit activities and credit relations
enable the existence and economic activity of agricultural enterprises. For agricultural enterprises and the agricultural
sector, which has become the locomotive of the national economy, the issues of economic development and financial
growth are inextricably linked with the credit market.

Intensification of credit relations in the market of credit services between commercial banks and agricultural
enterprises is possible provided that the financial interests of all lending entities are combined. Effective financial support
for the development of agricultural enterprises will help improve the financial performance of their activities and increase
the competitiveness of the agricultural sector.

Ключові слова: кредитний ринок, кредит, кредитне забезпечення, відсоткова ставка, аграрB
ний сектор економіки, сільськогосподарські підприємства.

Key words: credit market, credit, credit security, interest rate, agricultural sector of the economy,
agricultural enterprises.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженнями ролі кредитного ринку в за&
безпеченні банківськими запозиченнями сіль&
ськогосподарських підприємств займалися такі
вчені: Р.М. Безус, В.М. Березовик, Л.О. Вдовен&
ко, О.Є. Гудзь, С.М. Колотуха, Л.В. Кузнєцова,
М.Й. Малік, О.О. Непочатенко, П.Т. Саблук та
інші. Однак постійні зміни законодавчої бази
та нестабільність економічної ситуації зумов&
люють необхідність подальшого дослідження
сучасної ролі ринку кредитних ресурсів у за&
безпеченні банківськими запозиченнями сіль&
ськогосподарських підприємств.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження ролі кредитно&

го ринку в забезпеченні сільськогосподарських
підприємств банківськими кредитами.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Динамічне функціонування сільськогоспо&

дарських підприємств можливе за умови наяв&
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ності власних фінансових ресурсів при одно&
часному залученні у господарську діяльність
зовнішніх у вигляді банківських кредитів.

Потреба у кредитах для сільськогоспо&
дарського виробництва пов'язана із галузевою
специфікою виробничих відтворювальних про&
цесів. Особливістю сільськогосподарського ви&
робництва є наявність часового лагу, пов'яза&
ного із виробництвом сільськогосподарської
продукції та надходженнями виручки від її
реалізації. За таких умов, кредит є необхідною
складовою для функціонування сільськогоспо&
дарських товаровиробників, на умовах безпе&
рервності виробничого циклу, поповнення об&
сягів фінансових ресурсів та важливим джере&
лом фінансового забезпечення їх розвитку.

Використання сільськогосподарськими
підприємствами кредитних ресурсів на ринку
кредитних послуг призводить до поповнення
обсягів їх фінансових активів, здатних забез&
печити запровадження прогресивних техно&
логій виробництва, зростання конкурентоспро&
можності продукції, і, як наслідок, позитивно
впливає на розширене відтворення.

Сучасне аграрне виробництво нерозривно
пов'язане із застосуванням банківських кре&
дитів. За даними дослідження І. Зеліско, бан&
ківські кредити є важливим джерелом фінан&
сових ресурсів для аграрних формувань, за ра&
хунок яких можуть поповнюватися виробничі
запаси [1, с. 78]. Щодо ролі кредитного ринку в
забезпеченні банківськими кредитами сільсько&
господарських підприємств даний автор акцен&
тує увагу на тому, що: "…за допомогою банкі&
вських кредитів на ринку кредитних послуг
здійснюється переливання тимчасово вільного
капіталу у в найбільш прибуткові галузі націо&
нальної економіки з нетривалим терміном ко&
лообігу виробництва" [1, с. 79]. Сільськогоспо&
дарським підприємствам притаманні сезонність
виробництва. Тривалість виробництва в окре&
мих галузях аграрного виробництва більше од&
ного року. Відсутність обов'язкового страху&
вання майна, неналежне забезпечення кредита&
ми на ринку кредитних послуг є основними при&
чинами прогалин у кредитному забезпеченні
банками аграріїв.

Комерційні банки є основними позичальни&
ками кредитів для сільськогосподарських
підприємств на ринку кредитних послуг, покри&
ваючи переважну більшість нестачі у власних
фінансових ресурсах пов'язаних із сезонними
витратами на вирощування сільськогоспо&
дарських культур та розвиток тваринницької
галузі. Така практика застосовується і в краї&
нах з розвинутими ринковими відносинами.

Зокрема, в Англії і Німеччині сезонні витрати
аграріям за рахунок банківських кредитів по&
криваються — близько 50%, Франції — понад
40%, Італії та Бельгії — понад 30%. У країнах
Європейського Союзу 40% сільськогоспо&
дарських товаровиробників повністю залежать
від залучення банківських кредитів і лише 25%
фермерських господарств обходиться без бан&
ківських запозичень[2].

В Україні існує розвинена банківська сис&
тема, яка об'єднує як державні, так і комерційні
банки. Ліцензію НБУ на здійснення банківсь&
ких операцій отримали 177 банків, з яких лише
20 практикують у своїй діяльності надання по&
слуг з кредитування сільськогосподарським
підприємствам. Загальний обсяг виданих бан&
ківських кредитів цими банками сягає 80% від
загальної кількості виданих кредитів на ринку
кредитних послуг при тому, що кредитний пор&
тфель в аграрній галузі становить всього 6% від
загального кредитного портфеля загальної
кількості банків.

З огляду на це, обсяги кредитування вітчиз&
няних сільськогосподарських товаровиробни&
ків станом на 01.01.2019 р. становили 37,7 мільяр&
да гривень, що на 5,7% більше, за аналогічний
період 2018 р. [4, c. 1]. Результати проведених
досліджень свідчать про те, що обсяг кредиту&
вання аграріїв не забезпечує їх безперервне
функціонування на умовах розширеного від&
творення. Проблема загострюється форс —
мажорними обставинами, зокрема несприятли&
вими кліматичними умовами. Відсутність по&
вномасштабного кредитування та страхових
відшкодувань призводять до скорочення об&
сягів виробництва та реалізації продукції,
зменшення її рентабельності.

Забезпечення аграріїв банківськими запо&
зиченнями наразі є однією із невирішених про&
блем на рівні держави внаслідок відсутності в
Україні спеціалізованого Аграрного банку з
часткою кредитів для сільського господарства
у структурі кредитного портфеля понад 50% [3,
c. 32].

За умов економічної кризи загальне скоро&
чення обсягів кредитування відбувається зде&
більшого за рахунок обмеження кредитування
аграрної галузі. Банки за таких умов застосо&
вують дискримінаційний механізм по відношен&
ню до сільськогосподарських підприємств,
шляхом підвищення відсоткових ставок за кре&
дитами, порівняно із суб'єктами господарюван&
ня інших галузей національної економіки [5].

Відповідно до Постанови Кабінету Мініст&
рів України від 25.02. 2000 р. №398 з 2000 р. для
сільськогосподарських товаровиробників зап&
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роваджено механізм державної кредитної
підтримки через здешевлення кредитів [6, с. 3—
4]. В основі цієї постанови закладений механізм
здешевлення відсоткових ставок на банківські
кредити. Таке здешевлення банківських запо&
зичень для аграріїв за своєю сутністю не є рин&
ковою акцією, оскільки її базовими принципа&
ми є державне регулювання функціонування
ринку фінансових послуг. Компенсаційні ви&
плати, відповідно до цього нормативного акту,
дали змогу розблокувати для аграріїв&пози&
чальників кредитний процес, залучивши їх до
користування позичковим капіталом та розши&
ривши доступ до кредитних ресурсів на ринку
кредитних послуг, що суттєво вплинуло на їх
конкурентоспроможність. Основною із пере&
думов побудови цієї системи є те, що держава
не заміщує кредитний ринок, а всебічно підтри&
мує сільськогосподарських товаровиробників,
спрямовуючи їх до нарощування ними обсягів
виробництва та реалізації продукції, забезпе&
чення продовольчої безпеки країни.

Державна підтримка сільськогосподарсь&
ких підприємств через механізм здешевлення
позик сприяє підвищенню рівня їх забезпечен&
ня кредитними ресурсами. Кредитне забезпе&
чення аграрної галузі, окрім інших чинників, ве&
ликою мірою залежить від суми коштів Дер&
жавного бюджету, спрямованих на програму
здешевлення позик для сільськогосподарських
підприємств.

Державна підтримка аграріїв можлива за
умови виконання всіма суб'єктами кредитної
угоди, положень, розроблених національною
програмою щодо підтримки аграрного вироб&
ництва [7, с. 127]. Програмою передбачені
основні тенденції щодо підтримки аграрної га&
лузі, шляхом їх субсидування, кредитування,
страхування. Відповідно до розробленої націо&
нальної програми щодо підтримки аграрного
виробництва стає можливим суб'єктам аграр&
ного виробництва визначати параметри щодо
обсягів виробництва та реалізації продукції,
оцінюючи власні та залучені фінансові ресур&
си, запроваджуючи прогресивні енерго& і мате&
ріалозберігаючі технології.

Як свідчить практика, пільгове кредитуван&
ня сільськогосподарських підприємств Чер&
каської області, за останні роки суттєво ско&
рочується внаслідок браку державних коштів.
Про стан кредитного забезпечення сільсько&
господарських підприємств області свідчать
дані (табл. 1).

Забезпечення сільськогосподарських
підприємств області кредитними ресурсами за
2015—2019 рр. демонструє суттєве скорочення
видачі короткотермінових кредитів для забез&
печення безперебійного колообігу виробничо&
го процесу. Так, пік видачі кредитів сільсько&
господарським підприємствам області мав міс&
це в 2014 р., збільшення якого порівняно з по&
переднім роком склало 63,9 відсоткових пунк&

Таблиця 1. Оцінка стану кредитування сільськогосподарських підприємств
Черкаської області, за роками

Джерело: дані Головного управління статистики у Черкаській області [8].

Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Темпи приросту  
с.-г. виробництва в 
постійних  цінах  
2010 р., % 

            

до попереднього року 105,7 95,8 129,6 109,0 104,3 117,6 96,8 106,5 98,4 98,8 102,5 88,2 
до 1990 року 76,9 73,4 95,7 104,0 107,8 129,1 125,4 134,4 131,6 130,2 132,9 118,7 
Темпи приросту 
чистого прибутку, у % 
до попереднього року 

135,8 201,7 51,7 19,6 83,4 116,3 126,4 52,2 204,0 2,9 80,4 65,3 

Рівень рентабельності  
с.-г. підприємств, % 

15,7 16,5 12,2 18,3 18,1 27,1 24,9 9,7 27,8 49,6 35,2 20,2 

частка прибуткових  
с.-г. підприємств, % 

73,0 79,1 78,7 79,0 77,9 88,2 89,4 82,2 87,4 91,3 90,9 84,0 

Видача  
короткострокових 
кредитів  під оборотні 
активи  
підприємствам,  у % 
до попереднього року 

94,3 77,1 85,2 108,0 95,1 129,7 163,9 85,1 74,2 98,5 62,5 40,1 

Середня облікова 
ставка НБУ, % 

8,5 8,0 12,0 11,0 9,5 9,5 7,5 14,0 14,0 14,0 14,0 18,0 

Середня відсоткова 
ставка комерційних 
банків за надані 
кредити  с.-г. 
підприємствам, % 

20,0 18,0 24,0 27,8 20,6 17,2 21,0 19,2 27,9 21,3 21,0 28,8 



14
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 23, 2020

тів. В наступні роки, зокрема, в 2018—2019 рр.
видача короткотермінових кредитів під обо&
ротні активи аграріїв області склала відповід&
но 62,5 і 40,1 відсотків до попереднього року. З
огляду на зменшення кредитних ресурсів для
забезпечення безперебійної діяльності сіль&
ськогосподарських підприємств області, має
місце скорочення темпів виробництва про&
дукції сільського господарства у постійних
цінах 2010 р. — 82,2% у 2019 р. проти 2018 р.;
зменшення чистого прибутку за цей же період
на 15,1 відсоткових пункти та зменшення рівня
рентабельності до 20,2 % у 2019 р. проти 35,2%
у 2018 р.

За досліджуваний період суттєво зростає
облікова ставка НБУ. Облікова ставка НБУ —
це вартість грошей, які придбавають комерційні
банки в НБУ для подальшої їх видачі у вигляді
кредитів. За досліджений період середня об&
лікова ставка НБУ зростала в діапазоні від
14,0% у 2015 р. до 18,0% у 2019 р. Зі зростанням
облікової ставки НБУ суттєво збільшуються
середні відсоткові ставки комерційних банків
за надані кредити сільськогосподарським
підприємствам, розмір яких ранжується від
17,2% у 2015 р. до 28,8% у 2019 р. Дані проведе&
ного аналізу свідчать, що середні відсоткові
ставки комерційних банків за надані кредити
сільськогосподарським підприємствам області
за окремі роки перевищують рівень їх рента&
бельності. За період з 2008—2019 рр. переви&
щення рівня рентабельності над відсотковими
ставками комерційних банків за надані креди&
ти сільськогосподарським підприємствам мало
місце в 2013 р., 2017 р., 2018 р. відповідно на 9,9,
28,3 і 14,2%. НБУ з 31 січня 2020 р. знизив об&
лікову ставку до 11%, а станом на 23.10.2020 р.
до 6%. Водночас зменшення облікової ставки

НБУ не вплинуло на обсяги видачі банківських
кредитів аграріям. Це свідчить про відсутність
кореляційного зв'язку між зниженням обліко&
вої ставки НБУ і зростанням обсягів видачі кре&
дитів сільськогосподарським підприємствам на
ринку кредитних послуг.

Світовий досвід кредитування аграріїв
країн з ринковими відносинами свідчить про
постійне, поступове зменшення розміру об&
лікової ставки Центральних банків. Так, зок&
рема Центральний банк Європи в 2016 р. сут&
тєво знизив основну ставку за кредитами з
0,05% до 0%. Таке зниження облікової став&
ки до нульового розміру було здійснено че&
рез те, що переважна більшість населення
Європи зберігають готівкові кошти на депо&
зитних рахунках в банках з метою отриман&
ня ними доходів від капіталу. За таких умов
потерпає економіка країни, як встановила
таку облікову ставку, оскільки зменшується
кількість замовлень, підприємствам дово&
диться скорочувати робітників. Паралельно
в 2016 р. зі зниженням облікової ставки Євро&
пейським центральним банком були знижені
ставки за депозит з від'ємним значенням від —
0,3 до — 0,4%, а ставка за маржинальними
кредитами знижена до — 0,25% річних. Такі
кроки Центрального банку Європи спрямо&
вані на те, щоб населення призупинило вкла&
дати кошти на депозитні рахунки. Зростання
коштів на депозитних рахунках призводить
до дефляції, що є більшим злом для економі&
ки, ніж інфляція, оскільки Європейський
Центральний банк повторює політику кіль&
кісного пом'якшення Федеральної резервної
системи США [9].

Одним із пріоритетних регуляторних ме&
ханізмів кредитного забезпечення сільськогос&

Показники Збиткові До 15,0 15,1-30,0 30,1-45,0 Більше 
45,1 Всього 

Середній рівень рентабельності, % -11,5 9,3 16,8 30,4 45,9 22,7 
Кількість господарств в групі 61 207 109 21 8 516 
У відсотках до обстежених 139, 48,8 27,3 4,1 5,9 100,0 
Розмір оборотних активів  
на 1 га с.- г. угідь, грн 834,4 1082,9 1502,2 1439,7 1511,9 935,7 

частка власних оборотних засобів, % 17,1 46,2 50,8 79,9 80,3 46,3 
частка кредиту в покритті 
оборотних активів, % 3,3 6,5 5,4 6,8 7,7 5,3 

Період погашення дебіторської 
заборгованості, днів 113 121 109 72 54 102 

Період погашення кредиторської 
заборгованості, днів 311 215 171 122 59 208 

Період обороту оборотних акти вів, 
днів 408 381 266 211 204 342 

Чистий прибуток ( збиток )  
на 1 га с.- г. угідь, грн -202,3 1443, 231,4 488,3 505,2 121,3 

Таблиця 2. Групування сільськогосподарських підприємств Черкаської області за рівнем
рентабельності в середньому за 2013—2019 рр.

Джерело: дані Головного управління статистики у Черкаській області [8].
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подарських підприємств на ринку кредитних по&
слуг є як зниження облікової ставки НБУ, так і
розширення спектру їх податкового стимулю&
вання. Результати дослідження свідчать, що із
заміною оподаткування аграріїв фіксованим
сільськогосподарським податком на єдиний по&
даток (четверта група) одночасно збільшилася
не лише база нарахування цього податку, але і
ставки. Негативні наслідки аграрії отримали від
скасування з 1.01.2017 р. спеціального режиму
оподаткування податком на додану вартість на
вимогу МВФ. Всі ці чинники є основною із пере&
думов вимивання оборотних активів із операц&
ійної та інвестиційної діяльності аграріїв. З ог&
ляду на це, ми вважаємо, що зняття спеціально&
го режиму оподаткування ПДВ з аграріїв було
передчасним і потребує відміни для дрібното&
варних сільськогосподарських товаровироб&
ників на законодавчому рівні. Крім того, аналіз
кредитних взаємовідносин сільськогосподарсь&
ких підприємств з банківською системою
свідчить, що незважаючи на чинну Постанову
Кабінету Міністрів України від 25.02.2000 р.
№398 "Про додаткові заходи щодо кредитуван&
ня комплексу сільськогосподарських робіт",
якою передбачено надання фінансової підтрим&
ки аграріям через здешевлення кредитів, ме&
ханізм цієї постанови призупинений [6]. Це на&
очно демонструють обсяги кредитування в опе&
раційну діяльність сільськогосподарських
підприємств Черкащини (табл. 2).

Проведене групування сільськогосподарсь&
ких підприємств Черкаської області відносно
рівня рентабельності в середньому за 2013—
2019 рр. свідчить, що частка банківських кре&
дитів для покриття сезонної нестачі власних
фінансових ресурсів не суттєва і перебуває в
діапазоні від 3,3 % до 7,7%. Рівень рентабель&
ності, що перевищував 45,1% по сільськогоспо&
дарських підприємств свідчить про залучення
ними кредитних ресурсів для покриття оборот&
них активів у розмірі 7,7 % від усіх фінансових
ресурсів, що забезпечували безперервність ко&
лообігу виробництва.

Водночас збиткові сільськогосподарські
підприємства із середньою сукупною збитков&
істю 11,5% покривали оборотні активи за ра&
хунок кредиту в розмірі 3,3%. Показники рівня
рентабельності суттєво впливають на показни&
ки фінансової діяльності обстежених під&
приємств. Зокрема період погашення де&
біторської заборгованості по підприємствах
з рентабельністю, яка перевищує 45,1%, що на
59 днів менше в порівнянні зі збитковими
підприємствами. Аналогічний стан з погашен&
ням кредиторської заборгованості, період якої

для збиткових підприємств складає 311 днів, що
на 252 дні більше в порівнянні з підприємства&
ми рентабельність яких перевищує 45,1%. З ог&
ляду на такий стан, чистий прибуток у розра&
хунку на 1 га сільськогосподарських угідь зро&
стає в залежності від росту рентабельності гос&
подарюючих суб'єктів і суттєво впливає на
обертання оборотних активів, авансованих у
виробництво. Якщо по збиткових підприєм&
ствах тривалість обертання оборотних активів
складає 408 днів, то по підприємствах з рента&
бельністю яка перевищує 45,1% — 204 дні.

Основною із причин наявності прогалин у
кредитуванні сільськогосподарських під&
приємств є обмеження їх доступу до ринку кре&
дитних послуг, відсутність принципово нового
механізму їх кредитування, який би відповідав
ринковим умовам господарювання. Проблема
кредитування сільськогосподарських під&
приємств вирішується переважно шляхом за&
провадження часткової компенсації з держав&
ного бюджету відсоткових ставок за кредита&
ми комерційних банків, причому лише для ве&
ликих сільськогосподарських товаровироб&
ників, що не дає змогу вирішити цю проблему
комплексно. Специфіка кредитування дрібно&
товарних сільськогосподарських підприємств є
надто складною, оскільки такі суб'єкти госпо&
дарювання не забезпечені надійною заставою
для отримання кредитів і, як правило, у комер&
ційних банках на таких аграріїв немає кредит&
ної історії. Отримати кредит в інших фінансо&
во&кредитних установах, як&от: кредитні
спілки, неможливо, оскільки останні кредиту&
ють, відповідно до своєї статутної діяльності,
виключно фізичних осіб.

З огляду на це, досліджені питання щодо
забезпечення сільськогосподарських під&
приємств кредитами потребують термінового
вирішення, оскільки від вирішення цієї пробле&
ми буде залежати подальший розвиток аграр&
ної галузі країни.

ВИСНОВКИ
Роль ринку кредитних ресурсів все ще не

займає належне місце у фінансуванні аграрно&
го виробництва, про що свідчать недостатні
обсяги кредитних вкладень комерційних банків
у сільське господарство на кредитному ринку.

Розвиток кредитних відносин сільськогос&
подарських підприємств з комерційними бан&
ками великою мірою залежить від підвищення
їх кредитоспроможності та ліквідності забез&
печення кредитів.

У процесі дослідження було виявлено від&
сутність кореляційного зв'язку між коливання&
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ми облікової ставки НБУ і обсягами видачі кре&
дитів сільськогосподарським підприємствам на
ринку кредитних послуг.

Головними напрямами щодо стабілізації ме&
ханізму кредитування сільськогосподарських
підприємств на ринку кредитних послуг є комп&
лекс заходів з боку держави та банківської сис&
теми, спрямованих на розвиток дієвого інтегра&
ційного механізму взаємодії з аграрним секто&
ром економіки; збільшення обсягів фінансової
підтримки сільськогосподарських підприємств
через механізм здешевлення кредитів; розроб&
ка і застосування всіх можливих джерел для за&
лучення капіталу при кредитуванні сільського
господарства на ринку кредитних ресурсів.
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ANALYSIS OF ECONOMIC AND LEGAL SUPPORT OF ACTIVITIES OF UNITED TERRITORIAL
COMMUNITIES (OTG)

У статті проведено аналіз економікоMправового забезпечення діяльності об'єднаних територіальних громад (ОТГ),
створених на території України з початку дії реформи децентралізації з 2014 р. Проаналізовано особливості процесу
проведення децентралізації влади в Україні. Відображено динаміку результатів проведення реформи децентраліM
зації в Україні за період 2014—2020 рр. Зроблено висновок, що реформа децентралізації триває, процес створення
ОТГ проходить інтенсивно, процес внесення змін у нормативноMправову базу, яка регламентує процес проходження
децентралізації, також продовжується. Проаналізовано доходи і видатки за 2019 р. за групами об'єднаних теритоM
ріальних громад, створених на території України. Проаналізовано склад видатків ОТГ за 2019 р. Загалом по Україні
видатки фінансових бюджетів ОТГ перевищили на 44,83 % доходи, що свідчить про неефективність формування бюдM
жетів створених ОТГ. Зроблено висновок щодо значної питомої ваги видатків на утримання апарату управління в
ОТГ. За проведеним аналізом спрямування капітальних видатків в ОТГ було встановлено, що більшість капітальних
видатків спрямовано на покращення стану житлового фонду. На основі проведеного аналізу стану житлового фонM
ду, розташовано на територіях ОТГ, зроблено висновок щодо збільшення капітальних видатків на підтримку у наM
лежному фізичному стані житлового фонду, враховуючи наявність ветхих та аварійних житлових будинків. ОбгрунM
товано, що для активізації економічного розвитку територіальних громад необхідно забезпечити ефективну комуніM
кацію органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на місцях, організаційноMметодичну допомогу
органам місцевого самоврядування щодо планування діяльності та розширення джерел фінансування розвитку ОТГ,
поширення інформації щодо успішних практик реалізації проектів співробітництва. Доцільно надавати доступ всіх
ОТГ до кращих практик співробітництва окремих ОТГ.

The article analyzes the economic and legal support of the united territorial communities (UTC) created in Ukraine
since the beginning of the decentralization reform in 2014. The peculiarities of the process of decentralization of power in
Ukraine are analyzed. The dynamics of the results of decentralization reform in Ukraine for the period 2014—2020 is
reflected. It is concluded that the decentralization reform continues, the process of creating UTC is intensive, the process
of amending the regulatory framework governing the decentralization process also continues. It was found that the
structure by groups of UTC by population is as follows: the largest share is 1 group of UTC (24.1%), with a population of
over 15 thousand people; on the second place — 5 group of UTC (cities of regional value) (33,8%), on the third place —



18
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 23, 2020

ВСТУП
Масштабна реформа децентралізації в Ук&

раїні триває з 2014 р. У результаті проведення
реформи децентралізації за даними 2020 року
в Україні створено 1469 об'єднаних терито&
ріальних громад (ОТГ) [1]. Розвиток реформи
децентралізації підтримується значними зміна&
ми у нормативно&правовій базі України. Безза&
перечно, що досвід Європейських країн є актуаль&
ним для українських ОТГ, проте перебіг реалі&
зації реформи децентралізації на території
України спонукає ОТГ набувати власного дос&
віду функціонування та розвитку. Створені
ОТГ набувають досвіду у питаннях плануван&
ня стратегічного розвитку територій, залучен&
ня для цього різних джерел фінансування, на&
рощування потенціалу територій, створення
комфортних умов проживання для населення,
створення нових робочих місць та вирішення
питання безробіття на власних територіях, роз&
виток партнерства, співробітництва, взаємодії
з іншими ОТГ. В умовах реалізації реформи
децентралізації українські ОТГ отримують
більше можливостей щодо формування джерел
фінансування своєї діяльності та прямі відно&
сини із Державним бюджетом. Вивчення про&
блем становлення та розвитку об'єднаних те&
риторіальних громад неможливо без дослід&
ження економіко&правового забезпечення
їхньої діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значний вклад в дослідження різних ас&
пектів формування, економічного, фінансово&
го та правового забезпечення діяльності об'єд&
наних територіальних громад (ОТГ) на тери&

3 group (population from 5 to 10 thousand persons) (22,5%), on the fourth place — 2 group (population from 10 to
15 thousand people) (18.8%), in fifth place — Group 4 (population up to 5 thousand people) (11.8%). Revenues and
expenditures for 2019 by groups of united territorial communities created on the territory of Ukraine are analyzed. The
composition of UTC expenditures for 2019 was analyzed. In general, expenditures of UTC financial budgets in Ukraine
exceeded revenues by 44.83%, which indicates the inefficiency of budgeting of created UTCs. It is concluded that a
significant share of expenditures for the maintenance of the management staff in the UTC. According to the analysis of
the direction of capital expenditures in UTC, it was found that most capital expenditures are aimed at improving the
condition of the housing stock. Based on the analysis of the state of the housing stock located in the UTC, a conclusion
was made to increase capital expenditures to maintain the proper physical condition of the housing stock, taking into
account the presence of dilapidated and emergency housing. It is substantiated that in order to intensify the economic
development of territorial communities it is necessary to ensure effective communication between executive authorities
and local governments, organizational and methodological assistance to local governments in planning activities and
expanding sources of funding for UTC development, disseminating information on successful practices of cooperation
projects. It is advisable to provide access to all UTCs to the best practices of cooperation of individual UTSs.

Ключові слова: об'єднані територіальні громади (ОТГ), економічне забезпечення, нормаB
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торії України внесли наступні вчені. Питання
стратегічного планування сталого розвитку те&
риторіальних громад в Україні розглянуто в
працях Н. Орловой, О. Козирєвої [2]. Аспекти
формування спроможних територіальних гро&
мад розглянуто в працях І. Баб'юк, О. Чепель
[3]. Питанням забезпечення фінансової спро&
можності ОТГ присвячені праці: В. Величко,
А. Мариніва, Т. Стешенко, Т. Куценко, Я. Сірен&
ко, М. Гончаренко, Т. Гургули, С. Обушного,
І. Яковенка, А. Korbutiak, Zh. Lysenko, N. Sok&
rovolska, A. Oleksyn, E. Yurii [4—9]. Питання взає&
модії, партнерства, співробітництва та оцінки
потенціалу ОТГ розглянуто в працях К. Вась&
ківської, А. Пелехатого, Ю. Галімука, Л. Лозін&
ської, С. Зелінського, В. Пальчука [10—12]. Зва&
жаючи на значний доробок вчених, потрібно
зауважити, що окремі питання потребують по&
дальшого, більш детального розгляду на тео&
ретичному та практичному рівнях. Доцільно
дослідити питання економічного та правового
забезпечення діяльності об'єднаних територі&
альних громад на території України.

МЕТА СТАТТІ
Аналіз економічних результатів та норма&

тивно&правового забезпечення діяльності об'єд&
наних територіальних громад (ОТГ) на тери&
торії України за час проведення реформи де&
централізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Процес глобалізації суттєво вплинув на
спосіб розвитку міст та територій у всьому світі.
Глобалізація сприяє розвитку міжнародного
співробітництва та удосконалює форми міжна&
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родних економічних зв'язків, відкриває біль&
ший доступ до міжнародного капіталу та ре&
сурсів, технологій та ринків, приводить до по&
глиблення взаємодії, співробітництва та взає&
мозалежності між територіями в різних краї&
нах світу. В умовах впровадження нових
підходів щодо розвитку регіонів та реалізації
євроінтеграційного курсу економічного роз&
витку України, питання ефективної реалізації
децентралізації є однією з головних умов не&
залежної та ефективної діяльності органів
місцевої влади. Процес децентралізації влади
супроводжується процесом фінансової децен&
тралізації, шо сприяє підвищенню фінансової
спроможності регіонів та громад. Процес де&
централізації, який відбувається на території
України починаючи з 2014 року, є реструкту&
ризацією або реорганізацією влади, внаслідок

якої виникає система спільної відповідальності
установ на всіх рівнях управління (центрально&
му, регіональному, місцевому) відповідно до
принципу субсидіарності, що збільшує якість і
ефективність системи управління та мож&
ливість участі людей у прийнятті економічних,
соціальних, політичних рішень й забезпечує
таким чином прозорість та оперативність
втілення даних рішень у життя.

Визнання ОТГ на найвищому законодавчо&
му рівні джерелами самостійної форми пуб&
лічної влади в Україні, первинними суб'єктами,
носіями функцій і повноважень місцевого само&
врядування вимагає формування та функ&
ціонування ОТГ не як простої сукупності жи&
телів певного населеного пункту, а як дієздат&
ного суб'єкту, соціально і політично активного,
самодостатнього з точки зору забезпечення ма&

Таблиця 1. Динаміка результатів проведення реформи децентралізації в Україні за період
2014—2020 рр.

Джерело: складено авторами за даними [13—22].

Період Результати Нормативно-правова база 
Реформа децентралізації передбачає передачу всіх 
повноважень у прийнятті рішень, у тому числі і 
фінансових, від органів виконавчої влади до органів 
місцевого самоврядування. Розширення повноважень 
органів місцевого самоврядування та оптимізація 
надання базових адміністративних послуг. На кінець 
2019 р. на території України зареєстровано 806 ОТГ 

«Європейська хартія місцевого 
самоврядування» - основа політики 
реформи децентралізації в Україні 
[13]. 
Концепція реформування місцевого 
самоврядування та територіальної 
організації влади [14] 

Фінансова децентралізація відбулась на основі 
внесених змін у Податковий та Бюджетний кодекси.  
Фінансування місцевих бюджетів збільшилось у 4,0 
рази, з  68,6 млрд в 2014 р. до 275 млрд грн у 2019 р. [17]

Бюджетний кодекс України [15]. 
Податковий кодекс України [16] 
 

На основі прийнятих Законів України 
 сформовано базовий рівень повноважень та 
фінансової підтримки органів місцевого 
самоврядування.  
У 2018 р. ОТГ отримали більше 1,5 млн га 
сільськогосподарських земель за межами населених 
пунктів у комунальну власність 

Про добровільне об’єднання 
територіальних громад [18] 
 

Для вирішення спільних проблем територій, а саме: 
переробки сміття, утилізації промислових відходів, 
розвиток спільної інфраструктури ОТГ укладають 
договори про співробітництво і цей процес 
продовжується. На початок 2019 р. 1188 ОТГ уклали 
538 договорів про співробітництво [1] 

Про співробітництво 
територіальних громад [19] 
 

2014-2019 рр. 

 Зростання державної підтримки ОТГ. За період  
2015-2019 рр. за рахунок державної підтримки 
реалізовано більше, ніж 12 тис. проєктів розвитку 
ОТГ. Обсяги фінансової державної підтримки 
розвитку територій за період 2014-2019 рр. зросли у 
41,5 рази 

Про засади державної регіональної 
політики [20] 
 

2020 р. Збільшення кількості ОТГ до 1146 у 2020 р.   
У 2020 р. на території України згідно прийнято 
законодавства утворено 136 районів замість  
490 попередніх 

Про утворення та ліквідацію 
районів [21] 

Перспектива Більшість існуючих малочисельних ОТГ 
об’єднаються, стануть спроможними перебрати на 
себе більшість повноважень, належним чином 
використовувати ресурси і нести відповідальність за 
свої дії чи бездіяльність перед людьми та державою. 
Це створить стійке підгрунтя для наступних кроків 
реформи децентралізації, а також сприятиме 
прискоренню реформ у сфері охорони 
здоров’я, освіти, культури, соціальних послуг,  
енергоефективності та інших секторах 

Очікується внесення змін до 
Конституції щодо децентралізації. 
Очікується оновлення законів про 
місцеве самоврядування, про 
місцеві державні адміністрації. 
Передбачається  прийняття ряду 
важливих законів щодо розвитку 
децентралізації 
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теріальними і фінансовими ресурсами, спро&
можного на ефективне та відповідальне управ&
ління власними справами. Статус ОТГ потребує
узгодження з правовим статусом інших
суб'єктів місцевого самоврядування, побудови
ефективної системи розподілу функцій та по&
вноважень місцевого самоврядування. В умовах
децентралізації місцеві органи влади реалізують
державну політику через суб'єкти управління —
об'єднані територіальні громади. Стан економі&
чного розвитку країни прямо залежить від мож&
ливості та зацікавленості громад займатися
місцевим розвитком на своїй території.

Основні результати проведення реформи де&
централізації в Україні із супроводом їх норма&
тивно&законодавчого забезпечення, починаючи
з 2014 року до тепер, представлено у таблиці 1.

За узагальненими результатами процесу де&
централізації та утворення ОТГ на території
України зроблено висновок, що реформа де&
централізації триває, процес створення ОТГ
проходить інтенсивно, процес внесення змін у
нормативно&правову базу, яка регламентує
процес проходження децентралізації, також
продовжується.

Всі ОТГ, створені на території України, по&
ділено на 5 груп за кількістю населення, яке
мешкає на території ОТГ. Аналіз динаміки еко&
номічних результатів діяльності ОТГ за група&
ми надав можливість зробити наступні виснов&
ки (табл. 2).

Структура за групами ОТГ за кількістю на&
селення така: найбільшу питому вагу має 1 гру&
па ОТГ (24,1%), з населенням понад 15 тис. осіб;

на другому місці — 5 група ОТГ (міста облас&
ного значення) (33,8 %), на третьому місці —
3 група (населення від 5 до 10 тис. осіб) (22,5%),
на четвертому місці — 2 група (населення від
10 до 15 тис. осіб) (18,8 %), на п'ятому місці —
4 група (населення до 5 тис. осіб) (11,8 %). Се&
редній обсяг доходів на 1 мешканця ОТГ по
Україні склав у 2019 р. 4737,7 грн. Середній об&
сяг видатків на одного мешканця по всіх ОТГ
України склав 6861,8 грн За результатами
2019 р. видатки на одного мешканця ОТГ по
Україні перевищували відповідну суму доходів
у 1,49 рази. По всіх групах ОТГ спостерігаєть&
ся перевищення видатків над доходами, тобто
бюджети всіх груп ОТГ є дотаційними. Найб&
ільше перевищення видатків над доходами спо&
стерігалось у 5 групі ОТГ — міста обласного
значення у 1,52 рази. Найменше перевищення
видатків над доходами спостерігалось у 4 групі
у 1,34 рази. Перевищення видатків над дохода&
ми на 1 мешканця ОТГ склало по групам: 1 гру&
па — 1,5 рази, 2 група — 1,39 рази, 3 група —
1,40 рази, 4 група — 1,34 рази, 5 група — 1,52 ра&
зи. Найбільший рівень перевищення видатків
над доходами має 5 група ОТГ (міста обласно&
го значення).

Аналіз складу видатків за групами ОТГ на&
дав можливість зробити висновки щодо знач&
ного розриву між найвищим та найнижчим зна&
ченнями видатків на 1 мешканця ОТГ (табл. 3).
Така ситуація свідчить про нерівномірність еко&
номічного розвитку ОТГ на території України.

Найвище значення видатків загального
фонду на 1 мешканця серед максимальних зна&

Групи Критерії 
групування 

Кіль-
кість 
ОТГ 

 

Питома вага у 
загальній 

кількості ОТГ, 
% 

Загальна 
чисельність 
населення у 
групі ОТГ,  
тис. осіб 

Середня сума 
власних доходів, 
отриманих ОТГ 
відповідної групи, 

млн грн / на 
одного мешканця, 

грн 

Середня сума 
видатків, 

проведених з 
бюджету ОТГ 

відповідної групи, 
млн грн/ на одного 
мешканця, грн 

Сальдо доходів і 
видатків бюджетів 
ОТГ відповідної 
групи, млн грн / % 

Група 1 Населення 
понад  
15 тис. осіб 

95   24,1 2001,1 87,2 / 
4139,3 

131,4 / 
6239,1 

- 44,2 / 
50,73 

Група 2 Населення  від 
10 до 15 тис. 
осіб 

128   18,8 1561,6 53,5 /  
4387,6 

74,6 / 
6115,9 

- 21,1 / 
39,39 

Група 3 Населення від  
5 до 10 тис. осіб 

268  22,5 1874,9 30,8 / 
4409,6 

43,2 / 
6169,0 

- 12,4 / 
39,90 

Група 4 Населення до  
5 тис. осіб 

288  11,8 979,1 16,2 / 
4755,8 

21,7 / 
6391,8 

-5,5 / 
34,40 

Група 5 ОТГ- міста 
обласного 
значення 

27 22,8 1891,0 418,5 / 
5976,0 

635,0 / 
9067,1  

- 216,5 / 
51,73 

Разом  806 100,0 8307,7 606,2 / 
4737,7 

905,9 / 
6861,8 

- 299,7 / 
44,83 

Таблиця 2. Аналіз економічних результатів діяльності за групами ОТГ,
створених на території України, за 2019 р.

Джерело: складено авторами на підставі даних Міністерства фінансів України та Міністерства регіонального розвитку, будів&
ництва, житлово&комунального господарства України [17; 22].
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чень видатків за групами ОТГ спостерігалось у
2019 р. у 4 групі ОТГ — 26085,0 грн, найнижче
значення серед максимальних у 1 групі ОТГ —
11404,4 грн Найвище значення видатків загаль&
ного фонду на 1 мешканця серед мінімальних
значень видатків за групами ОТГ спостеріга&
лось у 2019 р. у 5 групи ОТГ — 4407,8 грн, най&
нижче значення серед мінімальних у 1 групі —
1863,2 грн. Найбільший розрив між максималь&
ним і мінімальним значенням видатків за&
гального фонду на 1 мешканця спостерігався у
4 групи ОТГ — 19 разів, найменший — у 5 гру&
пи ОТГ — 2,7 рази.

Видатки на утримання апарату управління
у розрахунку на одного мешканця представля&
ють собою "вартість" одного працівника управ&
лінського апарату ОТГ для кожного жителя
громади (у річному вимірі). Середній рівень ви&
датків на утримання апарату управління стано&
вить по всіх ОТГ України 19,9% від загальної
суми видатків. Середній рівень видатків на
утримання апарату управління у розрізі ви&
ділених груп ОТГ становить: 1 група — 18,9 %,
2 група — 21,5 %, 3 група — 24,4 %, 4 група —
29,2 %, 5 група — 12,6 % від загального обсягу
всіх видатків. Найбільша питома вага видатків
на апарат управління в 4 групі ОТГ (з населен&
ням до 5 тис. осіб). Можна зробити висновок,
що частка видатків на апарат управління ОТГ
є більш значною для бюджетів ОТГ з невели&
кою чисельністю населення. Найбільший роз&
рив між максимальним і мінімальним значенням
видатків на утримання апарату управління на
1 мешканця спостерігався у 4 групи ОТГ —
15,2 рази, найменший — у 5 групи ОТГ — 2,9 ра&
зи. Проведений аналіз питомої ваги найбільшо&
го та найменшого значення видатків на утри&
мання апарату управління за групами ОТГ доз&
волив зробити такі висновки. Питома вага най&
більшого значення управлінських видатків у за&
гальному обсязі видатків за групами ОТГ така:

1 група — 55,2 %, 2 група — 87,4 %, 3 група —
87,1 %, 4 група — 86,1 %, 5 група — 31,6 %. Пи&
тома вага найменшого значення управлінських
видатків у загальному обсязі видатків за гру&
пами ОТГ така: 1 група — 9,5 %, 2 група — 7,3%,
3 група — 8,8 %, 4 група — 10,0 %, 5 група —
8,2%. Отримані результати свідчать про те, що
ОТГ з меншою кількістю населення (до 15 тис.
осіб максимально), а саме групи 2 (від 10 до
15 тис. осіб), 3 (від 5 до 10 тис. осіб), 4 (до 5 тис.
осіб) витрачають на апарат урат управління
ОТГ значно більше видатків, ніж ОТГ з вели&
кою кількістю населення. Витрачання більшої
питомої ваги видатків на утримання апарату уп&
равління обмежує можливість ОТГ спрямува&
ти фінансові ресурси на вирішення інших про&
блем розвитку ОТГ.

Середній обсяг видатків по всіх ОТГ за
2019 р. із розрахунку на одного мешканця
склав 1 546,6 грн. Середній обсяг капітальних
видатків на одного мешканця за групами ОТГ
наступний: 1 група — 1249,7 грн, 2 група —
1461,7 грн, 3 група — 1645,1 грн, 4 група —
1741,6 грн, 5 група — 1732,6 грн. Найбільший
розрив між максимальним і мінімальним зна&
ченням капітальних видатків на 1 мешканця
спостерігався у 3 групи ОТГ — 94,5 рази, най&
менший — у 5 групи ОТГ — 15,9 рази. Питома
вага найбільшого значення капітальних ви&
датків у загальному обсязі видатків за групами
ОТГ така: 1 група — 41,9 %, 2 група — 57,2 %,
3 група — 55,0 %, 4 група — 63,1 %, 5 група —
25,7 %. Питома вага найменшого значення кап&
італьних видатків у загальному обсязі видатків
за групами ОТГ така: 1 група — 3,1%, 2 група
— 4,2 %, 3 група — 3,9 %, 4 група — 4,3 %, 5
група — 3,4 %. За отриманими результатами
проведеного аналізу обсягів і питомої ваги ка&
пітальних видатків у загальному обсязі ви&
датків по групах ОТГ можна зробити висновок
щодо меншого обсягу капітальних видатків у
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Група 1 11404,4  1863,2 6,1 рази 1603,7  362,5 4,4  рази 3906,4 210,9 18,5  рази 
Група 2 17906,3 2333,1  7,7 рази 2327,3 378,8 6,1  рази 8487,0 278,3 30,4  рази 
Група 3 17380,7 2150,9 8,1 рази 3816,0 425,1 8,9  рази 16626,4 175,9 94,5  рази 
Група 4 26085,0 1371,2 19 разів 4927,4 322,9 15,2  рази 15398,1 242,7 63,4  рази 
Група 5 12176,8 4407,8 2,7 рази 1439,2 483,2 2,9  рази 3438,3 215,5 15,9  рази 

Таблиця 3. Аналіз складу видатків за групами ОТГ, створених на території України, за 2019 р.

Джерело: складено авторами на підставі даних Міністерства розвитку громад та територій України та Міністерство регіональ&
ного розвитку, будівництва, житлово&комунального господарства України [22; 23].
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порівнянні із обсягами видатків на утримання
апарату управління. Проведений аналіз дифе&
ренціації обсягів видатків по групах ОТГ
свідчить про нерівномірність економічного роз&
витку територій та розбіжностях у якості та
обсягах публічних послуг, які мешканці можуть
отримати на своїх територіях.

За проведеним аналізом спрямування капі&
тальних видатків в ОТГ було встановлено, що
більшість капітальних видатків спрямовано на
покращення стану житлового фонду. Аналіз
стану житлового фонду в Україні загалом та в
міській і сільській місцевості зокрема, надав
можливість зробити наступні висновки (табл. 4).

За період 2018—2019 рр. можна відмітити
позитивну динаміку зростання житлового фон&
ду України: обсяги загальної площі житлових
приміщень зросли на 8,36 %, у тому числі у
міській місцевості — на 2,60 %, у сільській
місцевості — на 19,01 %. Потрібно відмітити
високі темпи зростання площі житлових при&
міщень у сільській місцевості, що є позитивною
тенденцією розвитку житлового будівництва на
селі. Кількість квартир у житлових будинках за
досліджуваний період часу зросла на 1,64 % в

цілому в Україні, на 2,37 % у міській місцевості
і на 0,32 % у сільській місцевості. Кількість жит&
лових будинків, які віднесено до ветхого жит&
лового фонду зросла на 1,32 % в Україні в ціло&
му, зменшилась на 3,83 % в міській місцевості і
зросла на 2,6 % у сільській місцевості. Питома
вага загальної площі житлових приміщень вет&
хого житлового фонду у 2018 р. склала 0,35 %
та у 2019 р. 0,33 % від загальної житлової площі
в Україні. Позитивною тенденцією є зниження
обсягів ветхого житлового фонду, хоча відбу&
вається воно дуже повільно. Позитивною тен&
денцією також можна вважати зниження
кількості мешканців, що проживають у ветхо&
му житловому фонду на 4,94 % загалом в Ук&
раїні. Значну питому вагу у ветхому фонді скла&
дають аварійні будинки у 2018 р. — 36,89 %, у
2019 р. — 37,06 %. Потрібно зауважити, що у
аварійних будинках було зареєстровано за
містом проживання у 2018 р. 8374 особи, у 2019 р.
6685 осіб. Враховуючи, що в умовах децентра&
лізації ремонтом або ліквідацією ветхого та
аварійного житлового фонду та капітальними
і поточними ремонтами діючого житлового
фонду будуть вже опікуватися ОТГ, то можна

2018 2019 Відхилення даних 2019 р. від даних  
2018 р., % Назва 

показника Україна в 
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Міська 
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Україна 
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Міська 
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цілому 
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Сільська 
місцевість 

Загальна площа 
житлових 
приміщень, 
тис. м2 
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квартир у 
житлових 
будинках, тис. 
одиниць 

 
17100 

 
10973 

 
6127 

 
17380 

 
11233 

 
6147 

 
1,64 

 
2,37 

 
0,32 

Ветхий 
житловий фонд 
– кількість 
будинків, 
одиниць 

 
45539 

 
9103 

 
36436 

 
46139 

 
8754 

 
37385 

 
1,32 

 
- 3,83 

 
2,60 

Загальна площа 
житлових 
приміщень 
ветхого 
житлового 
фонду,  
тис. м2 

 
3284,64  

 
1574,55 

 
1710,09 

 
3317,91 

 
1562,27 

 
1755,64 

 
1,01 

 
- 0,59 

 
2,66 

Кількість осіб, 
які мають 
реєстрацію 
проживання у 
будинках 
ветхого 
житлового 
фонду, осіб 

 
59753 

 
49410 

 
10343 

 
56799 

 
45778 

 
11021 

 
- 4,94 

 
- 7,35 

 
6,56 

Аварійний 
житловий 
фонд, кількість 
будинків 

 
16799 

 
1134 

 
15665 

 
17099 

 
1135 

 
15964 

 
1,79 

 
0,09 

 
1,91 

Таблиця 4. Аналіз динаміки стану житлового фонду на території України за 2018—2019 р.

Джерело: складено авторами на підставі даних Державної служби статистики України [24].
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спрогнозувати зростання капітальних видатків
для вирішення цих проблем.

Аналіз доходів та видатків ОТГ доцільно
використовувати при планування бюджету
ОТГ наступного року та визначення фінансо&
вої спроможності ОТГ щодо реалізації запла&
нованих проєктів. Враховуючи унікальні особ&
ливості кожної ОТГ важко запропонувати
єдиний для всіх рецепт успіху, проте попе&
редній розрахунок фінансової спроможності
ОТГ дозволить оцінити переваги та ризики
такого об'єднання, визначити потребу в пошу&
ку додаткових коштів та упорядкуванні ви&
датків.

Закон "Про співробітництво територіаль&
них громад" створив механізм для вирішення
спільних проблем громад: утилізація та пере&
робка сміття, розвиток спільної інфраструк&
тури тощо [19]. Об'єднані територіальні гро&
мади зможуть здійснювати зовнішні запози&
чення, самостійно обирати установи для об&
слуговування коштів місцевих бюджетів у ча&
стині бюджету розвитку ОТГ та власних над&
ходжень бюджетних установ. З прийняттям
закону щодо децентралізації повноважень у
сфері архітектурно&будівельного контролю
та удосконалення містобудівного законодав&
ства, органам місцевого самоврядування на&
дано право самостійно визначати власну
містобудівну політику. Широко підтримуєть&
ся і розповсюджується досвід співробітниц&
тва територіальних громад у сфері надання
адміністративних послуг, міжнародного
співробітництва [1]. Співробітництво ОТГ
надає можливість реалізувати більш масш&
табні проєкти за рахунок об'єднання фінан&
сових та людських ресурсів. Позитивний
досвід співробітництва окремих ОТГ потре&
бує поширення його між всіма ОТГ. Це доз&
волить прискорити темпи реформи децентра&
лізації та отримати позитивні результати у
розвитку ОТГ.

ВИСНОВКИ
Реформа децентралізації в Україні, реаліза&

цію якої розпочато у 2014 р., успішно продов&
жується. Нормативно&правова база, яка фор&
мує правові основи для здійснення реформи
децентралізації, постійно удосконалюється.
Аналіз результатів економічної діяльності ОТГ
за підсумками 2019 р. надав можливість зроби&
ти висновок про значну дотаційність бюджетів
ОТГ. Загалом по Україні видатки фінансових
бюджетів ОТГ перевищили на 44,83 % доходи,
що свідчить про неефективність формування
бюджетів створених ОТГ. Частково це можна

пояснити відсутністю достатнього практично&
го досвіду у нових створених ОТГ у плануванні
бюджетів власного розвитку і у недостатності
інформації та навичок використання інших
джерел формування фінансових ресурсів,
окрім коштів місцевих бюджетів. Децентралі&
зація є найбільш ефективним та дієвим спосо&
бом забезпечення фінансової автономії та
стійкості місцевих органів влади через переда&
чу їм потужних джерел бюджетних надход&
жень, раніше закріплених за центральним уря&
дом, та розширенням фінансової бази адміні&
стративно&територіальних формувань. Для
підвищення ефективності реалізації реформи
децентралізації є необхідним забезпечення
ефективної комунікації органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування,
організаційно&методична допомога органам
місцевого самоврядування, поширення інфор&
мації щодо успішних практик реалізації про&
ектів співробітництва. Враховуючи отриманий
позитивний досвід у співробітництві окремих
ОТГ, доцільно надавати іншим ОТГ можливість
ознайомлення з цим досвідом та наслідування
його. У майбутньому різні форми співробітниц&
тва для поєднання зусиль і ресурсів об'єднаних
територіальних громад нададуть можливість
більш ефективного економічного розвитку
ОТГ.
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DIRECTIONS OF EFFECTIVE FORMATION OF TECHNICAL
AND TECHNOLOGICAL BASE OF FARMS

Досліджено особливості і проблеми формування технікоMтехнологічної бази фермерських господарств. На осM
нові порівняльного аналізу рівня технічного забезпечення різних організаційноMправових форм аграрних підприємств
визначено, що фермерські господарства мають найнижчий рівень забезпечення основними видами техніки. Виявлено
позитивну динаміку наявності тракторів, комбайнів і основних сільськогосподарських машин у фермерських госпоM
дарствах, що свідчить про наявність фінансових ресурсів для оновлення і модернізації технікоMтехнологічної бази за
рахунок власних коштів та державної підтримки. Визначено, що структура енергетичних ресурсів є недосконалою з
перевагою потужності засобів механізації виробничих процесів у рослинництві. Розробка плану технікоMтехнолоM
гічного розвитку фермерських господарств дозволить систематизувати процеси за певними періодами, галузями і
видами виробництва, організувати матеріальне і фінансове забезпечення, мобілізувати матеріальні і трудові ресурси
для реалізації поставлених цілей.

Peculiarities and problems of formation of technical and technological base of farms are researched due to the small
size of land use, limited initial and equity, high cost of credit resources and distrust of banks to small forms of economic
entities. Based on a comparative analysis of the level of technical support of various organizational and legal forms of
agricultural enterprises, it is determined that farms have the lowest level of provision of basic types of equipment. The
positive dynamics of the availability of tractors, combines, and basic agricultural machines in farms is revealed, which
indicates the availability of financial resources for updating and modernization of the technical and technological base
at the expense of own funds and state support. The level of equipment remains low and does not meet modern technological
requirements. It is determined that the structure of energy resources is imperfect with the predominance of power
mechanization of production processes in crop production; electric motors and equipment occupy a small share, indicating
a low level of maintenance of basic production, development of processing, and storage. Research, innovation, and
organizational measures to increase the level of mechanization of production processes and competitiveness of products
on the market are proposed as a goal of improving the technical and technological base. It is proved that farms can
respond quickly; use technological innovations and direct existing resources into new technological processes through
cooperation with suppliers of material and technical resources that offer new technological processes and means of
production. State support for farms is becoming an important component of financing technical upgrades and technology
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Функціонування фермерських господарств

створює передумови для підвищення ефектив&
ності аграрної економіки загалом на основі ра&
ціонального використання земельних, трудо&
вих та матеріально&технічних ресурсів. Реалі&
зація потенціалу та нарощування виробництва
кожного фермерського господарства, насампе&
ред, залежить від техніко&технологічного за&
безпечення. На сучасному етапі загострюють&
ся проблеми технічного забезпечення госпо&
дарств, що відповідно перешкоджають впро&
вадженню сучасних технологій у виробничі
процеси. На всіх етапах розвитку фермерські
господарства діяли в умовах дефіциту фінан&
сових ресурсів для у оновлення сільськогоспо&
дарської техніки, придбання високопродуктив&
ного насіння, добрив і засобів захисту рослин,
це негативно впливало на виконання техноло&
гічних вимог. На сучасному етапі формування
ринку земель, фермерські господарства нама&
гаються акумулювати грошові кошти для при&
ватизації і залучення додаткових земельних
угідь, що також негативно впливає на оновлен&
ня і приведення до сучасних вимог техніко&тех&
нологічної бази. Тому питання розвитку тех&
ніко&технологічної бази фермерських госпо&
дарств на сучасному етапі розвитку аграрного
сектору України є актуальним. Позитивне ви&
рішення цього питання дасть можливість вий&
ти на якісно новий рівень розвитку господарств
в умовах конкурентного ринку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема ефективного розвитку фер&
мерських господарств та матеріально&техніч&
ного забезпечення виробничих процесів зали&
шається невирішеною з початку розвитку фер&
мерського руху в Україні, тому привертає ува&
гу науковців і практиків. Шляхи вирішення цієї
проблеми висвітлюють у різних аспектах. Зок&
рема, Анисенко О.В., Бондаревський Р.О. вва&
жають розвиток фермерських господарств та
підвищення їх конкурентоспроможності од&
нією із найскладніших проблем аграрного сек&

improvements, but a limited number of farms receive it and payments are made late. Development of the plan of technical
and technological development of a farm will allow systematizing processes on certain periods, branches, and kinds of
manufacture, to organize material and financial maintenance, to mobilize material and labor resources for realization of
the set purposes.

Ключові слова: техніка, технологія, фермерські господарства, технікоBтехнологічна база,
енергетичні потужності, фінансове забезпечення.

Key words: machinery, technology, farms, technical and technological base, energy capacity,
financial support.

тора економіки, визначають негативні факто&
ри розвитку фермерських господарств та мож&
ливості залучення різних джерел фінансуван&
ня для реалізації цілей технічного і техноло&
гічного забезпечення [1, с. 37—40].

Прокопишин О.С. розкриває істотний еко&
номічний потенціал ведення ефективного фер&
мерського господарювання в країні, проте на&
голошує на низькій технічній забезпеченості і
капіталомісткості виробництва, відсутності
прозорої інформаційної бази, що перешкоджає
залученню інвестицій. Інвестиційна діяльність
для підвищення конкурентоспроможності фер&
мерських господарств має охоплювати впро&
вадження інвестицій саме у модернізацію ви&
робництва [2, с. 292].

Агєєва І.В. розглядає напрями технічного
забезпечення фермерських господарств шля&
хом формування організаційних форм спільно&
го використання техніки та обгрунтовує
доцільність створення кооперативів по техніч&
ному і технологічному обслуговуванню фер&
мерських господарств [3, с. 165—170].

У статті Іванченко В.О., Крячко В.Г. роз&
крито специфіку лізингових операцій у сіль&
ському господарстві та проблеми їх здійснен&
ня стосовно фермерських господарств. Відзна&
чені аспекти лізингу, які підтверджують його
переваги перед іншими способами покращен&
ня матеріально&технічної бази та необхідність
подальшого розвитку як ефективної форми
технічного забезпечення фермерських госпо&
дарств [4, с. 107—112].

Проте вважаємо доцільним і актуальним
детальне дослідження зазначеної проблеми у
комплексному поєднанні технічної і техноло&
гічної складової.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою стaтті є визначення особливостей та

напрямів формування техніко&технологічної
бази фермерських господарств як основи за&
безпечення ефективності їх господарської
діяльності.

Основні завдання для реалізації поставле&
ної мети — обгрунтувати особливості техніко&
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технологічного забезпечення фермерських гос&
подарств, визначити проблеми формування
технічної бази та шляхи їх вирішення, досліди&
ти сучaсний стaн техніко&технологічного за&
безпечення фермерських господaрств, визнa&
чити основні проблеми формування і викорис&
тання сучасних технологій у рослинництві і тва&
ринництві, окреслити напрями оптимізації тех&
нічного забезпечення господарських операцій
тa можливих шляхів підвищення показників
ефективності діяльності загалом.

Для узагальнення наукових досліджень за
даною тематикою і визначення особливостей
формування техніко&технологічної бази фер&
мерських господарств використано моногра&
фічний метод для узагальнення наукових до&
сліджень за темою, діалектичний метод — при
визначенні механізмів взаємодії фермерських
господарств із постачальниками техніки і техно&
логічних новацій, економіко&статистичні методи
— при аналізі динаміки і структури технічного
забезпечення, конструктивний метод — для об&
грунтування напрямів фінансування і пропозицій
по підвищенню ефективності використання тех&
ніки і оптимізації технологічних процесів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Роль і місце фермерських господарств в
аграрному секторі країни обумовлено такими
факторами:

— вони забезпечують зростання обсягів та
розширення асортименту сільськогосподарсь&
кої продукції;

— виробляють продукцію з високим рівнем
попиту на ринку, швидко реагують на зміни
ринкової кон'юнктури;

— переважно раціонально використовують
земельні, матеріальні, технічні та трудові ре&
сурси на основі приватної власності та еконо&
мічної і соціальної відповідальності;

— створюються умови для економії вироб&
ничих витрат, зменшення втрат сільськогоспо&
дарської продукції;

— підвищують ефективність використання
та продуктивність основних факторів вироб&
ництва.

Крім того, фермери беруть безпосередню
участь у вирішенні питань розвитку місцевих гро&
мад і сільських територій, адже податки, які вони
сплачують до місцевих і центральних бюджетів
сприяють розвитку соціально&економічних про&
цесів країни, регіонів та сільських територій.

Особливості технічного і технологічного
забезпечення фермерських господарств обу&
мовлені тим, що вони починали діяльність на

початку 90&х років фактично без стартового
капіталу, усталеного землекористування, коли
використання землі на комерційних засадах
було обмежено 50 га орних земель та 100 га
сільськогосподарських угідь. Технічне забезпе&
чення здійснювалось за рахунок власних або
позикових коштів. Проте і на сучасному етапі
господарська діяльність ведеться в умовах по&
стійного дефіциту фінансових ресурсів, ферме&
ри сподіваються тільки на власні ресурсні мож&
ливості. Господарства відмовляються від вико&
ристання банківських кредитів через високий
рівень позичкового відсотка, а банківська сис&
тема в свою чергу не довіряє малим формам
господарств в аграрному виробництві через
відсутність застави і високий рівень ризиків.

Фермери повинні забезпечити виробництво
як технологічну систему взаємозалежних про&
цесів, сировинними і технічними ресурсами з
метою створення необхідної сільськогоспо&
дарської продукції. Потенційна виробнича
спроможність фермерських господарств як
здатність забезпечувати виробництво певного
обсягу продукції належної якості, залежить від
наявної техніко&технологічної бази. Розвиток
техніко&технологічної бази виробництва за на&
лежних умов господарювання має супровод&
жуватися систематичним її оновленням, що
потребує значних інвестиційних ресурсів.

Якщо розглядати техніко&технологічну
базу фермерських господарств за натурально&
речовим складом, то це сукупність спеціальних
знарядь, предметів та засобів праці, за допомо&
гою яких виробляється продукція. Основу тех&
ніко&технологічної бази фермерських госпо&
дарств становлять знаряддя праці — трактори,
автомобілі, сільськогосподарські машини,
устаткування і обладнання для галузі тварин&
ництва. Від рівня розвитку техніки залежать
масштаби використання предметів праці — на&
сіння, добрив, засобів захисту рослин і тварин,
палива, різних видів сировини і енергетичних
ресурсів, кормів, допоміжних матеріалів. Вод&
ночас сучасні умови ведення господарської
діяльності спонукають фермерські господар&
ства впроваджувати нові засоби виробництва,
змінювати склад і структуру предметів праці на
основі прискорення процесів ресурсозбере&
ження і впровадження інноваційних та енерго&
зберігаючих технологій у виробництво. Тому
поточне використання засобів виробництва
відбувається в умовах поступового їх оновлен&
ня, модернізації під впливом науково&технічно&
го прогресу.

На відміну від інших господарюючих
суб'єктів аграрної сфери, фермерські госпо&
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дарства розбудовують власну техніко&техноло&
гічну базу в умовах одноосібного господарю&
вання, з надто обмеженими фінансовими ре&
сурсами та обіговими коштами, що обумовлює
особливості її формування і напрями удоско&
налення (табл. 1).

Технологія виробництва у фермерських
господарствах аналогічна більшості аграрних
підприємств. На основі прийнятої у рослин&
ництві і тваринництві технології сировина, ма&
теріали інші предмети праці за безпосередньо&
го впливу праці і природних процесів перетво&
рюється на готову продукцію. Фермерські гос&
подарства виступають рівноправними суб'єкта&
ми на ринку технологій, безпосередньо співпра&
цюють з дилерськими компаніями, які пропо&
нують нові високопродуктивні сорти і гібриди
культур, нові види захисту, системи зрошення,
удобрення, породи сільськогосподарських тва&
рин і птиці та комбікорми, ветеринарні препа&
рати для них. Крім того, фермерські господар&
ства користуються послугами щодо впровад&
ження нових технологій та новаціями вітчиз&
няних науково&дослідних установ і організацій,
які пропонують продукти наукових розробок.
Тому технологія виступає завершальною лан&
кою і формою впровадження результатів нау&
кових досліджень, засобом безпосереднього
впливу сучасної науки на сферу виробництва.

Потреба в нових технологіях особливо актуа&
лізується в періоди кризових явищ у функціону&
ванні господарств. Технологічні зміни є запору&
кою зростання обсягів реалізації та ефективності
продукції, інтенсифікації процесів виробництва,
підвищення прибутковості і стабілізації фінансо&
вого стану фермерського господарства загалом.
Важливою характерною ознакою сучасних тех&
нологій в аграрній сфері є їх здатність постійно
змінюватись під впливом науково&технічного
прогресу і передового світового досвіду.

Тому саме фермерські господарства здатні
швидко реагувати і використовувати інновації,
з певним рівнем ризику спрямувати наявні ре&
сурси у нові технологічні процеси. На цій ос&
нові фермерське господарство може бути ви&
гідним партнером для дилерської фірми, яка
пропонує до впровадження інноваційні техно&
логічні процеси і засоби виробництва. Взаємо&
вигідні умови співпраці обумовлені тим, що
фермерське господарство виступає венчурним
бізнесом для великої компанії і отримує сучасні
засоби виробництва, при цьому рекламує і по&
ширює досвід у інших господарствах, техноло&
гія відтворюється у розширених масштабах.

Проте, деякі технології є консервативними
щодо змін, оскільки забезпечують стабільний
дохід і прибуток, фермери активно їх викорис&
товують — це вирощування озимих і ярових
зернових культур, соняшнику, ріпаку, які ста&
ли традиційними культурами у сівозміні.

Глобальні кліматичні зміни також вносять
свої корективи у технологічний цикл аграрних
підприємств. Наразі актуальними є адаптивні
технології, які враховують підвищення серед&
ньодобових температур в період вегетації, по&
довження безморозного періоду, зміну термі&
нів висіву, впровадження нових сортів тради&
ційних і нових посухостійких культур.

Нові технології повинні бути спрямовані, в
передусім, на збереження гумусного шару
грунтів, підвищення ефективності використан&
ня сільськогосподарських угідь, вирощування
культур із високим рівнем доходності. Ці ви&
моги стимулюють фермерів до постійного по&
шуку і експериментів з технологічними зміна&
ми. З метою підвищення конкурентоспромож&
ності на ринку і віддачі з кожного гектара зе&
мель, фермерські господарства повинні вести
моніторинг цін на продукцію, вивчати прогно&
зи експертів щодо попиту і пропозиції на зов&

Таблиця 1. Особливості формування технікоCтехнологічної бази фермерських господарств

Технологічна складова Технічна складова 
-  технологічні операції виробництва 
продукції рослинництва і тваринництва 

-  енергетична база (сукупність установок і 
мереж для забезпечення виробництва всіма 
видами енергії) 

-  формування бази переробки продукції -  обладнання для переробки продукції, та 
створення переробних цехів і виробничих 
підрозділів 

-  транспортування, переміщення, 
складування, контроль та інші складові 
частини процесу виробництва і реалізації 
продукції 

- техніка – трактори, зернозбиральні 
комбайни, автомобілі, сільськогосподарські 
машини, інвентар 

-  сукупність способів і прийомів 
використання сировинних, трудових і 
технічних ресурсів з метою виробництва 
сільськогосподарської продукції 

-  транспортні та переміщувальні машини й 
засоби 

-  комплекс технологічної документації 
загального і спеціального призначення 

-  технічна база інформаційних процесів – 
інформаційно-обчислювальна техніка та 
засоби зв'язку 
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нішньому ринку, тобто мати повний обсяг
інформації для прийняття правильних управ&
лінських рішень щодо техніко&технологічних
змін у виробництві.

Для фермерських господарств актуальні
технології, які дають змогу постійно вдоскона&
лювати здатність продукції задовольнити по&
треби споживачів, виробляти нові види або з
новими якостями, що забезпечить зростання
обсягів продажу і доходів. З огляду на це, пер&
спективними для фермерських господарств є
галузі овочівництва, садівництва і виноградар&
ства, вирощування зелені і мікрозелені, спецій,
ефіроолійних, енергетичних культур. Нішеві
культури здатні забезпечити більший вихід про&
дукції з одного гектара посівних площ, уні&
кальність продукту на ринку і, відповідно, ви&
щий рівень прибутковості в умовах обмеже&
ності земельних ресурсів. У тваринництві до
таких технологій належить вівчарство, вирощу&
вання водоплавної птиці на м'ясо, органічне
виробництво молока, яєць, м'яса.

Використовувати певну технологію доціль&
но доти, доки вона придатна для випуску кон&
курентоспроможної продукції. У багатьох ви&
падках технологію можна модифікувати, вдос&
коналити, що сприяє продовженню її життєво&
го циклу, а отже, і терміну використання відпо&
відної техніки. Проте, важливо вчасно зрозу&
міти, що існуюча технологія вичерпала свої
можливості і потребує заміни.

Формування технологічної бази діяльності
фермерських господарств перебуває під впли&
вом позитивних і негативних чинників. До сприят&
ливих факторів належить швидка адаптація
фермерів до нових технологій, їх орієнто&
ваність на потреби ринку і цінову ситуацію на
вироблену продукцію, можливість впровад&
ження інноваційних технологій землеробства
та нових високопродуктивних сортів та гіб&
ридів. Проте нові технології вимагають знач&
них коштів на придбання вартісного насіння,
переобладнання або придбання техніки і сіль&
ськогосподарських машин. Обмеженість зе&
мельних ділянок є також стримуючим факто&
ром розширення сівозмін та впровадження пер&
спективних культур. Вважаємо за доцільне
збільшити поінформованість фермерських гос&
подарств щодо можливості їх інноваційного
технологічного розвитку на основі удоскона&
лення діяльності дорадчих служб у регіонах та
асоціацій фермерських господарств.

Вибір типу технології залежить від сфери,
у якій фермерське господарство здійснює свою
діяльність. Існують суттєві відмінності між ви&
робничими технологіями у кожній галузі рос&

линництва і тваринництва. Виробничі техно&
логії у тваринництві є більш фондо& і трудо&
місткими, включають складні технічні системи
утримання, годівлі тварин, прибирання при&
міщень. В основі технологій обслуговування
певних видів сільськогосподарських тварин і
птиці використовують різноманітні засоби ви&
робництва, які не є універсальними. Якщо фер&
мерське господарство планує змінити одну га&
лузь тваринництва на іншу, це переважно ви&
магає придбання не тільки поголів'я, а й ново&
го спеціального технічного оснащення, будів&
ництва приміщень для утримання худоби і
птиці, споруд для зберігання кормів, впровад&
ження нових кормових культур до структури
сівозміни для забезпечення кормової бази,

Невід'ємною частиною більшості виробни&
чих технологій у рослинництві є технічні засо&
би і сільськогосподарські машини, за допомо&
гою яких виконують окремі технологічні опе&
рації. Сучасні зразки виконують цілий ряд тех&
нологічних операцій одночасно — обробіток
грунту, посів, внесення добрив і засобів захис&
ту рослин, але їх ціна висока і недоступна для
більшості фермерських господарств.

Андрійчук В.Г. наголошує на тому, що прий&
няття рішення щодо заміни застарілої техніки
новою повинно бути обгрунтованим і вимагає
аналізу співвідношення між постійними і
змінними витратами, руху річних витрат на ек&
сплуатацію техніки впродовж строку експлуа&
тації. Заміна старої техніки новою економічно
доцільна лише тоді, коли витрати на утриман&
ня старої техніки на наступний рік перевищу&
ють середньорічні витрати на утримання нової
техніки протягом усього терміну корисного
використання [5, с. 281—289].

Отже, нові технології у рослинництві і тва&
ринництві, сфері переробки сільськогоспо&
дарської продукції є основою забезпечення
конкурентоспроможності фермерських госпо&
дарств на ринку. Для вітчизняних фермерських
господарств, що мають обмежені фінансові
можливості, такі заходи переважно орієнтовані
на підтримання наявної технічної бази шляхом
капітального ремонту та модернізації.

Нагальною проблемою для фермерських
господарств є придбання і використання різних
видів техніки і супутнього знаряддя не зістав&
ного за продуктивністю одне до іншого та для
різних масштабів земельних ділянок.

Петров В.М. незадовільне технічне забезпе&
чення вважає головною причиною низької про&
дуктивності рослинництва у фермерських гос&
подарствах, адже не можна ефективно викори&
стовувати один лущильник на 49, а сівалку —
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на 10—15 господарств. Автор ставить під сумнів
об'єднання фермерів регіону на принципах
взаємодопомоги і надання сільськогоспо&
дарської техніки для тимчасового використан&
ня після закінчення відповідних робіт у влас&
них господарствах. Акцентує увагу на поглиб&
ленні складних проблем збереження техніки
при експлуатації її декількома користувачами,
фінансування технічних доглядів і ремонтів
[6].

Аналіз рівня забезпечення технічними засо&
бами фермерських господарств ускладнюєть&
ся через нестачу необхідної статистичної
інформації. Так, якщо у 2017 р. на основі офі&
ційної статистики можна було провести по&
рівняльний аналіз наявності сільськогоспо&
дарської техніки та енергетичних потужностей
у сільськогосподарських підприємствах за
різними організаційно&правовими формами
господарювання, то у 2020 р. залишились лише
показники наявності техніки в фермерських
господарствах за регіонами. Статистичний бю&
летень "Наявність сільськогосподарської тех&
ніки та енергетичних потужностей у сільсько&
му господарстві" датовано 2016 р., а "Купівля
матеріально&технічних ресурсів для виробни&
чих потреб сільськогосподарськими підприєм&
ствами" містить загальну інформацію по
підприємствах, не відображає окремо дані по
фермерських господарствах.

Порівняльний аналіз наявності сільськогос&
подарської техніки в господарствах різних
організаційно&правових форм свідчить, що у
фермерських господарствах на початок 2018 р.
загальна кількість тракторів була 37248 оди&
ниць, або 28,8 % від загальної кількості наяв&

них у сільськогосподарських підприємствах. У
розрахунку на одне господарство їх кількість
становить 1,20, а у категорії товариств різного
типу — 8,43, у приватних підприємствах — 6,41.

Фермерські господарства мали у користу&
ванні 9093 зернозбиральних комбайнів 33,9 %
від загальної кількості, проте у розрахунку на
одне підприємство це лише 0,27 одиниць, вод&
ночас як у товариствах їх було 1,55, а у приват&
них підприємствах — 1,46. Машин посівних та
для садіння було 223010 (0,69 на одне фермерсь&
ке господарство), машин для захисту сільсько&
господарських культур — 6842 (0,21). Отже,
рівень технічного забезпечення фермерських
господарств незадовільний і найнижчий серед
інших організаційно&правових категорій сіль&
ськогосподарських підприємств.

У 2018 р. на одне господарство припадав один
трактор, на чотири ФГ один зернозбиральний
комбайн і на п'ять ФГ одна машина для захисту
сільськогосподарських культур. Не змінилась
ситуація і в наступні періоди (табл. 2).

За статистичними даними, кількість техні&
ки у користуванні фермерських господарств у
2019 р. зросла, порівняно з 2017 р.: тракторів —
на 12,2 %, зернозбиральних комбайнів — на 9,8
%, машин посівних та для садіння — на 13,5%,
машин для захисту сільськогосподарських
культур — на 29,5 %. Тобто кількість техніки
має тенденцію до зростання, але значна части&
на придбаної техніки і сільськогосподарських
машин була у використанні. Це означає, що
фермерські господарства мають фінансові ре&
сурси для придбання техніки. Певну роль в
оновленні технічного парку фермерських гос&
подарств відіграє державна підтримка.

Роки 
2019 р. 
у % до 
2017 р. Показники 

2017 2018 2019  
Наявність на кінець року, одиниць  

Трактори 37248 40060 41783 112,2 
Комбайни  
зернозбиральні 9093 9639 9986 109,8 

Машини посівні та для 
садіння 23010 24537 26107 113,5 

Машини для захисту 
сільськогосподарських 
культур 

6842 8178 8857 129,5 

У розрахунку на одне господарство, одиниць  
Трактори 1,12 1,21 1,29 115,2 
Комбайни  
зернозбиральні 0,27 0,29 0,31 114,8 

Машини посівні та для 
садіння 0,69 0,74 0,80 115,9 

Машини для захисту 
сільськогосподарських 
культур 

0,21 0,25 0,27 128,6 

Таблиця 2. Наявність сільськогосподарської техніки у фермерських господарствах
в Україні
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Підтвердженням того, що рівень матеріаль&
но&технічного забезпечення фермерських гос&
подарств незадовільний і найнижчий серед
інших організаційно&правових форм аграрно&
го сектору, є показник рівня енергетичних по&
тужностей у розрахунку на одне підприємство.
Якщо в середньому по Україні у 2018 р. на одне
підприємство припадало 759 кВт, то на фер&
мерське господарство — лише 234 кВт.
Найбільш забезпеченими енергетичними по&
тужностями були державні підприємства із се&
реднім показником 3479 кВт, у кооперативах
показник сягав 2660 кВт і у господарських то&
вариствах — 2429 кВт. Такий низький рівень
енергетичного забезпечення є свідченням де&
фіциту фінансових ресурсів та відсутності ме&
ханізмів їх залучення у фермерських господар&
ствах, більшість з яких є дрібними і середніми
за розмірами. Навіть обсяги державної під&
тримки фермерів не покращили ситуацію з їх
недосконалою матеріально&технічною базою.
Цим обумовлений низький рівень конкурентос&
проможності фермерських господарств на рин&
ку.

Слід відзначити, що фермерам на початку
діяльності були виділені лише земельні ділян&
ки. Не маючи початкового капіталу, технічних
і матеріальних ресурсів, на відміну від інших
господарств, створених на основі діючих
підприємств, фермерські господарства само&
стійно формували свою матеріально&технічну
базу, що також негативно відобразилося на їх
подальшому розвитку.

Визначена структура енергетичних потуж&
ностей у фермерських господарствах свідчить,

що найбільшу питому вагу мають двигуни трак&
торів — 47%, двигуни комбайнів і самохідних
машин — 25%, двигуни автомобілів — 24% (рис.
1).

Отже, енергетичні потужності концентро&
вані в основному у технічних засобах (96%), а
стаціонарні енергетичні потужності займають
близько 3% — це є свідченням того, що ферме&
ри за роки розвитку і реформування не ство&
рили бази зберігання, доведення до кондиції
вирощеної продукції, не мають бази її перероб&
ки. Рівень енергетичних потужностей у розра&
хунку на одне фермерське господарство є най&
нижчим серед інших форм ведення бізнесу в
аграрній сфері, що свідчить про дефіцит фінан&
сових ресурсів та відсутність механізмів їх за&
лучення у малі фермерські господарства. Про&
ведений аналіз відображає реальний стан та
низький рівень можливостей ефективного роз&
витку фермерських господарств у сучасних
умовах.

Крім того, в умовах сучасного етапу земель&
ної реформи кожне фермерське господарство
ставить за мету приватизацію земельних діля&
нок. Саме для цього будуть консолідовані
власні та позикові кошти. Тому для технічного
і технологічного забезпечення виробничих про&
цесів необхідна державна підтримка, здешев&
лення банківських кредитів, залучення інвести&
ційних ресурсів.

За інформацією Міністерства розвитку еко&
номіки, торгівлі та сільського господарства Ук&
раїни Уряд України затвердив Постанову про
порядок здешевлення сільськогосподарської
техніки та обладнання вітчизняного виробниц&

двигуни 
автомобілів; 1746; 

24%

двигуни тракторів; 
3379; 47%

двигуни комбайнів і 
самохідних машин; 

1832; 25%

інші механічні 
двигуни; 55; 1%

електродвигуни і 
електроустановки; 

198; 3% устатковання для 
виробництва 

відновлювальної 
енергії; 3; 0%

робоча худоба в 
перерахунку на 

механічну силу; 1; 
0%

Рис. 1. Структура енергетичних потужностей фермерських господарств у 2018 р.,
тис. кВт годин
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тва для аграріїв на 25%, що сприятиме оновлен&
ню машинно&тракторного парку виробників.
Постановою удосконалюються та уточнюють&
ся окремі норми та положення порядку вико&
ристання коштів, передбачених у державному
бюджеті для часткової компенсації вартості
сільськогосподарської техніки та обладнання
вітчизняного виробництва, зокрема в частині
надання можливості сільськогосподарським
товаровиробникам отримати компенсацію вар&
тості техніки та обладнання, придбаних у
жовтні — листопаді 2019 р., за рахунок коштів,
передбачених у державному бюджеті на 2020
р. на означені цілі. Компенсація надаватиметь&
ся сільськогосподарським товаровиробникам
на безповоротній основі у розмірі 25% вартості
техніки та обладнання [7].

У 2020 р. на здешевлення компенсації тех&
ніки та обладнання вітчизняного виробництва
виділено з бюджету 1 млрд грн. Це відшко&
дування обсягів підтримки не виплачених у
2019 р. та збільшення обсягів реалізації вітчиз&
няної техніки від 15% у 2020 р. Очікувані над&
ходження податків і зборів у 2020 р. від учас&
ників програми та суміжних виробництв стано&
витимуть близько 2 342,3 млн грн, з яких більше
550 млн грн — це податки на фонд оплати праці.

На програми розвитку фермерства та коо&
перативів виділено 400 млн грн. Це часткова
компенсація витрат, пов'язаних з наданими
сільськогосподарськими дорадчими послугами
— 10 млн грн та фінансова підтримка сільсько&
господарськими кооперативам — 30 млн грн
для збільшення кількості об'єктів місцевої пе&

реробки сільськогосподарської продукції та
зростання рівня зайнятості сільського населен&
ня. На фінансову підтримку розвитку фер&
мерських господарств виділено 185 млн грн,
сімейним фермерським господарствам через
механізм доплати на користь застрахованих
осіб — 215 млн грн. Підтримка за цим напря&
мом спрямована на збільшення кількості
об'єктів місцевої переробки сільськогоспо&
дарської продукції, збільшення рівня зайня&
тості сільського населення, підвищення рівня
знань та вмінь сільського населення у провад&
женні сільськогосподарської діяльності [8].

Технічний розвиток фермерського госпо&
дарства — це процес формування і вдоскона&
лення техніко&технологічної бази господар&
ства, який повинен постійно орієнтуватися на
результати його виробничо&господарської, ко&
мерційної діяльності.

Розробка плану техніко&технологічного
розвитку фермерського господарства дозво&
лить систематизувати процеси за певними пе&
ріодами, галузями і видами виробництва, орга&
нізувати матеріальне і фінансове забезпечен&
ня, мобілізувати трудові ресурси для реалізації
поставлених завдань.

Витрати на утримання техніки у фермерсь&
ких господарствах зростають у зв'язку із підви&
щенням рівня технічного забезпечення вироб&
ництва необхідними робочими і силовими ма&
шинами, зростанням цін на паливно&мастильні
матеріали, запасні частини для поточного і ка&
пітального ремонту. Впровадження режиму
економії витрат передбачає недопущення не&

Таблиця 3. Програма технікоCтехнологічного розвитку фермерських господарств

Джерело: адаптовано за [9, с. 236&239].

Напрями Заходи 
Науково-дослідні і 
дослідно-
конструкторські роботи 

Дослідження і розробка напрямів оновлення техніко-
технологічної бази з визначенням:  
-  мети заходів;  
-  місця впровадження результатів;  
-  виконавців;  
-  строків початку та закінчення робіт; 
-  кошторисної вартості; очікуваних результатів 

Створення, освоєння 
нових і підвищення 
якості основних видів 
продукції 

-  Впровадження у виробництво нових видів продукції, розвиток 
нових напрямів і галузей виробництва, переробки 
сільськогосподарської продукції;  
-  організація виробництва і господарських процесів; 
-  розробка нових технологій, складання технологічних карт;  
-  оптимізація матеріального забезпечення виробничих процесів;  
-  сертифікація і стандартизація продукції 

Запровадження 
прогресивних 
технологій, 
модернізація та 
механізація виробничих 
процесів 

-  Розробка та застосування нових технологій;  
-  запровадження нових видів техніки і сільськогосподарських 
машин;  
-  капітальний ремонт і модернізація наявних технічних засобів;  
зниження рівня ручної праці; 
- механізація виробництва 

Підведення результатів 
здійснення заходів 
технічного розвитку 

-  За окремими напрямами технічного розвитку: зниження 
матеріальних витрат і собівартості товарної продукції;  
-  приріст виробничих потужностей виробництва; 
-  відносне вивільнення працівників і оборотних засобів 
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виправданого зростання витрат на утримання
техніки, їх оптимізація, удосконалення внутр&
ішньогосподарського механізму формування
окремих елементів витрат [5, с. 284].

Критерієм раціональної організації маши&
но&тракторного парку є забезпечення найви&
щої продуктивності машин при найменшій со&
бівартості 1 га робіт. Цього досягають завдяки
правильному комплектуванню машино&трак&
торних агрегатів, складанню графіків викори&
стання машин, управлінню режимом роботи ма&
шин, поліпшенню способів організації робочих
процесів [10, с. 157].

Для всієї сукупності проведених заходів
слід вести постійний аналіз загальних резуль&
татів діяльності; динаміки основних техніко&
економічних показників, ефективності викори&
стання засобів праці і трудових ресурсів.

ВИСНОВКИ
Формування техніко&технологічної бази

фермерських господарств є комплексним про&
цесом, що поєднує в єдину систему органі&
заційні, виробничі та фінансові ресурси, спря&
мований на підвищення ефективності та ре&
зультативності виробничо&господарської та
комерційної діяльності. Метою удосконалення
технічних засобів і технологій є підвищення
якості і конкурентоспроможності продукції на
ринку. Невід'ємними складовими сучасного
техніко&технологічного розвитку фермерських
господарств є ресурсо& і енергозберігаючі тех&
нології, підвищення рівня механізації виробни&
чих процесів, створення умов для підвищення
продуктивності і безпеки праці, екологізація
виробництва і охорона навколишнього середо&
вища.

З роки розвитку і реформування у структурі
енергетичних ресурсів фермерських госпо&
дарств переважають засоби механізації вироб&
ничих процесів у рослинництві, за відсутності
бази зберігання, доведення до кондиції виро&
щеної продукції, переробки.

Враховуючи специфіку діяльності та про&
блеми забезпечення технічними засобами кате&
горії фермерських господарств, доцільно вес&
ти постійний статистичний облік та відобража&
ти цю інформацію на рівні країни і регіонів
щодо рівня їх забезпечення, оновлення основ&
ними видами сільськогосподарської техніки і
сільськогосподарських машин, наявності та
структури енергетичних потужностей, рівня
забезпечення у розрахунку на одне господар&
ство і 1000 га відповідної площі.

Для фермерських господарств важливі
технології, які дають змогу постійно вдос&

коналювати здатність продукції задовольни&
ти потреби споживачів, виробити продукти
з новими якостями, що забезпечить зростан&
ня обсягів продажу і доходів. У технічному
розвитку необхідно визначати пріоритетні
заходи, відповідно до загальних цілей фер&
мерського господарства на кожному етапі
його функціонування, зокрема щодо забез&
печення конкурентоспроможності продукції
на ринку на основі підвищення її якості; роз&
робки і широкого впровадження ресурсо& і
енергозберігаючих технологій; скорочення
витрат живої праці, поліпшення умов і без&
пеки виробничих процесів; екологізації ви&
робництва продукції і охорони навколишнь&
ого середовища. Тенденції якісної зміни тех&
ніко&технологічної бази виробництва у фер&
мерських господарствах визначають основні
вимоги, які слід враховувати за формування
матеріально&технічної складової та обгрун&
тування стратегії її технологічного оновлен&
ня.

Перспективи подальших досліджень пов'я&
зані із визначенням ефективності використан&
ня матеріальних ресурсів і технічних засобів у
фермерських господарствах.
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INCREASING INCOME THROUGH THE INTRODUCTION OF TOURIST TRANSPORTATION

У статті автором задля отримання додаткового постійного доходу Укрзалізницею запропоновано впровадження
туристичних залізничних перевезень. Підкреслено, що організація туристичних перевезень цілком можлива, але за
умови використання сучасного рухомого складу, що відповідає вимогам потенційних туристівMпасажирів, а також за
наявності широкого спектру послуг поруч із безпекою перевезень, прийнятною швидкістю та вартістю квитка.

Запропоновано організувати спеціальні туристичні поїзди різного класу із наданням широкого спектру послуг,
який розрізнятиметься в залежності від тривалості та класності поїзда. Визначено, що при вдалому поєднанні потреб
та очікувань стейкхолдерів залізниць, приміські залізничні транспортні системи можуть приносити величезні суспільні
вигоди, включаючи істотну економію коштів для громадян, зменшення кількості заторів на автомобільних дорогах,
зниження забруднення навколишнього середовища, зниження аварійності тощо.

Розумний діалог менеджерів транспортної, туристичної інфраструктури та представників органів місцевої влаM
ди сприятиме взаємовигідній організації перевезень громадян на невеликі відстані.

Задля розвитку залізничного туризму як додаткового джерела доходів, автор наполягає, що Укрзалізниці поM
трібно ініціювати зміни на законодавчому рівні у напрямі залучення інвестицій вітчизняних та іноземних бізнесM
менів, у тому числі, на умовах концесії. Наголошено на ефективності організації державноMприватного партнерства
як дієвому засобу залучення коштів вітчизняних та іноземних інвесторів.

In the article, the author proposes the introduction of tourist rail transportation to obtain additional permanent
income for Ukrzaliznytsia. It was emphasized that the organization of tourist transportation is quite possible, but subject
to the use of modern rolling stock that meets the requirements of potential touristsMpassengers, as well as in the presence
of a wide range of services next to the safety of transportation, acceptable speed and ticket cost.

It was emphasized that tourism is a means of expanding a person's living space, a means of positively influencing his
wellMbeing, psychological and physical condition, an effective tool for increasing the vitality of a person, and therefore
increasing the positive attitude and standard of living of the country as a whole.

The author proposes to organize special tourist trains of various classes with a wide range of services, which will
differ depending on the duration and class of the train. The author says that when the needs and expectations of railway
stakeholders are successfully combined, commuter rail transport systems can bring enormous social benefits, including
significant cost savings for citizens, reduced traffic congestion, reduced environmental pollution, reduced accidents,
and the like.

Travel services that will be provided by rail must be of high quality, with a wide range of offers, and must satisfy the
most demanding passengers. At the same time, you need to remember about the conveniences necessary for a modern
person during travel, namely: safety during travel, the most comfortable carriages with comfortable beds, fast Internet,
the possibility of receiving additional food (preferably hot), the presence of air conditioners, dry closets, special equipment
for people with disabilities, etc., as well as receiving an additional range of services at train stations and stations.
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Smart dialogue between transport and tourism infrastructure managers and representatives of local authorities will
contribute to the mutually beneficial organization of transportation of citizens over short distances. For the development
of railway tourism as an additional source of income, the author insists that Ukrzaliznytsia needs to initiate changes at
the legislative level in the direction of attracting investments from domestic and foreign businessmen, including on a
concession basis.

The effectiveness of the organization of publicMprivate partnership as an effective means of attracting funds from
domestic and foreign investors is noted.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нині пасажирський комплекс залізничного

транспорту перебуває у дуже скрутному ста&
новищі. Пасажирські перевезення у більшості
своєї, окрім деяких міжнародних, сполучень
збиткові. Швидкісні перевезення розвивають&
ся дуже повільно через хронічну нестачу інве&
стицій на оновлення вагонів. Потрібно сказа&
ти, що середня швидкість цих поїздів складає
100—120 км/год, а на окремих дільницях дося&
гає 160 км/год. Безумовно, це дуже повільно у
порівнянні зі швидкостями поїздів провідних
Європейських країн.

Соціально значимі приміські перевезення
збиткові більше, ніж на 85%. В сучасних еконо&
мічних умовах приміське залізничне сполучен&
ня має високу значимість у розвитку регіонів,
забезпечуючи мобільність трудових ресурсів.
Приміський залізничний транспорт оптималь&
но підходить для швидкого переміщення вели&
кої кількості пасажирів, таким чином може
впливати на схеми розвитку як мегаполісів, так
і їх міст&сателітів. Приміські пасажирські пе&
ревезення є ефективним і найдешевшим видом
транспортного сполучення, який поєднує міста
на відносно невеликій відстані [3].

При вдалому поєднанні потреб та очікувань
стейкхолдерів залізниць, приміські залізничні
транспортні системи можуть приносити вели&
чезні суспільні вигоди, включаючи істотну еко&
номію коштів для громадян, зменшення
кількості заторів на автомобільних дорогах, зни&
ження забруднення навколишнього середовища,
зниження аварійності тощо. Розумний діалог
менеджерів транспортної, туристичної інфрас&
труктури та представників органів місцевої вла&
ди сприятиме взаємовигідній організації пере&
везень громадян на невеликі відстані.

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ
ІНШИХ НАУКОВЦІВ З ТЕМИ

ДОСЛІДЖЕННЯ
Враховуючи відносно незначний вплив ту&

ристичної галузі на економіку України в ціло&

Ключові слова: дохід, залізничний транспорт, концесія, пасажирські перевезення, туризм, заB
лізничний туризм.

Key words: income, railway transport, concession, passenger transportation, tourism, railway tourism.

му, особливо з точки зору організації туристич&
них залізничних перевезень, у науковій літера&
турі на наш погляд, недостатньо висвітлені пи&
тання щодо підвищення конкурентоспромож&
ності українських залізниць, а відповідно і
підвищення їхньої дохідності, шляхом органі&
зації туристичних пасажирських перевезень
залізничним рухомими складом. Достатньо
грунтовні дослідження з цього напряму пред&
ставлені науковцями: Барашом Ю.С., Марце&
нюк Л.В., Дергоусовою А.О., Гненним О.М. та
деякими іншими науковцями. Усі вони підкрес&
люють, що організація туристичних перевезень
цілком можлива, але за умови використання
сучасного рухомого складу, що відповідає ви&
могам потенційних туристів&пасажирів, а та&
кож за наявності широкого спектру послуг по&
руч із безпекою перевезень, прийнятною швид&
кістю та вартістю квитка.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування впроваджен&

ня туристичних перевезень на залізничному
транспорті як ефективному інструменту підви&
щення доходів залізниць.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Достатьно високий попит на пасажирські

залізничні перевезення обумовлений численни&
ми факторами, серед яких безпека, ритмічність,
помірна вартість і незалежність від погодних
умов [3]. Підвищити попит серед населення на
пасажирські перевезення залізничним транс&
портом можливо лише за умови підвищення
сервісу та оновлення пасажирського рухомо&
го складу, іншими словами, в сьогоднішніх умо&
вах відкритого інформаційного простору
клієнт достатньо добре обізнаний стосовно
можливого рівня сервісу на інших, провідних
залізницях і світу, і цілком логічно, що він ви&
магає такого ж самого, не нижче, ніж у сусідів
рівня комфорту. А в умовах надання пасажи&
рам застарілого рухомого складу, потенційний
клієнт при потребі у перевезенні скоріш за все,
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обере хоч і за більш вищою вартістю, але більш
комфортабельний вид перевезень, наприклад,
автомобільний/автобусний або навіть водний
чи авіаційний.

Укрзалізниця має на балансі велику кіль&
кість вокзалів, абсолютна більшість вокзалів,
які перебувають у власності АТ "Укрзалізни&
ця", знаходиться в задовільному стані. Але
поки що вокзали приносять Укрзалізниці лише
збитки, при цьому щорічно на їх утримання
витрачається близько півмільярда гривень [4].
Але ж потрібно пам'ятати, що вокзали — це
місце, де зазвичай пасажири проводять багато
часу в очікуванні потягу, тому потрібно перед&
бачити максимальну кількість послуг усім па&
сажирам, незалежно від соціального статусу та
віку тощо. Вокзал повинен стати місцем забез&
печення комфорту споживачам послуг з паса&
жирських перевезень. У 2020 році керівництво
Укрзалізниці активізувало зусилля щодо пере&
дачі провідних вокзалів у концесію, внаслідок
чого, сім вокзалів міст&мільйонників буде пе&
редано у концесію. Потрібно відзначити, що
державно&приватне партнерство є доволі ефек&
тивною формою співпраці керівництва держа&
ви, залізниці та інвесторів. Вважаємо, що в су&
часних умовах хронічного недофінансування з
боку держави залізничної галузі цілком логіч&
ним і послідовним є впровадження концесії на
залізничному транспорті не тільки як ефектив&
ного джерела залучення інвестицій, а й інстру&
ментом задоволення потреб споживачів, тоб&
то клієнтів залізниці.

Якщо розглядати альтернативні напрямки
отримання доходу залізниць у процесі надан&
ня пасажирських перевезень, то на нашу дум&
ку, доволі вагомим внеском у загальну суму
доходів можуть принести доходи від надання
туристичних послуг залізничним транспортом.

Кожна людина по мірі своєї необхідності та
по мірі своїх можливостей бажає мандрувати
різними країнами світу, пізнавати нові міста,
отримувати позитивні враження від побачено&
го та від своєї подорожі. В цьому йому допо&
магають саме туристичні подорожі.

Туризм — це тимчасовий виїзд особи з
місця постійного проживання із оздоровчою,
пізнавальною, професійно&діловою чи іншою
метою без здійснення оплачуваної діяльності
у місці перебування. Туризм проявляється як
форма суспільного споживання специфічних
благ, послуг та товарів, що об'єктивно розви&
нулася унаслідок соціологізації відтворюваль&
ної функції, утворивши галузь діяльності зі
створення цього специфічного продукту та
організації його споживання, яка за кінцевим

призначенням та характером діяльності нале&
жить до споживчих галузей господарства [1].

Туризм — засіб розширення життєвого
простору людини, засіб позитивного впливу на
її самопочуття, психологічний та фізичний
стан, дієвий інструмент підвищення життєвого
тонусу людини, а отже, підвищення позитивно&
го настрою та рівня життя країни загалом.

Якщо вести мову про радянські часи, то
більшість туристів була не настільки вимогли&
ва до подорожей в цілому та до місць відпочин&
ку, проживання, харчування, засобу перевезен&
ня тощо. В сучасних умовах все кардинально
змінилось, адже люди стали більш вимогливі та
розбірливі під час споживання туристичних, а
разом із ними — транспортних послуг. Тому
ринок повинен задовольняти їх потребу у на&
данні різноманітних, якісних послуг у турис&
тичній діяльності.

Потрібно зауважити, що будь&який ринок,
незалежно від його конкретного виду, базуєть&
ся на таких основних елементах: ціні, попиті і
пропозиції, конкуренції. Ринок — це інстру&
мент, або механізм, що зводить разом покупців
(пред'явників попиту) і продавців (постачаль&
ників) окремих товарів і послуг [2].

У конкуренції існує "Закон підвищення по&
треб людини" — це об'єктивний закон, відпові&
дно до якого у світі відбувається процес збіль&
шення кількості видів і зміна структури спо&
живчих товарів і послуг. Кількість видів това&
рів і послуг подвоюється приблизно кожні
10 років, причому темпи підвищення потреб на
ексклюзивні товари і послуги престижної
якості приблизно в два рази вище за темпи
підвищення на товари і послуги для бідних
верств населення [2].

Тому туристичні послуги, які будуть нада&
ватися залізничним транспортом повинні бути
якісними, з широким спектром пропозицій, які
повинні задовольняти найвимогливіших паса&
жирів. При цьому потрібно пам'ятати про не&
обхідні сучасній людині зручності під час по&
дорожі, а саме: безпека під час подорожі, мак&
симально комфортабельні вагони зі зручними
купе та комфортабельними ліжками, швидкий
Інтернет, можливість отримання додаткового
харчування (бажано гаряче), наявність конди&
ціонерів, біотуалетів, спеціального обладнан&
ня для осіб з обмеженими можливостями тощо,
а також отримання додаткового спектру по&
слуг на вокзалах та станціях.

Туризм до недавнього часу — це прибутко&
вий бізнес, який приносив державам величезні
кошти, адже пандемія коронавірусу у світі зу&
пинила цей вид бізнесу на невизначений час.
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Поки представники туристичного бізнесу виз&
начають, в якому напрямі рухатись далі, які
інноваційні послуги пропонувати туристам із
забезпеченням безпеки з точки зору санітар&
них норм. Звичайно, поки що потоки туристів
значно впали, але зрозуміло, що рано чи пізно
пандемія коронавірусу закінчиться і людство
знову повернеться до найбажанішого виду
відпочинку більшості громадян — до туризму
у всіх його проявах. Враховуючи це, вважаємо
що саме зараз потрібно планувати відповідні
заходи та пропонувати нові послуги пасажирам
задля виведення українських залізниць на но&
вий, конкурентоспроможний рівень. Мета кож&
ного підприємця — максимізація прибутку, а
отже, і розширення масштабів господарської
діяльності. Менеджери Укрзалізниці в цьому
контексті не є виключенням, а отже, прагнуть
вивести залізничний транспорт на нові, прибут&
кові, етапи розвитку.

Можна навести багато прикладів вдалої
організації залізничних туристичних переве&
зень. Залежно від ширини колії, туристичні по&
їзди різних країн відрізняються своєю конст&
рукцією, методом організації перевезень, якіс&
тю послуг, які надаються туристам впродовж
подорожі, та іншими параметрами.

Найвідомішим і найпопулярнішим у Європі
вважається розкішний туристичний поїзд
"Східний експрес" компанії "Орієнт Експрес".
Пасажири мають можливість відвідати найпри&
вабливіші міста світу, при цьому вартість квит&
ка залежить від тривалості подорожі (у серед&
ньому дві тисячі доларів за один день) [12].

В Ірландії туристам, які бажають подоро&
жувати залізницею, пропонують три варіанти
маршрутів поїздом Belmond Grand Hibernian
різної тривалості (2, 4 або 6 днів). Туристи
відвідують замки, музеї, віскарні й навіть ри&
нок. Вартість квитка до 10 000 доларів.

В Іспанії туристам пропонують свої послу&
ги чотири туристичних поїзди: Еl Expreso de La
Robla — шикарний поїзд, вагони якого облад&
нані в стилі дев'ятнадцятого століття (подорож
триває лише дві години та коштує шість євро);
Transcantаbrico Clаsico, оформлений у стилі
початку двадцятого століття; Al Andalus із су&
часним дизайном (подорож ним триває шість
діб), та один із найкращих туристичних поїздів
у світі Transcantаbrico Gran Lujo, купе в якому
обладнані вишуканими меблями (тривалість
подорожі — 8 діб). Попри досить високі ціни
(до чотирьох тисяч євро), залізничні подорожі
в Іспанії користуються попитом у туристів.

У Шотландії туристам пропонують залізнич&
ну п'ятиденну подорож поїздом "Королівський

шотландець". Крім спальних вагонів, у складі
поїзда є вагон&ресторан з власною міні&пекар&
нею та вагон&вітальня, у якому грає оркестр.

Швейцарія пропонує туристам панорамні
маршрути, тобто екскурсії в поїздах з панорам&
ними вікнами, проходять через всю країну. Є
маршрути на різний смак і гаманець. Наприк&
лад, великим попитом у туристів користується
Швейцарський "шоколадний" поїзд. Ще один
популярний туристичний експрес — "Вільгельм
Телль", цікаво, що подорож поєднує відпочи&
нок на залізничному та водному транспорті.
Найбільш відомий та популярний у Швейцарії
"Льодовиковий експрес".

В Індії залізниця щорічно перевозить при&
близно шість мільярдів пасажирів. Для замож&
них іноземців у Індії пропонують залізничні
подорожі на розкішних ретро&поїздах "Коро&
лівський Раджастхан на колесах", "Експрес
махараджів", "Легенди Індії", "Палац на коле&
сах", при цьому вартість квитка складає більше
п'яти тисяч доларів.

У Норвегії залізничний туризм є достатньо
розвиненим, адже туристам пропонують шість
туристичних маршрутів. Однією із найвідоміших
є Бергенська залізниця, яка з'єднує Осло та Бер&
ген та є найбільш високогірним маршрутом у
Європі. Пасажири мають можливість оглянути
найбільше в Європі високогірне плато.

В Японії залізничні подорожі дуже попу&
лярні. Через усю країну прокладено залізничні
колії, по яких ходять супершвидкісні поїзди.
Так, туристичні поїзди "Токайдо" рухаються зі
швидкістю приблизно 300 км/год за маршрутом
між Токіо й Осакою.

Китай. Залізничний транспорт у цій країні
дуже розвинений. Туристам пропонують різні
залізничні тури тривалістю до 15 днів. Серед
популярних маршрутів: одинадцятиденний
Гонконг&Шанхай&Лоян&Сіань&Пекін вартістю
від 1360 доларів; дев'ятиденний Пекін&Шанхай&
Гуйлінь&Гонконг — від 1210 доларів; семиден&
ний — Пекін&Ченду&Пекін від 540 доларів. У
вартість квитка включено триразове харчуван&
ня та відвідування історико&культурних місць.
Популярні туристичні подорожі організовано
й на Цінхай&Тібетській залізниці в Китаї [12].

У Африці успішно курсують потяги&готелі
"Гордість Африки" та "Блакитний експрес".

В Австралії курсує туристичний поїзд "Ка&
каду 3801".

На американському континенті є три три&
валі туристичні маршрути залізницею: "Транс&
Канада" (десятидобовий поїзд з Ванкувера до
Монреаля через Вінніпег і Оттаву), "Транс&
Америка" (12 діб з Вашингтона в Лос&Андже&
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лес через Чарльстон, Новий Орлеан, Сан&
Антоніо, Ель&Пасо та ін.) і "Транс&Атлантика"
(12 діб з Манагуа в Пуерто&Монт через Гуая&
киль, Ліму і Сантьяго) [12].

Щодо українських реалій, то на нашу дум&
ку, першочергово Укрзалізниці потрібно пере&
обладнати декілька звичайних пасажирських
поїздів під туристичні, з наданням більшого
комплексу послуг пасажирам. Нині Укрзаліз&
ниця поділила поїзди за класом комфорту на
три типи: "економ", "стандарт", "комфорт", але,
на нашу думку, комфортність цих поїздів знач&
но відрізняється від класичних туристичних
поїздів, що курсують Європою.

При плануванні графіків потрібно передба&
чити два&три нитки для курсування туристич&
них поїздів по Україні, по її цікавих місцях і
містах. Таку можливість туроператорам Укр&
залізниця повинна надавати заздалегідь, а не за
їх раптовими замовленнями, коли ввести тури&
стичний поїзд у існуючий розклад, за зручним
комерційному розкладом, майже нереально.

Особливістю України є дуже тривалі по&
їздки, до 16 годин. Швидше поїзди просто не
можуть рухатися, внаслідок застарілої інфра&
структури. Під час такої тривалої подорожі
пасажирам потрібно декілька разів отримува&
ти харчування, тому вважаємо, що введення
послуги "гаряче харчування" за класами поїздів
може стати доволі популярною послугою се&
ред пасажирів, що зможе принести залізницям
додатковий дохід. Нещодавно Укрзалізницею
було запущено пілотний проєкт забезпечення
харчування на декількох напрямах. Експери&
ментальну послугу було введено в поїздах даль&
нього слідування сполученням "Київ — Ужго&
род" та "Київ — Івано&Франківськ". У резуль&
таті чого виявилося, що ця послуга прийшлася
до вподоби пасажирам, а отже, є потреба за&
пропонувати подібне і в інших поїздах.

Але ж до цієї послуги потрібно підійти дуже
ретельно. Тобто пасажирам у відповідних кла&
сах запропонувати різне за наповненням та
ціною меню. Так, для пасажирів поїздів класу
"комфорт", зазвичай це туристи із міст&
мільйонників, потрібно запропонувати меню із
продуктів більш високої якості, екологічні про&
дукти, алкогольні напої. Для класу "стандар&
ту" — більш дешеві продукти харчування і більш
дорогі за вибором пасажира. А для пасажирів
класу "економ" можна запропонувати недорогі
страви, випічку тощо.

Потрібно мати на увазі, що пасажири ва&
гонів класу "комфорт" — це публіка, яка ніку&
ди не поспішає, особливо у подорожі або
відпустці. Пасажир має бажання якісно пове&

черяти, виспатися, поснідати (в тому числі в
самому купе), можливо прийняти душ і вийти в
пункті прибуття в адекватний час. Тому поїзда
класу "комфорт" можна вводити з тривалістю
у дорозі приблизно 12 годин. Пізніше відправ&
лення і раннє прибуття так звану "люксову"
публіку не цікавить. Крім того, якщо такий по&
тяг швидко прибуде до місця призначення, у
пасажира не буде часу та потреби в отриманні
додаткових видах послуг, а отже, залізниця
втратить значну частину прибутку. Типові спо&
живачі поїздів "комфорт" — це представники
міст&мільйонників.

Отримати додаткові доходи залізницям,
окрім послуг, що надаватимуться пасажирам у
туристичних потягах, можливо від реалізації
місць у комфортабельних готелях, які доціль&
но відкрити на кожному крупному вокзалі.

Задля розрахунку визначення доходів від
організації туристичних перевезень залізнич&
ним транспортом доцільно використовувати
формулу, запропоновану дослідниками у нау&
ковій статті [11], де пропонується визначати
дохід Укрзалізниці з урахуванням послуг, що
надаються туристичним компаніям і операто&
рам від капітально&відновлювального ремонту
пасажирських вагонів для їх подальшого вико&
ристання у залізничному туризмі та екіпіруван&
ня, технічного обслуговування, поточних, ка&
пітальних ремонтів рухомого складу в період
його подальшої експлуатації.

ВИСНОВКИ
Як свідчить досвід організації туристських

та екскурсійних потягів за кордоном, цей вид
туризму сприяє розвитку внутрішнього туриз&
му, що забезпечить додаткові надходження в
залізничну галузь.

Водночас потрібно сказати, що Україна має
позитивний досвід організації туристичних пе&
ревезень залізничним транспортом по широкій
колії, адже в радянські часи курсували попу&
лярні туристичні поїзди. З отриманням неза&
лежності в Україні спостерігаємо занепад ту&
ристичної залізничної діяльності внаслідок
старіння об'єктів інфраструктури залізнично&
го транспорту та історично&архітектурних па&
м'яток, занедбаність закладів відпочинку, які
відбулися через хронічну нестачу коштів на їх
оновлення на розбудову.

Задля розвитку залізничного туризму як
додаткового джерела доходів, Укрзалізниці
потрібно ініціювати зміни на законодавчому
рівні у напрямі залучення інвестицій вітчизня&
них та іноземних бізнесменів, у тому числі, на
умовах концесії.
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DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF COMMUNICATION POLICY AT THE ENTERPRISE

У статті проаналізовано сутність, характерні риси та роль маркетингових комунікацій. Досліджено основні підхоM
ди до визначення та співвідношення понять "комунікація" та "спілкування". Досліджено взаємозв'язок комунікацій і
маркетингових комунікацій підприємства.

Вивчено головні функції комунікацій. Розглянуто значення використання маркетингових комунікацій підприєM
мствами в сучасних умовах розвитку.

Досліджені підходи до визначення поняття "комунікаційна політика", виокремлено її мету, пріоритетні цілі та
основне завдання комунікаційної політики та інструменти. Досліджено основні елементи комунікаційної політики
підприємства та вивчено їх особливості.

Визначено фактори, що визначають структуру і вибір засобів комунікації та інструментів комунікаційної поліM
тики, наведено принципи і правила, що поширюються на комплекс просування.

Запропоновано шляхи удосконалення комунікаційної політики підприємства з використанням базових та новітніх
інструментів.

Встановлено, що ключовий фактор успіху в комунікаційній політиці підприємства — вдосконалення всієї інтегM
рованої системи елементів маркетингових комунікацій підприємства.

The article analyzes the essence, characteristics and role of marketing communications. The main approaches to the
definition and correlation of the concepts of "communication" and "communication" are studied. It has been found that
communication is a broader concept than communication, as information exchange in the modern world takes place not
only verbally and directly with people, but also nonMverbally and indirectly.

The main functions of communications are studied. It was found that the main functions of communication are:
informative, interactive (motivational), perceptual, expressive.

The relationship between communications and marketing communications of the enterprise is studied.
The importance of the use of marketing communications by enterprises in modern conditions of development is

considered.
Approaches to the definition of the concept of "communication policy" are studied, its purpose, priority goals and

main tasks of communication policy and tools are highlighted.
Marketing communication policy has been found to be a set of measures used by an enterprise to inform, persuade or

remind consumers about its products or services.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вітчизняні підприємства нині працюють в

умовах високої динамічності зовнішнього се&
редовища, тому вони для того, аби забезпечи&
ти свою конкурентоспроможність повинні по&
стійно адаптуватися до змін в зовнішньому се&
редовищі. Комунікації виконують на під&
приємстві життєзабезпечувальну роль, якщо
раптом перекрити вхідні потоки інформації, то
воно припинить своє існування. Кожне підприє&
мство пронизане мережею каналів, що збира&
ють, аналізують та систематизують інформацію
про зовнішнє середовище, а також для переда&
ють перероблені повідомлення назад у зов&
нішнє середовище. Необхідно відзначити, що
саме комунікація є засобом включення підприє&
мства в зовнішнє середовище, забезпечує йому
необхідний рівень взаємодії з оточуючими
аудиторіями, без спілкування з якими немож&
ливе його існування, — споживачами, поста&
чальниками і т.д.

Сьогодні для того, аби забезпечити вдалий
продаж товару або послуги, підприємства ма&
ють продавати свої товари, супроводжуючи їх
інформативними зверненнями, що направлені
до цільової аудиторії, що переконували б прид&
бати той чи інший товар, що відповідає потре&
бам та бажанням споживачів.

Актуальність обраної теми полягає в тому,
що від ефективних маркетингових комунікацій,
правильного вибору способів і засобів інфор&
мації і переконання споживача безпосередньо
залежить конкурентоспроможність підприєм&
ства, його положення на ринку та успіх всієї
його діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та практичні аспекти формуван&
ня комунікаційної політики досліджували у

The purpose of communication policy is to implement effective interaction of the object of communication (enterprise,
brand) with the subjects of communication space, and the main task of communication policy is a clear description of
methods, methods and rules of communication, prevention of inaccurate, incomplete and situational communications.
do not meet the goals and objectives of the communication channel policy.

The main elements of the communication policy of the enterprise are studied and their features are studied.
The factors that determine the structure and choice of means of communication and tools of communication policy

are identified, the principles and rules that apply to the complex of promotion are given.
Ways to improve the communication policy of the enterprise using basic and new tools are proposed.
It is established that the key factor of success in the communication policy of the enterprise is the improvement of

the whole integrated system of elements of marketing communications of the enterprise.

Ключові слова: комунікації, маркетингові комунікації, комунікаційна політика, інструB
менти комунікаційної політики, комунікаційний інструментарій.

Key words: communications, marketing communications, communication policy, communication
policy tools, communication tools.

своїх працях такі науковці: Ж.Ж. Ламбен, Ф. Кот&
лер, Д. Аакер, І. Писаревський [3], Г. Осовсь&
ка [4], Т. Примак, А. Павленко, А. Бойчук,
Дж. Барнетті, С. Моріарті та ін. У зв'язку з цим
мета статті — дослідження сутності, особли&
востей комунікативної політики підприємства
та обгрунтування напрямів її удосконалення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Класичне розуміння комунікації — це між&
особистісний процес, метою якого є передача
інформації [3, с. 9]. Загалом комунікації — це
доволі складний процес, що підпорядковуєть&
ся безлічі найрізноманітніших чинників: мов&
них, соціальних, психологічних, культурних.
І для того щоб бути результативним комуніка&
тором, людина має добре уявляти собі, як цей
процес влаштований і з якими "підводними ка&
менями" вона може зіткнутися на своєму шля&
ху.

Комунікації в бізнесі — це фундамент ре&
зультативного стратегічного управління ком&
панією. Сучасне підприємство керує величез&
ною комунікаційною системою, підтримуючи
комунікації зі своїми споживачами, посередни&
ками та контактними аудиторіями.

Сьогодні існує багато підходів до визначен&
ня понять "комунікація", "спілкування" і їх
співвідношення. Так, наприклад, група авторів
під керівництвом М. Василик у роботі "Основи
теорії комунікації" розглядають три основні
підходи до визначення цих понять (рис. 1).

Вітчизняний науковець І. Писаревський ро&
зуміє під комунікацією "соціально обумовле&
ний процес передачі і сприйняття інформації як
у міжособистісному, так і в масовому спілку&
ванні по різних каналах за допомогою вербаль&
них і невербальних комунікативних засобів" [5,
с. 8].
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Доволі цікавим є пояснення комунікації
Г. Осовської та А. Осовського, що під комуні&
кацією розуміють "спілкування за допомогою
слів, букв, символів, жестів і як спосіб, за до&
помогою якого виражається ставлення одного
працівника до знань і розуміння іншого, дося&
гається довіра, взаємне прийняття поглядів і
т.д." [4, с. 14].

Отже, комунікація — це більш ширше по&
няття, аніж спілкування, бо інформаційний
обмін в сучасному світі відбувається не лише
вербально і безпосередньо з людьми, а й невер&
бально та опосередковано.

Основні функції комунікацій згруповано на
рис. 2.

У рамках цього дослідження варто відміти&
ти, що результативна комунікація передбачає
факт комунікативної компетентності, що про&
являється в спроможності встановити і надалі
підтримувати усі необхідні контакти з іншими
людьми, а саме: досягати взаєморозуміння, бе&
зумовного уявлення про ситуацію та предмет

спілкування.
Система маркетинго&

вих комунікацій — це єди&
ний комплекс, що об'єд&
нує учасників, канали та
прийоми комунікацій під&
приємства, та направле&
ний на встановлення та
підтримку визначених
цим підприємством взає&
мовідносин з адресатами
комунікацій в рамках
його маркетингової по&
літики [3, с. 17].

Комунікаційна марке&
тингова політика — це
система загальних уста&
новок, критеріїв, орієн&

тирів, прийнятих підприємством для дій та
прийняття рішень у галузі комунікацій, що за&
безпечують досягнення його маркетингових
цілей [2].

Комунікаційна політика — важлива та не&
обхідна складова системи управління, що за&
безпечує розвиток підприємства, від якої зале&
жить ефективність роботи усього колективу.
Головну роль при цьому відіграє якість інфор&
маційних потоків, що складають основу кому&
нікаційної політики. Водночас варто врахову&
вати також і дотримання оптимального спів&
відношення між отриманими результатами та
коштами, що витрачаються на здійснення за&
ходів комунікаційної політики.

Метою комунікаційної політики є здійснен&
ня ефективної взаємодії об'єкта комунікацій
(підприємства, бренду) з суб'єктами комуніка&
тивного простору [2].

Основне завдання комунікативної політи&
ки — точний опис методів, способів та правил
комунікації, недопущення використання на

Функції 

Інформативна – передача істинних чи помилкових відомостей 

Інтерактивна (спонукальна) – організація взаємодії між людьми 
(узгодженість дій, розподіл функцій, вплив на настрій, переконання, 
поведінку співрозмовника – через навіювання, наказ, прохання, 

переконання і т.д.) 

Перцептивна – сприйняття один одного партнерами в ході спілкування і 
встановлення на цій основі взаєморозуміння 

Експресивна – збудження або зміна характеру емоційних переживань 

Джерело: [3, с. 12].

Рис. 2. Основні функції комунікацій

Джерело: [6, с. 110].

Рис. 1. Підходи до визначення понять "комунікація", "спілкування"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підходи до визначення понять 

Ототожнення понять «комунікація» і «спілкування»

Поділ понять «комунікація» і «спілкування». Поділ цих понять у вчених, які 
дотримуються цього підходу, досить неоднорідне: ряд вчених вважає 
комунікацію аспектом спілкування (Г. Андрєєва), інші трактують 

спілкування як форму комунікації (А. Соколов)

Співвідношення понять «комунікація» і «спілкування» на основі поняття 
інформаційного обміну. Вчені, які є прихильниками цього підходу, 

вважають, що комунікація (інформаційний обмін) є загальним поняттям, 
соціальна комунікація (інформаційний обмін у суспільстві) – менш 

широким, а вузьким поняттям є спілкування, яке в свою чергу є різновидом 
соціальної комунікації, яка здійснюється на вербальному рівні обміну 

інформацією в суспільстві
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практиці недостовірних та неповних комуні&
кацій, що не відповідають цілям та завданням
політики каналів комунікації [2].

Узагальнений перелік інструментів комуні&
кативної політики підприємства згруповано в
таблиці 1.

Кожен з вищевказаних інструментів кому&
нікаційної політики має свої особливості вико&
ристання та сфери найбільш раціонального ви&
користання, однак разом вони складають єди&
ний комплекс маркетингових комунікацій —
систему заходів інформаційної діяльності, що
направлена на те, аби переконати споживача
шукати і купувати продукцію підприємства та
стимулювати його купівельну активність.

Варто також відмітити, що комунікаційна
політика повинна грунтуватися на унікальних
купівельних властивостях товарів, що сприя&
ють залученню потенційних споживачів, за&
безпеченню конкурентних переваг у по&
рівнянні з аналогічними продуктами інших
суб'єктів ринку.

Основними факторами, що визначають
структуру та вибір тих чи інших засобів кому&
нікації і інструментів комунікаційної політи&
ки є [6, с. 111]: тип товару і ринку; вибір мар&

Елементи 
Базові Синтетичні Новітні 

1. Реклама  1. Виставки  1. Тренд-сеттінг 
2. Персональні продажі 2. Брендинг  2. WOM-технологія 
3. Стимулювання збуту 3. Спонсорство 3. Buzz-маркетинг 
4. Паблік рілейшнз 4. Event-мркетинг 
5. Пропаганда  5. Product placement 

6. Life- placement 
7. Провокаційний марктеинг 
8. Entertainment-маркетинг 
9. Флешмоб 

6. Директ-маркетинг 

4. Інтегровані 
маркетингові 
комунікації на 
місці продажу 

10. Тизер  
Джерело: [6, с. 110].

Таблиця 1. Елементи комунікаційної політики підприємства

№ 
п/п Принцип та його характеристика 

1 Принцип послідовності. Вимагає 
узгодження при використанні різних 
засобів і інструментів комунікацій 

2 Принцип зваженого підходу. Передбачає 
дослідження чутливості ринку до мінливих 
змінних кон’юнктури 

3 Принцип обліку зміни бюджетних та інших 
витрат підприємства 

Таблиця 2. Принципи комунікаційної політики
підприємства

Джерело: [6, с. 112].

1. Аналіз існуючого комплексу комунікацій на підприємстві  

2. Оцінка реакцій контактних аудиторій на інструменти 
комунікаційної політики підприємства  

3. Введення нових інструментів комунікацій та оцінка їх впливу 
на ефективність комунікаційної політики підприємства  

4. Формування удосконаленого комплексу комунікацій 
підприємства  

Рис. 3. Послідовність етапів з удосконалення
комунікаційної політики підприємства

Джерело: [1, с. 198].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блоки  

Включає інструменти з високою ефективністю, яка знаходить відображення у 
прирості прибутку, досягнутого за рахунок використання даних інструментів 
комунікаційної політики. Такі інструменти пропонується використовувати і в 

подальшому та докладати максимум зусиль для їх вдосконалення

Включає інструменти з низькою ефективністю, причинами якої можуть бути 
надмірність використання  певного інструменту, невідповідність його 

маркетинговим цілям підприємства або моральне старіння, зміни у запитах 
споживачів та інші. Відмова від використання цих інструментів маркетингових 

комунікацій може бути тимчасовою або довготривалою. Крім цього, 
пропонується вводити до комплексу маркетингових комунікацій підприємства 
нові інструменти: сучасні, прогресивні, здатні викликати суттєвий інтерес у 
контактних аудиторів. Однак для кожного такого інструменту має бути 
здійснений прогноз впливу від його використання  на ефективність 

комунікаційної політики підприємства 

Рис. 4. Блоки інструментів комунікацій підприємства
Джерело: [1, с. 199].
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кетингової стратегії; вибір каналу просування;
ступінь готовності покупця; етап життєвого
циклу товару; особливості використання
інструментів просування.

При розробці комунікаційної політики та
виборі засобів комунікації необхідно дотриму&
ватися певних принципів (табл. 2).

Отже, під маркетинговою комунікаційною
політикою розуміють комплекс заходів, яке
використовує підприємство щоб інформувати,
переконувати чи нагадувати споживачам про
свої товари чи послуги.

З метою удосконалення комунікаційної
політики підприємства доцільно виконати кро&
ки, що представлені на рисунку 3.

Запропоновані кроки передбачають аналіз
існуючого на підприємстві комплексу марке&
тингових комунікацій, визначення результатив&
ності їх використання та виділення двох блоків
інструментів маркетингових комунікацій (рис.
4).

Ще одним напрямом підвищення ефектив&
ності управління комунікаційною політикою
може стати розроблення стратегії маркетин&
гових комунікацій з урахуванням поточної
ринкової ситуації, а також прогнозу розвит&
ку кон'юнктури в перспективі. Відмітимо, що
дана стратегія включає показники макроеко&
номічного стану ринку, розвитку споживчого
сектору, галузевих та інших ринкових чин&
ників.

ВИСНОВКИ
Таким чином, сучасне підприємство управ&

ляє складною системою комунікацій, де кому&
нікація розглядається як інформаційна взаємо&
дія між об'єктами. Саме підприємство підтри&
мує комунікації зі своїми споживачами, посе&
редниками і різними контактними аудиторіями,
саме тому успішна діяльність підприємства ба&
гато в чому залежить від правильно побудова&
ної комунікаційної політики.

Ключовими чинниками успіху в комуні&
каційній політиці підприємства є удосконален&
ня усієї системи елементів маркетингових ко&
мунікацій, тобто одночасно різних каналів ко&
мунікацій, що підвищить ефективність комуні&
кативної політики підприємства.
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ECONOMIC FEASIBILITY OF CREATING A SNAIL FARM AS AN ADDITIONAL SOURCE
OF INCOME FOR А HOTEL BUSINESS

У статті проведено аналіз ефективності рішення об'єднання готельного та одного з напрямів аграрного бізнесу — геліM
цекультури з можливістю створення власної равликової ферми як альтернативного способу грошових надходжень під час
карантинних заборон. Висвітлено найбільш проблемні аспекти функціонування індустрії гостинності в умовах пандемії
COVIDM19, наслідком якої є великі економічні збитки за рахунок втрати значної кількості потенційних споживачів. ЗапроM
поновано шляхи збереження та відновлення економічної стабільності підприємств готельного господарства. Обгрунтовано
переваги розвитку та перспективність бізнесу по вирощуванню равликів в Україні та місце цієї ланки агробізнесу у світі.
Визначено найбільші равликові ферми в Україні, лідерів експорту та імпорту продуктів равликівництва. Обгрунтовано
доцільність поєднання геліцекультури з індустрією гостинності як інноваційного напряму її розвитку, що сприятиме залуM
ченню більшої кількості потенційних споживачів готельних послуг та зростанню економічного потенціалу готельних
підприємств. Розглянуто практичне застосування продуктів равликівництва в індустрії гостинності, що охоплює виробницM
тво кулінарної продукції з додаванням равликів, розширення комплексу оздоровчих spaMпослуг вираженого медичного спряM
мування з використанням слизу равликів, екскурсії до спеціально обладнаної равликової ферми, виробництво елементів
декору для готелю та прикрас з мушель. Виявлено найбільш розповсюджених представників молюсків, що вирощуються в
умовах сьогодення. Визначено ризики, що пов'язані з організацією равликового бізнесу повного циклу та основні шляхи
збуту равликової продукції. Загалом встановлено економічну доцільність організації ферми з вирощування равликів на
підприємствах готельного господарства, яка полягає в отриманні додаткового доходу, забезпеченні конкурентних переваг
на ринку та покращенні рентабельності, підвищенні ефективності роботи засобу розміщення в цілому.

The article analyzes the effectiveness of the decision to combine the hotel and heliculture businesses, the sphere of agribusiness,
to get the possibility to create your own snail farm as an alternative way of receiving money during quarantine restrictions. It
highlights the most problematic aspects of the hospitality industry functioning in the context of the COVIDM19 pandemic, which
resulted in large economic losses due to the loss of a significant number of potential consumers. There are suggested ways to save
and restore the economic stability of hotel enterprises. The diversity of the range of services provided by hotel enterprises through
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З кожним днем здивувати суспільство стає

все складніше і тому для привернення уваги но&
вих гостей сучасні готельні підприємства оби&
рають все більш ризиковані ідеї та впроваджу&
ють їх. Використання роботів&помічників, зас&
тосування новітніх комп'ютерних систем, ство&
рення крафтового виробництва, запроваджен&
ня унікального особливого меню в ресторанах,
незвичні архітектурні та дизайнерські рішення,
розробка цікавих та неординарних додаткових
послуг — це лише частковий перелік з пропоно&
ваного. З іншого боку, для забезпечення стаб&
ільного розвитку сфери гостинності конче не&
обхідним є підвищення якості готельної пропо&
зиції до рівня міжнародних стандартів, розши&
рення ринків збуту і якісна підготовка фахівців
у відповідності з вимогами світових стандартів.
Стратегія розвитку галузі потребує державної
підтримки у фінансуванні за основними напря&
мами: залучення туристів на вибраних цільових
ринках; приведення національних нормативів,
стандартів безпеки, якості товарів і послуг у
відповідність до міжнародних вимог [1].

Крім очевидного існування жорсткої конку&
ренції серед підприємств готельної індустрії, по&
стійної боротьби між мережевими готельними
ланцюгами, а також зусиллями окремих засобів
розміщення посісти свою сходинку в сфері гос&
тинності, неймовірний тиск на розвиток даної
сфери здійснюють карантинні обмеження у всьо&
му світі, що є наслідком поширення хвороби
COVID&19. Зрозуміло, що готельна індустрія, як
і весь світ загалом не був готовим до ситуації, що
склалась на сьогоднішній день. Наслідки вже
можна передбачити зараз: логічно припустити,
що у 2020 році велика кількість засобів розміщен&
ня зазнає великих економічних збитків внаслідок
втрати значної кількості потенційних споживачів
або ж взагалі припинить свою роботу.

the introduction of additional opportunities, mainly focused on improving the quality of food services, comfortable health of
consumers and recreation, all these are an alternative source of additional financial income for any accommodation facility. The
advantages and prospects of the snail breeding business development in Ukraine and the place of this sphere in the world
agribusiness is substantiated. It is defined the largest snail farms in Ukraine, leaders in export and import of snail products. The
expediency of combining heliceculture with the hospitality industry as an innovative direction of its development is proved, what
will help to attract more potential consumers of hotel services and increase the economic potential of the hotel enterprises. The
article observes the practical use of snail products in the hospitality industry, which includes the production of culinary products
with the addition of snails, the expansion of a complex of healthMimproving and spa services of a pronounced medical direction
using snail slime, excursions to a specially equipped snail farm, production of hotel decor items and mussel decorations. The most
common representatives of shellfish grown in today's conditions are revealed. The risks associated with the organization of a
fullMcycle snail business and main ways of the snail products sale have been identified. In general, the economic feasibility of
organizing a snail farm at the hotel industry is established, which consists of obtaining additional income, providing competitive
advantages in the market and improving profitability, increasing the efficiency of the accommodation facility as a whole.

Ключові слова: готельне підприємство, готельний бізнес, агробізнес, геліцекультура, равB
ликівництво, равликова ферма.

Key words: hotel enterprise, hotel business, agribusiness, heliculture, snail farming, snail farm.

Реалії навчають, що в будь&якому бізнесі не
є далекоглядним кроком покладатися лише на
один спосіб отримання прибутку. У випадку
готелів все зосереджується на завантаженості
підприємства, тобто наявності гостей, які і за&
безпечують фінансову стабільність. Карантинні
обмеження в пересуванні людей, примусове
закриття закладів розваг та відпочинку, втра&
та робочих місць, а відповідно способу заро&
бітку — напряму стали причинами до падіння
туристичної галузі, а відповідно й готельної
індустрії теж. У період пандемії продовжують
активно працювати торгівля (торгівля харчу&
вання), фармацевтична галузь та інші необхідні
для життя сфери діяльності. Високого розвит&
ку досягли надання послуг в онлайн режимі,
зокрема онлайн&торгівля.

З огляду на все вище описане, сучасне, міцне
у своїй діяльності та перспективності готельне
підприємство повинне поєднувати в собі не
лише комфортне проживання, високий рівень
сервісу, якісне харчування, що були і залиша&
ються основними критеріями у виборі спожи&
вача готельних послуг, а й інноваційну діяль&
ність, яка дозволить підвищити конкуренто&
спроможність підприємства з перспективою
посісти гідне місце в готельній індустрії не лише
України, а й загалом у світі. Наявність потуж&
ного потенціалу для інноваційних рішень у
сфері готельного бізнесу зумовлює актуаль&
ність проведення дoсліджень у цьому напрямі.

Останнім часом у світі набуває популяр&
ності новий вид агробізнесу — геліцекульту&
ра або равликівництво, тобто вирощування
равликів для використання у харчовій і кос&
метичній промисловості, поєднання якого з
діяльністю підприємств готельного господар&
ства сприятиме отриманню додаткового дохо&
ду та забезпеченню конкурентних переваг на
ринку.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Світовий ринок їстівних равликів складає на
сьогоднішній день близько 300 000 тонн на суму
1 млрд євро і даний показник зростає на 4,5 % в
рік. Згідно зі звітом "World: Snails (Except Sea
Snails) — Market Report. Analysis and Forecast to
2025", опублікованим IndexBox країнами з найб&
ільшим споживанням були Іспанія (16 500 тонн),
Марокко (6 000 тонн), Франція (5 300 тонн) та
Італія (2 100 тонн) [2].

Президент Асоціації равлиководів України
"ProSnail" та власник равликової ферми Кири&
ло Олійник назвав фактори, що впливають на
прибутковість равликового бізнесу. Серед них:
вирощування равликів потребує ручної праці,
тому враховують використання найманої праці
чи можливості власноруч силами родини об&
слуговувати свою ферму; форма роботи — фер&
ма повного циклу з репродукцією чи літнє до&
рощування малька равлика в полі; масштаб
ферми та розмір поля; налагодження збуту;
супутня діяльність [3].

На офіційному сайті польсько&української
компанії "Snails House", яка спеціалізується на
зборі та вирощуванні равликів, а також вироб&
ництві різної продукції з них визначаються головні
переваги розведення равликів, зокрема в Україні:

1. Попит — равликове м'ясо користується
попитом серед європейських споживачів. Що&
річно, одними французами з'їдається близько
50 тисяч тонн цього продукту, а по Європі да&
ний показник є значно вищим. За словами екс&
пертів, попит на равликову продукцію покри&
вається на 70 %. На європейські ринки потрап&
ляє продукція з країн Литви, Латвії, Польщі,
України. Крім того, попит на цю продукцію
збільшується з кожним роком на 3—5 %, що
відкриває можливості українським виробникам.

2. Легкий старт — для початку діяльності по
розведенню молюсків не обов'язково володіти ве&
ликим активом. Стартує виробництво від 750 осо&
бин маточного стада. Для їх утримання необхідно
також передбачити земельну садову ділянку, роз&
міром 12—15 м2. Для стартового проекту, з відкри&
тим земельним наділом, доведеться пристосову&
ватися під ритм життя молюска. Тобто в зимовий
період тварина впадає у сплячку, отже, цикл ви&
робництва зупиниться до наступного сезону.
Якщо підходити до цієї справи більш серйозно,
тоді варто задіяти виробничі потужності у вигляді
закритих приміщень, де здійснюватиметься конт&
роль над температурою, вологістю, що призводить
до збільшення потомства значно раніше.

3. Продуктивність — у природних умовах
утримання, одна особина здатна два рази за

рік дати потомство — це до 60 яєць за одну
кладку. Тобто, при скромних підрахунках, до
наступного сезону, поголів'я може збільшити&
ся у 4—5 разів. Виживання в природних умо&
вах доволі низьке — 30—50 %, а в умовах фер&
ми під контролем — 90 %. Для цього ікру три&
мають у контрольованих умовах, з дотриман&
ням температурного режиму. Одна тонна ма&
точного стада здатна за сезон привести до
збільшення поголів'я до 40 тонн. Терміни та&
кого зростання становлять шість місяців ак&
тивного життєвого циклу [4].

4. Умови вирощування — в Україні склали&
ся сприятливі екологічні умови для розведен&
ня равликів: якісний чорнозем, а рослини, що
вирощуються в кліматичній зоні ідеально під&
ходять для корму [5].

На семінарі, що був проведений у 2019 р. у
м. Ірпінь Київської області, литовські під&
приємці ділилися свої, досвідом відкриття та
розвитку равликової ферми "Snailette". Щодо
збуту продукції равликівництва власниця Дай&
ва Гірдзюшієне дала такий коментар: "В Євро&
союзі за равликів сорту "Muller" дають €2,5 кг.
Французи, бельгійці вважають за краще купу&
вати живі равлики. Далі вони продаються для
ресторанів, бутиків, роздрібних ринків. Деякі
виробники постачають їх для весіль, нічних
клубів, масових карнавалів — свіжих або замо&
рожених. Можна вирощувати великих рав&
ликів, можна трохи менших — попит є на будь&
які. Ви можете й консервувати равлики, це та&
кож вигідно. Із сорту "Maxima" ми робимо за&
морожені напівфабрикати та пропонуємо їх за
ціною €4 у литовських супермаркетах у неве&
ликих коробках вагою 100 г під назвою "Бур&
гундські равлики". Такий напівфабрикат кош&
тує дорожче. Але й продати його набагато
складніше, ніж живого равлика. У Литві та
Польщі культура їх споживання не настільки
розвинена, як у Франції чи Іспанії. В ЄС ми реа&
лізуємо це гарантовано, тому що знаємо, кому
пропонувати, там є постійний попит" [6].

Видавництво "AgroDay" у своїй статті "Хо&
довий товар: в Україні набуває популярності
равликовий бізнес" наголошує, що для май&
бутніх равлиководів Асоціація розробила спе&
ціальну програму "Сімейна равликова ферма у
власному городі". Взяти участь у ній можуть
українці, які мають 10—12 соток землі та мо&
жуть вкласти у бізнес 100—120 тис. грн. "Вро&
жай" у фермерів викуповуватиме Експортер
Асоціації. Малька равлика господарства отри&
муватимуть за пільговою ціною від партнера
Асоціації. Також фермерам обіцяють інформа&
ційну підтримку, безкоштовне навчання та всі
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розрахунки по обладнанню поля для дорощу&
вання равлика, корму та системі зрошення [7].

Однак питання вивчення ефективності за&
стосування геліцекультури в практичній діяль&
ності готельних підприємств потребує додат&
кового аналізу.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є оцінка економічної

доцільності створення равликової ферми як
додаткового альтернативного джерела доходу
готельного підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Готельна індустрія вражає кількістю та різно&
манітністю ідей щодо створення засобів розміщен&
ня, які вирізняються серед інших "стандартизова&
них" незвичністю використаних матеріалів, уні&
кальністю архітектурного рішення, місцем знаход&
ження, особливостями проживання та харчуван&
ня, направленості на певну категорію гостей та
численною кількістю неординарних додаткових
послуг. Адже з кожним днем суспільство стає
більш вимогливим, все складніше стає зацікавити
та втримати нового покупця послуг. Тому для при&
вернення уваги та довготривалої співпраці го&
тельні підприємства працюють над впроваджен&
ням та реалізацією нових концепцій.

Подібні готелі зазвичай не вирізняються
великою кількістю номерів та персоналу, однак
їх економічна стабільність забезпечується за
рахунок постійної завантаженості, яка є на&
слідком вдало підібраної інноваційної складо&
вої. До найбільш незвичних та популярних го&
телів світу, згідно з опублікованими даними на
2020 р. журналу "Elle Decoration" можна відне&
сти: "The Bubble Lodge" на острові Маврикій
(представляє собою автономну прозору капсу&
лу оснащену кондиціонером, великим ліжком і
ванною кімнатою, розташована поблизу чайної
плантації і джунглів); бунгало готелю "Keemala
Bird's Nests" на Пхукеті (нагадують гнізда ве&
личезних птахів, де кожен має в своєму розпо&
рядженні басейн і терасу з видом на джунглі і
Андаманське море); "The Shiwreck Lodge" в
Намбії (нагадує уламки потерпілого в аварії
корабля судна, готель працює на сонячних ба&
тареях, а на верхній "палубі" відкрито ресто&
ран з видом на океан) та ін. [8].

Пошук нових прогресивних технологій та
впровадження їх на підприємствах готельного
господарства є актуальним завданням для на&
уковців та фахівців у сфері обслуговування. В
якості інноваційного рішення перспективним є
поєднання двох галузей, а саме: готельного та

такого напряму аграрного бізнесу як геліце&
культура. Так, створення готелю з власною
фермою по вирощуванню равликів слугувати&
ме додатковим джерелом доходу готельного
підприємства. Таке сполучення є унікальним та
єдиним нині у світі.

Об'єднання равликівництва (агробізнесу) та
готельного бізнесу дозволить забезпечити
діяльність цього комплексу навіть у період ка&
рантинних обмежень, а під час звичайного ре&
жиму роботи стане інноваційною складовою,
цікавим привабливим доповненням для гостя. На
першому етапі завантаженість готелю буде за&
безпечена за рахунок новизни, яка безумовно
вирізнятиме готельне підприємство серед інших.
З часом якісний сервіс, оригінальність харчуван&
ня, екологічний відпочинок забезпечать конку&
рентоспроможність даному засобу розміщення.

У 2020 р. більшість підприємців віддали пе&
ревагу аграрному бізнесу, вкладаючи грошові
ресурси в розвиток сільського господарства.
Затребуваними стали нестандартні напрями для
нашого регіону, одним з яких є равликовий
бізнес. Равликова ферма — новий спосіб заро&
бітку в 2020 році. В Європі цей вид бізнесу роз&
вивається досить стрімко, а на Україні всього
кілька років. Але, навіть за такий короткий пер&
іод, фермерам вдалося зайняти свою нішу і зак&
ріпитися на ринку. Серед загального числа аг&
раріїв поширені як малі ферми, так і великі
підприємства. Це дозволило в кілька разів пере&
вищити імпорт равликового продукту, в по&
рівнянні з м'ясним, однак попит, як і раніше, пе&
ревищує пропозицію. Так, культура споживан&
ня цього делікатесного продукту, більшою
мірою, розвинена в Європі, але місцеві фермери
не встигають покрити весь попит. На допомогу
європейцям прийшли українські виробники. Цей
вид бізнесу, у більшості фермерів, є сезонним,
оскільки равлик має свій життєвий цикл. Він три&
ває з ранньої весни до пізньої осені, збільшую&
чи розмір поголів'я в кілька разів [18].

Основними напрямами реалізації равликів
на внутрішньому ринку є: ресторани з євро&
пейською кухнею; елітні супермаркети, які реа&
лізують імпортну і нішеву продукцію; компанії,
що виробляють заморожені напівфабрикати;
фармацевтичні компанії, які на основі равли&
кового м'яса та слизу виготовляють різні пре&
парати [9].

Практичне застосування равлика на базі го&
тельного підприємства може включати в себе:
гастрономічну складову, SPA&догляд, екскурсії,
виробництво декору та прикрас з мушель.

У гонитві за оригінальністю заклади ресторан&
ного господарства використовують найекстрава&
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гантніші компоненти і різні методики для приго&
тування страв. На тарілку до вимогливого гурма&
на потрапляють: платиновий клубний сендвіч фон
Ессен, риба Фугу, білі трюфелі, сусальне їстівне
золото, равликове м'ясо та ікра [10].

Висока харчова і дієтична цінність про&
дуктів із равликів доведена фізіологами і фа&
хівцями з гігієни харчування. Вміст білків у ва&
рено&мороженому м'ясі равлика варіюється від
12 до 18 %, які містять повний набір незамін&
них амінокислот в такому співвідношенні, яке
необхідне при синтезі власних білків в організмі
людини. Кількість ліпідів у м'ясі слимаків неве&
лика 0,8—1,5 %, в основному містяться нена&
сичені жирні кислоти 65—70 %, які не накопи&
чують холестерин і сприяють його зниженню в
організмі людини. Збалансованість співвідно&
шення мікроелементів і високий вміст білків дає
м'ясу слимака статус делікатесного унікально&
го харчового продукту [11]. Равликів готують
під різними соусами, що дозволяє розробити
різноманітний перелік рецептур, серед яких
найпопулярнішими є равлики "по&бургундські",
"по&лімузинськи", "по&діжонськи", "по&сва&
нетськи", "по&мадрідськи", "по&каталонськи",
"по&ельзаськи", а також готують інші страви —
паста з равликовим м'ясом, равлики з полен&
тою, каппілетті (пельмені з равликів), паштети
та інші [12]. Беззаперечним делікатесом вва&
жається равликова ікра, що є одною з найдо&
рожчих у світі. Кожен равлик здатний відклас&
ти всього 70—90 ікринок один раз на рік, що
становить лише 4 г цього делікатесу. За фор&
мою вони нагадують маленькі м'ячики, розмі&
ром 3 мм, ікринки напівпрозорі, молочного ко&
льору, м'які на дотик. Вартість становить при&
близно 150 доларів за 100 г. 99 % української
ікри купують люксові ресторани та крамниці
Європи та США. Подають цей делікатес у ви&
гляді пікантної ноти до вишуканих страв висо&
кої кухні, або на теплому тості з трюфелями і
зеленню, а як аперитив відмінно підійде ігрис&
те вино [13; 14].

Найбільш розповсюдженішими равликами,
яких вживають у європейських країнах є Helix
pomatia, Helix aspersa і Helix lucorum. У Франції
Helix Aspersa Muller називають "Le Petit Gris" (ма&
ленький сірий) і подають в якості аперитиву в де&
яких ресторанах. Традиційним є Helix pomatia
або виноградний равлик, цей вид має багато
різних назв: римський равлик, бургундський або
білий великий. Також їстівними, але менш відо&
мими є Cepaea nemoralis, Helix aperta, Cepaea
hortensis, Achatina fulica і Otala punctata [15].

На сучасному етапі розвитку готельного
ринку, для підтримання конкурентоспромож&

ності закладу з'являється необхідність розши&
рення комплексу spa&послуг для гостей. Особ&
ливо популярними є spa&процедури з чітким
вираженим медичним спрямуванням, що обу&
мовлює перспективність використання у spa&
технологіях готельних підприємств продукту
равликівництва — слизу равликів.

Слиз равлика вважається джерелом корис&
них елементів. У ньому міститься колаген,
гліколева кислота, алантоїн, вітаміни групи А,
В, С, Е, еластин, натуральні антибіотики, лек&
тини, фулій або сонячний фільтр. Косметоло&
гічний ефект равликотерапії: омолодження
шкіри; покращення кольору обличчя, позбав&
лення набряку та темних кіл під очима; поліп&
шення кровообігу в шкірі, зміцнення дрібних
судин; відновлення пружності та еластичності
дерми; зменшення вугрового висипу; розглад&
ження рубців, шрамів на шкірі; освітлення вес&
нянок та пігментних плям; захист шкіри від со&
нячної радіації, патогенних бактерій і грибків.
Нині на основі слизу равлика виготовляють
креми для обличчя, гелі, пінки для вмивання,
маски для обличчя, тоніки для обличчя, сиро&
ватки для обличчя, креми для рук, мило. Вва&
жається, що для косметології, через багатший
склад слизу, найкраще підходять равлики виду
Achatina Immaculata Lamarckiana [16].

До найбільш відомих українських ферм по
вирощуванню равликів та їх реалізації належать:
равликова ферма підприємця Михайла Дем'яна
у Нижньому Селищі (Закарпаття); родинна фер&
ма Ірини та Івана Юськевичів "Західний Равлик";
ферма "Покутський равлик" на Івано&Франків&
щині; ферма "Еко Улітка" Дмитра Ботенка на
Вінниччині; "Равликовий будиночок" Олексан&
дра Медведовського; равликова ферма Олексія
Антонкова в с. Великі Гуляки Київської області.

Для створення та правильної організації
равликової ферми окрім бізнес&плану, необхід&
но бути зареєстрованим фізичною особою&
підприємцем або створити власне фермерське
підприємство, оформити документи за кодом
діяльності "ферма із розведення хробаків, рав&
ликів, молюсків" — (01.49 КВЕД ДК). Постачан&
ня равликів в українські ресторани та експор&
тування в Європу можливе лише за наявості
сертифікату, що підтверджує якість м'яса.

Сума витрат для створення равликової фер&
ми може варіюватися залежно від обсягів вироб&
ництва та вже наявних у фермера ресурсів.
Фінансові параметри бізнес&проекту на сьогодні
можна оцінити так, що при заздалегідь налагод&
женому збуту равликів уже в перший рік робо&
ти равликової ферми засновник на 99% зможе
покрити витрати на її запуск і роботу [17].
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Важливим чинником, що є одним із вирішаль&
них в отриманні високого, стабільного доходу є
налагоджені канали збуту продукції, навчений
персонал, якісний матеріал та відповідний рівень
обладнання. Для охоплення максимальної
кількості сфер реалізації: заклади ресторанно&
го господарства, косметологічні салони краси,
супермаркети, магазини декору необхідна спец&
іальна дозвіллєва документація, лабораторні
дослідження, що гарантуватимуть якість виро&
щуваної продукції. Навчання персоналу забез&
печить зменшення ризиків неправильного по&
водження з равликами, що в протилежному ви&
падку може призвести до їх хвороби або заги&
белі. Матеріал, або маточне стадо, на сьогодні
можливо закуповувати як на вже діючих равли&
кових фермах в Україні, так і за кордоном.
Відповідний рівень обладнання дозволить забез&
печити швидкий процес вирощування равликів,
надійність та захист їхнього перебування.

ВИСНОВКИ
Умови, що склались на сьогодні у світі, зму&

сили багатьох підприємців різного направлення
переглянути свою фінансову стабільність та
здійснити переоцінку перспективності та шляхів
розвитку у випадку наявності карантинних обме&
жень. Урізноманітнення спектру послуг, що на&
даються підприємствами готельного господар&
ства через запровадження додаткових можливо&
стей, переважно орієнтованих на покращення
якості надання послуги харчування, комфортне
оздоровлення споживачів та відпочинок — аль&
тернативне джерело додаткових фінансових над&
ходжень для будь&якого засобу розміщення.

У результаті аналізу сучасної наукової літе&
ратури встановлено, що конкурентна перевага
підприємств готельного господарства зале&
жить від нововведень в області аграрного сек&
тору. Тому, враховуючи набутий досвід з
функціонування нового виду агробізнесу — ге&
ліцекультури (равликівництва) перспективним
є його поєднання зі сферою обслуговування.
Практичне застосування продуктів равликів&
ництва в індустрії гостинності полягає у вико&
ристанні равликів в якості гастрономічної скла&
дової для закладів ресторанного господарства,
розширенні комплексу spa&послуг з викорис&
танням слизу равликів, екскурсії до спеціаль&
но обладнаної равликової ферми, виробництві
декору та прикрас з мушель. Організація фер&
ми з вирощування равликів при готельних
підприємствах є економічно доцільним рішен&
ням, оскільки її діяльність сприятиме отриман&
ню додаткового доходу готелем, забезпеченню
його конкурентних переваг на ринку та покра&

щенню рентабельності, підвищенню ефектив&
ності роботи засобу розміщення загалом.
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ACCOUNTING OF ECONOMIC ACTIVITY OF ASSOCIATIONS OF ENTERPRISES
AND FEATURES OF FORMATION OF FINANCIAL RESULTS

У статті досліджено теоретичні основи бухгалтерського обліку господарської діяльності об'єднання підприємств
та формування фінансових результатів. Описано основні організаційноMправові форми об'єднаня суб'єктів підприєM
мницької діяльності. Розглянуто особливості нормативного регулювання економічної категорії прибуток (збиток)
або фінансовий результат, що дало змогу встановити особливості сутності та бухгалтерського обліку прибутку об'єдM
нань підприємств. Проаналізувши різні підходи науковців до сутності поняття "фінансові результати", ми пропонуєM
мо в бухгалтерському обліку їх визначати як сукупність прибутку або збитку від реалізованої продукції, виконаних
робіт, наданих послуг, а також позареалізаційних доходів і витрат. Визначено основні нормативноMправові докуменM
ти щодо здійснення будьMякої господарської діяльності в Україні. Здійснено розгляд особливостей бухгалтерського
обліку фінансових результатів відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової
звітності. Визначено, що однією з особливостей відображення прибутку або збитку від господарської діяльності є
наявність взаємовідносин, що існували раніше між покупцем та об'єктом придбання, при здійсненні процесу об'єднання
підприємств. Визначено підходи до розрахунку фінансових результатів підприємства, які є визнаними у різних країM
нах світу. Описано організацію синтетичного обліку фінансових результатів об'єднань підприємств.

The theoretical bases of accounting of economic activity of association of enterprises and formation of financial
results are investigated in the article. The main organizational and legal forms of association of business entities are
described. The article describes the accounting profit and the importance of control in the workplace. The features of
statutory regulation of the economic category of profit (loss) or financial result were considered, making it possible to
establish peculiarities of the essence and accounting of profit of associations of enterprises. After analyzing the different
approaches of scientists to the essence of the concept of "financial results", we propose to define them in accounting as a
set of profit or loss from sales, work performed, services rendered, as well as nonMoperating income and expenses. The
pressing questions of forming of financial results of enterprises activity are considered in the modern terms of management.
An analysis of the list of defended dissertations on the problems of accounting of corporations and incorporated enterprises
was carried out, which made it possible to form an opinion about the practical lack of scientific research on accounting
of financial results of any of the types of associations of enterprises. The peculiarities of accounting of financial results in
accordance with the requirements of international standards of accounting and financial reporting were considered.
This made it possible to determine that the accounting of associations of enterprises and the procedure of preparation of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Протягом останніх років суб'єктам підприє&

мницької діяльності доводиться здійснювати
свою діяльність в умовах економічної кризи,
яка виражається через інфляцію, зниження
покупної здатності покупців, високої кредит&
ної ставки, нестабiльного законодавства та
полiтичної системи. Загалом це має негативний
вплив на ефективність здійснення господарсь&
кої діяльності об'єднань підприємств, та на ок&
ремі її економічні показники. За результатами
2019 року вітчизняні суб'єкти підприємницької
діяльності, які знаходяться на території Украї&
ни отримали фінансовий результат у розмірі
майже 193 млрд грн збитку (70,0 % підприємств
отримали прибуток, а 30,0 % — збиток). Дослі&
дження фінансових результатів та чинників, що
мають на них вплив, у період економічної кри&
зи, стає ще більш актуальним, оскільки від одер&
жаного підприємством прибутку залежить по&
дальше існування самого підприємства та над&
ходження коштів до бюджетів різних рівнів.

У сучасних умовах особлива увага при&
діляється бухгалтерському обліку фінансових
результатів, так як фінансовий результат є од&
ним з найважливіших складових діяльності
об'єднань підприємств. Проблеми формування
фінансових результатів нині набувають все
більшої актуальності і це спонукає до поглиб&
леного вивчення зарубіжного та вітчизняного
досвіду, призводить до пошуку напрямів удос&
коналення обліку фінансових результатів, по&
силення контролю за повнотою отримання до&
ходів, економією витрат та формуванням при&
бутку (збитку). Провідна роль фінансових ре&
зультатів є давно визнаною і полягає в забез&
печенні зміцнення бюджету держави, сприяє
інвестиційній привабливості, діловій активності
підприємства у виробничій та зокрема у фінан&
совій сфері.

consolidated financial statements are also regulated by national regulations (standards) of accounting, but the latter are
imperfect and do not always take into account all possible situations in practice. It is proved that, in addition to the
traditional financial result arising from the comparison of income and expenses incurred during the reporting period, a
business combination, as a separate entity, must account and reflect the financial result of the unification in the
consolidated financial statements. This enabled us to form the components of the financial result of the unification of the
enterprises. It is determined that one of the features of profit or loss statement from business activities is the existence of
relationships that previously existed between the customer and the property to be acquired during the process of the
unification of the enterprises. The approaches to calculation of financial results of the enterprise which are recognized in
different countries of the world are defined. The organization of synthetic accounting of financial results of associations
of enterprises is described.

Ключові слова: нормативноBправове забезпечення, облік фінансових результатів, прибуB
ток, об'єднання підприємств, фінансовий результат, господарська діяльність.

Key words: regulatory support, accounting of financial results, profit, association of enterprises,
financial result, economic activity.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Актуальність створення та функціонуван&
ня об'єднань підприємств вивчали такі науков&
ці: С.О. Баркалов, І.В. Бейцун, О.М. Вінник,
С.М. Грудницька, О.Є. Гудзь, К.С. Демченко,
В.О. Джуринський, І.Г. Єгорова, Л.А. Жук,
О.Р. Кібенко, О.М. Кириленко, І.М. Кравець,
I.М. Кучеренко, Г.І. Матукова, О.П. Овсак,
О.М. Островська В.Н. Петрина, Н.С. Приймак,
І.Б. Руссман, В.І. Щелкунов, В.С. Щербина та
ін. Не залишилась поза увагою ця тема й у іно&
земних вчених, як&от: Джоел Дж. Сіегел (Joel
G. Ciegel) та Джей К. Шим (Jae K. Shim), Крісто&
фер Ноубc (Christifer Nobes), Федоров Б.Г. та
ін.

Вагомий внесок у дослідження поняття
"об'єднання підприємств" зробили вчені, які
спеціалізуються в галузі цивільного та госпо&
дарського права такі: О.М. Вінник, В.О. Джу&
ринський, І.М. Кравець, В.С. Щербина та інші,
які досліджували питання щодо правового ста&
тусу об'єднань підприємств, зокрема асоціацій,
корпорацій, консорціумів та концернів. До&
слідженню питань та проблем обліку фінансо&
вих результатів присвячено роботи таких
вітчизняних вчених: Бутинець Ф.Ф., Вещунова
А.Ф., Олексюк О.І., Козак В.Є., Христич Г.О.,
Нусінов В.Я., Турило А.М., Дікань Л.В., Во&
роніна О.О., Якимчук Т.В., Есманова Л.І., Фро&
лова Л.В, Сич Є.М., Андрійчук В.Г. та багато
інших.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Аналіз робіт вказаних вчених дозволив ви&
явити недосконалість наукових досліджень
щодо ознак, характеру та принципів взаємодії
об'єднань підприємств. Ці питання є недостат&
ньо вивченими на підприємствах та потребують
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подальшого глибокого дослідження щодо
особливостей формування фінансових резуль&
татів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження теоретичних

основ бухгалтерського обліку господарської
діяльності об'єднання підприємств та особли&
востей формування фінансових результатів.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Досвід провідних компаній світу та розви&

нених індустріальних країн свідчить, що спів&
праця суб'єктів підприємницької діяльності та
добросовісна конкуренція позитивно вплива&
ють на результати господарської діяльності
підприємства, закріплюючи його позиції на
конкретному сегменті ринку, підвищуючи
якість продукції, товарів, робіт, послуг, спри&
яючи запровадженню новітніх технологій, роз&
ширюючи коло споживачів тощо. Об'єднання
підприємств є результатом економічних інтег&
раційних процесів, що виходять із потреб гос&
подарюючих суб'єктів і можливостей ефектив&
но вирішувати проблеми економічного та со&
ціального характеру.

Відповідно до ст. 70 Господарського кодек&
су України підприємства мають право на доб&
ровільних засадах об'єднувати свою госпо&
дарську діяльність (виробничу, комерційну та
інші її види) на умовах і в порядку, встановле&
них законами України. Результатом такого об'єд&
нання є створення нових утворень — об'єднань
підприємств [1]. Відповідно до даного ж кодек&
су об'єднанням підприємств є господарська
організація, утворена у складі двох або більше
підприємств із метою координації їх виробни&
чої, наукової та іншої діяльності для вирішен&
ня спільних економічних та соціальних завдань.

Отже, об'єднання підприємств — це об'єд&
нання активів, зобов'язань, власного та залу&
ченого капіталу, доходів, витрат та фінансових
результатів декількох суб'єктів господарюван&
ня в одну господарську одиницю для здійснен&
ня ефективної масштабної діяльності в майбут&
ньому.

До основних характеристик об'єднання
підприємств можна віднести:

1) об'єднанням підприємств є юридична осо&
ба;

2) об'єднання утворюється у складі двох або
більше юридичних осіб. Зважаючи на це,
фізичні особи — суб'єкти підприємницької
діяльності не можуть входити до складу об'єд&
нання підприємств;

3) об'єднання підприємств утворюється з

метою координації виробничої, наукової та
іншої діяльності його учасників;

4) об'єднання підприємств утворюється для
вирішення спільних економічних та соціальних
завдань його учасників, тобто, несе в собі знач&
ний потенціал високоефективного господарю&
вання за будь&яких соціально&економічних
умов;

5) об'єднання підприємств можуть утворю&
ватися на невизначений термін або діяти як
тимчасові об'єднання;

6) рішення про утворення об'єднання під&
приємств (установчий договір) та статут об'єд&
нання погоджуються з Антимонопольним ко&
мітетом України в порядку, встановленому за&
конодавством;

7) учасники об'єднання підприємств можуть
вносити на умовах і в порядку, що передбачені
його установчими документами, майнові внес&
ки (вступні, членські, цільові тощо). Це майно
передається об'єднанню його учасниками в гос&
подарське відання або в оперативне управлін&
ня на основі установчого договору чи рішення
про утворення об'єднання. Вартість майна
об'єднання відображається у його балансі;

8) об'єднання підприємств не відповідає за
зобов'язаннями його учасників, а підприємства —
учасники не відповідають за зобов'язаннями
об'єднання, якщо інше не передбачено установ&
чим договором або статутом об'єднання. Інши&
ми словами, відповідальність підприємств —
учасників об'єднання за зобов'язаннями (дого&
ворами та ін.) останнього може наставати лише
за наявності відповідного положення в уста&
новчих документах об'єднання.

Вивчивши положення міжнародних стан&
дартів фінансової звітності можна охарактери&
зувати такі характерні особливості при об'єд&
нанні бізнесу:

— компанії, що об'єднуються, повинні об&
міняти або об'єднати значну більшість (якщо не
всі) звичайних акцій з правом голосу об'єдну&
ваних компаній;

— акціонери кожного з підприємств, що
об'єднуються, повинні зберігати в основному
такі самі права голосу та частку в об'єднаному
підприємстві одне щодо одного після об'єднан&
ня, як і до нього;

— справедлива вартість одного підприєм&
ства істотно не повинна відрізнятися від спра&
ведливої вартості іншого;

— покупець оцінює ідентифіковані придбані
активи та прийняті зобов'язання за їхньою
справедливою вартістю на дату придбання;

— покупець оцінює вартість викупленого
права, визнаного як нематеріальний актив, на
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основі строку, що залишається до дати припи&
нення дії відповідного контракту.

Основні організаційно&правові форми
об'єднаня суб'єктів підприємницької діяль&
ності, які визначені Господарським кодексом
України наведено в таблиці 1.

Слід відзначити, що для визначення органі&
заційної складності управління діяльністю
інтегрованих структур бізнесу, в економічній
науці широко застосовується термін "корпора&
тивне" управління, об'єктами яких є "корпо&
рації" та "інтегровані корпоративні структури"
як складні форми підприємницьких утворень —
інтегрованих структур бізнесу.

Специфічною організаційною формою
об'єднання суб'єктів господарювання є холдин&
гові компанії. Холдингова компанія — це інтег&
роване товариство, яке безпосередньо не бере
участі у виробничій діяльності, а використовує
свої кошти для придбання контрольних ак&
тивів, акцій інших підприємств, які є учасника&
ми концерну або іншого добровільного об&
'єднання. Завдяки цьому холдингова компанія
здійснює контроль за діяльністю таких
підприємств.

Основними результатами створення хол&
дингів у світі є:

— гнучке реагування на коливання кон'юн&
ктури ринку залежно від політичних та інших
правово&економічних ситуацій;

— можливість оперативного маневрування
капіталовкладеннями, шляхом їх диверсифі&
кації;

— полегшення податкового тиску (перероз&
поділ надприбутку, шляхом переведення його
в інвестиції, що не оподатковуються чи оподат&
ковуються за зниженими ставками);

— диверсифікованість виробництва, ринків
збутку;

— збереження оперативного управління
материнською компанією та збереження гос&
подарської самостійності на рівні дочірнього
підприємства;

— можливість одержання підтримки від
інших учасників групи в складні економічні
фази життєвого циклу підприємства.

До основних типів холдингових компаній
належать:

— холдинги, створені на основі об'єднання
промислових підприємств;

— конгломерати, які формуються на основі
поглинання підприємств різноманітної вироб&
ничої та комерційної діяльності;

— банківські холдинги;

Назва Коротка характеристика 
Асоціація Договірне об’єднання, створене з метою постійної 

координації господарської діяльності підприємств, що 
об’єдналися, шляхом централізації однієї або кількох 
виробничих та управлінських функцій, розвитку 
спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних 
виробництв на основі об’єднання учасниками фінансових та 
матеріальних ресурсів для задоволення переважно 
господарських потреб учасників асоціації 

Корпорація Договірне об’єднання, створене на основі поєднання 
виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, 
що об’єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень 
централізованого регулювання діяльності кожного з 
учасників органам управління корпорації 

Консорціум Тимчасове статутне об’єднання підприємств для досягнення 
його учасниками певної спільної господарської мети 
(реалізації цільових програм, науково-технічних, 
будівельних проектів тощо). Консорціум використовує 
кошти, якими його наділяють учасники, централізовані 
ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а 
також кошти, що надходять з інших джерел, в порядку, 
визначеному його статутом. У разі досягнення мети його 
створення консорціум припиняє свою діяльність 

Концерн Статутне об’єднання підприємств, а також інших 
організацій, на основі їх фінансової залежності від одного 
або групи учасників об’єднання, з централізацією функцій 
науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, 
фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності 

Холдинг Публічне акціонерне товариство, яке володіє, користується, а 
також розпоряджається холдинговими корпоративними 
пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних 
підприємств (крім пакетів акцій, що перебувають у 
державній власності) 

Таблиця 1. ОрганізаційноCправові форми об'єднань підприємств відповідно до положень
Господарського кодексу України

Джерело: [1].
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— холдинги у системі фондів. Холдинги у
системі фондів — створення інвестиційних
фондів, які скуповують акції різних під&
приємств, що дає можливість засновникам і ке&
рівникам цих фондів контролювати такі під&
приємства.

Основними способами створення холдинго&
вих компаній є:передавання контрольних па&
кетів акцій дочірніх підприємств холдинговій
компанії або поглинання одного господарсько&
го суб'єкта іншим, шляхом придбання конт&
рольного пакета акцій. Воночас холдингові
компанії можуть створюватися шляхом: засну&
вання холдингу на базі існуючого підприємства
чи існуючого підрозділу; формування хол&
дингової компанії на базі колишньої чи існуючої
управлінської структури; створення холдингової
компанії як нового господарського суб'єкта.

Міжнародна практика формування різних
типів та видів суб'єктів господарювання виді&
ляє такі методи об'єднання суб'єктів господа&
рювання: повної господарської відокремлено&
сті;часткової господарської відокремленості;
об'єднання часток власного капіталу;утворен&
ня нової господарської одиниці; пайовий метод
участі в капіталі; базовий метод придбання;ме&
етод пропорційної консолідації. Проте практи&
ка утворення господарських об'єднань не поз&
бавлена й окремих недоліків.

Враховуючи особливості створення різних
видів господарських об'єднань підприємств,
особливості їх економіко&організаційної
структури, мети створення, стає зрозумілим,
що бухгалтерський облік фінансових резуль&
татів має суттєво відрізнятися від практики
бухгалтерського обліку звичайних суб'єктів
господарювання. На складність бухгалтерсько&
го обліку фінансових результатів впливають
також обсяги здійснюваних господарських
операцій, оперативність та чіткість обробки
інформації, такі операції залежать від органі&
зації системи бухгалтерського обліку, по&
слідовності застосування обраної облікової
політики тощо.

Основи здійснення будь&якої господарської
діяльності в Україні регулюються Господарсь&
ким кодексом України, Цивільним Кодексом
України, Податковим кодексом України, Мит&
ним кодексом України тощо.

Господарський кодекс України визначає
сутність прибутку суб'єкта господарювання,
загальний порядок його розподілу та порядок
вилучення у зв'язку з порушенням суб'єктом
господарювання норм чинного законодавства.

Відповідно до ст. 142 Господарського кодек&
су України "прибуток (доход) суб'єкта госпо&

дарювання є показником фінансових резуль&
татів його господарської діяльності, що визна&
чається шляхом зменшення суми валового до&
ходу суб'єкта господарювання за певний період
на суму валових витрат та суму амортизацій&
них відрахувань" [1].

Склад валового доходу та валових витрат
суб'єктів господарювання визначається зако&
нодавством, а для цілей оподаткування може
встановлюватися спеціальний порядок визна&
чення доходу як об'єкта оподаткування. Поря&
док використання прибутку (доходу) суб'єкта
господарювання визначає власник або уповно&
важений ним орган відповідно до законодав&
ства та установчих документів. Держава може
впливати на вибір суб'єктами господарювання
напрямів та обсягів використання прибутку
(доходу) через нормативи, податки, податкові
пільги та господарські санкції відповідно до
законодавства.

Отже, попри наявність значної кількості
змін в податковому законодавстві за останні
роки, норми Господарського кодексу не при&
ведені у відповідність до норм Податкового
кодексу України. Така невідповідність пред&
ставлена, передусім, використанням термінів
"валовий дохід" та "валові витрати", які вилу&
чені з податкового законодавства з прийнят&
тям Податкового кодексу. Крім того, наявне
ототожнення прибутку з доходом, без зазна&
чення ситуацій, за яких прибуток буде тотож&
ним поняттю доходу.

Відповідно до ст. 240 Господарського кодек&
су України зазначається, що прибуток (дохід),
одержаний суб'єктом господарювання внаслі&
док порушення встановлених законодавством
правил здійснення господарської діяльності, а
також суми прихованого (заниженого) прибут&
ку (доходу) чи суми податку, несплаченого за
прихований об'єкт оподаткування, підлягають
вилученню в дохід відповідного бюджету в по&
рядку, встановленому законом. Прибуток (до&
ход), незаконно одержаний суб'єктами під&
приємницької діяльності стягується за рішен&
ням суду до Державного бюджету України [1].

На відміну від Господарського кодексу Ук&
раїни, Цивільний кодекс України визначає за&
гальний характер розподілу прибутку між
учасниками підприємства.

Відповідно до ст. 123 Цивільного кодексу
України "Прибуток та збитки повного товари&
ства розподіляються між його учасниками про&
порційно до їхніх часток у складеному капіталі,
якщо інше не передбачено засновницьким до&
говором або домовленістю учасників. Позбав&
лення учасника повного товариства права на
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участь у розподілі прибутку чи збитків не до&
пускається" [8].

Як бачимо ця стаття визначає характер роз&
поділу прибутку повного товариства, а поло&
ження, які регулюють порядок розподілу інших
суб'єктів господарювання — відсутні.

Відповідно ст. 30 Закону України "Про
акціонерні товариства", однією із частин при&
бутку акціонерного товариства є дивіденди, що
виплачуються акціонеру з розрахунку на одну
належну йому акцію певного типу та/або кла&
су. За акціями одного типу та класу нарахо&
вується однаковий розмір дивідендів. Виплата
дивідендів за простими акціями здійснюється
з чистого прибутку звітного року та/або нероз&
поділеного прибутку на підставі рішення за&
гальних зборів акціонерного товариства у
строк, що не перевищує шість місяців з дня
прийняття загальними зборами рішення про
виплату дивідендів [2].

Що ж до дивідендів за привілейованими
акціями, то їх виплата здійснюється з чистого
прибутку звітного року та/або нерозподілено&
го прибутку відповідно до статуту акціонерно&
го товариства у строк, що не перевищує шість
місяців після закінчення звітного року. У разі
відсутності або недостатності чистого прибут&
ку звітного року або минулих років виплата
дивідендів за привілейованими акціями здійс&
нюється за рахунок резервного капіталу това&
риства або спеціального фонду для виплати
дивідендів за привілейованими акціями.

Чинний на сьогодні Закон України "Про хол&
дингові компанії в Україні" визначає, що вик&
лючне право визначення напрямів та порядку
використання прибутку корпоративних під&
приємств мають загальні збори холдингової
компанії [3]. Тобто така норма підкреслює, що
кожне акціонерне товариство або об'єднання
підприємств можуть на власний розсуд встанов&
лювати напрями розподілу отриманого ними
чистого прибутку за наслідками звітного року.

Варто відмітити, що відповідно до останніх
змін податкового законодавства, чинна редак&
ція Податкового кодексу України також не
містить визначення або будь&якого іншого
підходу до розуміння поняття "прибуток".
Лише ст. 14 визначає поняття інвестиційний
прибуток, під яким можна розуміти "дохід у
вигляді позитивної різниці між доходом, отри&
маним платником податку від проведення опе&
рацій з цінними паперами з урахуванням кур&
сової різниці, деривативами та корпоративни&
ми правами, випущеними в інших, ніж цінні па&
пери, формах, та витратами на придбання та&
ких інвестиційних активів" [6].

Враховуючи вищевикладене можна стверд&
жувати, про практичну відсутність законодав&
чої бази, яка б встановлювала єдиний підхід до
розуміння сутності фінансового результату
господарської діяльності. На сьогодні наявні
теоретичні надбання щодо поняття терміну
"фінансовий результат", його класифікації
тощо, сформувалися в результаті досвіду його
формування та розподілу на практиці. Сьогодні
фінансовий результат, вважається одним із
економічних показників, який важко порівня&
ти, особливо, якщо мова йде про різні підприє&
мства. Така ситуація склалась у зв'язку з наяв&
ністю різних варіативних частин у формуванні
облікової політики суб'єкта господарювання,
які в кінцевому результаті впливають на вели&
чину отриманого прибутку.

Достовірність формування фінансового ре&
зультату є основою принципів і правил бухгал&
терського обліку, обов'язкового дотримання
яких вимагає законодавча база у вигляді Зако&
ну України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні", Національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку
[4; 5], та зокрема концептуальні основи скла&
дання та подання фінансових звітів, міжнародні
стандарти фінансової звітності.

Огляд нормативно&правових документів
показав, що в законодавстві України термін
"фінансові результати" детально не розгля&
дається, проте в інших нормативно&правових
актах з бухгалтерського обліку наводиться
сутність понять лише "прибуток" та "збиток".
Проаналізувши різні підходи науковців до сут&
ності поняття "фінансові результати", ми про&
понуємо в бухгалтерському обліку їх визнача&
ти як сукупність прибутку або збитку від реа&
лізованої продукції, виконаних робіт, наданих
послуг, поазареалізаційних доходів і витрат.

Важливим аспектом аналітичного обліку
фінансових результатів є їх класифікація. Кла&
сифікація фінансових результатів нині дуже
різниться, а її підходи на законодавчому рівні
у залежності від ознак містять суперечливі мо&
менти.

Основним моментом стала втрата чинності
П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"
(2013 р.), в якому були визначені основні види
фінансових результатів. Впровадження націо&
нального (положення) стандарту бухгалтерсь&
кого обліку №1 "Загальні вимоги до фінансо&
вої звітності", замість звичного нам П(с)БО
внесло зміни в регулювання порядку складан&
ня й оприлюднення фінансової звітності і тим
самим наблизило її до міжнародних стандартів
фінансової звітності. Так, наприклад у ново&
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прийнятому НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до
фінансової звітності" запропонований інший
перелік показників, який відрізняється від зас&
тосовуваного раніше. НП(С)БО 1 передбачає
оновлений перелік показників: валовий прибу&
ток, фінансовий результат від операційної
діяльності, фінансовий результат до оподатку&
вання, прибуток від припинення діяльності
після оподаткування, чистий фінансовий ре&
зультат, інший сукупний дохід до оподаткуван&
ня, інший сукупний дохід після оподаткування
і сукупний дохід [5].

Однак НП(С)БО 1 не передбачає відобра&
ження надзвичайних фінансових результатів
[5], оскільки з Плану рахунків виключено
відповідні рахунки і не запропоновано відпо&
відних прийомів для відображення таких витрат
і доходів у разі їх виникнення. Нині прийняті

нормативно&правові акти якими регламен&
тується порядок визначення результатів діяль&
ності підприємства не містять класифікації
фінансових результатів, яку можна було б ви&
користати для створення ефективних інфор&
маційних облікових моделей.

На нашу думку, класифікація фінансових
результатів повинна мати групування за певни&
ми ознаками, які в подальшому повисять анал&
ітичність отриманої інформації, яка в майбут&
ньому буде необхідною для прийняття відпові&
дних рішень користувачами.

Можна виділити два принципові підходи до
розрахунку фінансових результатів підприєм&
ства, які є визнаними у різних країнах світу:

1) метод порівняння доходів і витрат (метод
"витрати&випуск") — передбачає визначення
прибутку (збитку) згідно з принципом нараху&

Кредит Дебет 

Рахунок 79 “Фінансові результати” 

Суми в порядку закриття 
рахунків обліку витрат, 
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нарахованого податку на 
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Первинний облік 
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Головна книга 

Звітність 

Суми в порядку 
закриття рахунків 
обліку доходів 

Рис. 1. Загальна схема бухгалтерського обліку фінансових результатів

Рис. 2. Організація синтетичного обліку фінансових результатів діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок 792 
“Результати 
фінансових 
операцій” 

О
бл
ік

 ф
ін
ан
со
ви
х 
ре
зу
ль
та
ті
в 

Рахунок 791 
“Результати 
основної 
діяльності” 

Рахунок 793 
“Результати 
іншої звичайної 
діяльності” 

Рахунок 794 
“Результати 
надзвичайних 
подій” 

Для визначення прибутку (збитку) від основної діяльності 
підприємства

Для визначення прибутку (збитку) від фінансових 
операцій підприємства 

Для визначення прибутку (збитку) від іншої звичайної 
діяльності підприємства 

Для визначення прибутку (збитку) від надзвичайних подій 



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 23, 2020

61

вання та відповідності доходів і витрат, тобто
як різниця між доходами і витратами звітного
періоду.

2) метод порівняння капіталу (або метод
зміни чистих активів) — передбачає визначен&
ня приросту власного капіталу у звітному пе&
ріоді як різниці між сумою власного капіталу
на кінець і на початок звітного періоду, тобто
розраховується різниця, тобто якщо власний
капітал на кінець звітного періоду збільшуєть&
ся, то підприємство отримує прибуток, а якщо
навпаки — збиток [9; 10].

Узагальнюючим фінансовим результатом
господарської діяльності будь&якого підприєм&
ства є прибуток або збиток. Для обліку і узагаль&
нення інформації про фінансові результати при&
значено рахунок 79 "Фінансові результати".

Схема обліку фінансових результатів зоб&
ражена на рисунку 1.

Синтетичний облік фінансових результатів
відображено на рисунку 2.

За кредитом даного рахунку відображають
суми в порядку закриття рахунків доходів (тоб&
то рахунки класу 7), а за дебетом — суми в по&
рядку закриття рахунків з обліку витрат та на&
рахованого податку на прибуток — тобто ра&
хунки класу 8 (малими підприємствами) або
рахунки класу 9 (всіма іншими підприємства&
ми).

Схема обліку фінансових результатів пода&
на на рисунку 3.

Сальдо рахунку при його закритті списуєть&
ся на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (не&
покритті збитки)" — якщо кредитовий оборот

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок 28 „Товари” 

Дт  Кт 

Рахунок 92 
“Адміністративні 

витрати” 

Рахунок 90 “Собівартість 
реалізації” 

 

Рахунок 93 “Витрати 
на збут” 

 

Рахунок 94 “Інші 
витрати операційної 

діяльності” 

Рахунок 79 “Фінансові 
результати” 

 

Рахунок 95 “Фінансові 
витрати” 

 

Рахунок 96 “Витрати 
від участі в капіталі” 

 

Рахунок 97 “Інші 
витрати” 

 

Рахунок 98 “Податки 
на прибуток” 

 

Рахунок 44 
“Нерозподілені 

прибутки (непокриті 
збитки)” 

Дт  Кт 

Рахунок 70 “Доходи 
від реалізації” 

 

Рахунок 71 “Інший 
операційний дохід” 

 

Рахунок 72 “Дохід від 
участі в капіталі” 

 

Рахунок 73 “Інші 
фінансові доходи” 

 

Рахунок 74 “Інші 
доходи” 

 

Рис. 3. Порядок формування фінансових результатів
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більший за дебетовий, то підприємство на суму
різниці має нерозподілений прибуток, і навпа&
ки, якщо дебетовий оборот більший за креди&
товий, то підприємство отримало збиток.

У бухгалтерському обліку і фінансовій
звітності доходи та витрати відображаються в
момент їх виникнення незалежно від дати над&
ходження або сплати грошових коштів. Облік
витрат і доходів ведеться, а звітність складаєть&
ся на підставі принципу нарахування. Тобто
доходи відображаються в бухгалтерському
обліку і відповідно у фінансовій звітності по
відвантаженню продукції (товарів), виконанню
робіт, наданню послуг.

Основним недоліком при формуванні
фінансового результату в діючому Плані ра&
хунків бухгалтерського обліку є те, що на суб&
рахунку 791 "Результат операційної діяльності"
та на субрахунку 792 "Результат фінансових
операцій" фактично об'єднані два види діяль&
ності підприємства:

— на субрахунку 791 — основна та інша опе&
раційна діяльність,

— на субрахунку 792 — фінансова та інвес&
тиційна діяльність [11].

Також проблемою при формуванні фінан&
сових результатів об'єднань підприємств є те,
що багато підприємств не створюють резерв
сумнівних боргів за дебіторською заборгова&
ністю, тобто дебіторська заборгованість вклю&
чається до підсумку Балансу за первісною вар&
тістю. Це призводить до завищення валюти Ба&
лансу. Тобто визначення суми резерву сумнів&
них боргів — необхідна умова діяльності будь&
якого підприємства, яке має дебіторську забор&
гованість. Цей резерв створюється як джерело
погашення частини дебіторської заборгова&
ності, щодо якої існує впевненість про її непо&
вернення боржником або за якою минув строк
позовної давності. Механізм розрахунку суми
резерву викладено в п. 8 і 9 П(С)БО 10 "Дебі&
торська заборгованість" [7], а приклад наведе&
но в додатку до Положення.

Звіт про фінансові результати (звіт про сукуп&
ний дохід) наводить інформацію про фінансовий
результат діяльності, являється складовим еле&
ментом фінансової звітності та подається в складі
річного фінансового звіту. Узагальнюючим
фінансовим результатом господарської діяль&
ності є прибуток або збиток. В організацію ве&
дення обліку фінансових результатів входить
організація обліку доходів і витрат підприємства.

ВИСНОВКИ
Отже, за умов економічного розвитку

суб'єктів господарювання питання фінансових

результатів вважається одним із вагомих при
здійсненні господарської діяльності. Особли&
ва увага приділяється бухгалтерському обліку
фінансових результатів, бо фінансовий резуль&
тат є одним з найважливіших складових діяль&
ності підприємств. Проблеми формування
фінансових результатів нині набувають все
більшої актуальності і це спонукає до поглиб&
леного вивчення зарубіжного та вітчизняного
досвіду, призводить до пошуку напрямів удос&
коналення обліку фінансових результатів, по&
силення контролю за повнотою отримання до&
ходів, економією витрат та формуванням при&
бутку (збитку). Проаналізувавши думки нау&
ковців щодо поняття "фінансовий результат",
ми дішли думки, що значна частина ототожню&
ють поняття "фінансовий результат" із катего&
рією "прибуток", (як додатній (позитивний)
фінансовий результат) та категорією "збиток"
(як від'ємний (негативний) фінансовий резуль&
тат). Тому і нині важливими залишаються до&
слідження щодо визнання сутності прибутку та
збитку як складових фінансового результату
підприємства. Поняття "фінансові результати"
у напрацюваннях науковців трактується по&
різному: як прибуток (збиток); як результат
статутної діяльності підприємства (виручка за
мінусом витрат на виробництво і реалізацію
продукції); як зміна величини чистих активів;
як різниця між доходами та витратами; як ре&
зультат від операцій фінансово&кредитного
характеру; як додаткова вартість створена у
виробництві; як ціна капіталу та інших вироб&
ничих факторів; як зміна величини власного
капіталу. Проаналізувши різні підходи нау&
ковців до сутності поняття "фінансові резуль&
тати" ми пропонуємо в бухгалтерському обліку
їх визначати як сукупність прибутку або збит&
ку від реалізованої продукції, виконаних робіт,
наданих послуг, а також позареалізаційних
доходів і витрат.

Поряд з традиційними видами обліку (бух&
галтерським, управлінським та податковим об&
ліком) набувають поширення нові системи об&
ліку — креативний, соціальний та облік людсь&
ких ресурсів поряд з бухгалтерським, управ&
лінським та податковим обліком, які також мо&
жуть вплинути на методику визначення фінан&
сового результату.

Подальші наші дослідження будуть спрямо&
вані на вивчення міжнародних стандартів
фінансової звітності та напрямів формування
можливих аналітичних розрізів фінансових
результатів з метою достовірного розкриття
консолідованої фінансової звітності відповід&
но до вимог законодавства.
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BASIC POSITION CONCEPTS LAND RESOURCES MANAGEMENT SYSTEMS

Статтю присвячено сучасним підходам до системи управління земельними ресурсами, функціональні засади якої
спрямовані на формування взаємопов'язаних правових, технікоMекономічних, організаційноMгосподарських заходів,
спрямованих на організацію раціонального і ефективного, екологоMбезпечного використання і охорони земель. СуM
часна система управління земельними ресурсами є недостатньо збалансованою, не здатною забезпечити достатній
результат у досягненні стабільної економічної ефективності та екологічної безпеки в землекористуванні. Автором
запропоновано реалізувати концептуальні орієнтири щодо розподілу функцій управління земельними ресурсами на
різних рівнях влади на засадах системного підходу. Організація структури управління  відповідає реалізації численM
них функцій землі та орієнтована на комплексне вирішення питань землекористування та формування земельних
відносин. Орієнтація управлінських заходів спрямована на проведення землевпорядних та земельноMкадастрових
робіт, виконання геодезичних та картографічних робіт.

The system of land resource management has come from one of the most important places, therefore, the security of
the land resource management system has become illMadvised without a directed state regulation of the regulatory and
legal framework. Nutrition, linked from steel landowners and adjustments to the economic efficiency of the agricultural
landowners of the agricultural sector, was based on the information about the knowledge of modern science. However,
the revision of this nutrition will become relevant in the distance. To date, the solution to such a problem of land reforms,
such as land management, has not yet been known. In our country, think about the mechanisms for improving the
regulatory and legal security of land management, it is necessary to establish. The main problem of organizing the system
for managing land resources in the field has been secured by a scientific base, as a result of which the economy is
transitioning. The government lacks knowledge about the rational scale of sovereign involvement in the process of
development, management and renewal of land resources, effective mechanisms of additional administrative and
management methods for regulating the structure of their processes, optimization The current concept is to blame for
the need to systematize the science and practice of land management and such paradigms: a conceptual model of
management — a block of models — the meaning of the subject matter of the model — the classifications of the concept
When prompted to move forward, the management is a science and a mastery of ideas on objects and subMobjects, as the
backward process of forming a modern system and the result of agricultural development. Organizational part of the
mechanism for managing land resources includes organizing and administrative methods of management. The stench is
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нагальність у новітніх концептуальних по&

ложеннях управління земельними ресурсами в
Україні зумовлена властивостями та особливо&
стями землі, які відрізняють її від інших засобів
виробництва. На сучасному етапі земельної
реформи, яка значною мірою орієнтована на
перетворення в реформу державного управ&
ління,  необхідно усвідомити, що земельні ре&
сурси мають обмеження у використанні. Вони
схильні до процесів деградації, виснаження,
грунтовтоми. Але, з іншого боку, треба визна&
ти, що земля — це природний ресурс, який по&
требує оптимального механізму раціонально&
го використання та  без якого неможливий по&
дальший економічний і соціальний розвиток
суспільства. У цьому зв'язку набувають акту&
альності дослідження становлення та розвит&
ку системи державного управління земельни&
ми ресурсами за етапами розвитку суспільства,
що окреслить тенденції й закономірності її
функціонального розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Система управління земельними ресурсами
посідає одне з найважливіших місць, тому без
направленого державного регулювання норма&
тивно&правової бази стає неможливим повно&
цінне забезпечення системи управління земель&
ними ресурсами. Нині ще не знайдено рішення
такої проблеми земельної реформи, як управ&
ління земельними ресурсами. В нашій країні
необхідно створити певні умови та механізми
для удосконалення нормативно&правового за&
безпечення управління земельними ресурсами.
Дуже важливим рішенням став Земельний ко&
декс України, який був сформований 25 жовт&
ня 2001 р. [1]. У результаті створення якого
було сформовано правове середовище для роз&
витку всіх форм господарювання на ринкових
засадах, закріплено повноваження сільських,

based on ownership, discipline and performance. The land management system has an important role in the implementation
of the economic mechanism of land resource management. It includes the supremacy of interconnected scientific, technical,
technological and organizational and legal approaches, directing to the regulation of land resources, the area and
assessment of land resources, internal management projects in land management.

Ключові слова: управління земельними ресурсами, землекористування, організаційноBадміB
ністративні методи управління, територіальний устрій, економічне стимулювання раціоB
нального землеволодіння.

Key words: land administration, organizational and administrative management methods, land
use, territorial structure, economic incentives for rational land tenure

селищних, міських Рад у галузі земельних
відносин на території сіл, селищ. Суто важли&
вим став Закон України "Про оцінку земель",
який був прийнятий 11 грудня 2003 р. [2]. Цей
закон був спрямований на регулювання відно&
син, що пов'язані із процесом оцінки земель,
забезпеченням проведення оцінки земель з ме&
тою захисту законних інтересів держави та
інших суб'єктів правових відносин у питаннях
оцінки земель, інформаційного забезпечення
оподаткування та ринку земельних ресурсів.
Закон України "Про державний контроль за
використанням та охороною земель" був прий&
нятий 19 червня 2003 р. [3] та визначає правові,
економічні та соціальні основи організації
здійснення державного контролю за викорис&
танням та охороною земель і спрямований на
забезпечення раціонального використання і
відтворення природних ресурсів та охорону
довкілля. Беручи до уваги події нещодавнього
часу, можна сміливо сказати, що було прийня&
то багато значимих для майбутнього країни
рішень та законів. Так, Закон України "Про
внесення змін до деяких законів України у
зв'язку з впорядкуванням діяльності у сфері
державної реєстрації речових прав на нерухо&
ме майно та їх обтяжень та у сфері державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб —
підприємців та громадських формувань" від
06.11.2020 р. [4], внесений Урядом до парламен&
ту, містить перелік норм, які передбачають
відмову від зберігання відомостей реєстрацій&
них справ у паперовій формі. Передбачено
формування реєстраційних справ в електронній
формі, зберігання справи, сформованої в елек&
тронній формі у відповідних реєстрах, усіма
суб'єктами державної реєстрації. Верховна
Рада України ухвалила законопроект, який
скасовує заборону на продаж землі з 1 жовтня
2020 року. За проголосували 240 депутатів. За&
конопроєкт був зареєстрований групою депу&
татів з фракції "Слуга Народу". Тому найближ&
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чим часом нас чекають великі зміни. Купувати
землі зможуть громадяни та юридичні особи
України, територіальні громади та держава. До
1 січня 2024 року впроваджується заборона на
продаж землі юрособам, бенефіціарами яких є
іноземці, іноземні держави або особи без гро&
мадянства.

Комплексному теоретично&практичному
дослідженню прикладних аспектів управління
земельними ресурсами, питанням реалізації
державного управління землекористуванням
присвятили свої праці українські вчені: Без&
палько Р.І. [5] аналізував основи землевпоряд&
кування та землекористування; Хвесик М.А. та
Голян В.А. [6], які розглянули питання  інсти&
туціонального забезпечення землекористуван&
ня; Другак В. [7] акцентував увагу на концепції
земельної політики щодо еколого&економічно&
го розвитку землекористування в Україні; Гри&
горенко Я.О. [8] висвітлюють науково&теоре&
тичні основи реалізації аграрного потенціалу
України на світовому продовольчому ринку;
Бутенко Є.В. та Зарічнюк С.М. [9] обгрунтову&
ють наукові аспекти динамічного розвитку нор&
мативно&правової бази управління земельними
ресурсами; Малоокий В.А. [10] визначив тео&
ретичні аспекти дослідження управління зе&
мельними ресурсами територіальних громад;
Третяк А.М. та Дорош О.С. [11] проаналізува&
ли наукові засади управління земельними ре&
сурсами.

Попри наявність значної кількості наукових
праць, узагальнення й визначення сутності та
перспективи розвитку системи управління зе&
мельними ресурсами, концептуальні положен&
ня сучасного управління землекористуванням
потребують поглибленого дослідження. Вирі&
шення цих питань вимагає підвищеної уваги як
з боку держави, так і науки.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Наукові засади комплексного управління зе&

мельними ресурсами реалізуються на логістиці
створення, функціонування та розвитку органі&
заційно&правового механізму вдосконалення
землекористування на засадах еколого&економ&
ічного потенціалу та їх збереження. Тому прин&
ципово необхідно зосередити увагу на узагаль&
нені наукових теоретико&методологічних напра&
цювань з метою обгрунтованої системи знань у
сфері управління земельними ресурсами.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення наукових за&

сад концепції сучасного управління земельни&
ми ресурсами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Управління земельними ресурсами нале&
жить до однієї з важливих наук, необхідних для
людей, які використовують або користуються
благами землі, а також працюють у цій сфері.
Однак, так званий, системний підхід до управ&
ління не завжди простежується в працях про
науку і практику управління.

Управління земельними ресурсами охоплює
весь спектр суспільних відносин — від соціаль&
ного до економічного, правового, екологічно&
го та інших видів управління. Звідси можна
стверджувати, що управління земельними ре&
сурсами — це складна система управління  яка
включає такі аспекти: економічний, який виз&
начає умови ефективного використання земель;
адміністративно&управлінський, пов'язаний з
формуванням системи державних і муніципаль&
них органів управління земельними ресурсами,
розмежуванням їх компетенцій, організацією
виконання ними взаємоузгоджених функцій;
політичний, що забезпечує виконання соціаль&
но&політичних, економічних і екологічних зав&
дань держави щодо раціонального використан&
ня земельних ресурсів; правовий, що забезпе&
чує раціональне використання та охорону землі
на підставі правових норм, закріплених в зако&
нодавчих актах; науковий, пов'язаний з розроб&
кою науково обгрунтованих рекомендацій з
управління земельними ресурсами з урахуван&
ням досягнень науково&технічного прогресу.

Концептуальна спрямованість мети управ&
ління земельними ресурсами визначена в межах
ефективного використання земельних ресурсів
в інтересах господарсько&економічної системи
загалом, її галузей, окремих землевласників та
землекористувачів і народу України. Вона  до&
сягається шляхом постановки приватних цілей
управління земельними ресурсами, а саме: ра&
ціональне, ефективне використання і охорона
земель. Означені цілі забезпечують охорону
прав держави, юридичних осіб і громадян на
землю, відтворення родючості грунтів, збере&
ження і поліпшення навколишнього середови&
ща, створення умов рівноправного розвитку
різних форм господарювання на землі, форму&
вання і розвиток земельного ринку.

Новітня концепція системи управління зе&
мельними ресурсами можна звести до алгоритм&
ічної послідовності, з огляду на цілеспрямо&
ваність дій, мети, принципів, які задіяні у процесі
формування сучасної системи земельних відно&
син задля досягнення визначених результатів:

концептуальна модель управління земель&
ним ресурсами → модуль технологій землеко&
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ристування  → сутність окремої технології зем&
лекористування → класифікація заходів у реа&
лізації технологічних рішень. Критерій ефек&
тивності управління землекористуванням по&
винен бути не тільки вимірником, що дає
кількісну оцінку управлінських дій та заходів
землеустрою але, передусім, характеризувати
їхню якісність.

Організація (організаційна управлінська
структура) — це соціальна система, в якій уря&
дові організації різних ієрархічних рівнів взає&
модіють у визначених межах для досягнення
сталого раціонального землекористування.

В Україні функції верхнього рівня міжгалу&
зевої координації діяльності в галузі управ&
ління земельними ресурсами здійснюються Дер&
жавною службою України з питань геодезії,
картографії та кадастру (Держгеокадастр), яка
реалізує державну політику у сфері топогра&
фо&геодезичної і картографічної діяльності,
земельних відносин, землеустрою; Міністер&
ство аграрної політики, яке реалізує повнова&
ження у сфері управління земельними ресур&
сами сільськогосподарського призначення;
Міністерство охорони навколишнього природ&
ного середовища, яке здійснює управління зем&
лями природо&заповідного та природоохорон&
ного призначення.

З метою реалізації завдань управління зе&
мельними ресурсами визначимо пріоритетні
функції:

— визначення політичних і організаційно&
регламентуючих функцій органів управління в
межах їх повноважень, що забезпечують реа&
лізацію та ефективний розвиток землекористу&
вання;

—  забезпечення взаємоузгодження рішень
органів державного управління;

— забезпечення соціально&правового захи&
сту суб'єктів земельних відносин;

— регулювання державними актами фінан&
сової, законодавчої, природоохоронної діяль&
ності суб'єктів земельних відносин;

— формування сприятливих умов для
підприємств, організацій, установ на засадах
прогресивного розвитку земельних відносин;

— поліпшення землекористування та охо&
рони земельних ресурсів на засадах розробки
проектів землеустрою, схем планування та впо&
рядкування земель;

— створення правових, економічних та
організаційних передумов з метою сприяння та
розвитку діяльності різних форм господарю&
вання на землі.

Розвиток кожної з функцій управління зе&
мельними ресурсами відбувається під впливом

внутрішніх та зовнішніх впливів. Кожна з
функцій удосконалюється в напряму, який зу&
мовлюється загальними цілями і завданнями
розвитку земельної політики в країні.

Земельні ресурси як національне багатство
держави слугують територіальною основою ії
суверенітету. В державно&політичному поло&
женні держави визначають спрямованість фун&
кціонування землі У всі часи державне управ&
ління територією було найважливішим у зов&
нішній та внутрішній політиці.

Земля, як базис проживання населення, що
у межах урбанізованого процесу концент&
рується в агломераціях, містах, селах, селищах.
Призначення землі, як просторово&територі&
ального  контініуму, залежить від здійснення
соціально&економічних, демографічних функ&
цій в обмеженому діапазоні. Просторове пла&
нування землекористування повинно виходи&
ти з розрахунків збільшення чисельності насе&
лення (демографічний бум), зростання щіль&
ності, удосконалення генеральних планів роз&
селення з орієнтуванням на базисні положен&
ня землеустрою, які спрямовані на впорядку&
вання земель з метою поліпшенні рівня життя
людини. Отже, на концептуальних засадах
стратегічного управління земельними ресурса&
ми слід зауважити, що у складі природного се&
редовища, земля виступає базовим природним
ресурсом, у межах якого впорядковані водні та
повітряні ресурси, рослинний та тваринний
світ. У товщі землі накопичені корисні копали&
ни. Саме таким чином створена біосфера, у якій
геологічна оболонка (а отже, і іі зовнішній шар
— грунтовий покрив) знаходиться на перетині
шляхів взаємодії господарської діяльності лю&
дини, атмо&біо&гео&міграційних природних
процесів. Тому погляд на земельні ресурси, як
об'єкт використання природного потенціалу
певного регіону, повинен бути визначений на
державному рівні в законодавчих засадах,
спрямований на вдосконалення організаційно&
економічних, охоронних аспектів землекорис&
тування.

Відхиляючись від визначеного природного,
базисного призначення грунтового покриву,
слід орієнтувати увагу на земельні ресурси, як
на джерело споживчих вартостей. Аксіомою
процесу управління землекористуванням вва&
жаться поєднання земельних ресурсів з живою
працею, що формує процес виробництва. У та&
кому контексті земля виступає предметом
праці та створює товари, сировину. Останнім
часом спостерігається прогрес форми взає&
модії праці та землі, визначені суттєві тенденції
до їх покращення, хоча принциповий напрям
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розвитку взаємодії земельних ресурсів та гос&
подарської праці  фактично залишається не
змінним.

Особливу увагу в межах системи управлін&
ня земельними ресурсами орієнтована на тери&
торіальний устрій, який відповідно до Консти&
туції України гарантується на засадах єдності
та цілісності державної території, поєднання
централізації і децентралізації у здійсненні
повноважень державної влади.

Концептуальні основи територіального уст&
рою спрямовані на збалансованості соціально&
економічного розвитку регіонів з позиції їх
історичних, економічних, екологічних, геогра&
фічних і демографічних особливостей, з ураху&
ванням естетичної і культурної спадщини.

Останні події у законодавчій сфері в неза&
лежній Україні потерпають змін: земля стала
об'єктом ринкових відносин. Реструктуризація
нового земельного законодавства визначає, що
земля підлягає купівлі та продажу. Моніторинг
земельних відносин доводить, що ринкові
відносини існують у земельній практиці. Так,
визначені  земельні платежі (податок, орендна
плата тощо), які регулюють товарні земельні
відносини, які відображають економічну суть
землі як товару та нерухомості. Ця функція
землі радикально змінювалась від заборон дер&
жавою угод щодо землі до державного заохо&
чення земельного обігу. Багатогранне призна&
ченні та різні аспекти функціонування землі у
виробництві та природокористуванні носить
консервативний характер. Треба відмітити, що
в межах пріоритетів державних інтересів пере&
бувають наукові засади функціонування землі,
які майже не трансформуються протягом
історії взаємодії людини  і землі.

У межах економічного механізму визначе&
но основні дієві важелі управління земельним
ресурсами:

— інвестиційно&кредитна політика держа&
ви;

—  диференційовані платежі за землю;
— економічне стимулювання раціонально&

го землеволодіння/землекористування;
— застосування економічних санкцій за

недбале господарювання та зниження родю&
чості грунтів;

— економічний захист від вилучення земель
сільськогосподарського призначення та їх пе&
реорієнтації у земельний фонд несільськогос&
подарських потреб.

Товарообіг земель вимагає глибоких і сис&
тематичних знань про особливості землі як
об'єкт нерухомості. Варто акцентувати увагу на
дуалізм та специфіку системи "земельна ділян&

ка — товар". Інвестиційна активність стимулює
залучення земель в узаконені ринкові відноси&
ни,  підвищує ефективність використання зе&
мельної власності, визначає потреби ринку
землі, як об'єкт підприємницької діяльності.
Інвестиційна привабливість слугує певною га&
рантією стабільності бізнесу і відтворення ка&
піталу з приростом та визначає певні орієнти&
ри стратегії розвитку ринку.

Визнаною є проблема організаційної скла&
дової системи управління земельними ресурса&
ми, що зумовлена сучасним етапом перехідної
економіки, полягає у забезпеченні науковою
системою знань. Суттєво важливим є попит на
дефіцит знань щодо масштабів державного
втручання в процес розподілу, впровадження
технологій відновлення земельних ресурсів,
ефективні механізми регулювання адміністра&
тивних і ринкових цілей у стратегічному їх по&
єднанні та оптимізації, засобів формування
організаційної структури і форм управління
нею.

Функціональний потенціал земельних ре&
сурсів торкається усі сфери життєдіяльності
суспільства. Управління земельними ресурса&
ми орієнтовано на реалізацію технічних, со&
ціальних, економічних напрямів, які поєднані
та діють за допомогою комплексу заходів:

— регулювання механізму розміщення ви&
робничих сил та планування просторового роз&
селення;

— територіальна організація виробництва;
— повноцінне використання ресурсного

потенціалу;
— охорона природних ресурсів.
Ранжирування комплексо&орієнтованих

заходів найкраще представити у вигляді такої
послідовності:

— дослідження просторового базису тери&
торій  на рівні природного сільськогосподарсь&
кого районування, державного земельного ка&
дастру, моніторинг земель;

— просторове планування системи розсе&
лення та організація території з використанням
принципових засад землеустрій;

— охорона земель на основі реалізації за&
ходів державного контролю.

Водночас слід враховувати пріоритетність
система заходів з розселення для здійснення
землею функції базису проживання населення,
система охоронних та контролю орієнтована на
наукові засади збереження природного потен&
ціалу земельних ресурсів. Але суттєво важли&
вим  є практичні спекти реалізації системи зем&
леустрою, що займає визначене положення для
здійснення будь&якої діяльності.
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Дотепер актуальна організація структури
управління, яка відповідає реалізації численних
функцій землі, орієнтована на комплексне ви&
рішення питань землекористування та форму&
вання земельних відносин. Функціонування
Держгеокадастру України визначає реалізацію
владних повноважень місцевого самоврядуван&
ня та інших органів з управління земельними
ресурсами на засадах координацію землевпо&
рядних заходів. До цих управлінських дій на
земельні ресурси відносять реалізацію поло&
жень у сфері землеустрою, рекультивація по&
рушених земель, обліку та оцінки земель, зе&
мельного кадастру та моніторингу земель, охо&
рони та контролю грунтів від деградації.

Новою редакцією Земельного кодексу пе&
редбачено наукові засади поділу земель на ка&
тегорії: землі оздоровчого, рекреаційного,
землі природно&заповідного та іншого приро&
доохоронного призначення, історико&культур&
ного призначення. Вдосконалена назва кате&
горії земель населених пунктів, що одержала
назву "землі житлової та громадської забудо&
ви".

Організаційні засади у сфері визначення
повноважень органів виконавчої влади (Мін&
природи, Держгеокадастру, Мінагрополітики)
та органів місцевого самоврядування орієнто&
вані на вдосконалення функціональних обо&
в'язків у системі управління земельними ресур&
сами на рівні державних установ, міністерств,
відомств, районів, областей, міст, сіл, селищ та
з питань раціонального використання і охоро&
ни земель.

У проєкті останньої редакції Земельного
кодексу України зроблена спроба розмежуван&
ня функцій управління. Так, запропоновано
віднести до компетенції органам виконавчої
влади (Кабінет Міністрів України, Мінприро&
ди, Держгеокадастру та місцевим державним
адміністраціям) функції з управління землями
державної власності. Органи місцевого само&
врядування на рівні сільської, селищної,
міської, районної та обласної рад виконують
повноваження  у межах компетенції, які ви&
значають управління землями комунальної та
приватної власності в межах їхніх утворень.
Таке розмежування повноважень органів вико&
навчої влади і місцевого самоврядування з
управління земельними ресурсами обгрунто&
вується певними положеннями.

Кабінет Міністрів України реалізує повно&
важення  згідно зі статтею 116 п. 5 Конституції
України у сфері управління об'єктами держав&
ної власності. Відповідно до ст. 142 і 143 Кон&
ституції України у власності територіальних

громад перебуває  земля, що виступає мате&
ріальною і фінансовою основою місцевого са&
моврядування.

Підсумовуючи, наголошуємо на тому, що
Конституція України окреслює основні поло&
ження у сфері управління місцевого самовря&
дування. Висвітлено повноваження органів
місцевого самоврядування в сфері землекори&
стування у межах Земельного кодексу та За&
кону про місцеве самоврядування.

ВИСНОВКИ
Сучасна система управління земельними

ресурсами потребує вдосконалення науково
обгрунтованих засад землекористування з ме&
тою досягнення позитивних результатів  на за&
садах високої економічної ефективності, еко&
логічної безпеки. Сьогодні близька 51 % зе&
мельного фонду України передано у власність
фізичним і юридичним особам. Це, переважно,
землі сільськогосподарського використання. З
огляду на низку окреслених подій виявляється
важливим прискорення розмежування повно&
важень органів влади у сфері управління зе&
мельними ресурсами. Саме тому виникає не&
обхідність реалізувати перегляд концептуаль&
них пріоритетів щодо розподілу функцій управ&
ління земельними ресурсами на різних рівнях
влади на засадах системного підходу. Частина
функцій управління має бути спрямована до
компетенції центральних органів влади, інша
має належати до компетенції органів місцево&
го самоврядування.

Проведення землевпорядних та земельно&
кадастрових робіт орієнтовано на спеціалізацію
і потужність організацій, які виконують геоде&
зичні, картографічні роботи, здійснюють роз&
робку документації щодо проектів та схем пла&
нування землеустрою, виготовляють норматив&
но&методичні вказівки тощо. Процедура експер&
тного оцінювання демонструє, що стійке картог&
рафічне та інформаційне забезпечення функцій
правління земельними ресурсами, наукових ас&
пектів районування території, землеустрою
здатний забезпечити Інститут землеустрою ра&
зом з іншими землевпорядними організаціями,
попри те, що нині їхня роль в системі управлінні
земельними потенціалом значно принижена.
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FUNCTIONAL CLASSIFICATION OF LAND USE OF DEFENSE PURPOSES BY LEVEL
OF THREAT TO THE LIFE OF THE POPULATION

Автор статті визначив за мету дослідження проблемні питання функціональної класифікації землекористування
оборони за рівнем загроз життєдіяльності населення. Мельничуком А.Ю. представлено функціональну класифікаM
цію землекористування за функцією використання земель та інших природних ресурсів для військових полігонів,
яка включає чотири рівні загроз, зокрема: 1) землекористування об'єктів високого рівня загроз, 2) землекористуванM
ня об'єктів з середнім рівнем загроз, 3) землекористування об'єктів низьким рівнем загроз, 4) землекористування
об'єктів з дуже низьким рівнем загроз. Відповідно до запропонованого методичного підходу, функціональна класиM
фікація землекористування оборони, здійснюється залежно від функціонального призначення майнових та інших
об'єктів, які в законодавстві йменуються режимоутворюючі об'єкти та які характеризують рівень загрози.

Обгрунтовано, що режим землекористування оборони, який забезпечує безпеку життєдіяльності населення і який
повинен бути визначений на законодавчому рівні та встановлюватися землевпорядною документацією, визначається
у залежності від територіальних обмежень у використанні земель та інших природних ресурсів.

Враховуючи, що в процесі трансформації землекористування оборони не відбулося змін щодо його режиму та
формування охоронних зон особливого режиму використання земель, автором запропоновано законодавчо врегуM
лювати питання функціонального зонування земель оборони та охоронних зон навколо військових об'єктів.

Наукова новизна роботи полягає у подальшому застосуванні теоретичних, методичних та практичних положень,
які визначають екологоMекономічні і інституційні засади формування землекористування оборони в контексті зниM
ження рівня загроз життєдіяльності населення територій, де розміщені об'єкти Збройних сил України. Оскільки це
одне з перших досліджень, яке присвячене функціональній класифікації землекористування оборони в контексті
зниження рівня загроз життєдіяльності населення в межах територій, де розміщені об'єкти оборони.

Значущість дослідження полягає в тому, що забезпечення зниження рівня загроз життєдіяльності населення теM
риторій, де розміщені об'єкти оборони через попередження небезпечних ситуацій, залишається основним способом
розв'язання екологічних, економічних та соціальних.

The paper aims to study the issue of functional classification of the use of land for defense purposes according to the
level of threat to the life of the population. The author suggests a functional classification of land use by the function of
the use of land and other natural resources for military training grounds, which includes four levels of threats, including:
1) land use of highMthreat facilities, 2) land use of mediumMthreat facilities, 3 ) land use of lowMthreat facilities, 4) land use
of facilities with a very low level of threat. In accordance with the proposed methodology, the functional classification of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Земельний кодекс України (стаття 77) ви&

значав [1], що земля Збройних Сил України
може мати статус лише державної власності, а
державна власність існує на рівні з іншими фор&
мами власності. Тобто землекористування вій&
ськових частин як суб'єктів господарської
діяльності здійснюється на основі всіх загаль&
них правил, визначених законодавством. Крім
того, господарська діяльність у Збройних Си&
лах України — це специфічна діяльність
військових частин, закладів, установ та орга&
нізацій Збройних Сил України, пов'язана із за&
безпеченням їх повсякденної життєдіяльності
і яка передбачає ведення підсобного господар&
ства, виробництво продукції, виконання робіт
і надання послуг та здійснюється з метою одер&
жання додаткових джерел фінансування жит&
тєдіяльності військ (сил) для підтримання на
належному рівні їх бойової та мобілізаційної
готовності, яка регулюється Законом України
"Про господарську діяльність у Збройних Си&
лах України" [2].

Для всебічного забезпечення діяльності
військового формування (військової частини)
необхідне повноцінне та правильне функціону&
вання військового господарства як загалом, так
і окремо в кожній частині. Відповідно до По&
ложення про військове (корабельне) господар&
ство Збройних Сил України, військове (кора&
бельне) господарство — це сукупність сил і за&
собів, які входять до складу військових частин

defense land use is carried out depending on the functional purpose of property and other facilities referred to in the
Ukrainian legislation as "regimeMforming facilities", and which define the level of threat. It is substantiated that the
regime of defense land use, ensuring the security of population and which is to be determined at the legislative level and
regulated by land management documentation, is established depending on territorial restrictions on land use and other
natural resources. Given the lack of changes in the process of reforming the land use of defense purposes with regard to
the regime and the formation of protection regime, protection zones, the author proposes to legislate the functional
zoning of defense lands and protection zones around military facilities.

This research shall enable further application of theoretical, methodological, and practical provisions determining
the ecological, economic, and institutional principles of land use of defense purposes in the context of reducing the threat
to the lives of the population residing in the proximity to the military facilities since this is one of the first studies on the
functional classification of land use for defense purposes in Ukraine.

The significance of the research aimed at ensuring the reduction of threats to the lives of the population in the areas
where defense facilities are located through prevention of threat incidents, remains an important means for solving
ecological, economic, and social problems.

Ключові слова: землі оборони, землекористування оборони, класифікація землекористуB
вання, режим землекористування, рівень загрози, зони особливої охорони, обмеження у викоB
ристанні земель.

Key words: land for defense purposes, defense land use, land use classification, land use regime,
threat level, special protection zone, land use restrictions.

(кораблів) і з'єднань, а також передані їм у по&
стійне чи тимчасове користування різні об'єкти
матеріально&технічної бази, матеріальні засо&
би, призначені для забезпечення бойової підго&
товки і виховної роботи, військового побуту,
правильної експлуатації, ремонту, зберігання
озброєння, військової техніки і майна [3].

Отже військовим частинам, закладам, уста&
новам та організаціям Збройних Сил України
надається можливість здійснювати господарсь&
ку діяльність у визначеному порядку передба&
ченому законом України Про господарську
діяльність у Збройних Силах України, а також
Положенням про військове (корабельне) гос&
подарство Збройних Сил України [2, 3].

Згідно зі статтею 1 "Господарська діяльність
у Збройних Силах України" закону України
"Про господарську діяльність у Збройних Си&
лах України" господарська діяльність у Зброй&
них Силах України здійснюється з метою одер&
жання додаткових джерел фінансування жит&
тєдіяльності військ (сил) для підтримання на на&
лежному рівні їх бойової та мобілізаційної го&
товності. Військова та господарська діяльність
у Збройних Силах України пов'язана із вико&
ристанням земельних та інших природних ре&
сурсів і не повинна негативно позначатися на
їх боєготовності та боєздатності [2], а також
якості життєдіяльності населення.

Для розкриття визначеної проблематики
окрім загального визначення господарської
діяльності першочергово необхідно визначити
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ресурси, зокрема земля та інші природні ресур&
си, якими користується та володіє військове
формування під час здійснення такої діяль&
ності, режим їх використання та рівень загроз
життєдіяльності населення, що і спричинило
актуальність даного дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання класифікації землекористування
оборони за рівнем загроз життєдіяльності на&
селення в Україні висвітлено в багатьох працях,
таких як Чумаченко С.М. [6], Третяк А.М., До&
рош Й.М. [7; 10], Дорош Й.М., Дорош О.С. [9],
Третяк А.М., Мельничук А.Ю. [12, 13], Пащен&
ко О.М. [14], Ольховець В.П. [15] та інших уче&
них. Однак, у зв'язку із прийняттям закону Ук&
раїни "Про внесення змін до деяких законодав&
чих актів України щодо планування викорис&
тання земель" [16], актуалізувалася потреба у
перегляді основних концептуальних засад функ&
ціональної класифікації землекористування
оборони за рівнем загроз життєдіяльності на&
селення як базової основи планування розвит&
ку землекористування об'єднаних територіаль&
них громад.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є дослідження проблемних

питань функціональної класифікації землеко&
ристування оборони за рівнем загроз життє&
діяльності населення як базової основи плану&
вання розвитку землекористування об'єднаних
територіальних громад

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Військовим частинам, закладам, установам
та організаціям Збройних Сил України надаєть&
ся можливість здійснювати господарську діяль&
ність у визначеному порядку. Відповідно до
положень земельного законодавства військові
частини використовують закріплену за ними
землю та інші природні ресурси лише за цільо&
вим та функціональним призначенням.

У таблиці 1 приведено аналіз розподілу зе&
мель оборони за їх господарським використан&
ням станом на 01.01.2016 р., який показує, що в
системі землекористування оборони тільки
одна четверта частина (26,7%) земель викорис&
товується для оборонних цілей. Для сільсько&
господарських цілей використовується 13,9%,
для лісового господарства — 16,3%.

За такого розподілу земель відсутня інфор&
мація щодо ступеня екологічної небезпеки від
техногенних навантажень потенційно небез&

печних воєнно&техногенних об'єктів різного
походження. Отже, виникає наукова задача
класифікації об'єктів певного регіону для по&
дальшої оцінки екологічного ризику і ранжу&
вання землекористування цих об'єктів за відпо&
відною шкалою. Вирішення цієї задачі дає
особі, що приймає управлінські рішення, мож&
ливість обгрунтування черговості, повноти і
складу заходів для зменшення загрози переви&
щення допустимих рівнів техногенного наван&
таження на землекористування зокрема і на
навколишнє середовище в цілому у природно&
техногенних геосистемах.

Завдання класифікації потенційно небез&
печних воєнно&техногенних об'єктів стоїть пе&
ред військовими і громадянським суспільством
для ранжування землекористування цих
об'єктів за ступенем небезпеки і на основі цьо&
го визначення черговості виконання заходів
щодо забезпечення безпеки населення та недо&
пущення забруднення земель і інших природ&
них ресурсів унаслідок військової діяльності.

На сьогодні завдання класифікації і ранжу&
вання потенційно небезпечних об'єктів техно&
сфери визначені у таких нормативних докумен&
тах: Державному класифікаторі надзвичайних
ситуацій ДК 019&2010 [4] та законі України
"Про об'єкти підвищеної небезпеки" [5].

Однак підходи до класифікації землекори&
стування потенційних воєнно&техногенних
об'єктів за факторами воєнно&техногенного
навантаження не вирішувались. Тому для від&
працювання методичних підходів до формуван&
ня режиму землекористування і встановлення
обмежень у використанні земель є гостра не&
обхідність розробки методу класифікації зем&

Загальна площа № 
п/п Види господарського використання земель тис. га % 

1 Сільське господарство 47,3 13,9 
2 Під забудовою 106,0 31,2 
2.1 в т.ч. житлова  забудова 1,3 0,4 
2.2    для промисловості 3,6 1,0 
2.3    для громадського призначення (суспільні 

потреби) 
90,6 26,7 

2.4    для транспорту та зв’язку 7,6 2,2 
3 Лісове господарство 125,5 36,9 
3.1 в т.ч. для виробництва деревини 55,4 16,3 
3.2     для захисної та природоохоронної мети 36,0 10,6 
4 Водне господарство 1,1 0,3 
5 Інші  та не використовувані землі 59,9 17,6 
Разом земель:  339,8 100,0 

Таблиця 1. Аналіз розподілу земель оборони
за їх господарським використанням станом

на 01.01.2016 * р.

Примітка: Офіційна інформація з 2016 року в Україні відсут&
ня, у зв'язку з ліквідацією в 2016 році такої звітності і не запро&
вадженням нової.

Джерело: розраховано за даними форми 6&зем Держгеокада&
стру України.
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лекористування, що розрізняється за складом
та інтенсивністю впливу факторів воєнно&тех&
ногенного навантаження на навколишнє при&
родне середовище у виділених класах об'єктів.

Наприклад, С.М. Чумаченко у своїх до&
слідженнях за рівнем загрози для навколишнь&
ому природному середовищу навчальних об'єк&
тів військових полігонів виділяє 4 їх класи: 1) з ви&
соким рівнем загрози; 2) середнім рівнем за&
грози; 3) низьким рівнем загрози; 4) дуже низь&
ким рівнем загрози [6, с. 200].

Відповідно, у проведеній функціональній
класифікації він, пропонує розробляти реко&
мендації стосовно планування заходів еколо&
гічного моніторингу та управління станом на&
вколишнього природного середовища, які мо&
жуть знайти своє впровадження в нормативній
базі екологічної безпеки військових полігонів.
Якщо застосувати його метод класифікації для
військових полігонів, які поділяються за фун&
кціональним використанням земель та інших
природних ресурсів, то землекористування як
території просторового розміщення військових
полігонів за рівнем загроз можна поділити теж
на 4 рівні (рис. 1).

Отже, як видно із рисунка, залежно від
рівня загрози залежить режим використання
земель та інших природних ресурсів, який по&
винен бути визначений на законодавчому рівні

та встановлюватися землевпорядною докумен&
тацією. Рівень загроз залежить від функціо&
нального призначення майнових та інших
об'єктів, які в законодавстві йменуються режи&
моутворюючі об'єкти. Згідно зі статтею 1 За&
кону України "Про державний земельний ка&
дастр" [8] режимоутворюючий об'єкт — це
об'єкт природного або штучного походження
(водний об'єкт, об'єкт магістральних трубопро&
водів, енергетичний об'єкт, об'єкт культурної
спадщини, військовий об'єкт, інший визначений
законом об'єкт), під яким та/або навколо яко&
го у зв'язку з його природними або набутими
властивостями згідно із законом встановлю&
ються обмеження у використанні земель.

Наукове обгрунтування сутності понять
"обмеження у використанні земель" і "обтя&
жень прав на земельну ділянку" яке було роз&
роблено А.М. Третяком, Й.М. Дорошом, авто&
ром теж підтримується [7]. Отже, обмеження
у використанні земель — це визначення меж та
умов використання земель (земельної ділянки)
і інших природних ресурсів (режиму землеко&
ристування) в суспільно значущих інтересах
(суспільної користі і безпеки, охорони довкіл&
ля та історико&культурних цінностей, створен&
ня необхідних умов для здійснення інших дер&
жавних потреб), документацією із землеустрою
на підставі рішень органів виконавчої влади чи

Рис. 1. ЛогічноCзмістовна схема класифікації землекористування
за функцією використання земель та інших природних ресурсів

для військових полігонів

Землекористування за функцією використання земель та 
інших природних ресурсів для військових полігонів 
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місцевого самоврядування, або постановою
суду. А обтяження прав на земельну ділянку —
це встановлення обмеження прав на земельну
ділянку, законом або актом уповноваженого на
це органу державної влади, посадової особи,
або договором шляхом встановлення заборо&
ни на користування та/або розпорядження, у
тому числі шляхом її відчуження як земельно&
го сервітуту або зобов'язання, прийнятого зем&
лекористувачем добровільно або за постано&
вою суду з метою забезпечення законних інте&
ресів зацікавлених суб'єктів, що виражаються
в наданні їм додаткових прав і покладання обо&
в'язків на землекористувача [7, с. 45]. Розви&
ваючи ці положення Й.М. Дорош, формулює по&
няття "територіальні обмеження у використанні
земель". Отже, територіальні обмеження у ви&
користанні земель — це територія (сукупність
земельних ділянок), на яких розміщені режимо&
утворюючі об'єкти або мають спеціальний ре&
жим використання земельних та інших природ&
них ресурсів, територіальні зони навколо них,
на яких забезпечується дотримання умов вико&
ристання земель і інших природних ресурсів (ре&
жиму землекористування) [9, с. 251].

На підставі викладеного вище, слід відміти&
ти, що складність розроблення нових науково&
практичних підходів до класифікації терито&
ріальних обмежень у використанні земель обо&
рони залежно від рівня загрози життєдіяль&
ності населення полягає у виборі критеріїв.

Під час встановлення обмежень у викорис&
танні земель оборони, а також їх складу, вияв&
лено пряму залежність меж зон територій від
цільового призначення, функціонального та
дозволеного використання ділянки.

У цьому аспекті слід відмітити особливості
методологічного процесу формування обме&
жень у використанні земель і земельних ді&
лянок, які розроблені А.М. Третяком та
Й.М. Дорошом [10]. Відповідно до них Дорош
Й.М. та Дорош О.С пропонують ці обмеження
класифікувати за групами по відношенню до те&
риторії режимоутворюючих об'єктів та зон з
обмеженим режимом використання земель, що
формуються навколо них, до яких віднесено:

1) території режимоутворюючих об'єктів з
внутрішніми функціональними зонами та зона&
ми з обмеженим режимом використання зе&
мель, що формуються навколо них;

2) території з обмеженим режимом викори&
станням земель з внутрішніми функціональни&
ми зонами, навколо яких не формуються зони
з обмеженим режимом використання земель;

3) території з обмеженим режимом викори&
станням земель, навколо яких не формуються

зони з обмеженим режимом використання зе&
мель;

4) режимоутворюючі об'єкти, навколо яких
формуються зони з обмеженим режимом вико&
ристанням земель [9, с. 252].

Класифікація територіальних обмежень за
групами: 1) території режимоутворюючих
об'єктів з внутрішніми функціональними зона&
ми та зонами з обмеженим режимом вико&
ристання земель, що формуються навколо них;
2) території з обмеженим режимом викорис&
танням земель з внутрішніми функціональни&
ми зонами, навколо яких не формуються зони
з обмеженим режимом використання земель
(території населених пунктів і промислово&ви&
робничі території). В свою чергу кожна із зап&
ропонованих груп наведеної класифікації те&
риторіальних обмежень у використанні земель
поділяється на:

1) території режимоутворюючих об'єктів з
внутрішніми функціональними зонами та зона&
ми з обмеженим режимом використання зе&
мель, що формуються навколо них, куди відне&
сено і території військових частин та військо&
вих об'єктів (прикордонна смуга; зона особли&
вого режиму використання земель навколо
військової частини, інших військових форму&
вань; зона особливого режиму використання
земель навколо військових об'єктів) та терито&
рія техногенних аварій (зони техногенних
аварій);

2) території з обмеженим режимом викори&
станням земель з внутрішніми функціональни&
ми зонами, навколо яких не формуються зони
з обмеженим режимом використання земель
(території населених пунктів і промислово&ви&
робничі території), куди віднесено і зони особ&
ливого режиму забудови (в нашому випадку, це
землекористування оборони) [9, с. 254].

До територій режимоутворюючих об'єктів
з внутрішніми функціональними зонами та зо&
нами з обмеженим режимом використання зе&
мель оборони, що формуються навколо земле&
користувань відносяться території військових
частин та військових об'єктів, а також: прикор&
донна смуга; зона особливого режиму викори&
стання земель навколо військової частини,
інших військових формувань; зона особливого
режиму використання земель навколо військо&
вих об'єктів.

У разі встановлення обмежень у викорис&
танні земель оборони, а також їх складу, є пря&
ма залежність меж зон територій особливого
режиму охорони від цільового призначення,
функціонального та дозволеного використан&
ня земельної ділянки.
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Проте в процесі трансформації землекори&
стування оборони не відбулося змін щодо його
режиму та формування охоронних зон особли&
вого режиму використання земель. Законодав&
чо залишається не врегульовані питання функ&
ціонального зонування земель оборони та охо&
ронних зон навколо військових об'єктів. У ре&
зультаті країна і населення несуть великі еко&
номічні збитки у випадках надзвичайних подій.
Наприклад, у 2015 р. загорілися склади Міно&
борони з боєприпасами в місті Сватове Лу&
ганської області. Відстань від складів до най&
ближчого житлового будинку становила 300 м.
У результаті за даними Міністерства інфра&
структури було пошкоджено 59 багатоповерхо&
вих і 581 приватний будинок, 21 об'єкт соціаль&
ної сфери. На відновлення Кабінет Міністрів
виділив 52,65 млн грн [11]. У 2017 р. у Бакалії
вибухи на арсеналі боєприпасів уразили 10&кі&
лометрову зону, куди потрапило 36 тис. осіб,
5 будинків було зруйновано, понад 300 — по&
шкоджено. На їх відновлення було виділено із
держбюджету 145 млн грн [11]. Аналогічні ви&
бухи були в 2017 р. у Калинівці Вінницької об&
ласті, в 2018 р. Ічня Чернігівської області.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Залежно від функціонального призначення
майнових та інших об'єктів які в законодавстві
йменуються режимоутворюючі об'єкти, та які
характеризують рівень загрози, встановлюєть&
ся режим використання земель та інших природ&
них ресурсів, який повинен бути визначений на
законодавчому рівні та встановлюватися земле&
впорядною документацією. З цією метою запро&
поновано класифікацію землекористування за
функцією використання земель та інших при&
родних ресурсів для військових полігонів, яка
включає чотири рівні загроз, зокрема: 1) зем&
лекористування об'єктів високого рівня загроз,
2) землекористування об'єктів з середнім рівнем
загроз, 3) землекористування об'єктів з низьким
рівнем загроз, 4) землекористування об'єктів з
дуже низьким рівнем загроз.

Враховуючи, що в процесі трансформації
землекористування оборони не відбулося змін
щодо його режиму та формування охоронних
зон особливого режиму використання земель,
необхідно законодавчо врегулювати питання
функціонального зонування земель оборони та
охоронних зон навколо військових об'єктів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливим інструментом державного регулю&

вання економічних відносин, розвитку національ&
ного господарства, підприємств і організацій, доб&
робуту населення й дотримання принципів со&
ціальної справедливості є податки й податкова
політика. Розвиток і зміна форм державного уст&
рою завжди супроводжуються змінами й необхі&
дністю вдосконалення системи податків, адже
вони є платою суспільства за виконання держа&
вою її функцій. Так, з цією метою в Україні було
прийнято Податковий кодекс. Передбачалося, що
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CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DYNAMIC DEVELOPMENT OF TAX POLICY

У статті досліджено сутність податкової політики як інструменту державного регулювання соціальноMекономічного
розвитку. Обгрунтовано, що податкова політика вказує на ефективність зусиль, які прикладає держава в процесі регулюM
вання соціальноMекономічних відносин та господарської діяльності. Тому сутність податкової політики провляється у
здійсненні сукупності організаційноMправових та фінансовоMекономічних заходів держави у сфері регулювання податкових
відносин, які спрямовані на мобілізацію та використання фінансових ресурсів з метою регулювання та підтримки соціальноM
економічного розвитку. Визначено динаміку та структуру податкових надходжень до бюджету. Проаналізовано тенденції
змін частки ПДВ та податку на прибуток у загальному обсязі надходжень бюджету від податків. Визначено, що актуальною
для державної підтримки й регулювання соціальноMекономічного розвитку націонльного господарства країни є розробка
механізму, заснованого на принципі регресивного оподаткування галузей, які нарощують виробництво продукції, що має
перспективу збуту на внутрішньому і зовнішньому ринках. Виявлено негативні чинники формування та здійснення  податкоM
вої політики. Обгрунтовано рекомендації щодо їх подолання та розроблено напрями її удосконалення.

The article examines the essence of tax policy as a tool for state regulation of socioMeconomic development. It is substantiated
that the tax policy indicates the effectiveness of the efforts made by the state in the process of regulating socioMeconomic relations
and economic activity. Therefore, the essence of tax policy is carried out in the implementation of a set of organizational, legal
and financial and economic measures of the state in the regulation of tax relations, which are aimed at mobilizing and using
financial resources to regulate and support socioMeconomic development. The dynamics and structure of tax revenues to the
budget are determined. The tendencies of changes in the share of VAT and income tax in the total amount of budget revenues
from taxes are analyzed. It is determined that the development of a mechanism based on the principle of regressive taxation of
industries that increase production, which has the prospect of sales in domestic and foreign markets, is relevant for state support
and regulation of socioMeconomic development of the national economy. Negative factors of formation and implementation of
tax policy are revealed. Recommendations for overcoming them are substantiated and directions for its improvement are
developed. It is determined that to increase the role of tax policy in accelerating socioMeconomic development it is necessary to
use such tools and instruments that would be aimed at comprehensively stimulating domestic production and increasing its
efficiency and competitiveness, innovation and investment, consumer demand and strengthening regulatory and controlling
functions of the state for the payment of taxes. It is substantiated that in order to increase the role of tax policy in accelerating the
socioMeconomic development of the country it is necessary to further direct its measures to stimulate domestic producers,
innovation and investment activities, consumer demand, and strengthening the regulatory and supervisory functions of the state
to pay taxes. it is necessary to use a differentiated rate of income tax depending on the type of activity of the enterprise; regressive
taxation of industries that contribute to the development of scientific and technical developments and increase production.
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його положення, спрямовані на вдосконалення ад&
міністрування податків, досягнення компромісів
між державою та суб'єктами господарювання,
зменшення податкового навантаження для недо&
статньо платоспроможних громадян, створення
кращих умов для розвитку інноваційно&інвести&
ційної діяльності, сприятимуть прискоренню еко&
номічного розвитку України.

Однак, неоднозначні та непрозорі правила,
які викладені в його окремих положеннях, галь&
мують підприємницьку активність серед плат&
ників податків, стимулюють розвиток тіньової
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економіки та не є достатньо ефективними для
поширення підприємницької діяльності, особ&
ливо на рівні малого і середнього бізнесу. Тому
розробка теоретичних засад і практичних про&
позицій щодо його удосконалення, у т.ч. подат&
кової системи, є актуальною та значимою.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Сучасні науковці мають певні здобутки в
дослідженні теоретичних і практичних аспектів
підвищення ефективності оподаткування. Се&
ред них можна назвати праці таких вчених:
В.І. Аранчій, Т.М. Боголіб, З.С. Варналій, Ю.Б. Іва&
нов, М.М. Ігнатенко, Н.В. Мельник, Л.Л. Таран&
гул, Й. Петрович, Л.Б. Рябушка та інші. Однак,
зважаючи на сучасні реалії у сфері оподатку&
вання, можна зробити висновок про те, що цей
напрям дослідження потребує подальшого до&
опрацювання і розробки з метою удосконален&
ня системи оподаткування та певних напрямів
податкової політики України.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є вивчення впливу податкової

політики на соціально&економічний розвиток
країни та на основі проведеного аналізу надання
рекомендацій щодо її вдосконалення. Мета зу&
мовила необхідність вирішення таких завдань:
проведення комплексного аналізу податкових
надходжень до державного бюджету України, їх
динаміки та структури; виявлення особливостей
податкової політики; дослідження тенденцій роз&
витку сфери оподаткування в Україні; надання
рекомендацій щодо вдосконалення податкової
політики країни за сучасних умов її розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Слід наголосити, що сталий соціально&еко&
номічний розвиток є визначальною фазою в
процесі перманентних соціально& та виробни&
чо&економічних змін, господарської еволюції
людського суспільства і природного середови&
ща. До основних кількісних показників та інди&
каторів, що характеризують економічний роз&
виток країни, належать: ВВП; обсяги промис&
лового й аграрного виробництва, послуг; ціни
на споживчому ринку, ціни виробників про&
дукції; фіскальний блок, валютний та грошово&
кредитний ринок; капітальні інвестиції; зовні&
шньоекономічна діяльність; доходи й платосп&
роможний попит населення тощо. Значний
вплив на розвиток економіки країни, який ха&
рактеризується низкою наведених вище показ&
ників, здійснює її податкова політика [1, с. 176].

Податкова політика втілюється у формах та
методах мобілізації фінансових ресурсів та їх ви&
користання відповідно до державних завдань та
потреб [2, с. 206]. Вона має велике значення для
реалізації принципу соціальної справедливості
шляхом забезпечення перерозподілу доходів між
багатими й бідними (соціально вразливими) вер&
ствами населення. Тим самим досягається підви&
щення рівня та якості життя останніх, а в
суспільстві зменшується загроза соціального не&
вдоволення й стабільності. Поряд з цим, податки
мають бути такими, щоб вони могли зберігати
підприємницьку активність, сприятливий фінансо&
во&економічний клімат для інвестицій і капіталов&
кладень.

 Податкова політика вказує також на ефек&
тивність зусиль, які прикладає держава в процесі
регулювання соціально&економічних відносин та
господарської діяльності [3]. Тому її зміст можна
ідентифікувати як процес та як результат викори&
стання тих або інших інструментів і методів (адм&
іністративних, нормативно&правових, організацій&
но&економічних тощо) для регулювання й удоско&
налення податкової діяльності. У широкому ро&
зумінні вони направлені на оптимізацію податко&
вих надходжень й збільшення прибуткової части&
ни державного бюджету. Отримані таким чином
бюджетні кошти становлять основу підтримки
пріоритетних напрямів і завдань (оборони, безпе&
ки, освіти, науки тощо) фінансування соціально&
економічного розвитку країни на перспективу.

Необхідно зазначити, що формування вітчиз&
няної податкової політики та становлення подат&
кової системи загалом базувалося на певному ко&
піюванні моделей інших країн. Хоча економіка
України істотно відрізнялася від економіки роз&
винених країн за складом і рівнем розвитку про&
дуктивних сил, галузевою й територіальною
структурою. Специфічні особливості мали й
організація та розміщення виробництва у сільсько&
му господарстві та промисловості, інших видах
діяльності. Мова йде й про різні підходи до ціно&
утворення, нарахуванни за ресурси й оплата праці
та її системи. Це різні механізми стимулювання та
мотивації діяльності, відношення до ринку вели&
ких мас економічно активних працівників, го&
товність працювати за його законами. Нарешті, це
власні правила й стандарти податкової звітності,
адміністративне й господарське право.

Проте ці обставини не були повною мірою вра&
ховані в нашій країні, що зумовило певну супереч&
ливість податкової політики. Наразі, як переко&
нує світовий досвід, податкова система та подат&
кова політика можуть бути ефективними лише
тоді, коли при їх формуванні враховуються спе&
цифічні умови національної економіки, трудові й
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ментальні традиції населення, а також багато
інших чинників. Мабуть, саме тому в західних краї&
нах немає ідентичних податкових систем або за&
гальноприйнятої найбільш вдалої їх моделі.

У фінансовій системі України, частиною якої
є податкова система, основоположне місце зай&
має державний бюджет [4]. Тому питання його
забезпчення відноситься до найбільш актуальних.
Саме це визначає місію, функції та завдання по&
даткової політики. У такому розумінні система
оподаткування як результат і одночасно мета по&
даткової політики має працювати на наповнення
державного бюджету, а також забезпечувати зро&
стання й конкурентоспроможність національно&
го господарства, розширене відтворення суспіль&
ного продукту, подолання можливих спадів і криз
через циклічність економічного розвитку.

Для цього на засадах модернізації необхідно
відновити галузі, що конче необхідні для підняття
престижу країни. Також з використанням ме&
ханізмів оподаткування, державно&приватного
партнерства та інших варто заохочувати окремих
виробників, господарюючі суб'єкти до інвестуван&
ня коштів у пріоритетні напрями діяльності, пол&
іпшувати рівень життя населення й сприяти роз&
витку середнього і малого бізнесу [5, с. 85]. Зокре&
ма стягнення ПДВ є важливим питанням для роз&
витку суб'єктів господарювання. Це пояснюється
тим, що зменшення ставки цього податку до 17,0%
з 01.01.2014 р. викликало дефіцит держбюджету.
Прикладом такого явища була практика 90&х
років, коли ПДВ було зменшено з 28,0% до 20,0%,
як наслідок — нестача надходжень до бюджету,
що викликало повернення попередньої ставки —
28,0%. Такі дії спричинили масове ухилення від
сплати податку і призвели до необхідності його
зниження знову до рівня 20,0%.

Така ставка зберігається і в останній редакції
Податкового кодексу України від 08.03.20 р. Не&
обхідно зазначити при цьому, що збільшення над&
ходжень у бюджет зумовлено й соціально&еко&
номічними причинами (для фінансування бюд&
жетних галузей, здійснення соціальних виплат,
забезпечення потреб оборони та ін.), й відповід&
ними можливостями (рівень розвитку національ&
ної економіки, зовнішньої торгівлі, туризму та
ін.). Податкові органи прямо, а інші структури
(наприклад, Державна митна служба) можууть
збільшувати або зменшувати фіскальний тиск [6,
с. 12]. Тим самим регулюються й обсяги та струк&
тура податкових надходжень.

Так, за результатами проведеного аналізу ви&
конання державного бюджету на 01.09.20 р. мож&
на зробити висновок, що у його структурі пере&
важний обсяг податкових надходжень формуєть&
ся за рахунок непрямих податків, — частка ПДВ

становить 34,4%. Однакові частки забезпечують
підприємства та фізичні особи — по 10,6%. Ще
13,3% надходить від акцизного збору. Питома вага
неподаткових платежів складає 24,9%. Це свідчить
про те, що принципова модель податкової систе&
ми країни сформувалась на базі структури доходів
господарюючих суб'єктів, що склалися в межах
ринкової економіки.

Визначена модель передбачає, що: 1) основна
маса оподатковуваного доходу формується у при&
ватному секторі економіки; 2) основними платни&
ками податків виступають фізичні і юридичні осо&
би; 3) основним джерелом податкових надходжень
є виробництво, торгівля та послуги; 4) значну час&
тку в податкових надходженнях займають непрямі
податки. Таким чином, у країні здійснюється до&
сить ефективна податкова політика для соціаль&
но&економічного розвитку та зростання [7, с. 132].
Однак її результативність знижують певні ризи&
ки та деструктивні чинники.

Наразі це велика частка тіньової економіки у
національному господарстві; значний податковий
тиск на платників податків; постійні поправки до
податкового кодексу, нестабільність і непередба&
чуваність. Вказане є причиною податкового дис&
комфорту для підприємницьких структур. Також
це не дозволяє прогнозувати й планувати бізнес
не тільки у довгостроковій, але й у середній і навіть
близькій перспективі, повною мірою використо&
вувати стандартні стратегії розвитку. Таким чи&
ном, отримується замкнене коло знову ж таки ухи&
лення від сплати податків, нерівномірний їх роз&
поділ за підприємствами, галузями та видами
діяльності, лоббізму й нерівного становища на
ринку. Як наслідок, маємо недостатню увагу зага&
лом до виконання податковою системою функцій
зменшення соціальної нерівності [8, с. 294].

Крім вже перелічених, причинами виявлених
недоліків та ризиків є інші. Так, сучасну податко&
ву систему характеризує наявність другорядних
податків і зборів. Нормативно&законодавчі поло&
ження суперечать іншим нормативно&законодав&
чим положенням про діяльність. Так, це є харак&
терним для правил оподаткування обслуговуючих
і споживчих кооперативів, агросадиб сільського
зеленого туризму, мікро& та соціального підприє&
мництва, діяльності громадських організацій та ін.
У певних випадках є розбідності між управлінсь&
ким і податкових обліків, що у сукупності гальмує
підприємницьку й інші види діяльності, призводить
до податкових порушень, зменшення доходної
частини бюджетів усіх рівнів.

На наш погляд, є кілька ефективних напрямів
покращення податкової політики та, відповідно,
податкової системи [9, с. 72]. Так, досить продук&
тивною є диференціація ставки податку на прибу&
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ток залежно від спеціалізації та напрямів функці&
онування підприємств, зокрема, шляхом її змен&
шення для зростання інвестиційного забезпечен&
ня розвитку на перспективу. Натомість, можна
збільшити ставку оподаткування прибутків фінан&
сово&кредитних структур, які не працюють у ре&
альному секторі. Це дасть змогу усунути значні
диспропорції між ними, регламентує діяльність
фінансових посередників раціональним чином в
інтересах усього національного господарства.

На сьогодні актуальною для державної
підтримки й регулювання соціально&економічно&
го розвитку націонльного господарства країни є
розробка механізму, заснованого на принципі рег&
ресивного оподаткування галузей, які нарощують
виробництво продукції, що має перспективу збу&
ту на внутрішньому і зовнішньому ринках. За та&
ких умов підприємства будуть зацікавлені пока&
зувати оподатковувану базу в повному обсязі, ос&
кільки що більшою є сума одержуваного прибут&
ку, то менша ставка податку.

Й теоретичні розробки, й практичний досвід
інших країн переконують у тому, що вагомою час&
тиною побудови й функціонування ефективної по&
даткової політики й, відповідно, системи, є вихо&
вання й підвищення соціальної відповідальності [10,
с. 339] платників податків. Вони мають бути таким
же вагомим соціальним інститутом, як і податкові
або державні органи. Тому відповідне навчання
потрібно проводити ще в школі, у подальшому про&
довжуючи просвітницьку роботу. За будь&яких мен&
тальних особливостях, соціально&культурному
рівні й традиціях, психологічних характеристиках
людина має бути чесною перед собою і суспільством
у справі оподаткування. Це означає, що податки
мають і нараховуватись, і сплачуватись.

З іншої сторони, як свідчать поведінкова еко&
номіка й поведінкові фінанси, людину досить важ&
ко заставити виконувати те, що вона виконувати не
хоче. Це у т.ч. й сплата податків, яка призводить до
зменшення доходів. Саме тут слід шукати причини
від їх ухилення, тіньової діяльності тощо. Тому по&
датки мають мати такі обсяги, які б задовольняли й
державу, й платників. Навпаки, ухилення від них
має бути не вигідним через всілякі штрафи, санкції,
стягнення, осуджуватися громадською думкою.

Таким чином, для підвищення ролі податко&
вої політики в прискоренні соціально&економіч&
ного розвитку необхідно використовувати такі
засоби та інструменти, які були б спрямовані на
всебічне стимулювання вітчизняного виробниц&
тва й підвищення його ефективності й конкурен&
тоспроможності, інноваційно&інвестиційної
діяльності, споживчого попиту, а також посилен&
ня регулюючої і контролюючої функцій держа&
ви щодо сплати податків.

З усього вищезазначеного можна зробити на&
ступні висновки: по&перше, для вітчизняної подат&
кової політики при формуванні бюджетно&подат&
кової системи характерною є перевага податко&
вих надходжень у доходній частині державного
бюджету країни; по&друге, з одного боку, ця пе&
ревага у своєму кількісному визначенні свідчить
про високий рівень залежності доходної частини
бюджету від податків, з іншого боку, якісна струк&
тура податкових надходжень доходів державно&
го бюджету, складності з його наповненням
свідчать про повільне зростання реальних доходів
підприємств та громадян [11, с. 52].

Необхідно зазначити, що в нашій країні найбільш
значими є податок на додану вартість й податок на
прибуток. Саме вони забезпечують найбільші над&
ходження у бюджет та формування його прибутко&
вої частини. Загалом вибудована таким чином струк&
тура податкової системи є адекватною національній
економіці, оскільки серед платників податків пере&
важають фізичні та юридичні особи. Питома вага не&
прямих податків становить більшу частину у за&
гальній структурі податкових надходжень, але має
стійку тенденцію до зменшення.

З метою підвищення ролі податкової політики
в прискоренні соціально&економічного розвитку
країни необхідно необхідно й надалі спрямовувати
її заходи на стимулювання вітчизняного товарови&
робника, інноваційно&інвестиційної діяльності, спо&
живчого попиту, а також посилення регулюючої і
контролюючої функцій держави щодо сплати по&
датків. Необхідно використовувати диференційо&
вану ставку податку на прибуток залежно суттє&
вих чинників або інститутів господарювання.

 Мова йде про спеціалізацію підприємств або
напрями їх діяльності, визначені у статуті й надані
для реєстрації податковим органам. Також це рег&
ресивне оподаткування підприємств, згідно якого
обсяг податків зменшується при збільшенні доходів
від діяльності, якщо остання сприяє всебічному
розвитку інновацій і збільшенню обсягів виробниц&
тва або послуг на цій основі. У вказаний ряд доціль&
но додати й поступове зниження ставки податку
на додану вартість, алгоритм якого певною мірою
передбачає новий Податковий кодекс.

ВИСНОВКИ
У перспективі податкова політика в Україні і на

далі має бути спрямована на підтримку провідних
підприємств та галузей, що зазнали негативних кри&
зових впливів та змін. Вона має максимально мож&
ливо враховувати сучасні тенденції розвитку соц&
іально&економічних процесів, не копіювати фор&
мально ту чи іншу модель, що застосовується в
інших країнах світу. Одночасно необхідно дотри&
муватися національних та міжнародних стандартів
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бухгалтерськогооблікунаближення податкового і
бухгалтерського обліку та фінансово&економічної
звітності. Також важливим завданням є диферен&
ціація оподаткування великого, середнього і мало&
го бізнесу, зменшення податкового навантаження
на працююче населення, спрощення механізму й
порядку адміністрування податків тощо.
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