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МЕТОДИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Г.Я. Студінська, доктор економічних наук, головний науковий співробітник 

Державний науково-дослідний інститут інформатизації 

та моделювання економіки 

(м. Київ, Україна) 

 

Економічний розвиток національної економіки щільно залежить від вибору стратегії 

цього розвитку, рівня фінансування реалізації стратегії, від інституційних умов, що створені 

в країні для мобілізації внутрішніх фінансових резервів країни, для залучення зовнішніх 

інвестицій, а також від кваліфікаційного рівня персоналу, що є дотичним щодо 

впровадження переліченого. Головна мета державної політики України – посилити її позиції 

на світовій та регіональній арені, що сприятиме підвищенню рівня добробуту населення. 

Проведення послідовної державної політики, спрямованої на європейський та 

євроатлантичний курс, побудова відносин з новими азійськими та близькосхідними 

центрами тяжіння, створення сприятливого бізнес-клімату, розвиток підприємництва та 

підтримка експорту, залучення інвестицій та розвиток ринків капіталу, розвиток 

внутрішнього споживання та інші механізми дадуть змогу посилити позицію країни як 

регіонального суб’єкта та стануть чинниками зростання економіки [1]. 

Для реалізації прийнятої стратегії інноваційного розвитку національної економіки 

наукоємність ВВП країни має складати не менше 2-3 %. Разом з тим, «рівень фінансування 

науки в Україні залишається вкрай низьким, хоча в останні роки має позитивну динаміку в 

поточних цінах», - стверджував міністр освіти і науки України Шкарлет С. під час засідання 

Національної ради з питань розвитку науки і технологій. Водночас з урахуванням індексу 

інфляції обсяг витрат на дослідження та розробки у 2019 році становив лише близько 60% 

від рівня 2013 року. Наукоємність ВВП продовжує неухильно зменшуватися – з 0,70% у 2013 

році до критичних 0,43% у 2019 році, що видно із рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динаміка наукоємності ВВП України, % 

Джерело: складено за [2] 

 

За даними 2019 року, частка обсягу витрат на дослідження у ВВП країн ЄС у 

середньому становила 2,13%. З рис. 1 видно, що динаміка показника наукоємності ВВП 

України має вкрай негативний характер, що не тільки не може забезпечити інноваційний 

розвиток національної економіки, а й не спроможна підтримати її поточний стан. 
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За даними 2017 р., частка обсягу витрат на ДіР у ВВП країн ЄС-28 у середньому 

становила 2,06 %. Більшою за середню вона була у Швеції – 3,40 %, Австрії – 3,16 %, Данії – 

3,05 %, Німеччині – 3,02 %, , Фінляндії – 2,76 %, Бельгії – 2,58 %, Франції – 2,19 % [3]. 

Очевидно, що привабливість української економіки, перш за все, визначається не 

інноваційним випереджальним економічним зростанням, яке передбачено місією Стратегії та 

має спиратися на розвиток людського потенціалу країни, а формується виключно із 

географічного та ресурсного потенціалу, який залишається цікавим для інвестування з боку 

іноземного бізнесу. Прямі іноземні інвестиції дозволяють реалізовувати великі за обсягом 

проекти, а тому залишаються однією із затребуваних форм капіталовкладень для української 

економіки, в більшій мірі – сільського господарства та добувної галузі. Окрім власне 

капіталовкладень очікується надходження нових практик корпоративного управління, що в 

умовах підтримки традиційних радянських підходів в менеджменті є досить актуальним. 

Одним із останніх проектів (початок 2021-2022 рр.) щодо інвестування в українську 

економіку, результати якого ще й досі вивчаються іноземним інвестором із Нової Зеландії, 

передбачена реанімація ряду елеваторів південного регіону України на умовах концесії. Не 

розкриваючи секретів замовника та виконавців цього інвестиційного проекту, зупинимось 

лише на авторській ідеї щодо спрощення прийняття управлінських рішень у закупівлі зерна у 

фермерів. Новизна авторської ідеї полягає у застосуванні математичних методів у 

розрахунку витрат на доставку зерна на елеватор та візуалізації цих процесів для спрощення 

сприйняття локацій закупівлі врожаю, що має економічний сенс, тобто є прибутковими.  

Відповідно до умов інвестиційного проекту завищені ціни закупки зерна у фермерів є 

одним з критеріїв, що здатні вплинути на рішення фермера змінити традиційний для них 

транспортний маршрут. Однак, зміна транспортного плеча доставки зерна може збільшити 

його вартість, що призведе до нівелювання додаткового доходу фермера. У зв'язку з цим, 

необхідно розрахувати коефіцієнт збільшення цінової надбавки, що компенсує додаткові 

витрати фермера, які виникнуть через зміну напрямку і збільшення транспортного плеча. З 

метою спрощення таких розрахунків автором була запропонована формула, що уніфікує такі 

розрахунки та прискорює прийняття рішення щодо можливого транспортного плеча закупки. 

Розрахунок коефіцієнта цінової надбавки К для фермерів, які будуть доставляти пшеницю 

власним транспортом, представлений у формулі 1: 

 

                  (1) 

 

R – витрати палива автомобіля-зерновоза на 100 км; 

R = нормативному, за умови високої якості палива, доріг; R збільшується в залежності 

від технічного стану автомобіля, л/км; 

ΔS – додаткова відстань до елеватора (транспортне плече постачання), км; 

Р – вартість дизельного палива (ДТ), дол. США/л; 

100 – км - для розрахунку питомої витрати палива на S км; 

Dc – додатковий дохід фермера за продаж пшениці, дол. США. 

Додатковий дохід фермера Dc розраховується за формулою (2): 

 

= Q x C, де            (2) 

 

Q – вантажопідйомність авто-зерновозу, тон; 

C – розмір цінової надбавки до ціни закупівлі пшениці у фермера, дол. США; 

C – повинен забезпечувати виконання умов, представлених в системі нерівностей (3): 

 

 , де           (3) 
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Сa – середня ціна закупівлі пшениці, грн/тону; 

Pb – рентабельність, %; 

1 – поправочний коефіцієнт. 

Застосування вказаного поправочного коефіцієнту дозволить оперативно розрахувати 

розмір компенсації додаткових витрат фермера, що може стати вирішальним аргументом на 

користь залучення нового постачальника для замовника інвестиційного проекту. 

Територія закупівлі зерна за підвищену ціну без поправочного коефіцієнту буде 

виглядати, як на рис. 2: 

 

 
 

Рисунок 2 – Площа закупівлі зерна за завищеними цінами без поправочного коефіцієнту 

Джерело: запропоновано автором 

 

Нанесення аналогічних площ закупівлі зерна з урахуванням певної відстані та 

відповідного поправочного коефіцієнту дозволить візуалізувати картину в цілому. 

Прийняття національної економічної стратегії на період до 2030 року, що передбачає 

інноваційні технологічні зміни через залучення інвестицій, передбачає шляхи вирішення 

поточних проблем української економіки та відповідає сучасним світовим тенденціям. Разом 

з тим, привабливість української економіки, перш за все, визначається виключно 

географічним та ресурсним потенціалом, який залишається цікавим для інвестування з боку 

іноземного бізнесу. Прямі іноземні інвестиції залишаються однією із затребуваних форм 

капіталовкладень для сільського господарства та добувної галузі. Математичні методи є 

ефективним інструментом у прискорюванні управлінських рішень. 
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СПРОЩЕНІ ЗАКУПІВЛІ: РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

 

Н.С. Меджибовська, доктор економічних наук, професор  

Одеського національного економічного університету 

(м. Одеса, Україна) 

 

Публічні закупівлі в Україні є однією з найактуальніших тем, які традиційно 

привертають увагу як учасників ринку, так і дослідників, журналістів, громадських 

активістів. Напрямком їх досліджень стають як ефективність проведення державних 

закупівель, так і їх коректність, чесність, відсутність корупційної змови.  

Так, темами дослідження українських вчених стали: теоретичні підходи до 

визначення поняття «публічні закупівлі» [1]; типологізація корупційних ризиків, можливих 

при здійсненні державних закупівель [2]; корупційні прояви у системі публічних закупівель 

та їх класифікація [3]; питання формалізації процедур в системі ProZorro [4]; проблемні 

аспекти державного контролю операцій, пов'язаних з державними закупівлями [5], правове 

регулювання публічних закупівель [6] та ін. 

Починаючи з 2016 року, коли використання електронної системи публічних 

закупівель Prozorro стало обов'язковим для всіх підприємств з державною формою власності, 

залучення всіх зацікавлених сторін до розвитку системи стало рушійним двигуном її 

вдосконалення.  

Одним з результатів таких удосконалень став вступ з 19 квітня 2020 року в дію нової 

редакції Закону "Про публічні закупівлі" [7]. Одним із важливих постулатів цієї редакції 

стало збільшення кількості конкурентних закупівель, в яких постачальники можуть брати 

участь. Справа в тому, що за новою редакцією Закону державні замовники зобов’язані 

проводити процедуру спрощеної закупівлі, що аналогічна допороговій закупівлі, при 

закупівлях вже від 50 тис. грн.  

Раніше замовники, якщо вартість закупівлі була нижча за 200 тис. грн., могли 

проводити або допорогову закупівлю, що є конкурентною процедурою, або укладати прямий 

договір (неконкурентну процедуру) і опублікувати звіт в Prozorro. За новою редакцією 

Закону, закупівлі від 50 тис. грн. замовники мають проводити через новий конкурентний вид 

закупівлі – спрощену закупівлю. За оцінками експертів, впровадження нової процедури 

конкурентної закупівлі має потенціал для значного збільшення ринку для постачальників, 

адже минулого 2019 року більше 300 000 закупівель були саме на суму від 50 тис. грн. до 

порогів [8]. Таким чином, постачальникам стала доступною значна частина закупівель, які 

раніше були недоступними. 

Метою даної роботи є дослідження змін, що відбулися в інфраструктурі публічних 

закупівель зі впровадженням нової редакції Закону "Про публічні закупівлі".  

Для реалізації цієї мети ми використали дані професійного модуля аналітики Prozorro 

за два однакових періоди – до і після впровадження нової редакції: з 19.04.2019р. до 

19.04.2020р. і з 19.04.2020р. до 19.04.2021р. Ці дані було зібрано для основних процедур 

закупівлі, що відповідають зазначеним вище обмеженням по сумі – від 50 до 200 тис. грн. та 

за статусом тендера "завершені закупівлі" і статусом лота "завершено лот закупівлі" [9].  

Нижче наведені основні показники публічних закупівель за названими вище 

критеріями за два послідовних періоди (табл. 1). 

Аналіз даних таблиці 1 показує безумовну корисність впровадження процедури 

спрощений закупівель. Так, за періоди, що аналізуються, частка конкурентних закупівель у 

всіх закупівлях за зазначеними критеріями зросла як по кількості тендерів – з 14,62% до 

59,60%, так и по їх очікуваній вартості – з 15,12% до 62,06%. Відповідно, зменшилась частка 

неконкурентної процедури звітування про укладений договір серед всіх процедур закупівлі. 
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Зросли також показники щодо кількості учасників – 33 686 суб'єктів підприємницької 

діяльності брали участь в спрощених процедурах закупівлі, що значно перевищує кількість 

унікальних учасників, що брали участь в конкурентних закупівлях в обох періодах. 

 

Таблиця 1 – Показники найпоширеніших процедур закупівлі в системі публічних закупівель 

ProZorro на суму 50-200 тис. грн. за два послідовних періоди [9] 

Процедура 

закупівлі 

Частка в 

загальній 

кількості 

тендерів, 

% 

Частка в 

загальній 

сумі 

очікуваної 

вартості, % 

Кількість 

унікальних 

учасників 

Середня 

кількість 

учасників 

Кількість 

цінових 

пропозицій 

Частка в 

загальній 

кількості 

договорів, 

% 

Частка в 

поточній 

сумі 

договорів, 

% 

за період 19.04.2019р. по 19.04.2020р. 

Допорогова 

закупівля 
10,63 10,45 18 441 2,12 91 295 10,56 9,41 

Відкриті 

торги 
3,99 4,67 12 828 2,69 49 335 4,49 4,17 

Всього за 

конкурентним

и 

процедурами 

14,62 15,12 n/a n/a 140 630 15,05 13,59 

Процедура 

звітування 

про 

укладений 

договір 

82,15 81,15 79 018 1,00 0 81,15 82,85 

за період 19.04.2020р. по 19.04.2021р. 

Допорогова 

закупівля 
4,73 4,59 7 762 2,09 21 948 4,75 4,45 

Відкриті 

торги 
7,30 8,54 12 764 2,58 45 873 8,02 8,06 

Спрощена 

процедура 

закупівлі 

47,56 48,93 33 686 1,88 194 492 46,70 46,88 

Всього за 

конкурентни

ми 

процедурами 

59,60 62,06 n/a n/a 262 313 59,47 59,38 

Процедура 

звітування 

про 

укладений 

договір 

18,57 16,95 13 645 1,00 0 18,13 18,18 

 

Зрозуміло, що рівень конкуренції в спрощених закупівлях (середня кількість 

учасників – 1,88) декілька нижче, ніж в інших конкурентних процедурах, що є природним, 

оскільки для їх здійснення достатньо щонайменше одного учасника. Ми вважаємо, що ця 

характеристика є ключовою відмінністю, а для більшості невеликих закупівель – перевагою 

нового виду закупівель. 

Показник кількості цінових пропозицій є ознакою тільки для конкурентних 

закупівель. Позитивним фактом є те, що вже на початку впровадження спрощеної процедури 

кількість цінових пропозицій за нею значно перевищує цей показних за іншими процедурами 

закупівлі. 
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Щодо укладених договорів, загальна картина повторює тенденцію щодо кількості та 

очікуваної вартості проведених тендерів – завдяки впровадженню спрощеної процедури 

частка конкурентних процедур закупівлі значно зросла як в кількісному, так і вартісному 

виразі (15,05% проти 59,47% та 13,59% проти 59,38% відповідно). 

Таким чином, отримані дані дозволяють зробити обґрунтований висновок про 

безумовну корисність впровадження процедури спрощених закупівель для поліпшення 

підприємницького клімату, зниження корупційної складової, і в цілому – підвищення 

ефективності державних закупівель. Щодо напрямків подальших досліджень, нам вважається 

важливим поглиблення аналізу фактологічних даних в цієї предметній сфері. 
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ОЦІНКА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ У КООРДИНАТАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

УКРАЇНИ 

 

О. В. Нікішина, доктор економічних наук, старший науковий співробітник 

О.О. Зеркіна, кандидат економічних наук, доцент 

Н.Й. Чеботарьова, 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України  

(м. Одеса, Україна) 

 

В сучасних умовах економічної нестабільності актуалізується завдання комплексної 

оцінки та управління національною продовольчою безпекою з використанням методичних 

підходів на засадах сталого розвитку. На основі проведеного дослідження виділено три 

головні ознаки до трактування категорії «продовольча безпека» [1]: (1) бажаний стан 

продовольчого ринку; (2) гарантована здатність держави щодо продовольчого забезпечення 
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населення; (3) екологічна складова безпеки. Найпоширенішим є другий підхід, в межах якого 

продовольча безпека інтерпретується як чітко функціонуюча система, що забезпечує всі 

верстви населення продуктами харчування за прийнятими фізіологічними нормами за 

рахунок власного виробництва і раціоналізації необхідного імпорту тих продуктів, для 

виробництва яких немає внутрішніх умов (визначення ФАО) [2]. 

Комплексна оцінка стану продовольчої безпеки нерозривно пов’язана з діагностикою 

впровадження завдань Цілей сталого розвитку (далі – ЦСР), адаптованих до України, 

передусім ЦСР 1 «Подолання бідності», ЦСР 2 «Подолання голоду, розвиток сільського 

господарства», ЦСР 10 «Скорочення нерівності», ЦСР 12 «Відповідальне споживання та 

виробництво». У ході оцінки продовольчої безпеки в координатах сталого розвитку України 

акцентуємо увагу на господарства населення та їх роль у забезпеченні національної 

продовольчої безпеки в умовах нестабільності. 

Група індикаторів, що відображають динаміку впровадження завдань ЦСР 1 

«Подолання бідності» в Україні, узагальнена в табл. 1 [3, 4]. 

 

Таблиця 1 – Динаміка індикаторів для діагностики ЦСР 1 «Подолання бідності» в Україні, % 

Індикатори 
Роки 

Ц
З

*
 

2
0

2
5

р
. Відхилення 

2019р. (+,-) 

від: 

2015 2016 2017 2018 2019 2015  ЦЗ 

1. Частка населення, чиї середньодушові 

еквівалентні сукупні витрати є нижчими 

за фактичний (розрахунковий) 

прожитковий мінімум 

58,3 58,6 47,3 43,2 41,3 20 -17 +21,3 

1.1. Домогосподарства з дітьми 66,5 65,2 55,1 49,9 47,3 20 -19,2 +27,3 

1.2. Домогосподарства без дітей 48,8 50,9 38,1 35,4 34,3 20 -14,5 +14,3 

2.Частка бідних, які охоплені державною 

соціальною підтримкою, в загальній 

чисельності бідного населення 

63,0 70,3 73,6 72,0 57,4 75 -5,6 -17,6 

3. Співвідношення рівнів бідності 

домогосподарств із дітьми та 

домогосподарств без дітей, рази: 

1,5 1,4 1,6 1,5 1,2 1,4 -0,3 -0,2 

3.1. У міській місцевості 1,4 1,4 1,6 1,5 1,2 1,4 -0,2 -0,2 

3.2. У сільській місцевості 1,5 1,5 1,6 1,6 1,3 1,4 -0,2 -0,1 

*ЦЗ - Цільові значення індикаторів 2025 р. [5, с. 15]. 

 

У 2019 р. частка населення, чиї середньодушові еквівалентні сукупні витрати є 

нижчими за фактичний (розрахунковий) прожитковий мінімум, склала 41,3 %, практично 

вдвічі перевищивши цільове значення індикатора 2025 р. (20 %), при цьому його рівень є 

вищим у домогосподарствах з дітьми (47,3 %). Частка бідних, які охоплені державною 

соціальною підтримкою, в загальній чисельності бідного населення України в звітному році 

склала 57,4 %, зменшившись порівняно з 2015 р. на 5,6 в.п., однак не досягла цільового 

орієнтиру 2025 р. (75%). У 2019 р. співвідношення рівнів бідності домогосподарств із дітьми 

та домогосподарств без дітей склало 1,2 рази, у т.ч. в сільській місцевості – 1,3 рази, не 

тільки досягнувши, а й покращивши цільове значення індикатора (див. табл. 1). Відтак, 

значення індикаторів, які характеризують стан виконання завдань 1.1. і 1.2 ЦСР 1 в Україні є 

незадовільними та не відповідають цільовим орієнтирам 2025 р.  

В Україні значною є роль господарств населення у сталому розвитку аграрного 

сектору (табл. 2) [3] та реалізації завдань ЦСР 2 «Подолання голоду, розвиток сільського 

господарства». Частка господарств населення у виробництві сільськогосподарської продукції 
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в 2019 р. склала 33,9 %, у т.ч. 30,1 % в рослинництві та 48,7 % у тваринництві та має 

тенденцію до зниження. 

 

Таблиця 2 – Частка господарств населення у виробництві аграрної продукції в Україні, % 

Продукція 
Роки Зміни 

(+, -) 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Продукція сільського 

господарства, 

 всього, у т.ч.: 

61,6 59,5 51,7 38,4 36,4 37,0 34,8 33,9 -27,7 

1.Продукція 

рослинництва 
50,7 51,4 46,4 33,9 31,9 32,6 30,5 30,1 -20,6 

2. Продукція 

тваринництва 
79,0 73,8 61,2 52,5 52,4 52,0 50,5 48,7 -30,3 

 

Господарства населення спеціалізуються, як правило, на виробництві 

малорентабельної продукції для внутрішніх потреб населення, виконуючи при цьому 

важливу функцію забезпечення національної продовольчої безпеки. Частка сектору у 

виробництві овочевих та плодово-ягідних культур складає 85,3 % і 83,4 %, картоплі – 98,2 %, 

винограду – 60,7 %, молока – 71,8 % [3]. Слід зазначити, що за 20-річний період питома вага 

господарств населення у виробництві продукції рослинництва скоротилася на 20,6 %, 

тваринництва – на 30,3 %, що є наслідком перерозподілу ринкових ніш між суб’єктами 

корпоративного та індивідуального секторів. Проведені дослідження засвідчили нижчий 

рівень цін реалізації товарів домогосподарств порівняно з сільгосппідприємствами, а також 

міграцію доходів до корпоративного сектору аграрного ринку, обумовлюючи необхідність 

розбудови його інфраструктури та створення кооперативів індивідуальних 

товаровиробників, у т.ч. органічних. 

Характерною особливістю аграрного сектору України є вищий рівень 

післязбиральних втрат у сегментах овочевих і плодово-ягідних культур, контрольованих 

господарствами населення, порівняно з індикатором у зерновому сегменті, контрольованому 

великими агропідприємствами (табл. 3).  

 

Таблиця 3 – Динаміка індикаторів втрат продовольства у виробничо-збутових ланцюжках 

(завдання 12.2 ЦСР 12 «Відповідальне споживання та виробництво), % [3] 

Індикатори 

Роки Ц
З

*
 

2
0
2
5
 р

. 

Відхилення 

2019 р. (+, -) 

2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 
 

Від 

2015 

Від 

ЦЗ 

1. Частка втрат у 

виробництві зернових 

культур, % 

1,0 2,0 2,3 2,0 1,8 1,8 1,8 1,0 -0,5 +0,8 

2. Частка втрат у 

виробництві овочів та 

баштанних культур, % 

5,2 9,4 12,3 12,0 10,8 10,6 12,2 7,0 -0,1 +5,2 

3. Частка втрат і витрат 

на корм у виробництві 

плодів, ягід і винограду, 

% 

9,0 7,9 8,6 8,9 9,2 9,4 9,3 Х +0,7 Х 

*ЦЗ - Цільові значення індикаторів [5, с. 93]. 
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Так, у 2019 р. частка втрат у виробництві зернових культур в Україні склала 1,8 %, що 

на 0,8 % вище цільового значення індикатора 2025 р., тоді як частка втрат у виробництві 

овочів та баштанних культур досягла 12,2 %, що на 5,2 % вище рекомендованого рівня. 

Питома вага втрат і витрат на корм у виробництві плодів, ягід і винограду у 2019 р. склала 

9,3 %, збільшившись порівняно з 2015 р. на 0,7 %. Загалом рівень індикаторів втрат 

продовольства у виробничо-збутових ланцюжках перевищує цільове значення індикатора 

2025 р. та є свідченням часткового впровадження завдання 12.2 ЦСР 12 «Відповідальне 

споживання та виробництво», передусім в господарствах населення. Водночас наявна 

позитивна динаміка до скорочення післязбиральних втрат.У 2019 р. фактичне споживання 

населенням України м’яса та м’ясопродуктів склало 75,5 % від цільового значення 

індикатора 2025 р., молока та молочних продуктів – 62,7 %, плодово-ягідних культур – 75,3 

% (табл. 4) [3, 5]. Порівняно з 2015 р. позитивна динаміка змін притаманна споживанню 

м’ясних продуктів і фруктів (на 3,1 і 22,3 в.п. відповідно), негативна – молочним продуктам 

(-2,9 в.п.). 

 

Таблиця 4 – Споживання основних продуктів харчування населенням України, кг/особу 

Продукти 

харчування 

Роки 
ЦЗ* 

2025 

2019 р. у % до: 

2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2015р. 
ЦЗ 

2025р. 

1. М'ясо і 

м’ясопродукти 
39,1 52 50,9 51,4 51,7 52,8 53,6 71 103,1 75,5 

2. Молоко і 

молочні продукти 
225,6 206,4 209,9 209,5 200 197,7 200,5 320 97,1 62,7 

3.Плоди, ягоди та 

виноград (без 

переробки на вино) 

37,1 48 50,9 49,7 52,8 57,8 58,7 78 122,3 75,3 

*ЦЗ - Цільові значення індикаторів 2025 р. [5, с. 21]. 

 

Одним із головних чинників впливу на обсяги споживання продуктів харчування 

домогосподарствами є ціновий, відтак, маємо взаємопов’язаність завдань 2.1. і 2.4. «Знизити 

волатильність цін на продукти харчування» ЦСР 2. У 2019 р. порівняно з 2015 р. рівні 

індексів споживчих цін істотно знизилися за всіма групами продовольчих товарів (окрім 

овочів), водночас вони за більшістю товарних груп перевищили цільовий орієнтир 2025 р. в 

105 %. 

Наслідком значної цінової волатильності на агропродовольчих ринках України та 

перманентного зростання цін на продукти харчування є досить значна частка витрат на 

харчування в сукупних витратах домогосподарств. У 2019 р. даний індикатор склав 48,5 %, 

при цьому у сільській місцевості його рівень (51,4 %) є вищим, ніж у міській (47,1 %). 

Незважаючи на тенденцію до зниження, величина індикатора перевищила цільовий орієнтир 

2025 р. (40 %), що свідчить про часткову реалізацію завдання 1.3 «Підвищити життєстійкість 

соціально вразливих верств населення» ЦСР 1 в державі. 

У 2019 р. співвідношення темпів зростання середньодушових загальних доходів 40 % 

найменш забезпечених та всього населення склало 0,97 %, у т.ч. в сільській місцевості – 0,96 

%; наявна тенденція до скорочення. У звітному році частка сільських домогосподарств, які 

потерпали від позбавлення через незабезпеченість населеного пункту своєчасними 

послугами швидкої медичної допомоги, в Україні досягла 39,2 %, що на 19,2в.п. вище 

цільового значення індикатора 2025 р. Частка сільських домогосподарств, які потерпали від 

позбавлення через відсутність поблизу житла медичної установи, у 2019 р. склала 29,6 %, 

майже вдвічі перевищивши цільовий показник (15 %). Відтак, значення індикаторів, які 

характеризують стан виконання завдань 10.1. і 10.3 ЦСР 10 «Скорочення нерівності», не 
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відповідають цільовим орієнтирам 2025 р., що є свідченням низького ступеня реалізації 

даних завдань в Україні. 
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Сучасний туризм інтегрує практично всі галузі як матеріального, так і 

нематеріального виробництва. Щорічно у світі здійснюється майже мільярд туристичних 

подорожей, завдяки чому туризм є однією із найбільш дохідних галузей економіки [1].  

Виходячи із сказаного, сьогодні розвиток туристичного ринку дає країні певні 

переваги: збільшення грошового потоку, у тому числі іноземної валюти; зростання валового 

національного продукту; отримання додаткових коштів на збереження культурно-історичної 

спадщини; поповнення бюджету через збільшення податкових зборів приймаючого регіону 

та інших надходжень; створення нових робочих місць, тобто збільшення зайнятості 

населення; залучення інвестиційного капіталу, у тому числі іноземного; зростання доходів 

населення; поступовий розвиток інших галузей економіки.  

Це означає, що підвищення туристичного потоку в Україні дасть змогу відродити 

економіку нашої країни. Розвиток сфери туризму та курортів має велике значення для 

України, оскільки може слугувати каталізатором економічного зростання, сприяючи 

надходженню у бюджет країни значних коштів від туристичного бізнесу. Постійний 

розвиток зазначеної сфери зумовлює пожвавлення усіх суспільно-економічних зв’язків, 

розвиток промисловості, торгівлі, науки, економіки, культури і спорту, піднімає рейтинг 

країни та її регіонів. Однак розвиток туризму залежить від великої кількості національних і 

міжнародних соціально-економічних, політичних, культурних і технічних факторів. 

Результативне функціонування туристичних дестинацій та визначення індикаторів їх 

розвитку можливе за умови відповідності таким основним вимогам, як економічна 
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ефективність, екологічна стійкість, соціальна забезпеченість, культурно-історична 

збереженість, розвинутість інфраструктури та ін. 

Однією з головних ознак світового туризму на сучасному етапі є його сталий 

розвиток. Сьогодні розуміння сталого розвитку у туристичній галузі все більше набуває 

комплексного усвідомлення єдності екологічних, соціальних, політичних та економічних 

проблем. Туристичний сектор економіки України в останні роки також демонструє позитивні 

зміни і стійку динаміку окремих показників [2-6].  

Проте, за умов наявності різноманітних і багатих рекреаційно-туристичних ресурсів, 

які виступають одним з чинників сталого розвитку туризму, в нашій країні спостерігається 

критично низький рівень освоєння, експлуатації та віддачі рекреаційно-туристичного 

потенціалу у порівнянні з іншими туристичними країнами, зокрема Європи. Крім того, у 

багатьох українських регіонах загострюється ситуація, коли ще не організувавши по-

справжньому туристичний бізнес, насамперед через забруднення знищується основа його 

розвитку – природне середовище, базис розвитку туристичного бізнесу, який, у першу чергу, 

залежить від якості довкілля і природного різноманіття. Тому подолання наявних негативних 

тенденцій, створення системних та комплексних передумов для сталого розвитку туризму 

має стати одним з пріоритетних напрямів забезпечення сталого розвитку дестинацій та 

країни в цілому. 

Туристична індустрія має великий потенціал, який дозволяє внести конструктивний 

вклад у стійкий розвиток країн та регіонів, сприяти досягненню екологічної та соціальної 

стійкості. Такі вчені, як В. Ісаєнко, К. Ніколаєв, К. Бабікова, Г. Білявський, І. Смирнов у 

своїй праці «Стратегія сталого розвитку (туристична галузь)» розглядають 5 груп 

індикаторів, які використовуються в стратегії збалансованого розвитку туризму: обсяг 

туризму; рівень задоволення відвідувачів; якість діяльності туристичних закладів та рівень 

задоволення туристичних потреб; реакція громади; вплив на довкілля [4]. 

Сталий розвиток туризму та курортів в Херсонській області можливий за умови 

виникнення рівноваги між збереженням природних та історико-культурних ресурсів, 

економічними інтересами, соціальними потребами і розвитком туризму і курортів, а також за 

умови створення сприятливих умов для формування якісного туристичного продукту 

названої дестинації (дестинаціями називають привабливі для туристів та рекреантів об’єкти, 

які, будучи містом, регіоном чи всією країною, пропонують повний набір послуг – атракції, 

перевезення, проживання, харчування, а також відповідну інфраструктуру). 

Якщо розглядати вцілому, то для формування та розвитку туристичних дестинацій 

Україна володіє значним потенціалом, а саме розмаїтним природним ландшафтом, 

сприятливими кліматичними умовами, значними сакральними і техногенними атракціями, 

культурно-історичними особливостями, багатими бальнеологічними ресурсами та інше. 

Існує цілий ряд сприятливих умов для розвитку туристичної галузі Херсонської 

області, а саме [7]: вигідне географічне розташування між Азово-Чорноморським басейном 

та басейном ріки Дніпро; розвинена транспортна інфраструктура: розгалужена мережа 

автодоріг загальнодержавного та місцевого значення, залізнична мережа, наявність 

аеропорту та водних артерій; розвинена система вищих навчальних закладів та закладів 

професійно-технічної освіти, значний науковий потенціал, кваліфіковані кадри і висока 

економічна активність мешканців вказаної дестинації; наявність високопродуктивних 

земельних ресурсів, висока аграрна культура і хороша база для розвитку харчової 

промисловості; природно-кліматичні умови і бальнеологічні ресурси, які створюють 

конкурентні переваги для розвитку об’єктів рекреації; величезний потенціал для розвитку 

туризму та відпочинку; конкурентні ціни на виробничі площі та нерухомість під інвестиції; 

досить розвинена ринкова інфраструктура та інфраструктура сприяння розвитку бізнесу. 

Херсонська дестинація – край заповідних територій, де розташовано близько 80 

об’єктів природно-заповідного фонду, два з чотирьох біосферних заповідників України – 

Чорноморський (він вважається найбільшим за площею заповідником України, який є 
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природним еталоном водно-болотних угідь північного Причорномор'я) та Асканія-Нова (на 

сьогоднішній день площа природного оазису складає 33 тисячі гектарів, третина з яких – 

абсолютно заповідна степова зона, якої ніколи не торкався плуг), які входять до всесвітньої 

мережі природних територій, що охороняються ЮНЕСКО. Крім того область має п’ять 

національних природних парків: «Азово-Сиваський», «Олешківські піски», 

«Джарилгацький», «Нижньодніпровський» та «Кам’янська Січ» (наразі перебуває в процесі 

створення). Вцілому об’єкти природно-заповідного фонду Херсонщини займають 15,9% від 

площі всієї території області (4 520,3 квадратних кілометри із 28 461 квадратних кілометрів), 

із них 3 998,6 квадратних кілометри – загальнодержавного значення. 

За своїми кліматичними умовами Херсонщина належить до помірно-

континентального кліматичного поясу. Клімат на курортах області м'який, сприятливий для 

гарного відпочинку. Зими в області малосніжні, з мінливою погодою, а літо – посушливе й 

спекотне. Морські бризи освіжають і дарують прохолоду, а близькість моря й лиманів 

роблять вологість повітря оптимальною для відпочинку й оздоровлення організму. 

Купальний сезон на курортах Херсонщини, в середньому, починається наприкінці травня й 

триває до середини вересня. Температура води в Чорному морі у берегів Херсонської області 

в плині всього літа тримається, за сприятливих течії та вітру, не нижче 25 градусів тепла. А 

наявність піщаних пляжів та спекотного сонця сприяє попиту на рекреацію. 

Якщо звернути увагу на узбережжя Азовського моря, особливо на Арабатську 

Стрілку, температура води в зазначений вище період дещо вища (може прогріватися до 30 – 

31 градусів – біля берегів). А відсутність сильних штормів та не дуже глибоке море між 

пісочними косами сприяє розвитку дитячого відпочинку.  

Часті степові вітри допомагають комфортно пережити літню спеку. Кількість опадів 

на означеній території в літній період незначна, проте значна кількість сонячних днів в літній 

період – 23 дні в червні, 25 в липні і 27 в серпні. Розважальна інфраструктура Арабатської 

Стрілки представлена аквапарком, дельфінарієм, сафарі-парком, страусовою фермою, є 

школа віндсерфінгу та інше.  

Курорти Херсонської області – це не тільки можливість відпочити, але і зміцнити 

імунітет та оздоровитися. Степове різнотрав'я змішується з вологим морським повітрям, 

утворюючи унікальний коктейль корисних мікроелементів, що благотворно впливає на 

дихальну, нервову і серцево-судинну системи. 

Лимани і озера Азовського моря багаті цілющими грязями, склад яких можна 

порівняти з уславленими грязями Мертвого моря. Зміст мінеральних і органічних речовин, 

сульфатів і сульфідів благотворно впливає на організм, і особливо на шкіру. Лікуванню 

піддаються захворювання репродуктивної системи, псоріаз і екзема.  

Також на азовських курортах є термальні джерела. Йодо-бромні термальні джерела на 

Арабатській Стрілці покращують метаболізм і допомагають при захворюваннях щитовидної 

залози, систем кровообігу і травлення. Оздоровитися можна і на гліцериновому озері. 

Рожеве Лемурійське озеро (українське мертве море) по праву можна вважати одним з 

чудес світу (розташоване у Чаплинському районі). Завдяки дивовижному ландшафту, 

незвичайній воді ніжно рожевого кольору, білому соляному берегу і унікальному цілющому 

складу грязей цієї водойми.  

Єдина в Європі пустеля – Олешківські піски – унікальний природний об’єкт, який не 

має аналогів не тільки в Україні, але й в усій Європі. Не кожен регіон може похвалитися і 

такими мальовничими плавнями, які є в дельті Дніпра та іншими туристичними ресурсами. 

Херсонська область також може привернути увагу любителів старовини своєю 

багатою історичною спадщиною. В області більше 5 тисяч об’єктів історико-культурної 

спадщини (легендарні Кам’янська та Олешківська Січі, скіфські кургани, античні городища, 

залишки турецьких укріплень, козацькі хрести, чисельні храми і т.д.). 

Наявність унікальних туристичних ресурсів та вдале географічне розташування 

сприяє збільшенню туристичних потоків зазначеної дестинації. За даними відділу 
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координації та моніторингу доходів бюджету Головного управління ДПС у Херсонській 

області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі зазначається, що всього за перше 

півріччя 2021 року від приймання туристів скарбниця регіону отримали 792,5 тис. грн. [8]. 

Як порівняня з аналогічним періодом минулого року, сплачена сума зросла на 252,3 тис. грн., 

або на 46,7%. Зокрема, суб'єкти господарювання (підприємства) спрямували до бюджетів 

379,1 тис. грн., громадяни – 413,4 тис. гривень. Так, до міської скарбниці Херсона 

перераховано 403,8 тис. грн., генічеські власники готелів, пансіонатів та інших об'єктів 

сплатили до бюджету 121,1 тис. грн., новокаховські – 58,2 тис. грн, бехтерські – 56,1 тис. 

грн., асканійські – 28,7 тис. грн., лазурненські – 27,9 тис. грн. 

Щоб забезпечити подальший розвиток туризму і курортів названої дестинації попри 

все потрібно зберегти та розвивати туристичні ресурси. Виходячи з цього важливість сталого 

розвитку туристичної галузі підтверджується тим фактом, що розвиток туристичної індустрії 

залежить насамперед від якості навколишнього середовища та його розмаїття. Не менш 

важливим є також історико-культурний потенціал регіону, можливість його відтворення і 

збереження. Отже, можна виділити такі основні аспекти сталого розвитку туризму в 

Херсонській області, які потребують подальшого дослідження: природоохоронний аспект – 

процес раціонального використання природних ресурсів для туристично-рекреаційних 

потреб; культурний аспект – збереження, відновлення і реконструкція наявної історико-

культурної спадщини даної території; економічний – розвиток туристичної інфраструктури 

регіону, підвищення рівня зайнятості населення даної території в туристичній галузі; 

соціальний – задоволення потреб у рекреації і туризмі. 

Подальше дослідження проблеми рекреаційно-туристичного природокористування є 

особливо актуальним для Херсонської дестинації, де ресурсні можливості території 

використовуються недостатньо і переважно екстенсивно (наприклад, Херсонська область має 

приблизно 15,5% усіх українських морських пляжів, а приймає тільки 5% рекреантів, які 

відпочивають на морському узбережжі), часто не приділяється належна увага збереженню 

навколишнього середовища. 

Херсонська область має значний природний рекреаційно-туристичний потенціал, який 

здатний задовольнити різноманітні потреби як вітчизняних, так й іноземних туристів. Проте, 

маючи значні природні ресурси, Херсонська область не використовує їх належним чином для 

розвитку туристичного сектора економіки. Одним зі шляхів вирішення проблем в 

Херсонській області і в Україні загалом є використання Стратегії сталого розвитку. 
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МИТНИЙ ОБЛІК СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

В. В. Пасенко, кандидат економічних наук, доцент,  

Черкаський державний технологічний університет 

(м. Черкаси, Україна) 

 

В останні роки все більшого значення набуває питання формування інструментів 

економічного забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання. І такий розвиток 

залежить не тільки від прибутковості підприємства, а й від його місця на ринку товарів, 

праці та капіталу. Таким чином, з метою розширення можливостей підприємства, власники 

намагаються забезпечити динамічний розвиток власної справи, за рахунок виходу на 

міжнародний ринок. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності (далі – ЗЕД) діяльності, які 

проводять операції з товарами, пов’язані з перетином митного кордону, зобов’язані стати на 

облік в органах митної служби. У таких умовах важливим постає питання взяття на облік 

суб’єктів ЗЕД у митному органі.  

У сфері експортно-імпортних операцій свої дослідження проводили Кадуріна Л.О., 

Стрєльнікова М.С., Жиглей І.В., Степаненко О.І., Лукашова І.О., Степаненко О.І., Гуцаленко 

Л.В., Корягін М.В. та ін. 

Відповідно до ст. 455 Митного кодексу [1] та Порядку № 552 від 15.06.15 р. (у 

редакції від 29.04.21р.), обліку в митному органі підлягають суб’єкти ЗЕД діяльності, які 

знаходяться в зоні діяльності митного органу незалежно від форми власності [3]. 

Взяття на облік суб’єкта, який займається зовнішньоекономічною діяльністю, 

відбувається одноразово. Існує два випадки, за яких митні органи беруть суб’єкт ЗЕД на 

облік. У першому випадку, керівник звертається до відповідного митного органу, як у 

паперовому так і в електронному вигляді, з проханням взяти його підприємство на облік. У 

другому випадку, при першому здійсненні таким підприємством операції з товарами, 

контроль за якими покладено на митні органи. 

Як правило, підприємство стає на облік відповідно до його місцезнаходження, яке 

зазначається у виписі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців.  

З метою взяття на облік суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, необхідно подати 

Заяву про взяття на облік особи, яка здійснює операції з товарами (форма № 1-ЗЕД). За 

даними, які наведені у Заяві, митний орган оформлює запит (в електронному вигляді) про 

відомості про суб’єкта господарювання з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань [3]. 

Заява про взяття на облік (форма № 1-ЗЕД) може подаватися в паперовій формі або у 

вигляді електронного документа засобами електронного зв’язку на адресу Держмитслужби з 

обов’язковим накладанням кваліфікованого електронного підпису керівника або фізичної 

особи-підприємця. Заяву необхідно подавати в «Особистому кабінеті» вебпорталу «Єдине 

вікно» на адресу Інформційного порталу ДФС. 

Митний орган не пізніше наступного робочого дня після подання заяви інформує 

суб’єкта ЗЕД про взяття його на облік і повідомляє його обліковий номер шляхом видання 

або направлення поштою витягу з Реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами. 

Обліковий номер є дійсним на всій території України і не може бути присвоєний іншому 

суб’єкту господарської діяльності. 

Проте, якщо форма № 1-ЗЕД складена з порушенням вимог або відомості не 

відповідають даним Державного реєстру – заява повертається суб’єкту господарювання на 

доопрацювання. Після виправлення помилок, суб’єкт ЗЕД може подати її повторно.  

Після того, як підприємство буде взяте на облік у митних органах, йому присвоюється 

обліковий номер. Такий номер є індивідуальним, оскільки в ньому зашифровується: код 
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митного органу, порядковий номер вантажного відділу, останні дві цифри року обліку в 

митному органі та порядковий номер облікової картки.  

Якщо суб’єкт ЗЕД ліквідується, то відповідно він буде виключений з поточної 

електронної бази даних, однак інформація про нього буде збережена у архіві такої бази. У 

справах митного органу документи ліквідованого підприємства зберігаються протягом року з 

дати виключення з поточного реєстру, після чого вони направляться до архіву митниці, де 

зберігаються ще 5 років. 

При зміні в даних суб’єкт ЗЕД зобов’язаний звернутися в органи митної служби та 

повідомити зміни в заяві (форма № 1-ЗЕД), подавши її особисто або надіславши засобами 

електронного зв’язку. Приймання та обробка заяви здійснюється аналогічно процедурі взяття 

на облік, відповідно розділу ІV Порядку №552. 

У випадку прийняття суб’єктом ЗЕД рішення про припинення діяльності, пов’язаної зі 

здійсненням операцій з товарами або ж держреєстрації припинення підприємницької 

діяльності - суб’єкт ЗЕД підлягає зняттю з обліку. Щодо факту зняття з обліку та анулювання 

облікового номера суб’єкта ЗЕД митний орган інформує у вигляді надання Витягу, що 

направляється на електронну адресу підприємства протягом 3 днів. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що протягом останніх двох років значно 

лібералізовано та спрощено нормативно-правові акти у сфері ЗЕД, що сприяє сталому 

економічному розвитку суб’єктів господарювання. Основними складовими інструментів 

сталого розвитку є: дотримання економічних законів розвитку, збалансований розвиток 

виробничого потенціалу, оптимізація умов щодо інтеграції з Європейським Союзом. 
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Наразі терміну "мобінг" не існує в українському законодавстві, але розглядаються 

законопроекти, оскільки проблема існує і вимагає юридичного супроводження. У всьому 

світі булінг на робочому місці або мобінг відомий під назвою в юридичному плані: 

Австралія - булінг на робочому місці, Італія - мобінг, США - булінг на робочому місці тощо. 

У сучасному світі гостро підіймають проблему психологічного насилля працівників 

під час виконання трудових обов’язків. Не зважаючи на те, що людство живе в епоху 

толерантності та взаємоповаги, у трудових відносинах нерідко можна спостерігати 

моральних терор та емоційний пресинг зі сторони керівника або навіть колег. Дані негативні 

явища включає поняття «мобінг».  
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Мобінг – форма психологічного насилля, що набуває форму цькування працівника в 

колективі, ціллю якого є звільнення. Мобінг може бути у формі залякувань та утисків, 

нападків та образ співробітника в колективі протягом тривалого часу. Дане поняття включає 

негативні висловлювання і необґрунтовану критику, соціальну ізоляцію і поширення 

завідомо неправдивої інформації, моральний пресинг і навіть фізичний вплив. Останній 

різновид мобінгу має назву «булінг», що несе загрозу не тільки емоційному здоров’ю 

працівника, а і фізичному. Вперше це поняття запропонував шведський учений Хайнц 

Лейманн і описав його як психологічний терор, що включає систематично повторюване 

вороже й неетичне поводження одного або кількох людей, спрямоване проти іншої людини 

[4]. 

Знущання, домагання і дискримінація на робочому місці може вплинути на моральний 

дух персоналу, викликати стрес і вплинути на здоров'я співробітників, безумовно збільшить 

плинність кадрів, вплине на продуктивність і прибуток та завдасть шкоди репутації 

організації, а також репутації людини, поведінка якого ставиться під сумнів. 

Прояви мобінгу можна зустріти в переважній більшості трудових колективів: 

образливі слова, підвищення тону, ігнорування, непристойні жарти або коментарі, плітки, 

небажання надавати інформацію, цькування перед колективом, надмірна прискіпливість до 

виконаної роботи, бойкоти. Відомі також і більш жорсткі прояви мобінгу, серед яких можна 

виділити пошкодження майна працівника, фізичні ушкодження, переслідування у неробочі 

години. За статистикою, у країнах Західної Європи мобінгу зазнають майже 20% 

працівників. Нещодавнє британське дослідження, у якому прийняло участь 5388 

співробітників з приватного, громадського, а також добровільного сектора, показало, що 

один з десяти співробітників стали жертвами мобінгу за останні шість місяців і 24,7% - 

протягом останніх п'яти років; 46,5% - стали свідками знущань, що відбуваються в той же 

період часу. Можна відмітити, що найвищий рівень знущань спостерігається серед 

співробітників тюремної служби, пошти і телекомунікації, у військовій справі, а також шкіл. 

Дані результати були отримані лише від офіційних джерел, тому можна припустити, що 

насправді процент є вищим. Також необхідно прийняти до уваги, що більшість працівників 

замовчують свій досвід негативного психологічного тиску або, звільняючись, не вказують 

справжню причину.  

Наразі проблема мобінгу піднялась суспільством досить гостро, тому на 

законодавчому рівні її обумовили законом. З метою попередження та ліквідації наслідків 

прояву мобінгу, держави-члени Європейського Союзу обрали різні підходи і методи. В 

цілому, досвід держав-членів Європейського Союзу можна спостерігати в двох типах 

практики: прийняття спеціальних законів, що регулюють мобінг на робочому місці, 

наприклад, у Франції, Бельгії та Швеції; застосування діючого законодавства (найчастіше 

закон про заборону дискримінації) у випадках мобінгу (Ірландія, Великобританія, Італія, 

Данія та Німеччина). 

Психологічне насилля є досить небезпечним явищем, оскільки викликає низку 

наслідків, які негативно впливають на людину, до якої використовується це явище, та на весь 

колектив, у якому можна його спостерігати. Психологічне насильство - це дуже небезпечне 

явище, оскільки воно спричиняє ряд наслідків, які негативно впливають на людину, яка стала 

жертвою та на колектив, у якому існує це явище. У 1998 році Міжнародною організацією 

праці (ILO) проблема негативного психологічного впливу на працівника за ступенем загрози 

для людини була прирівняна до зґвалтування та вбивства людини.  

Роботодавці несуть відповідальність за те, щоб створити комунікації на високому 

морально-етичному рівні, що прийнято світовим бізнес-середовищем як репутаційної 

складової існування. Створення на робочому місці культури, в якій поважають всіх людей і 

впровадження відповідної політики може частково виправдати відповідальність роботодавця 

в разі неналежної поведінки. Роботодавці повинні пам'ятати, що словесні нападки, які 

турбують або завдають шкоди працівнику, можуть бути настільки ж значними, як і фізичні 
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погрози або напад. Роботодавці повинні забезпечувати здоров'я і безпеку працівників на 

робочому місці, наскільки це практично можливо. Співробітники повинні виявляти розумну 

турботу про своє здоров'я і безпеку та стежити за тим, щоб їх дії або бездіяльність не чинили 

негативного впливу на здоров'я і безпеку інших людей. 

Види переслідування і залякування можуть варіюватися від небажаних зауважень і 

постійної необґрунтованої критики до небажаного фізичного контакту і крику. Одержувачі 

такого комунікаційного контакту з більшою ймовірністю отримають занепокоєння, стрес і 

втрату впевненості. Знущання, утиски і дискримінація на робочому місці не тільки завдають 

психологічної шкоди співробітникам, а й істотно можуть вплинути на репутацію вашої 

організації особливо за допомогою низки сайтів та соціальних груп «чорних списків 

роботодавців». Особливий акцент робиться на такі обтяжуючі обставини, як мобінг щодо 

вразливих груп громадян: одиноких матерів (батьків) або осіб, які опікуються дитиною до 14 

років або дитиною - інвалідом, неповнолітніми, вагітними жінками, інвалідами, внутрішньо 

переміщеними особами… 

Наслідуючи досвід європейських країн, в Україні передбачено імплементацію 

європейського законодавства, внесення змін до Кодексу законів про працю України, Закону 

України «Про зайнятість населення» та Закону України «Про колективні договори». 

Законопроектом № 7005 в Кодексі законів про працю України пропонується встановити, що 

власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа 

зобов'язується протидіяти мобінгу як негативного явища в службово-трудових відносинах. 

Крім того, депутати пропонують вважати мобінг грубим порушенням законодавства про 

працю і у відповідній статті 172 Кримінального кодексу України встановити склад злочину у 

вигляді систематичного порушення прав працівника шляхом застосування психологічного 

насильства та інших елементів мобінгу. Санкція даної частини статті передбачає покарання у 

вигляді штрафу від 2000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або 

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 

років, або у вигляді виправних робіт на строк до двох років[1]. 

Проблема протистояння індивіда та групи в міжособистісних стосунках залишається 

актуальною і по сей день. Не можна уявити колектив, у якому не виникали конфліктні 

ситуації. Проте коли конфлікт набуває ознак мобінгу, треба проаналізувати ситуацію та 

знайти шляхи її вирішення. Є значна кількість причин психологічного насильства на 

робочому місці. Це означає, що стати жертвою може кожен співробітник, який із будь-яких 

причин не сподобався керівнику або решті колективу. Окрім цього, жертвами подібних 

гонінь може бути працівник, якщо він не дотримується негласних правил колективу. Саме 

такі люди швидко потрапляють у групу ризику [5]. Жертвою мобінга може стати і молодий 

фахівець, і професіонал зі стажем, і жінка передпенсійного віку. При цьому мобінг в 

організації можливий як по вертикалі (керівник - підлеглий), так і по горизонталі 

(працівники одного рангу). Якщо підлеглого тероризує начальник, такий прояв мобінга часто 

називають босинг. Близько третини випадків мобінга - це саме босинг, націлений на 

ізоляцію, відсторонення і, врешті-решт, виживання співробітника. Однак іноді можна 

спостерігати і мобінг підлеглими свого керівника. Зазвичай це відбувається у випадках, коли 

керівник очевидно менш компетентний в професійних питаннях і не є лідером для своїх 

співробітників. Також необхідно враховувати, що мобінг може бути свідомий (навмисний) і 

несвідомий (стихійний) (рис.1).  

Процес виживання містить можна розподілити на п’ять фаз: перша – наявність 

тривалого і невирішеного конфлікту; друга – агресивні дії та ворожі відносини; третя – до 

конфлікту притягується керівництво та інші співробітники, переслідуваний піддається 

наклепу; четверта – працівник відзолюється від колективі, остання фаза – звільнення [2]. 

Постійний психологічний тиск в трудовій сфері неминуче призводить до негативних 

наслідків для фізичного здоров'я та психічного стану людини. Наслідком мобінгу може бути 

стрес (76% випадків), головний біль (56%), сумніви, сором і почуття провини (39%), почуття 
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відстороненості (40%). Крім того, цькування на роботі призводить до нічних кошмарів (у 

48% людей), безсонні (72%) і неуважності (70%), параної (61%). У 35% опитаних значно 

змінюється вага тіла. До того ж в 28% випадків пресинг на робочому місці провокує 

зловживання алкоголем, сигаретами та медикаментами. Було підраховано, що близько 10-

15% від загальної кількості самогубств в Швеції щороку займають жертви мобінгу [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Види мобінгу 

 

Медичні дослідження показали, що мобінг на роботі призводить до сильних фізичних 

і психічних травм. Співробітника терзають сумніви і посилюється страх. В результаті 

працівник стає психологічно нестабільним, він витрачає всю енергію на те, щоб постійно 

доводити колективу свою професійну і соціальну спроможність. У випадку якщо мобінг 

посилюється, то у людини з'являються психосоматичні симптоми - мігрені, застуди, 

порушення концентрації, безсоння, порушення кровообігу. 

Наслідки мобінгу є настільки згубними, бо вони виснажують людей і знижують їхню 

самооцінку за рахунок ефекту накопичення невеликих, принизливих дій. Систематичне 

приниження набагато страшніше, ніж поодинокі випадки мобінгу, людина не може 

витримати постійне знущання.  

Крім того, шкідливий вплив мобінгу поширюється не тільки на його жертви, а й на 

членів сімей, друзів, які дивляться або навіть просто чують про ці анормальних інциденти. 

Мобінг веде до збільшення плинності кадрів, прогулів, зниження прихильності до роботи, 

неуважність і порушення індивідуальної роботи, зниження репутації організації, що може 

коштувати потенційних співробітників і довіри інвесторів. 

Керівник підприємства, установи, організації повинен володіти обстановкою, яка 

склалася в колективі, не допускати випадків мобінгу та самому не вдаватися до цькування. 

Проведення ефективної роботи щодо вивчення мобінгу у підрозділі потребує всебічного 

аналізу цього явища. Цілком очевидно, що така робота вимагає від керівника відповідних 

знань, вмінь і навичок. Вивчення керівником вияву мобінгу серед підлеглих передбачає збір 

та отримання відповідною посадовою особою (прямим начальником) ґрунтовної інформації 

про мобінг і його учасників [6]. Окрім цього, керівник повинен добре орієнтуватися в 

соціально-психологічному кліматі підрозділу, тобто виявляти ініціаторів мобінгу, його 

жертв, пасивних (вимушених) учасників, передумови його виникнення у підлеглому 

підрозділі, наслідки для ініціатора та жертви. 

Отже, мобінг є дуже складним і небезпечним явищем у трудових колективах. Аби 

недопустити розвиток і подальше поширення мобінгу, важливим є запровадження 

інструментів його регулювання на законодавчому рівні. Наразі ж в Україні тільки 

розпочинається процес запровадження механізмів протидії психологічному тиску на 

робочому місці, і його подальший розвиток саме в нормативно-правових рамках об’єктивно 

сприятиме захисту як найманих працівників, так і роботодавців, підтриманню здорового 

соціально-психологічного клімату в колективах та ефективній діяльності підприємств в 
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цілому. Менеджмент повинен забезпечити достатню кількість висхідних, низхідних і 

горизонтальних комунікацій в формі опитувань працівників, системи збору пропозицій, 

політики відкритих дверей, груп в соціальних мережах, направлених на попередження 

подібних конфліктів. Потрібне зрозуміння того, що у світі відбувається зміна якості 

глобального економічного зростання, направленого на поступове покращення соціальних 

умов, перехід до більш справедливого співіснування власників бізнесу, найманих 

працівників та державних органів. 
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ МОЖЛИВИЙ ЛИШЕ ЗА УМОВИ 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

П.Я. Калита, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, 

Українська асоціація досконалості та якості 

(м. Київ, Україна) 

 

Фактичний стан Украіни, зокрема її економіки, загальновідомий і не потребує 

коментарів. Одним словом його можна охарактеризувати, як незадовільний. Вже 

неодноразово уряд України намагається виправити ситуацію, але не досягає бажаних 

результатів. Практично нічого не змінили на краще і проголошені реформи. 

Для відродження країни Президент України у 2019 р. видав черговий обнадійливий 

указ, на цей раз під номером 722/2019, що визначає перелік Цілей сталого розвитку ООН, 

адаптованих до умов України, на період до 2030 р. А Кабінет Міністрів Украіни, в свою 

чергу, в 2020 р. для забезпечення сталого розвитку схвалив Концепцію реалізації державної 

політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 

2030 р., що базується на Принципах соціальної відповідальності ООН. 

З'явилась приваблива перспектива. Але одночасно постало питання: чи достатньо 

тільки визначити Цілі і Принципи, щоб відродити Україну та перетворити іі із 

слаборозвиненоі країни на таку, що стало розвивається? На нашу думку навряд чи. Цілі і 

Принципи – це, як та «золота парочка», де Цілі орієнтують, куди треба рухатись для 

досягнення успіху, а Принципи підказують, яким треба стати, щоб бути спроможним 

досягати великих Цілей. Орієнтація на Цілі та дотримання Принципів дозволяє організації 

наближати свою організаційну (корпоративну, ділову) культуру до рівня, який притаманний 

кращим компаніям світу. Але недостає механізму (двигуна), який забезпечував би не 

"показушні картинки", а реальний щоденний масовий рух до встановлених Цілей при 

наближенні до відповідності проголошеним Принципам. Пошук, аналіз та обгрунтування 

такого механізму є актуальним. І це є основною метою даного досдідження. 

Серед багатьох думок світових лідерів, пов`язаних з розвитком суспільства, виділимо 

бачення, яке, на наш погляд, найбільше відповідає зазначеній проблемі. "Не існує країн 

слаборозвинених, є тільки погано керовані" - стверджує один з найвідоміших і 

найвпливовіших теоретиків і гуру сучасності у сфері менеджменту Пітер Друкер. Це 

твердження базується на розумінні, що усі наші успіхи і негаразди є відзеркаленням 

управлінських рішень, які ми приймаємо (або не приймаємо) і втілюємо у життя.  

На сьогодні у світовій практиці широко застосовуються одночасно три терміни: 

управління, керівництво (руководство – рус.) та менеджмент. Як же вони співвідносяться 

між собою? Управління - це методи та види діяльності оперативного характеру, що 

використовуються для виконання встановлених вимог (міжнародний стандарт ISO 8402-86 та 

ISO 8402-94). У стандарті ISO 9000:2000, який замінив ISO 8402-94, та наступних ISO 9000, 

зокрема ISO 9000:2015, управління якістю визначено, як частина менеджменту якості, 

спрямована на виконання вимог до якості (п. 3.3.7.), та відображено у циклі Демінга: плануй; 

роби; перевіряй; впливай (ISO 9001:2015). Слід зазначити, що в умовах тотального дефіциту 

для існування організацій самого управління було більш-менш достатньо. 

На відміну від управління, керівництво - це діяльність стратегічного характеру, 

властива керівникам вищого рівня. Саме тут формуються місія, бачення, політики, цінності, 

стратегічні цілі, моделі управління тощо. Те, що певною мірою складає організаційну 

культуру. Ще й зараз інколи можна почути: "Під керівництвом лідера організації ми досягли 

відповідних результатів". 

Зважаючи, що в умовах загострення конкурентної боротьби поряд з управлінням все 

більшого значення набуває діяльність з керівництва, останнім часом на практиці все частіше 

застосовується ще один термін - менеджмент, який згідно з міжнародним стандартом ISO 
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9000:2015, п. 3.3.3 є "скоординованою діяльністю з керівництва та управління організацією". 

Тобто термін менеджмент поєднує в собі одночасно і стратегічне керівництво, і оперативне 

управління, які в сучасних умовах тільки у взаємодії спроможні забезпечити досягнення 

високих цілей. При цьому, під організацією тут розуміють, як бізнесові, так і публічні 

утворення, зокрема органи влади. 

Зважаючи, що термін "менеджмент" є найбільш сучасним, повним і універсальним, 

буде правильніше згадану раніше "формулу" викласти наступним чином: "Сталий розвиток 

України можливий лише за умови удосконалення менеджменту". Тут маються на увазі 

системи менеджменту. І не тільки системи менеджменту органів влади, але й переважної 

більшості інших організацій публічного сектору і бізнесу. 

В умовах глобальної економіки і жорсткої конкуренції конкурентоспроможність 

забезпечується вже не стільки якістю продукції, скільки досконалістю систем менеджменту. 

А ціна конкретних управлінських рішень інколи буває дуже високою. Саме тому в 

розвинених країнах і просунутих компаніях значна увага приділялась і приділяється 

удосконаленню менеджменту. І сьогодні управлінські рішення тут формуються і 

приймаються в сучасних цілісних збалансованих системах менеджменту, які забезпечують 

можливість швидше і адекватніше реагувати на ситуації, раніше за інших відчувати потребу 

в удосконаленні та приймати і реалізовувати узгоджені ефективні управлінські рішення. 

Удосконаленню систем менеджменту в світовому масштабі сприяють міжнародні 

стандарти та моделі досконалості, які розповсюджують кращу практику у цій сфері та 

систематично актуалізуються. В той же час, найбільш прогресивні компанії завжди шукали 

нові оригінальні підходи і рішення (6 сигм, ощадливе виробництво тощо), щоб обходити 

конкурентів і бути світовими лідерами. Але з часом і ці підходи ставали загально відомими і 

поширювались по всьому світу. Так продовжується вже понад пів століття. 

Але, через 4-у промислову революцію, яка постійно прогресує, сьогодні всіх набутих 

раніше досягнень стало вже замало для гарантованого успіху на глобалізованому ринку. Все 

складніше боротися за споживачів та утримувати власних працівників. Загостритрилась 

необхідність вибудовувати оточуюче середовище, в якому було би можливо стало 

розвиватись. А отже, удосконаленню систем менеджменту в світі вимушені приділяти все 

більше і більше уваги. 

На думку загальновизнаних світових гуру, менеджмент майбутнього має служити 

найвищим цілям і концентруватися на вирішенні соціально значущих, благородних завдань. 

Вбирати в себе ідеї спільноти і громадянства. Забезпечувати не тільки ефективність, але й 

пристосованість, інноваційний розвиток, натхнення і соціальну відповідальність. Виключити 

страх і спиратися на довіру, стимулюючи обмін інформацією, висловлювання думок, 

прийняття на себе ризику. Перетворити вироблення стратегії на процес, що постійно 

розвивається. Менеджмент майбутнього передбачає, що лідер - це архітектор соціуму, який 

забезпечує можливості для співпраці, творчості, інновацій. А контроль повинен більшою 

мірою здійснюватися через спостереження з боку колег і самодисципліну. 

В той же час в Україні питанням системного менеджменту не приділяється належної 

уваги. Практично не вивчається і не розповсюджується передовий міжнародний досвід. 

Досягнення окремих українських організацій залишаються поза увагою уряду. А переважна 

більшість українських підприємств застосовує застарілі малоефективні системи управління, 

які не забезпечують їм конкурентоспроможність в сучасних умовах. Не краще і в публічному 

секторі, зокрема в органах державні влади. В результаті проведеного моніторингу виявилося, 

що переважна більшість керівників і фахівців органів виконавчої влади взагалі не 

поінформована та не розуміє, що реально відбувається в світі і Україні в сфері системного 

менеджменту, навіщо їм потрібно удосконалюватися самим і сприяти удосконаленню 

організацій, які належать до сфери їх управління. 

Ключовою причиною такої ситуації є неадекватне розуміння в суспільстві і у його 

керманичів надзвичайної важливості системного менеджменту для успішного розвитку 
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країни та її структурних складових. Це сталося через те, що після раптового отримання 

незалежності і неочікуваного потрапляння у відкритий насичений економічний простір, 

Україна не мала ні досвіду, ні відповідних фахівців, здатних забезпечити успішну адаптацію 

до особливостей шаленої конкуренції. 

В цих умовах питання розвитку менеджменту в масштабах країни зумів 

монополізувати Держстандарт, для якого ця сфера діяльності була невластивою і в якій він 

дуже слабо розбирався. В результаті Держстандартом була запропонована хибна Концепція 

державної політики у сфері якості продукції, де були сплутані поняття "якість продукції" та 

"управління (менеджмент) організаціями". Через цю Концепцію, яку затвердив Кабінет 

Міністрів України, питання управління якістю продукції, а одночасно і управління всім 

іншим, що не мало відношення до якості продукції, було включено до спеціальності "Якість, 

стандартизація і сертифікація" та виключено із спеціальності "Менеджмент". Через що 

атестовані менеджери не отримували належних знань з прикладних питань, необхідних для 

створення і застосування сучасних конкурентоспроможних систем менеджменту. А 

спеціалісти з якості, стандартизації та сертифікації природно не отримували знань з основ 

організаційного управління і не були спроможні створювати, застосовувати і 

удосконалювати цілісні системи менеджменту організацій. 

До цього ж, Держстандарт, не розібравшись у проблемі, хибно переклав міжнародний 

стандарт ISO 9000 і невірно визначив сам термін "менеджмент". В ДСТУ ISO 9000:2015, 

який проголошено ідентичним ISO 9000:2015, п. 3.3.3. сформульовано наступним чином: 

"Управління; Керування (management) - це скоординовані дії щодо спрямовування та 

контролювання діяльності організації", що не відповідає визначенню, наведеному в стандарті 

ISO 9000:2015 і не піддається логічному осмисленню. Ця принципова помилка навела 

плутанину з суттєвими негативними наслідками для розвитку економіки Украіни. Усі 

міжнародні стандарти, які мають назву «системи менеджменту» при їх «ідентичному» 

перекладі на українську перейменовуються з «систем менеджменту» на «системи 

управління». І взагалі, в Україні вважають, що менеджмент - це складова управління, а не 

навпаки, а також, що менеджмент має застосовуватись виключно в бізнесі і є непридатним 

для публічного сектору, зокрема органів влади. І ці хибні "розуміння" закріплені у 

відповідних державних документах. 

Підміна поняття «менеджмент» терміном «управління» призвела до зниження уваги 

до діяльності з керівництва, яка є основоположною для здійснення управління. Саме через це 

в Україні не отримали належної уваги та сприймаються переважно формально такі сучасні 

процеси, як визначення місії, бачення, політик тощо. І через це виникли проблеми, які 

шкодять Україні та її організаціям у забезпеченні досконалості й конкурентоспроможності. 

Через брак фахівців, що адекватно розуміються на сучасному системному 

менеджменті, в Україні ні у влади, ні у бізнесу ще не склалося належного ставлення до 

ділової культури і системного менеджменту. Через що дотепер не призначено центральний 

ОВВ, відповідальний за розвиток системного менеджменту в масштабах країни, не залучені 

вчені до дослідження проблем у цій надзвичайно важливій сфері і, відповідно, системному 

менеджменту ще так і не приділяється належної уваги. Ці питання не відображені в жодній 

державній політиці розвитку. Органи влади і бізнес (за невеликим виключенням) 

продовжують використовувати застарілі системи управління. І навіть ті організації, які 

удосконалюються на засадах стандартів на системи менеджменту, мають типові недоліки. 

Вони переважно створюють окремі локальні цільові системи менеджменту, які не узгоджені 

між собою, не інтегровані у загальну систему менеджменту організації, не охоплюють усіх її 

цілей. Майже не застосовують сучасні методи і інструменти підготовки управлінських 

рішень. Часто впроваджують системи менеджменту формально, без зміни застарілої ділової 

культури. Не враховують, що в умовах насиченого ринку норми стандарту – це лише 

мінімальний рівень вимог. 
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Для усунення відзначених проблем доцільно здійснити наступні першочергові дії:- 

Кабінету Міністрів України якнайшвидше утворити робочу групу з уповноважених 

представників різних гілок влади та вчених і фахівців з менеджменту, якій доручити всебічно 

вивчити відзначені проблеми і підготувати аргументовані пропозиції. Поява в гілках влади 

посадовців, які вникнуть в проблеми менеджменту, сприятиме системним змінам на краще. 

Інакше, як свідчить багаторічний досвід, неможливо «достукатися» до тих, хто наділений 

повноваженнями приймати відповідні рішення. З урахуванням пропозицій цієї групи, 

Кабінету Міністрів призначити центральний ОВВ, відповідальний за розвиток менеджменту 

в країні та прийняти виважену Концепцію державної політики у сфері системного 

менеджменту; Міносвіти України утворити робочу групу для опрацювання проблем у сфері 

менеджменту в освіті і підготовки пропозицій з покращення ситуації та розглянути на 

черговій колегії міністерства питання щодо розвитку системного менеджменту у сфері освіти 

на період 2021-2023 рр.; Мінекономіки України терміново забезпечити виправлення в ДСТУ 

ISO 9000:2015 та інших стандартах помилок щодо перекладу поняття «менеджмент». 

Але найголовніше – це зрозуміти важливість досконалого менеджменту для 

забезпечення сталого розвитку українських організацій і України в цілому та терміново 

змінити ставлення до цієї надзвичайно важливої складової державотворення. 
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(м. Київ, Україна) 

 

Важливим завданням в сфері реалізації міжнародного фінансового співробітництва 

України є забезпечення суб’єктності у взаємовідносинах з міжнародними партнерами, 

особливо з міжнародними фінансовими організаціями (Світовий Банк, ЄБРР, ЄІБ та ін.). Тут 

ключовий орієнтир – це чітка відповідність такого співробітництва національним інтересам 

держави. Законодавче забезпечення стратегічних орієнтирів за багаторічну історію 

співробітництва з МФО часто виявляло суттєві вади і прогалини в реалізації. Проте, на 

сьогодні у співробітництві з ключовими МФО склалась така практика, при якій розвиток 

взаємного партнерства підкріплюється відповідним стратегічним документом. Україна 

достатньо довго і ефективно розвиває партнерство з Європейським інвестиційним банком 

(далі – ЄІБ). Сьогодні Банк займає все більшу частку у фінансуванні найактуальніших 

проектів міжнародного фінансового співробітництва України. Проте партнерські стосунки з 

ЄІБ досі не підкріплені стратегічними документами. 

Особливості діяльності МФО розглядаються такими зарубіжними вченими, як: Ф. І. 

Ласамбо [1], Д. Д. Брадлоу, Д. Б. Хантер [2], Г. Чан, Дж. Ван, В. Сонг [3], Р. М. Ластра [4], Р. 

Альтолз і К. Салліван [5] та ін. Проблематика співробітництва з МФО висвітлюється в 

працях ряду вітчизняних дослідників, зокрема О. Г. Білоруса, Т. І. Єфименко [6], В. П. 

Колосової [7], С. М. Іванова [8], Г. М. Терещенко [9]. Наприклад, В. П. Колосова у своїх 
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дослідженнях зосереджується на проблематиці бюджетного планування в контексті 

використання фінансових ресурсів МФО. Водночас О. Г. Білорус розглядає останні як 

складові сучасної гіперфінансіалізованої світової фінансової системи. У свою чергу, Г.М. 

Терещенко та С. М. Іванов досліджують проблеми й перспективи залучення ресурсів МФО. 

Віддаючи належне їхньому доробку, зауважимо, що у вітчизняній і зарубіжній літературі 

недостатньо розкрито проблематику співробітництва України саме з ЄІБ, що обумовлює її 

актуальність. 

ЄІБ на сьогодні – це єдиний банк, який належить і представляє інтереси держав-

членів Європейського Союзу. ЄІБ є найбільшим у світі багатостороннім позичальником та 

кредитором. Він фінансує та проводить експертизу інвестиційних проектів сталого розвитку, 

що відповідають цілям політики ЄС. З 2004 року Україна розпочала співпрацю з ЄІБ щодо 

створення нормативно-правової бази з метою залучення його ресурсів для реалізації 

інфраструктурних, енергетичних, природоохоронних та інших інвестиційних проектів. 

Станом на 01 вересня 2021 року загальний обсяг наданих ЄІБ фінансових ресурсів в Україні, 

як в державному, так і приватному секторі, складає більше 7,5 млрд євро. На сьогодні 

проектний портфель ЄІБ у державному секторі складає 25 проектів загальним обсягом 5,2 

млрд євро. З них: на стадії реалізації – 21 проект загальним обсягом 4,67 млрд євро, на стадії 

набуття чинності – 4 проекти. В рамках реалізації цих проектів станом на 01 вересня 2021 р. 

використано 744,80 млн євро, в т .ч. у 2018 році – 43,3 млн євро, у 2019 році – 139,7 млн євро, 

у 2020 році – 104,29 млн євро, у 2021 році – 43,82 млн євро. Спільні з ЄІБ проекти 

спрямовані на розвиток автомобільних доріг України, енергетичну галузь, розвиток 

муніципальної та залізничної інфраструктури, підтримку малого та середнього бізнесу, 

відновлення інфраструктури Донецької і Луганської областей [10]. 

Серед зазначених напрямків співробітництва особливої важливості набувають 

програми інфраструктурного відновлення. Як приклад, у травні 2021 р. ЄІБ і Міністерство 

розвитку громад та територій України підписали грантову угоду на суму в 7 млн євро, що 

буде профінансована ЄС. Цей грант спрямовано на підготовку та впровадження Програми 

відновлення в Україні.  

За кошти Програми відновлення в Україні (URP) буде профінансовано кількасот 

малих і середніх проектів на муніципальному рівні. Йдеться про відновлення соціальної 

інфраструктури, поліпшення комунальних послуг, ремонт пошкоджених адміністративних 

будівель та ключової соціальної інфраструктури. Очікується, що реалізація проектів у межах 

Програми принесе користь для понад 13 млн. мешканців України, а також стимулюватиме 

швидше економічне зростання у державі [11]. 

Надзвичайно актуальним у партнерстві між ЄІБ та Україною залишається розвиток 

кредитування за програмами МСП за посередництва українських банків. МСП є основою 

української економіки, адже вони становлять понад 90% місцевого бізнесу, генерують понад 

50% ВВП і працевлаштовують близько 60% працюючого населення. Через спалах COVID-19 

багато компаній зіткнулися зі зменшенням оборотів та рентабельності, що призвело до 

затримок у виплатах та підвищеного попиту на ліквідність. Нині визначальним є посилення 

підтримки приватного сектору для захисту робочих місць та збереження економіки.  

Так ЄІБ та Правекс Банк також підписали кредитну угоду на суму 30 млн. євро з 

метою розширити доступ до фінансування для малих та середніх підприємств (МСП) та 

компаній із середнім рівнем капіталізації в Україні. Кредит є частиною зусиль ініціативи 

Team Europe щодо реагування на наслідки коронавірусної кризи [12]. 

Укрексімбанк успішно продовжує реалізацію спільного з ЄІБ Проекту на підтримку 

Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі України з ЄС. Для надання кредитних 

ресурсів підприємствам малого та середнього бізнесу в Україні державний банк залучив 

додаткове фінансування ЄІБ у сумі еквівалентній 20 млн євро (680,3 млн грн), яке надається 

через паралельний крос-валютний своп в українській гривні [13]. Напрямок забезпечення 

фінансування заходів з енергоефективності також має важливе значення у співробітництві 
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України з ЄІБ. Вже у липні 2021 року було підписано контракти в межах реалізації проекту 

«Вища освіта в Україні» щодо комплексного енергоефективного оновлення будівель шести 

українських університетів за підтримки ЄІБ обсягом 49 млн. євро та гранту Фонду 

Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) на суму 10 млн. 

євро.  

Завдяки співпраці з ЄІБ та за підтримки ЄС МОН України розпочинає комплексну 

модернізацію інфраструктури закладів вищої освіти. Це дозволить покращити навчальні, 

робочі та санітарно-гігієнічні умови в університетах, підвищити якість освітнього процесу, 

розширити можливості для академічної та наукової діяльності, скоротити експлуатаційні 

витрати і досягти суттєвої економії ресурсів. Підвищення енергоефективності та 

екологічності в цьому напрямку сприятиме переходу до зеленої економіки і сталому 

розвитку місцевих громад і країни загалом.  

Інвестиції в комплексне енергоефективне оновлення 86 будівель 6 університетів 

першого етапу допоможуть значно знизити витрати на опалення та електроенергію, 

забезпечити комфортні умови для навчального процесу й проживання студентів і спрямувати 

заощаджені кошти на розвиток матеріально-технічної та дослідницької бази університетів-

учасників. Водночас обсяг викидів парникових газів має зменшиться на понад 19 200 тон або 

48% щорічно, рівень енергоспоживання скоротиться майже на 44%, а щорічна економія 

коштів складатиме понад 2,6 млн. євро [14].В аграрній галузі серед найбільш значимих 

можна відмітити Проект «Основний кредит для аграрної галузі – Україна». За цим проектом 

ЄІБ через банки-партнери надасть Україні 400 млн. євро для кредитування аграрних 

підприємств з метою підвищення ефективності використання ресурсів, зменшення витрат та 

збитків, підвищення безпеки та якості продукції, а також підвищення 

конкурентоспроможності на національних і міжнародних ринках. Інвестиції будуть 

виділятися для фінансування капітальних видатків (будівлі, обладнання тощо).  

Зазначений проект пропонує найнижчі процентні ставки в Україні та довгострокове 

фінансування інвестиційних проектів (до 10 років) через українські банки-партнери. 

Максимальна вартість проекту – 50 млн. євро, з них до 50% – кошти ЄІБ. Проекти до 1 млн. 

євро розглядаються за прискореною процедурою. Кошти надаються у вигляді кредиту. 

Процентна ставка розраховується окремо для кожного конкретного підприємства та є значно 

нижчою за ту, що пропонують вітчизняні комерційні та державні банки. Підтримка проекту 

ЄІБ «Основний кредит для аграрної галузі – Україна», (UAFATA), покликана сприяти 

кредитуванню на усіх стадіях реалізаціях проекту [15]. 

Ключові сфери розвитку співробітництва з ЄІБ хоча і відповідають поточним 

загальнодержавним пріоритетам економічного розвитку, але, відповідно до сучасних реалій 

та процесів у сфері боргової політики, мають бути співставлені із заходами щонайменше 

середньострокового планування.  

Перспективи подальших досліджень окресленої проблематики вбачаються в 

розробленні проекту й прийняття скоординованої, виваженої Стратегії співробітництва з ЄІБ 

в Україні на середньострокову перспективу, яка має бути стратегічно вивіреною та 

ґрунтуватися на цілісній, інтегративній моделі системи принципів правової держави й 

галузевих правових засадах та визначатиме пріоритетні напрями співпраці та операційні цілі.  

Така Стратегія має містити мету й принципи співробітництва, оцінку проблемних 

аспектів взаємодії з ЄІБ, етапи та заходи реалізації Стратегії, очікувані результати, план 

заходів та фінансове забезпечення її реалізації. В основних розділах Стратегії має міститися 

огляд діяльності Банку за попередні періоди та поточний інвестиційний портфель із 

змістовним аналізом впливу кредитно-інвестиційної діяльності ЄІБ на процес реформування 

економіки за весь період співпраці з Україною; оцінка поточного операційного середовища, 

де буде проаналізовано активні чинники і ключові умови проведення реформ в Україні; 

стратегічні напрями та пріоритети операційної діяльності на період реалізації Стратегії, в т. 

ч. в контексті запобіганням ризикам дестабілізації національної економіки; співробітництво 
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ЄІБ із іншими МФО й донорами з оцінкою його потенційного кумулятивного ефекту; 

інструменти й механізми реалізації співпраці з ЄІБ. Тут мають бути конкретизовані форми 

кредитів, можливості отримання пільг, зокрема в рамках Європейського інструменту 

сусідства та партнерства, розвиток і поглиблення механізмів подальшого співробітництва в 

межах програми «Східне партнерство», стимулювання прямих іноземних інвестицій тощо. 

Це сприятиме плановому, поступовому, ефективному розвитку двосторонніх відносин з 

урахуванням реформаторських пріоритетів економічного розвитку в Україні. 
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Актуальність дослідження зумовлена тим, що наразі туризм розглядається і як царина 

господарського функціонування, і як складний міжгалузевий комплекс, у котрому 

проєктується, вироблюється та продається туристичний продукт. Туризм є визначним 

компонентом буття народів кожної місцевості завдяки його впливу на суспільні, культурні, 

економічні відносини та форми функціонування, політичні й міжнародні взаємовідносини. 

Туризм трактується як комплексна система, котра обіймає процеси, взаємозв’язки, 

взаємовідношення, які формуються під час подорожування, та поліфункціональну діяльність 

із надання сервісів, призначених для задоволення вимог покупців із туризму [1, с. 49-50].  

Вагомість туристичного бізнесу в суцільному стані та тенденціях світової економіки, 

підвищенні щабля зайнятості населення, диверсифікації туристичних послуг та інновацій в 

національній системі господарської діяльності, збереженні й розросту культурного резерву, 

забезпеченні екологічно безпечного навколишнього всесвіту, гармонізації взаємовідносин 

між країнами і народами, реалізації зовнішньої діяльності країни, визнано на урядовому 

рівні, що підтверджено домінантами нормативних документів багатоманітних ступенів: 

Резолюції 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН (2015); Законах України: «Про туризм» 

(2015), «Про курорти» (2000); Стратегії розвитку туризму та курортів до 2026 р. (2017), 

Концепції популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому 

інформаційному просторі (2018)) та ін. 

Так, відповідно до Стратегії розвитку санаторно-курортної галузі [3], метою 

державної політики щодо діяльності курортів, є виготовлення умов задля удосконалення 

стану здоров’я, продовження тривалості існування та довголіття населення, запровадження 

дужого засобу існування напрямом формування результативного, прибуткового та 

конкурентоспроможного на світовому ринку курортного комплексу. Реалізація окресленого 

залежить від якісного надання туристичних, рекреаційних, розважальних обслуговувань для 

різних верств населення. Отже, диверсифікація надання сервісів в програмному туризмі, 

керування проєктами з розроблювання туристичних програм, є визначною задачею для 

фахівців туристичної галузі. 

З огляду на зазначене, метою дослідження обрано з’ясування особливостей 

диверсифікації рекреаційних послуг та проєктування програм із фізичного виховання 

відповідно до парадигми сталого розвитку інфраструктури туризму. 

Варто наголосити, що туризм наразі є безвідривним компонентом економічного 

запасу у світі та підтримує похвальні зміни у соціально-економічному існуванні та 

відновленні всіх ланок економічного та суспільного життя. В умовах відновлення всіх 

галузей задля сталого розвитку Україна має трансформувати кроки до приведення 

туристичної індустрії до однієї з найпріоритетних галузей господарювання. Прийдешнє 

галузі убачається в розвитку транспортної та туристичної інфраструктур, а також в 

контролюванні доброякісності туристичних обслуговувань, ефективному наданні 

туристичних послуг. Інтеграційний хід вбачається у запроваджуванні європейських норм і 

стандартів в туризмі, поширюванні культурних і науково-технічних досягнень [2, с. 25-26]. 

Організація рекреаційних послуг, проєктування та реалізація анімаційних програм із 

використанням фізичних вправ в умовах парадигми сталого розвитку інфраструктури 
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туризму та диверсифікації послуг, мають бути спрямовані на оздоровлення, відновлення 

життєвих сил туристів.  

Зазначимо, що на формування суцільної культури та здорового способу життя людини 

здійснюють вплив не тільки чудовий побут, фізичне виховання, активна рухова практика і 

гарна спортивна підготовленість, а й різноманітні заходи культурно-дозвіллєвої діяльності. 

Переважно анімація представлена як придатковий сервіс туристичного пакету.  

Спільність анімації й спорту розвертається в тому, що спорт підтримує стимуляцію 

життєвих потужностей, прилучає людей до ініціативної дії та реалізує спортивно-оздоровче 

призначення. Основоположні функції анімації в туризмі полягають у певному впливі на 

організм людини, а саме:  

 рекреаційна - позначається на відновленні фізіологічних, психічних ресурсів 

організму;  

 оздоровча - на поновленні та піднесенні фізіологічних можливостей організму;  

 адаптаційна - позначається на прискоренні переходу від буденного робочого стану 

до дозвільного;  

 розважальна - помічається на знятті психічного навантаження, отриманні 

емоційного задоволення;  

 комунікативно-організаційна функція позначається на стимулюванні учасників 

спортивно-розважальних заходів до активної міжособистісної комунікації, похвального 

зворотного зв’язку, та є механізмом впливу на мотивацію до участі в упорядкованих заходах. 

Таким чином, з огляду на зазначене, підкреслимо, що програми з рекреаційних та 

фізкультурно-оздоровчих послуг зобов’язані включати певні частини, а саме: заходи 

(олімпіади, конкурси, командні ігри, танці, уранішня гімнастика); засоби (спортивні, рухливі, 

командні, групові, особисті); види (аеробіка, йога, пілатес, стретчинг), методи (метод гри; 

ритмічного руху; змагання; фізичної релаксації та рекреації; ілюстрації) з неодмінним 

урахуванням атрибутів міста проведення (івент-агенція, готель, санаторій, дитячий центр), 

категорії споживачів. Перспективи подальших досліджень вбачаються в опрацюванні питань 

використання моделі Canvas під час проєктування туристичного продукту та організації 

надання рекреаційних послуг. 
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Підтримання високих темпів розвитку промисловості та рівня прибутковості 

промислових підприємств не можливе без ефективного використання промислового 

потенціалу національної економіки як первинної ланки господарського механізму, що 

акумулює в собі всі ресурси, завдяки результативному використанню яких можна 

здійснювати основні економічні процеси, формувати збалансовані виробничо-господарські 

відносини між суб’єктами господарювання, створювати національний дохід.  

Зміна моделей економічного розвитку має безпосередній вплив на промисловий 

розвиток [1]. В умовах обрання Україною стратегічного курсу на Євроінтеграцію важливими 

інструментами економічної політики країни повинні стати структурна перебудова та 

модернізація промисловості, розвиток інноваційно-інвестиційної моделі національної 

економіки. З постійним прогресуванням глобалізації важливим засобом реалізації 

національної стратегії та досягнення цілей стійкого розвитку стали інновації в науці та 

техніці [2, c.15]. Зазначимо, що необхідність врахування соціальних та екологічних факторів 

закладена у механізмі реалізації концепції стійкого розвитку як принципово нової моделі 

економічного розвитку [3, 102; 4, 22]. У зв’язку з цим переведення промислового потенціалу 

на нову якісну основу розвитку актуалізує процеси ефективного державного управління, яке 

спрямоване на досягнення цілей стійкого розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження сутності 

промислового потенціалу як економічної категорії, його наукової атрибуції, типології та 

концептуальних засад формування зроблено такими відомими ученими, як Л. Абалкін, І. 

Ансофф, В. Архипов, Т. Бернс, В. Леонтьєв, Е. Менсфілд, Л. Сайлес, Р. Солоу, М. 

Чумаченко, Й. Шумпетер та ін. Пошуку ефективних підходів до державного управління 

промисловим розвитком присвячені праці Е. Алаєва, О. Амоші, В. Гейця, З. Герасимчука, С. 

М. Долішнього, А. Мазур, В. Павлова, В. Симоненка, Л. Федулової, та ряду інших науковців.  

Наростання деформаційних процесів у промисловому розвитку України негативно 

позначається на економічній безпеці держави та свідчить про відсутність ефективного 

механізму державного управління розвитком промислового потенціалу, спрямованого на 

подолання загрозливих тенденцій та досягнення цілей стійкого розвитку. Це зумовило 

необхідність комплексного економічного оцінювання стану та рівня розвитку промислового 

потенціалу з метою налагодження ефективної взаємодії між його складовими завдяки 

використанню відповідних інструментів державного управління та визначило актуальність 

обраної тематики, зумовило постановку мети та завдань дослідження. 

Мета роботи полягає у розробленні теоретико-методологічних та прикладних засад 

щодо проведення комплексного економічного оцінювання промислового потенціалу та 

формування концептуальної основи управління його розвитком в умовах реалізації концепції 

стійкого розвитку в державі. 

Розвиток промислового потенціалу передбачає перехід від одного стану до іншого 

при цьому повинні бути збережені попередні досягнення та створені умови для майбутніх 

змін. Інтенсифікація розвитку промисловості не можлива без активізування складових її 

промислового потенціалу, формування його збалансованої структури із урахуванням 

основних положень концепції сталого розвитку. Установлення рівня виявлених тенденцій 

розвитку окремих складових потенціалу дозволяє мобілізувати зусилля, визначити резерви, 

більш точно встановлювати планові показники розвитку галузі, видів діяльності, 
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підприємств тощо. Саме структурування дозволяє перейти від загальнотеоретичної площини 

до більш прикладних досліджень.  

Внаслідок детального опрацювання наукових праць встановлено, що найбільш 

дослідженими в сучасній літературі є підходи до оцінювання інноваційної, соціальної та 

екологічної компонент промислового потенціалу. Так, Kao Y.-S.; Nawata K.; Huang C.-Y. з 

позиції функціонального підходу для забезпечення стійкості в обробній промисловості 

запропонували систему оцінювання системних функцій на основі технологічної інноваційної 

системи та провели відповідне моделювання для встановлення факторних зв’язків [8]. 

Оцінювання соціальної компоненти промислового потенціалу проводиться із виділенням 

індикаторів, що характеризують привабливість праці, масштаб залучення трудових ресурсів, 

ефективність їх використання [4, с.215]. Використання зазначених індикаторів сприятиме 

реалізації основних засад корпоративної соціальної відповідальності в державі. Bezhentseva 

T.V., Aleksandrova N.N., Matyus E.G. сформували систему показників оцінки діяльності 

промислових підприємств з урахуванням факторів навколишнього середовища [5]. 

Проте компонентна структура промислового потенціалу не може бути сталою 

величиною, оскільки існуючі елементи можуть доповнюватися новими. Такий динамізм 

зумовлений зміною типів економічного розвитку, появою нових нетрадиційних факторів 

виробництва, нестабільністю зовнішнього середовища, ринковою кон’юктурою тощо. 

Внаслідок цього постійно відбуваються структурні зрушення, які виступають факторами 

розвитку промислового потенціалу. 

Запропонований методологічний підхід до проведення комплексного економічного 

оцінювання стану та рівня розвитку промислового потенціалу базується на виділенні вхідних 

та вихідних індикаторів в розрізі його складових. Загалом вхідні індикатори характеризують 

масштабність залучення ресурсів та їх здатність до відтворення. Вихідні індикатори 

формуються із врахуванням показників результативності та ефективності використання 

ресурсів. На основі виділення вхідних та вихідних індикаторів пропонуємо розрізняти рівень 

розвитку відтворювального потенціалу (наявна можливість) та рівень розвитку реалізованого 

потенціалу (використана можливість), збалансована взаємодія яких є основою розвитку 

промислового потенціалу, що слід враховувати при формуванні концептуальних основ 

державного управління. 

Процес управління збалансованим розвитком промислового потенціалу є відкритою 

системою, на вході якої ми маємо ресурси згруповані за функціональним призначенням, а на 

виході результати, одержані від їх використання. Інтегроване поєднання ресурсно-

функціонального та результативного підходів до розгляду промислового потенціалу дає 

можливість збалансувати  його розвиток в галузевому та просторовому аспектах, узгодити 

його внутрішньо-структурне наповнення із врахуванням економічної доцільності залучення 

ресурсів. 

В контексті державного управління збалансований розвиток промислового потенціалу 

слід розглядати як інтеграційне поєднання відтворювальної здатності його взаємопов’язаних 

складових, що забезпечують процеси формування і нарощування потенціалу, а їх зміни 

спричиняють розвиток та економічний ефект, одержаний від використання, що вказує на 

доцільність залучення певного виду ресурсів у процес промислового виробництва.  

Головною метою реалізації концепції є досягнення високого рівня розвитку 

промислового потенціалу як на вході (етапі формування), так і на виході (етапі 

використання), оскільки наявність дисбалансів свідчить про виникнення проблем, не 

раціональне використання наявного потенціалу, може провокувати виникнення структурних 

криз. Досягнення поставленої мети вимагає створення сприятливого макросередовища для 

збалансованого розвитку промислового потенціалу.   

Фактори формування макросередовища пропонуємо згрупувати в розрізі таких 

індикаторів: розвиток наукового потенціалу, розвиток освітнього потенціалу, розвиток 

споживчого потенціалу, макроекономічна стабільність, розвиток бізнес-середовища, 
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інвестиційна активність, розвиток ринку праці, розвиток інфраструктури, демографічна 

ситуація, екологічна стабільність, рівень правопорядку, інноваційна активність.  

Висновки. Таким чином, проведені дослідження дозволили акумулювати набутий 

досвід попередніх науковців та розвинути концептуальні основи державного управління 

промисловим потенціалом в умовах сталого розвитку як полікомпонентної економічної 

категорії, розвиток якої обумовлюється досягнутим рівнем розвитку його соціально-

трудової, виробничо-господарської, фінансово-інвестиційної, інноваційної та екологічної 

компонент.  

Основними результатами реалізації державного управління збалансованим розвитком 

промислового потенціалу повинні стати: 

 удосконалення галузевої структури національної промисловості та формування 

ефективної покомпонентної структури промислового потенціалу в напрямі розвитку 

пріоритетних видів промислової діяльності та підвищення його конкурентоспроможності на 

міжнародному ринку; 

 попередження виникнення кризових явищ в промисловому секторі економіки 

завдяки проведенню комплексного оцінювання рівня розвитку як відтворювального, так і 

реалізованого потенціалів окремих видів промислової діяльності; 

 оптимізація дії органів влади, які безпосередньо впливають на формування 

сприятливого макросередовища для стійкого промислового розвитку та мінімізацію 

негативного впливу факторів-дестимуляторів. 

Вдосконалення державного управління розвитком промислового потенціалу повинно 

бути зорієнтоване на досягнення більшої гнучкості та динамізму, можливість негайного 

реагування на потреби ринку та розроблення відповідних заходів, здатних стимулювати 

розвиток промислового сектора економіки по обраному вектору. 
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