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Аннотация 

В статье акцентировано внимание на стремительной интенсификации эксплуатационных нагрузок на 

земли сельскохозяйственного назначения, что вызвано рядом факторов, в частности ростом численности 

населения и соответственно цен на продовольствие в мире, сокращением мировых площадей сельскохо-

зяйственных земель, ухудшением экологической ситуации и нарастанием негативного антропогенного 

воздействия в целом.  

Определено большое значение органических удобрений в современном земледелии и эксперимен-

тальным способом обобщенно методику определения оптимального органико-минерального удобрения 

сельскохозяйственных культур на примере зерновых. 

Проанализировано современное состояние отрасли животноводства, которое характеризуется стре-

мительным сокращения поголовья животных с соответствующими последствиями для общей эмиссии ор-

ганических удобрений. Проанализирована динамика внесения органических удобрений, что позволило вы-

явить четкую тенденцию к сокращению. На основе этого рассчитан объем потерь питательных веществ в 

пересчете на эквивалентное количество минеральных удобрений и потенциальный урожай зерновых. 

Обоснован наиболее рациональный вариант обращения с отходами животных, который предусматри-

вает предварительную биоферментацию с одновременным выделением биогаза и биоудобрений, что поз-

волит повысить эколого-экономическую эффективность использования животного навоза. 

Внесены рекомендации по обеспечению необходимого количества органических удобрений за счет 

установки минимально допустимого поголовья животных в расчете на единицу площади пашни, также 

рассчитан мультипликативный эколого-экономический эффект от данного предложения. 

Abstract 

The article focuses on rapid intensification of operational loads on agricultural land, which is caused by a 

number of factors such as: population growth and the increasing of world food prices, the reduction of agricultural 

land in world space, environmental degradation and an increase of negative anthropogenic influence in general. 

The significant importance of organic fertilizers in modern agriculture is determined and the method of de-

termining of the optimal organic-mineral nutrition of crops on cereals example is generalized by the experimental 

way. 

The current state of the livestock industry with distinction of trends of rapid reductions in the number of 

animals with corresponding consequences for the total emission of organic fertilizers is analyzed. The dynamics 
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of organic fertilizers using is studied, which revealed a clear downward trend. On this basis, the amount of nutrient 

loss was calculated in equivalent amount of mineral fertilizers and a potential grain crop. 

The most rational option of animal waste treatment is substantiated, which involves pre-bio-fermentation with 

simultaneous separation of biogas and fertilizers, which will enhance the ecological-economic efficiency of using 

animal manure. 

Recommendations to provide the required amount of organic fertilizers by establishing a minimum allowable 

quantity of animals per unit area of arable land have been made, multiplicative ecological and economic effect of 

this option was calculated. 

Ключевые слова: органические отходы, животноводство, урожайность, биогаз, эколого-экономиче-

ская эффективность. 

Keywords: organic waste, animal husbandry, yield, biogas, ecological-economic efficiency. 

 

Formulation of the problem. The value of or-

ganic fertilizers in modern agriculture is significantly 

increased due to the increased processes of humus min-

eralization in soils, which is caused by the increase in 

crop rotation of the share of cultivated crops, the nega-

tive impact of heavy machinery, the increase in the use 

of agrochemicals while reducing the volume of produc-

tion. Numerous publications [1, 2] provide data on the 

decrease in the soil of agricultural use of organic matter 

and its main component - humus. Therefore, the prob-

lem of humus conservation has gained national im-

portance in Ukraine and is being intensively researched 

today by domestic agrarian scientists. 

Proper organization of animal waste management 

plays a significant environmental role, since organic 

fertilizers, when optimally applied, improve the struc-

ture and quality of soils, enriching their organic com-

ponent and humus, and when mismanaged, on the con-

trary, can cause environmental damage. Therefore, the 

untimely disposal of organic waste, which accumulate 

in large quantities in the production of livestock prod-

ucts (livestock complexes, poultry farms, etc.), threat-

ens anthropogenic load on the environment in the form 

of air, water, soil, which is one of the most important. 

Currently, science knows a number of ways to use 

animal manure and other organic wastes [1, 2], among 

them - the method of anaerobic biological fermentation, 

which allows to obtain in addition to quality organic 

fertilizers and alternative gas fuel. At the same time, in 

the conditions of agricultural enterprises where these 

technologies can be introduced, the justification of their 

economic efficiency and the expediency of using or-

ganic fertilizers remains insufficient, which has neces-

sitated research on this topic. 

Formulating of the goals of the article. The pur-

pose of the article is to substantiate the theoretical, 

methodological and organizational-economic aspects 

of livestock waste usage in the economic activities of 

agricultural enterprises. 

Presenting main material. In today's geo-eco-

nomic space, Ukraine is endowed with a complemen-

tary nature of climate and trade and economic condi-

tions. The share of our country in the area of agricul-

tural land in Europe is about 20%, of which 27% is 

arable land, and the rate of land supply is 0.9 ha per 

person, which is the highest among the EU countries. 

The amount of black soil is estimated at 8% of the 

world's reserves, which opens up opportunities for the 

domestic agricultural sector to grow the vast majority 

of crops. All this, together with its powerful human po-

tential, allows Ukraine not only to provide its own food 

security, but also to become an active player in the 

global food market, the current state of which can be 

characterized by the following features: 

1. Rapid population growth. In 1990, the world 

population was 5.327 billion people, and by the begin-

ning of 2020 it was 7.794 billion (+ 46.3% over 30 

years) [12]. At the same time, a considerable part of the 

increase is in the countries of Africa and Latin America 

(45 newborns per 1 thousand population). 

2. Reduction of world acreage of arable land. Each 

year, the World Land Fund loses about 10 million hec-

tares of farmland through erosion, environmental pol-

lution and rapid agglomeration, which implies their de-

velopment. 

3. Periodic reduction in the supply of agricultural 

products from some producing countries, due to ad-

verse weather and natural disasters, as well as due to 

the conversion of a large part of it to biofuels. This di-

rection is actively supported by the US Government, 

which provides significant subsidies to its farmers and 

agricultural companies for growing wheat, corn, and 

rapeseed. The EU foresees an allocation of 4% to 13% 

of agricultural land for the production of biofuels ac-

cording to Directive 2003/30 / EU [8]. 

4. Growth in food consumption in the most popu-

lated countries of the world - India and China, accom-

panied by an increase in household income and con-

sumer demand. 

5. The volatility in global financial markets due to 

the worldwide epidemic of COVID-19 and the threat of 

defaults, which is why the investment of speculative re-

sources in food is becoming increasingly active [14]. 

Rising food prices in the world, the attractiveness 

of the agricultural sector for investment have contrib-

uted to an increase in agricultural production in 

Ukraine. This was made possible by the intensification 

of agricultural production and the conversion of agri-

culture to industrial bases [3; 10; 16], which necessi-

tates the strengthening of control over the observance 

of soil regeneration measures on agricultural lands. In 

such conditions, against the background of low availa-

bility of organic fertilizers, the mineral fertilizer system 

became popular, which together with the increase of the 

level of agrarian chemicalisation strengthened the par-

oxysm of environmental contamination of the environ-

ment in the form of soil deterioration, eutrophication of 

reservoirs and deterioration of the quality of the grown 

products. 

Today, farmers face with the task to provide pro-

duction of maximum of quality products from each hec-

tare of land while minimizing costs. At the same time, 
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there is a rather high coefficient of correlation of 

productivity with soil fertility (R = 0.6 - 0.7 depending 

on the crop) [14]. Accordingly, the integral indicator of 

soil fertility is crop capacity, which can be expressed in 

full value, grain or energy equivalents [4]. In order to 

evaluate soil fertility as the main mean of production in 

agriculture, it is divided into natural, which is provided 

by natural processes of soil formation (reserves of hu-

mus, nutrients and other properties that affect the 

growth and development of plants) and artificial (cre-

ated by man in the process of management by soil cul-

tivation, land reclamation, chemicalisation, and biolog-

icalisation). It is very difficult to separate natural and 

artificial fertility, sometimes it is almost impossible, 

because they form the third kind of fertility – economic, 

which characterizes the potential of the soil - as the 

main means of production. Its level is characterized by 

crop yields. Only economic fertility fully and compre-

hensively reflects the production properties of the land, 

that means it is responsible for the preservation and ef-

ficient use of soils. Thus, the deterioration of the quality 

of land leads to a decrease in economic indicators of 

economic activity. The environmental status of soils is 

fully interrelated with the economic characteristics, so 

improving environmental performance is seen as fertil-

ity reproduction, which allows you to obtain higher 

quality products and increase the economic perfor-

mance of the economy by improving soil productivity 

and preventing its loss in the natural environment. The 

amount of ecological and economic losses from lost 

soil fertility is calculated by the sum of the costs neces-

sary for its renovation and the cost of the under-har-

vested agricultural products as a result of its decrease. 

Mineral and organic fertilizers, especially manure, 

are of great importance in increasing crop yields. The 

combined usage of organic and mineral fertilizers helps 

to optimize plant nutrition and increases the productiv-

ity of agrocenoses from lower doses of mineral fertiliz-

ers [20]. A scientifically proved crop fertilization sys-

tem in crop rotation is a major factor in increasing their 

productivity, an effective means of extended soil fertil-

ity recovery. It can reduce the cost of crop production 

by 10-15% and increase the efficiency of fertilizer ap-

plication by 25-30%. It is possible to evaluate the ef-

fectiveness and justify the feasibility of different ferti-

lizer systems in the conditions of their long practical 

application in rotation. For example, let us use the re-

sults of studies of scientists G. Gospodarenko, O. 

Cherno, A. Cherednyk [3] who compared the perfor-

mance of mineral and organic-mineral fertilizer system 

in accordance to yield control values (due to exclu-

sively natural soil fertility) of maize (46.5 c / ha) and 

winter wheat (44.4 c / ha). Thus, the yield of these crops 

in the option of exclusively mineral nutrition 

(N90P90K90) relative to the control, contributed to the 

increase of corn yield to 69.3 c / ha (+ 49%) and wheat 

to 64.8 c / ha (+ 46%). In the variant of organic-mineral 

nutrition (manure 13.5 t + N67P101K54) corn yield in-

creased to 79.6 c / ha (+ 71.2%) and winter wheat - 66.7 

c / ha (+50.2 %). Therefore, with an organic-mineral 

fertilizer system with an optimal dose of organic ferti-

lizers, the average yield over the three years of research 

was 50-70% higher than the control and mineral system 

[3]. It should also be emphasized that the systematic us-

ing of organic fertilizers in crop rotation contributes to 

the gradual increase of the total humus content in the 

soil. The results of such an organic-mineral scheme of 

fertilizer application discovered by scientists [7] 

marked the increase of humus content by 0.02-0.03% 

in the arable layer and by 0.08-0.1% in the basement 

layers relative to the variant with the mineral fertilizer 

system. Therefore, to ensure a deficient balance of hu-

mus, it is necessary to justify an appropriate amount of 

organic fertilizer (estimated saturation of 1 ha of arable 

crop rotation with organic fertilizers). 

In determination of rational fertilizer system, it is 

advisable to refer to the results of M.M. Senchuk's re-

search [16], which substantiated the derivation of an in-

tegral index of the ratio between organic and mineral 

fertilizers. Based on empirical research and systematic 

observations of scientists [1], [3], we conclude that the 

most optimal proportion is 16 kg of mineral fertilizer 

up to 1 ton of manure, i.e. a ratio of 0.06, which should 

be identified as "humus recovery index" – Igr and is 

calculated by the formula: 

Іgr = Rо/RN+P+K; 

where R0– application rate of organic fertilizers, t; 

RN+P+K– application rate of mineral fertilizers, kg 

a.d. 

Accordingly, it is possible to justify a rational rate 

of application of organic fertilizers by the formula: 

 

Rо =

H × C(N) − QS(N) × KS(N)
KS(N)

А(N) +
У × C(P) − QS(P) × KS(P)

KS(P)
А(P) +

У × C(K) − QS(K) × KS(K)
KS(K)

А(K)

1
Іgr

+
QO(N) − KO(N) × A(N)

KM(N)
+
QO(P) − KO(P) × A(P)

KM(P)
+
QO(K) − KO(K) × A(K)

KM(K)

 

 

where H – crop yield, c / ha; 

C(i)– removal of nutrition elements (N, P, K) per 1 

c of main and by-products, kg api / ha; 

QS(i)– content in soil of mobile forms of nutritional 

i element, kg / ha; 

KS(i)– coefficient of nutritional element using from 

soil; 

QO(i)– content of nutritional i element in organic 

fertilizer, kg / t; 

KO(i)– coefficient of using of nutritional element 

from organic fertilizer; 

KM(i)– coefficient of using of nutritional element 

from mineral fertilizer;  

A(i)– correction coefficients for recommended 

rates of mineral fertilizers on soils with different levels 

of nutrient supply of plants, relative units. 

Based on the calculations, the best ratio is 11.5 t 

of manure to N90P16K85 of mineral feed. 

There is a direct correlation between the humus re-

covery index and the degree of humification of organic 

fertilizers: the higher is the value of the first, the higher 

is the second, ie, the faster is the reproduction of humus 
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and potential soil fertility. Table 1 summarizes the hu-

mus recovery index. 

The problem of soil nutrient regimes is com-

pounded by the fact that farms do not appeal to scien-

tifically substantiated nutrient ratios, thus violating the 

physical and chemical properties of soils. The poor ra-

tio between the formation of humus and its mineraliza-

tion is due to the lack of organic fertilizers. We take 

animal manure as the basis of organic nutrition - the 

main organic fertilizer, one of the most ancient fertiliz-

ers used by humans. It consists of solid and liquid ex-

crement of animals mixed with litter. From here it is 

obvious that the composition of the manure depends on 

the species of animals, the quality and quantity of the 

litter, as well as the method and shelf life. Improvement 

of soil properties as a result of application of sufficient 

amount of organic matter causes decreasing of density, 

increasing of water resistance of soil structure, im-

provement of water, air and thermal regimes, positive 

influence on humus and microbiological state, creation 

of favorable ratio between organic and mineral fertiliz-

ers, when effectiveness of fertilizers is growing. 13-15 

t / ha of organic fertilizers needs to be applied to ensure 

a non-deficit humus balance, however, the decline of 

the livestock industry has led to a sharp curtailment of 

manure production, together with the high costs of 

transporting it to the destinations it have reduced the 

economic attractiveness of this valuable organic ferti-

lizer. 

Table 1 

The value of the humus recovery index with different organic-mineral balance of fertilizers 

Organic-mineral balance of 

fertilizers, t / kg of active 

substance 

Humus re-

covery index 
Type of agriculture Impact on soil properties 

1:0-1:5 1-0,2 Organic farming 
Optimum soil density; intensity of hu-

mus regeneration 

1:5-1:8 0,2-0,12 
Intensive biologi-

zation 

Optimum soil density; 

less intense humus regeneration 

1:8-1:15 0,13-0,06 Biologization 
Close to optimal soil density; slow 

growth of humus content in soil 

1:15-1:30 0,07-0,03 Chemicalization 

Suboptimal soil density, forming of 

dens; processes of dehumification and 

decalcification 

1:30 0,03 
Intensive chemi-

calization 

High level of density, dehumification, 

decalcification. 

Source:[16] 

 

Analyzing the current state of the livestock indus-

try, we note the rapid decline in livestock (Table 2). It 

should be noted that during the studied period the num-

ber of cattle decreased by almost 8 times, pigs - three 

times, the number of poultry decreased by only 13%. 

Table 2 

Livestock dynamics of farm animals for the period 1990-2020, thousands of heads 

Kind of farm animals 
Years 

1990 2000 2010 2015 2019 2020* 

Cattle 24623,4 9423,7 4494,4 3 884 3 333 3 144 

Pigs 19426,9 7652,3 7922,2 7350,7 6025,3 5735,45 

Poultry 246104 123722 230290 213336 211654 214210 

*-forecast  

Generalized by authors according to data [10] 

 

The reduction of animals numbers accordingly af-

fected the total emission of organic fertilizers in terms 

of nutrients (NPK) (Table 3). 

Table 3 

Average content of nutrients in organic fertilizers 

Kind of 

farm 

animals 

O
ri

en
te

d
 m

a-

n
u
re

 o
u
tp

u
t 

p
er

 

an
im

al
 p

er
 

y
ea

r,
 v

o
l 

 

M
an

u
re

 o
u

t-

p
u

t 
in

 t
er

m
s 

o
f 

d
ry

 m
at

-

te
r,

%
 

Average content of nutritional elements in or-

ganic fertilizers Total volume of nutritional 

elements per year, t In % on absolutely 

dry matter 
Per animal per year, kg 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Cattle 13 35 3,1 1,7 3,3 141,1 77,35 150,2 443,5 243,2 472,1 

Pigs 3 30 4,6 2,6 3,4 41,4 23,4 30,6 237,4 134,2 175,5 

Poultry 0,12 28 5,8 4,9 2,7 1,9 1,6 0,9 417,5 352,7 194, 

Total - - - - - - - - 1098,4 730,1 841,9 

Generalized by authors according to data [5],[9] 
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Analyzing the dynamics of organic fertilizer using 

for the period 1990-2020 (Fig. 1) to abstract the scale 

of lost benefits, we calculate the nutritional value of 

manure in the equivalent amount of mineral fertilizers 

by nutrient elements and determine the volume of grain 

yield provided by them. Thus, in 1990, 260.7 million 

tonnes of manure were applied, equivalent to 161.23 

thousand tonnes of potassium magnesium, 91.77 thou-

sand tonnes of superphosphate and 137.97 thousand 

tonnes of ammonium nitrate. According to the calcula-

tions, this amount of fertilizers can provide nutrients for 

19.64 million tonnes of wheat and 23.41 million tonnes 

of corn, since the average nutrient demand (kg. of ac-

tive substance / 1 ton of yield) according to data [5] is 

wheat – N30P11K25, maize – N22P9K25, barley – 

N27P11K22. Considering the reduction of organic inputs, 

the forecast for 2020 is the equivalent of potassium 

magnesium to be 30.02 thousand tonnes, superphos-

phate - 24.00 thousand tonnes, ammonium nitrate -

31.63 thousand tonnes and the volume of crops grown 

on organic fertilizers will decrease to 4.5 million tons 

of wheat and 5.44 million tons of corn. Therefore, for 

grain it will be universal nutrition N30P15K25, for corn 

with a yield of 8 t / ha should be used N240P120K200, the 

rate of manure application in the amount of 11.5 t / ha 

will provide N150P104K115, the rest should be added by 

mineral fertilizers in amount N90P16K85, that will povide 

humus recovery coefficient in 0.06. 

 
Fig. 1. Dynamics of application of organic fertilizers in terms of mineral and their volume of grain yield 

Generalized by authors according to data [10], [13] 

 

The approach to the problem of processing live-

stock farm wastes, especially litter manure, which ac-

cumulates in piled up manures, which is a traditional 

component of the manure application system for most 

livestock farms in Ukraine, should be based primarily 

on environmental protection requirements, which in-

clude: 

- elimination of the emission of unpleasant odors 

during generation and storage of waste; 

- improvement of ecological status due to isolation 

from the environment of waste and the processes that 

take place in it, obtaining a safe final product, as well 

as waste processing at the place of its formation; 

- realization of the energy potential of organic 

waste in the form of biogas; 

- production of industrial volumes of valuable or-

ganic fertilizers in the short term due to the transition 

of nitrogen and phosphorus into easily digestible forms 

for plants; 

- development of ecologically clear and organic 

farming; 

- prevention of contamination of products, infec-

tion of humans and animals with pathogens; 

- prevention of overload of soil, water and plants 

with harmful substances [18]. 

Taking into account the complex of the described 

problems, we consider it advisable to turn the vector of 

scientific intention towards the search for alternative 

approaches to the complex utilization of manure. We 

consider anaerobic methane digestion technology used 

for biogas production as the most relevant for using. Bi-

ogas is a gas that is released during anaerobic fermen-

tation of organic waste and contains up to 75% of me-

thane. The calorific value of biogas from 5000 to 8000 

kcal / m3, which in fact responds to the gas mixtures 

used in everyday life. The calorific value of 1 m3 of 

biogas is equivalent to 0.6 m3 of natural gas, 0,643 l or 

0,566 kg of diesel fuel, 0,856 kg of conventional fuel. 

With 1 m3 of biogas in the cogeneration unit it is pos-

sible to generate 2 kW of electricity. Such gas can be 

1990 2000 2010 2015 2019 2020*

Ammonium nitrate,

thousand tons
137,97 54,7 40,69 36,56 32,61 31,63

Superphosphate,

thousand tons
91,77 36,86 30,05 27,13 24,58 24

Potassium magnesium,

thousands t
161,23 62,89 40,17 35,73 31,27 30,02

Wheat, million tons 19,64 7,79 5,79 5,2 4,65 4,51

Corn, mln t 23,41 9,29 6,96 6,25 5,6 5,44
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used as fuel to produce heat, steam, electricity or auto-

motive fuel. The biogas output depends on the dry mat-

ter content and the type of raw material, so from 1 ton 

of fresh cattle manure 28 m3 of biogas with methane 

content of 50% can be obtained. Biogas production 

technology makes it possible to additionally produce 

high quality organic fertilizers, thus organic livestock 

waste can provide innovative prospects for agricultural 

enterprises. It was found that the cost of producing 1 

ton of fertilizer is: 0.4-0.6 machine hours, labor - 0.6-

0.8 man-hours, electricity - 0.14-0.23 kW/h. (energy 

costs for the production of 1 ton of fertilizers are 525-

575 MJ, including technological - 240-280 MJ). The 

cost of processing is 60-95 UAH / t, the cost of finished 

products ranged from 165 to 280 UAH / t. 

Let us determine the approximate volumes of po-

tential production of biogas within Ukraine (Table 4). 

We used statistical data of livestock availability of cat-

tle, pigs and poultry as of 01.01.2020 for calculating 

estimated volume of biogas production in the agricul-

tural sector [10]. The calculations used data on the pro-

duction of biogas by one head of different species of 

animals and poultry. 

Table 4 

Estimated output of organic livestock and biogas wastes in Ukraine in 2020 

Kind of farm 

animals 

The output of organic waste The output of 

biogas Bio fertilizer output, 

million tons 
daily from 

one head, kg 

total in a year, 

million tons 

technically achievable to-

tal, million tons 
m3

/t 
total, 

million m3 

Cattle 40 45,902 27,541 28 616,928 9,639 

Pigs 8 16,748 10,049 54 434,095 3,015 

Poultry 0,25 19,547 11,728 41 384,678 3,284 

Total - 82,197 49,318 - 1435,702 15,938 

Generalized by authors according to data [6], [10] 

 

The calculation of the theoretically possible poten-

tial for biogas production from animal waste is esti-

mated from the calculation of the potential production 

of biogas, taking into account the livestock of all ani-

mals and birds in agricultural enterprises and house-

holds, minus 20% of the volume of biogas production 

to maintain temperature regime in the methanе tank. 

The technically possible biogas potential is calculated 

by adjusting the theoretical potential by a factor that 

takes into account the inability to collect and use waste 

when, for example, cattle is in pastures, or when waste 

collection is complicated by other factors. This coeffi-

cient for all animals except birds is 0.6. The economic 

potential of biogas production takes into account the es-

timation of biogas production from animal waste only 

by agricultural enterprises [2]. 

Researches of Sereda L.P. and Chernyavsky M.M. 

indicate that fermentation residues (biofertilizers) are 

valuable because in addition to nitrogen, potassium, 

and phosphorus, which are in synthetic mineral fertiliz-

ers, they contain nutrients such as protein, cellulose, 

and lignin,. These substances cannot be replaced with 

artificial ones, because they are the basis for the devel-

opment of microorganisms, responsible for the transfer 

of nutrients to the plant accessible form [17]. Druko-

vanyi M.F. in his studies has determined the effect of 

these fertilizers on the yield of maize, which increased 

by 25% using biological organic fertilizers [4]. 

New generation organic fertilizers obtained from 

organic waste by method of biological fermentation do 

not contain pathogenic microflora and are environmen-

tally friendly, odorless, with high content of humic ac-

ids and mobile forms of basic nutrients, depending on 

the raw material having dark brown or brown color, 

loose, small structured with a particle size of 2-5 mm. 

By its agrochemical properties it is a complex fertilizer 

containing all macro- (nitrogen, phosphorus, potas-

sium, calcium) and trace elements (copper, zinc, boron, 

magnesium) and other plant nutrients. 1 ton of fertiliz-

ers contains an average of 55 kg of active ingredient 

N20P15K20, and the presence of calcium in the composi-

tion helps to reduce the acidity of the soil. Depending 

on the nutrient content of unprocessed manure, the rate 

of biohumus application should be calculated based on 

a coefficient of 0.66, if the optimal dose of manure was 

calculated at the level of 11.5 t / ha, rate for biohumus 

- 7.6 t / ha (at humidity 60%). Considering a fact that 

the available livestock for 2020 will produce 15.938 

million tonnes of biohumus, this would allow only 2.1 

million hectares of arable land to be fertilized (6.5%). 

In order to provide the required volume of animal or-

ganic fertilizer, a minimum livestock population per 

hectare of arable land should be established. For sim-

plicity of calculations, we take this figure in the condi-

tional heads according to the established coefficient, 

which is: for cattle = 1, pigs - 0,28, poultry - 0,011. We 

consider as appropriate option to keep minimum 1 con-

ditional head per 1 hectare, that equals to: 1 adult cattle 

head, 4 pig heads or 90 bird heads. Accordingly, to pro-

vide the necessary doses of organic fertilizers, the live-

stock population should be increased by 17,012 million 

cows, 31,264 million pigs and 759,046 million birds 

(Table 5). 
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Table 5 

Multiplicative ecological and economic effect of fertilizer system optimizing by expanding of the farm animals 

livestock population 

 Requires 

livestock, 

thousands of 

heads 

Livestock 

deficit, 

thousands of 

heads 

The vol-

ume of or-

ganic mat-

ter, million 

tons 

Biomethane 

volume, million 

m3 

Volume of 

biofertilizers, 

million tons 

Substitution min. fertilizers 

(ammonium nitrate / superphos-

phate / potassium magician), 

thousand tons 

Cattle 23036 -17012 179,68 2414,85 62,89 36,56/31,45/44,92 

Pigs 42285 -31264 76,11 1972,86 22,83 13,27/11,42/16,31 

Poultry 973256 -759046 116,79 2298,44 32,70 19,01/16,35/23,36 

Total - - 372,58 6686,16 118,42 68,85/76,97/108,27 

Economic effect 

The cost of bio-

methane, billion 

UAH 

The cost of regenerated 

biohumus, billion UAH 

The cost of mineral fertilizers 

substituted with biohumus, billion 

UAH 

The cost of an additional 

grain crop 

38,537 1,701 2,872 84,8 

Source: calculated by the authors 

 

Considering the fact that the weighted average hu-

mus content in the soil of Ukraine is 3.17%, it can be 

calculated that its content in the physical mass is 105 

kg / ha in the arable layer, and considering the annual 

rate of recovery + 0.02%, it makes 21 g / year on one 

hectare. Scientists estimate the cost of humus at 2.5 

thousand UAH / t, so the cost of its annual regeneration 

can be estimated at 52.5 UAH / ha, which is within the 

total arable land will make 1.701 billion UAH. 

Biomethane by parameters of calorific value is 

equivalent to natural gas, so its value can be calculated 

at the market price, which as of 01.01.20, according to 

the stock quotes [15] was 5763,78 UAH / thousands m3, 

so the cost of the obtained biomethane will be 38.537 

billion UAH. 

Estimating the prospects for growing strategic ce-

reals, according to the 2019 harvest, wheat was har-

vested - 28.1 million tonnes, maize - 30.8 million 

tonnes, barley - 8.9 million tonnes [13], it is possible to 

predict a 25% increase in yield. Accordingly, it is 7 mil-

lion tonnes of wheat, 7.7 million tonnes of corn and 2.2 

million tonnes of barley. Estimating additional yield at 

the weighted average exchange prices [11], its value 

will make 84.8 billion UAH. Thus, the multiplicative 

economic effect of optimizing the fertilizer system, due 

to the expansion of livestock farming, is estimated at 

UAH 137.545 billion per year. 

Therefore, the proposed restrictions related to a 

minimum of 1 conditional head of agricultural animals 

per 1 ha of arable land for working agricultural enter-

prises and also introduction of bio-fermentation tech-

nology of animal waste will lead to financial independ-

ence of prices for fertilizers for enterprises, reduce of 

energy dependence, intensification of production 

through internal reserves, solving environmental prob-

lems and the transition to a high culture of organic 

farming, increasing of crop yield. In addition, in the 

context of European integration processes, there is a 

need to adapt domestic agricultural policy to EU stand-

ards and CAP. The gradual adaptation of the proposals 

will allow the agricultural development vector to be di-

rected towards rural renewal, environmental protection 

and food security, it will be possible to stimulate agri-

cultural development in Ukraine, increase the standardі 

of living of the rural population and to be ready for EU 

membership. 

Conclusions and suggestions. Effective function-

ing of agro-industrial complex of Ukraine and economy 

in general implies the rational use of its resource poten-

tial. It is worth noting that agriculture, which is integral 

component of agroindustrial complex, is actually 

waste-free production if rationally implemented. Live-

stock industry, which purpose of functioning is the pro-

duction of high quality food and valuable raw materials 

for food and light industry, is a powerful source of nu-

trients for plant growing. Livestock wastes, including 

manure that is generated in a consequence of the phys-

iological processes of animals and poultry, and is not 

actually the main product of this industry, today is an 

invaluable source of nutrients and highly liquid com-

modity. Only in case of inefficient management the ma-

nure is treated as a waste and becomes a source of en-

vironmental pollution. 

In the context of European integration processes, 

to prevent growth of ecological crisis the state must de-

velop and implement an effective environmental crisis 

an economic incentive mechanism that should be aimed 

at raising the interest of landlords and land users (espe-

cially tenants) in preserving soil fertility and protecting 

land from negative effects from production activity. 

These measures should be adapted to the requirements 

of «cross compliance» of the EU Common Agricultural 

Policy [8], providing: 

- prevention of misuse of agricultural lands with 

no difference if agricultural production is carried out or 

not on these lands; 

- protection of the environment, appropriate con-

ditions for keeping animals, avoiding harm for human 

health, flora and fauna; 

- introduction of scientifically substantiated vol-

umes of mineral and organic fertilizers, implementation 

of anti-erosion measures, compliance with storage re-

quirements and use of agricultural waste. 

Adherence to the EU Common Agricultural Policy 

will allow: 
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- to reduce the negative impact of agricultural pro-

duction on the environment, increase crop yields and to 

raise the culture of agriculture in general; 

- to implement new agricultural production tech-

nologies, that maximize environmental requirements 

and are geared toward achieving ecological balance; 

- to produce biofuels and energy from raw materi-

als obtained from agriculture, which will increase effi-

ciency of economic activities and energy independence 

of agricultural enterprises; 

- to receive payments by agricultural producers for 

keeping the rules of conduct for agriculture activity rec-

ommended by the relevant EU directives. 

In general, the efforts at the state level to solve the 

problems of improvement of agro-ecological condi-

tions of agriculture functioning in Ukraine will contrib-

ute to the improvement of the state of natural resources 

involved in agricultural production, increase of export 

potential of environmentally friendly products, meeting 

the needs of population in a clean environment and 

quality products, increasing profitability and raising 

corporate social responsibility and more. 
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Анотація 

У статті розглянуто причини виникнення та напрямки мінімізації дебіторської та кредиторської 

заборгованості підприємства у зв’язку з значною їх часткою в структурі балансу підприємства. Визна-

чено вплив дебіторської та кредиторської заборгованості на фінансовий стан підприємства, а також 

обґрунтовано необхідність здійснення ефективного управління нею.  

Abstract 

The article deals with the causes and directions of minimization of receivables and payables of the enterprise 

due to their significant share in the structure of the enterprise balance sheet. The influence of receivables and 

payables on the financial condition of the enterprise is determined, and the necessity for effective management of 

it is substantiated. 

Ключові слова: комерційний банк, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, фінансо-

вий стан підприємства, звітність, платоспроможність, дохідність. 

Keywords: commercial bank, accounts receivable, accounts payable, financial status of the enterprise, re-
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Постановка проблеми. В умовах дефіциту 

капіталу, коли довгострокові зовнішні джерела фі-

нансування є досить обмеженими й найчастіше 

важко доступними, а внутрішніх недостатньо для 

забезпечення нормального функціонування, вітчиз-

няні підприємства змушені звертати особливу 

увагу на управління кредиторською й дебіторською 

заборгованістю. Великі розміри заборгованості 

знижують ліквідність активів підприємства, нега-

тивно впливають на фінансову платоспроможність, 

а також відволікають грошові кошти. Неефективне 

управління ними може спричинити кризове стано-

вище підприємства, а ефективність формування і 

безпосередньо використання − визначає наскільки 

є результативною його господарська діяльність. 

Несвоєчасне повернення заборгованості, неповне 

виконання підприємством власних зобов’язань є 

результатом неефективного управління його 

дебіторською та кредиторською заборгованістю. У 

зв’язку із цим рішення проблеми стягнення пла-

тежів із дебіторів і виконання зобов'язань перед 

кредиторами є одними з необхідних умов підви-

щення ефективності функціонування підприємств, 

і постійними заходами адаптації до умов зміни 

зовнішнього середовища. 

Аналіз останній досліджень і публікацій. 

Теоретичні й практичні аспекти аналізу причин ви-

никнення та шляхів запобігання дебіторської та 

кредиторської заборгованості підприємств із різ-

ним ступенем повноти розглядалися в працях про-

відних вітчизняних та зарубіжних вчених: І. Бала-

банова, В. Белолипецкого, И. Бланка, О. Єфімовій, 

В. Завгороднього, В. Ковальова, Г. Митрофанова, Є 

Мниха, Р. Сайфулина, Н. Самсонова, В. Сопка, А. 

Шеремета, Дж. Бейли, Ю. Бригхема, Б. Коласса, Р. 

Мертона, С. Росса, Э. Хелферта, Р. Холта, Дж. Фин-

нерти та інших. Однак, у сучасних умовах розвитку 

національної економіки та в контексті фінансово-

політичної кризи, низка проблем щодо причин ви-

никнення та шляхів запобігання дебіторської та 

кредиторської заборгованісті підприємства потре-

бує більш детальних досліджень. 

Метою статті є визначення напрямків мінімі-

зації дебіторської та кредиторської заборгованості 

в структурі балансу підприємства на основі ви-

вчення теоретичних аспектів обраної проблема-

тики. 

Виклад основного матеріалу. На фінансо-

вий стан підприємства значною мірою впливає на-

явність та структура його дебіторської та креди-

торської заборгованості. Ефективне управління 

ними є одним з важливих напрямків діяльності 

підприємства. Перш ніж вирішити проблемні пи-

тання причин виникнення дебіторської та креди-

торської заборгованісті підприємства, визначимо 

сутність цих понять. 

Дебіторська заборгованість підприємства є од-

ним з фінансових показників його діяльності, який 

визначає рівень ліквідності та платоспроможності 

суб’єкта господарювання, є заборгованістю 

дебіторів перед підприємством, яка визначається в 
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грошовій сумі за наданий споживчий та комерцій-

ний кредит покупцям, а також може бути в формі 

авансу постачальникам, щодо яких в підприємства 

виникає майнове право вимагати оплатити борг. 

Визначаючи це поняття, потрібно звернутися 

до положень стандартів бухгалтерського обліку 

(далі − П(С)БО). Так, згідно з П(С)БО 10 

«Дебіторська заборгованість», який є основним 

нормативно-законодавчим документом, що визна-

чає це поняття, дебіторська заборгованість – це 

сума заборгованості дебіторів підприємству на 

певну дату. Це положення також розкриває зна-

чення поняття «дебітори», відповідно до якого, 

дебітори – це фізичні та юридичні особи, які забор-

гували підприємству певні суми грошових коштів, 

їх еквівалентів або інших активів, внаслідок мину-

лих подій [7]. 

До такої заборгованості відносять як заборго-

ваність, яка удержується підприємством до терміну 

погашення, так і заборгованість, яка призначається 

для перепродажу, що утворюється підприємством з 

метою одержання прибутку у вигляді дивідендів, 

відсотків. 

Також одним з важливих фінансових показ-

ників діяльності підприємства є його кредиторська 

заборгованість. Попри те, що одні з дослідників ха-

рактеризують кредиторську заборгованість як гро-

шові кошти, другі − як частку майна, треті – як 

певну форму розрахунків, кредиторська заборго-

ваність завжди є невід’ємною стадією кругообігу 

капіталу, що повторюється і, в свою чергу, призво-

дить до зростання неперервних господарських опе-

рацій з платежами та грошовими надходженнями 

на підприємстві [3]. 

З законодавчої точки зору кредиторська забор-

гованість є зобов’язанням. 

Згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінан-

сової звітності», зобов’язання — це заборгованість 

підприємства, яка виникла внаслідок минулих 

подій і погашення якої в майбутньому, як 

очікується, призведе до зменшення ресурсів 

підприємства, що втілюють у собі економічні ви-

годи. Це визначення є дуже вагомим, оскільки вста-

новлює ті характерні особливості зобов’язань, які 

позначаються на визнанні цієї позиції як такої [6]. 

Існують різні підходи до формулювання суті 

зобов’язань. Їх розглядають як суму витрат, як борг, 

як розрахункові взаємовідносини, як залучений 

капітал та як частину вартості майна. Тобто, зо-

бов’язаннями виступає заборгованість підприєм-

ства, яка виникає, головним чином, у зв’язку з при-

дбанням товарів та послуг в кредит, або кредити, 

які підприємство отримує для свого фінансування. 

Методологія формування в бухгалтерському 

обліку інформації про зобов’язання та її розкриття 

у фінансовій звітності визначені П(С)БО 11 «Зо-

бов’язання». Зобов’язання визнається, якщо його 

можна достовірно оцінити та існує ймовірність ско-

рочення економічних вигод у майбутньому вна-

слідок його сплати [8]. 

В більшості випадків, із здійсненого аналізу 

дебіторської та кредиторської заборгованості 

підприємства, можна спостерігати їх збільшення в 

динаміці в структурі балансу підприємства, що 

негативно впливає на фінансовий стан суб’єкта гос-

подарювання та потребує вжиття певних заходів. 

Збільшення дебіторської заборгованості 

підприємства, терміну протягом якого заборго-

ваність дебіторів обертається в грошові кошти, 

зменшення інтенсивності її обертання, може свід-

чити про можливість неплатоспроможності покуп-

ців, їх банкрутства, збільшення величини продажів, 

наявність проблем збуту, непродуманої, нераціо-

нальної політики, яку підприємство проводить 

відносно своїх покупців. Однак, це не доцільно 

сприймати тільки як негативний фактор, оскільки, 

якщо заборгованість є нормальною, а не простроче-

ною, то це не створить для підприємства фінансо-

вих труднощів, що виражатиметься в нестачі фінан-

сових ресурсів, додаткових фінансових витратах, 

зменшенні прибутку та ризику неповернення 

боргів. Також це може бути свідченням проведення 

підприємством більш м’якої політики з метою роз-

ширення ринків збуту. Підприємство не повинно 

прагнути заморозити кошти в дебіторській заборго-

ваності, тому що, це уповільнить оборотність 

капіталу, знизить фінансову стійкість суб’єкта гос-

подарювання. Чим більше дебіторська заборго-

ваність здійснюватиме оборотів, тим швидше 

підприємство одержуватиме кошти від своїх 

дебіторів, що підвищуватиме ліквідність його обо-

ротних коштів. 

Домінуючою метою підприємства при управ-

лінні дебіторською заборгованістю має бути 

мінімізація розміру заборгованості, винятково, про-

строченої, та термінів інкасації заборгованості з ме-

тою збільшення своїх прибутків. Якщо в підприєм-

ства наявна заборгованість, за якою минув строк 

позовної давності, воно повинно вжити будь-яких 

заходів для її стягнення, приділити безпосередню 

увагу найдавнішим та найбільшим сумам заборго-

ваності. 

При управлінні дебіторською заборгованістю 

підприємству необхідно використовувати різні ме-

тоди керування нею, які, в свою чергу, класифіку-

ють за певними групами (табл. 1). 
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Табл. 1 

Методи управління дебіторською заборгованістю підприємства 

Методи Характеристика 

Юридичні Подача позову до суду, претензійна робота, тощо. 

Психо-

логічні 

Нагадування боржнику по факсу, телефону, пошті про його заборгованість, за-

стосування ЗМІ, або розповсюдження інформації поміж суміжних постачальників. 

Економічні Застосування штрафних санкцій (пеня, штраф, неустойка) за прострочення пла-

тежу, призупинення постачання продукції, передача майна та майнових прав в за-

ставу. 

Фізичні Арешт майна особи, яка є боржником. 

 

Для того, щоб прискорити погашення 

дебіторської заборгованості підприємства необ-

хідно надавати покупцям знижку за зменшення 

строку її погашення, що спонукатиме їх оплачувати 

свої рахунки до встановленого строку сплати. Цей 

метод є широко використовуваним у високорозви-

нених країнах, оскільки підприємству вигідніше 

надати знижку на реалізовану ним продукцію та от-

римати швидку оплату рахунку, ніж втратити ча-

стину вартості продукції, яка реалізована, вна-

слідок інфляції. Також доцільно застосовувати при 

відпуску товарів передоплату, здійснювати ко-

мерційні вексельні розрахунки, що дозволять отри-

мати певний відсоток за відстрочку платежу, вико-

ристовувати механізм факторингу, що полягає в 

продажі підприємством банку права на отримання 

грошових коштів за платіжними дорученнями на 

реалізовану продукцію, термін оплати якої минув, 

або є поточним, в обмін на отримання основної ча-

стини суми заборгованості (з вирахуванням 

комісійних відсотків банку, чи факторинговій ком-

панії, величина яких залежить від фактора ризику, 

чинної відсоткової ставки та термінів сплати забор-

гованості). Впровадження цих заходів допоможе 

підприємству зменшити розміри заборгованості 

дебіторів, надасть можливість використання 

дебіторської заборгованості в його операційній та 

інвестиційній діяльності, яка може принести 

суб’єкту господарювання більше вигоди. Реалізація 

вказаних основних сучасних форм рефінансування 

заборгованості, таких як обіг векселів, факторинг, 

овердрафт, тощо, чомусь є не широко використо-

вуваними на промислових підприємствах, хоча 

вони істотно прискорюють трансформацію забор-

гованості дебіторів в грошові кошти. 

Загалом, для скорочення величини дебіторсь-

кої заборгованості підприємства доцільно викори-

стовувати різні напрямки мінімізації її величини 

(табл. 2). 

Табл. 2 

Напрямки мінімізації величини дебіторської заборгованості підприємства 

№ Характеристика 

1 

Визначення рівня ризику несплати дебіторами своїх рахунків, поглиблений аналіз їх платос-

проможності, фінансового стану, встановлення певних стандартів їх оцінки та ведення карто-

теки боржників. 

2 
Збільшення числа споживачів, що зменшить ризик несплати значним одним чи кількома по-

купцями, визначення кількості потенційних дебіторів. 

3 Вчасне визначення заборгованості, яка є сумнівною. 

4 Своєчасне оформлення та надання розрахункових документів. 

5 Здійснення претензійної роботи у співпраці з юридичною службою. 

6 Припинення відносин з дебіторами, які є порушниками платіжної дисципліни. 

7 Систематичне здійснення інвентаризації заборгованості. 

 

Щоб реалізовувати ефективну політику ке-

рування дебіторською заборгованістю, підприєм-

ству необхідно встановити граничні її розміри та 

терміни погашення, дотримуватися них, та 

здійснювати чітке її планування. Потрібно встано-

вити такий оптимальний розмір заборгованості, 

який би надмірно не іммобілізував фінансові ре-

сурси та не створював для підприємства проблем із 

забезпеченням постійного процесу виробництва, 

постачання, реалізації і розрахунків за власними зо-

бов’язаннями. Суб’єкт господарювання повинен 

здійснювати постійний оперативний контроль за 

рухом заборгованості дебіторів, що дозволить 

слідкувати за тим, наскільки своєчасно відбу-

вається погашення заборгованості, чи відповідає 

запропонована підприємством відстрочка 

здійснення платежу його стану та вимогам ринку. У 
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разі виникнення простроченої дебіторської забор-

гованості потрібно розробити певну систематичну 

процедуру для її стягнення та дотримуватись її [4]. 

В свою чергу, зростання кредиторської забор-

гованості підприємства, інтенсивності її обертання, 

зменшення терміну оборотності, може свідчити про 

нестабільне фінансове становище підприємства, 

наявність фінансових труднощів, можливість 

втрати платоспроможності, більший фінансовий 

ризик для інвесторів та кредиторів, зниження ефек-

тивності управління. Однак, не можна оцінювати 

збільшення періоду погашення позитивно, адже, 

наявність такого значного терміну погашення за-

боргованості, створює ризик погіршення ділового 

іміджу підприємства серед постачальників, змен-

шення продуктивності праці поміж працівників, за-

стосування зі сторони держави штрафних санкцій, 

тощо. Залучення суб’єктом господарювання кре-

дитних коштів з однієї сторони розширює його 

фінансові можливості в оперативному ма-

невруванні джерелами покриття його потреб, але і, 

водночас, створює ризик, що пов’язаний з приму-

совістю їх повернення в немалих обсягах в май-

бутньому. 

Забезпечення ефективного управління креди-

торською заборгованістю підприємства надасть 

змогу ліквідувати негативні для нього наслідки її 

наявності. Управління кредиторською заборго-

ваністю є важливим аспектом в діяльності 

підприємства, оскільки є провідною опорою в 

функціонуванні сьогочасного бізнесу. Правильне 

керування кредиторською заборгованістю може 

стати порівняно недорогим та додатковим джере-

лом залучення фінансових ресурсів. 

Основні домінанти, якими повинно керуватися 

підприємство в процесі управління своєю креди-

торською заборгованістю, представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Основні домінанти управління кредиторською заборгованістю підприємства 

 

Управління кредиторською заборгованістю 

підприємства може передбачати її оптимізацію та 

мінімізацію. В більшості випадків доцільніше про-

водити мінімізацію кредиторської заборгованості, 

тобто максимальне зменшення її розмірів. 

Як і при дебіторській заборгованості, необ-

хідно здійснювати прогноз загального розміру кре-

диторської заборгованості відповідно до цілей та 

основних показників діяльності підприємства. 

Суб’єкт господарювання повинен здійснювати 

постійний контроль за заборгованістю, особливо, 

що стосується простроченої кредиторської заборго-

ваності, своєчасно виявляти суми заборгованості, 

які є неприпустимими для підприємства, приймати 

результативні адміністративні рішення щодо її 

ліквідації. 

Для того, щоб на підприємстві не існувало 

необґрунтованих сум кредиторської заборгова-

ності, необхідно здійснювати правильне управ-

ління його дебіторською заборгованістю. Зменшу-

ючи дебіторську заборгованість, підприємство 

відповідно зменшує і власну кредиторську заборго-

ваність. 

Підприємству потрібно організувати аналітич-

ний облік таким чином, щоб отримувати інфор-

мацію про строки погашення та утворення простро-

ченої заборгованості. 

Суб’єкту підприємницької діяльності доцільно 

також створити спеціальний відділ, який 

здійснюватиме контроль дебіторської та креди-

торської заборгованості, але потрібно врахувати 

доцільність створення цієї служби, адже це додат-

кові кадри та витрати підприємства. Створення та-

кого відділу раціональне лише на масштабних 

підприємствах у випадку необхідності [2]. 

При управлінні дебіторською та кредиторсь-

кою заборгованістю підприємства необхідно ре-

алізовувати такі напрямки їх мінімізації (табл. 3). 
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Табл. 3 

Напрямки мінімізації дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства 

№ Характеристика 

1 
Обґрунтування можливості виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості, аналіз 

замовлень та оформлення розрахунків. 

2 
Визначення політики, при якій буде надаватись кредит, та термінів інкасації для різних груп 

дебіторів та кредиторів. 

3 

Аналіз та аранжування дебіторів і кредиторів залежно від величини закупівель, запропонова-

них умов сплати та історії кредитних взаємовідносин, визначення невигідних відносно інкаса-

ції видів товарів. 

4 

Контроль взаєморозрахунків з дебіторами та кредиторами за відстроченою чи простроченою 

заборгованістю, визначення причин виникнення порушень договірної дисципліни та реальної 

вартості існуючої кредиторської та дебіторської заборгованості підприємства. 

5 
Своєчасне визначення засобів прискорення оборотності оборотних активів та зменшення вели-

чини безнадійних боргів. 

6 
Забезпечення умов продажу, що гарантуватимуть надходження грошових коштів, а також 

здійснення прогнозів надходжень на основі термінів інкасації. 

 

При управлінні заборгованістю в будь-якому 

випадку підприємство повинно в першу чергу 

приймати правильні, ефективні та обґрунтовані рі-

шення, адже від прийняття цих рішень сьогодні, за-

лежать перспективи розвитку та становище підпри-

ємства взавтра. 

Також, одним з важливих напрямів покра-

щення фінансового стану підприємства є збалансу-

вання співвідношення дебіторської та кредиторсь-

кої заборгованості. В більшості випадків спостері-

гається значне перевищення кредиторської 

заборгованості, що може вказувати як на те, що під-

приємство раціонально використовує свої кошти, 

оскільки більше залучає їх в обіг, ніж вилучає з 

нього, так і про те, що незважаючи на стан дебітор-

ської заборгованості суб’єкт господарювання зму-

шений погашати свою заборгованість. В такому ви-

падку майбутні надходження не перекривають май-

бутніх платежів, підприємство не здатне 

розрахуватися за рахунок заборгованості дебіторів 

з його кредиторами. Якщо термін погашення креди-

торської заборгованості перевищує термін пога-

шення дебіторської заборгованості, необхідно 

з’ясувати причини такого стану, оскільки випере-

джувальне зростання кредиторської заборгованості 

порівняно з дебіторською заборгованістю свідчить 

про погіршення фінансового стану підприємства, 

його платоспроможності. Стрімкіша оборотність 

дебіторської заборгованості, порівнюючи з креди-

торською, свідчить про те, що підприємство прово-

дить обмірковану кредитну політику та в змозі 

спрямовувати отримані від дебіторів грошові ко-

шти на погашення заборгованості перед кредито-

рами. 

Все частіше цьому питанню приділяють все 

менше уваги, що призводить до неконтрольованого 

росту заборгованості, в тому числі і простроченої, 

погіршення фінансового становища підприємства. 

На деяких підприємствах кредиторська заборгова-

ність перевищує дебіторську в 5-10 разів, коли нор-

мативне перевищення становить 10-20 %. Однак, це 

не можна оцінювати негативно, оскільки підприєм-

ство володіє високоліквідними активами, пога-

шення заборгованості якими суттєво не позна-

читься на дальшій діяльності підприємства. Варто 

теж враховувати принцип «Вимагай оплати яко-

мога швидше та оплачуй якомога пізніше». При до-

сягненні балансу дебіторської та кредиторської за-

боргованості потрібно пам’ятати про баланс їх вар-

тості, щоб витрати, які пов’язані з кредиторською 

заборгованістю не перевищували доходів, які 

пов’язані з відстрочкою дебіторської заборговано-

сті. Кредиторська заборгованість суб’єкта господа-

рювання сприятиме збільшенню його конкуренто-

спроможності та прибутковості, рентабельності 

власного капіталу, якщо воно матиме чітку страте-

гію щодо залучення та використання позичкового 

капіталу [5]. 

Висновки і пропозиції. Отже, для того, щоб 

покращувати фінансовий стан підприємства потрі-

бно здійснювати ефективне управління його дебі-

торською та кредиторської заборгованістю, слідку-

вати за їх оптимальним співвідношенням. Реаліза-

ція запропонованих шляхів мінімізації дебіторської 

та кредиторської заборгованості надасть можли-

вість підприємству зменшувати їх частку в струк-

турі балансу, підвищувати ефективність викорис-

тання та вирішувати наявні фінансові проблеми. 

Удосконаливши систему управління заборговані-

стю суб’єкт господарювання матиме змогу підви-

щити результативність своєї діяльності. Прогнозу-

вання поведінки, тенденцій заборгованості, вчасне 

виявлення диспропорцій та суперечностей у її фор-

муванні, надасть змогу підприємству здійснити пе-

вні застережні заходи, оцінити власні можливості 

запобігання погіршенню свого фінансового стано-

вища. 
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Анотація  

В статті представлено стратегічні пріоритети удосконалення модернізаційних заходів у сфері забез-

печення екологічної безпеки, а саме: розвиток нормативно-правової бази у сфері забезпечення екологічної 

і природно-антропогенної безпеки, її адаптація до норм міжнародного та європейського права; інституці-

оналізація екологічної та природно-антропогенної безпеки на засадах сталого розвитку; розвиток інфор-

маційно-аналітичної, науково обґрунтованої системи моніторингу екологічної та природно-антропогенної 

безпеки; прогнозування стану екологічної та природно-антропогенної безпеки до 2030 року; посилення 

уваги до проблем забезпечення екологічної та природно-антропогенної безпеки на регіональному рівні та 

визначення стратегічних напрямів їх подолання, виходячи із регіональних особливостей прояву небезпеки; 
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державний контроль за екологобезпечним розвитком секторів національної економіки, розвиток іннова-

ційних технологій, екологічна модернізація; подолання проблем поводження з промисловими та побуто-

вими відходами; соціальний імператив забезпечення екологічної безпеки; вдосконалення механізмів фі-

нансового позабюджетного забезпечення екологічної та природно-антропогенної безпеки на мікро- та ма-

крорівнях; підтримка дво- та багатостороннього співробітництва у сфері безпеки на паритетних засадах. 

Abstract 

The article presents strategic priorities for improving modernization measures in the field of environmental 

security, namely: development of a regulatory framework in the field of environmental and natural anthropogenic 

safety, its adaptation to the norms of international and European law; Institutionalization of environmental and 

anthropogenic safety on the principles of sustainable development; development of information-analytical, scien-

tifically grounded monitoring system of ecological and natural-anthropogenic safety; forecasting the state of en-

vironmental and anthropogenic safety by 2030; increasing attention to the problems of ensuring environmental 

and natural-anthropogenic safety at the regional level and identifying strategic directions of their overcoming, 

based on regional peculiarities of the danger; state control over ecological development of sectors of national 

economy, development of innovative technologies, ecological modernization; overcoming the problems of indus-

trial and household waste management; social imperative to ensure environmental safety; improvement of mech-

anisms of financial extrabudgetary provision of ecological and natural-anthropogenic safety at micro and macro 

levels; support for bilateral and multilateral parity security cooperation. 

Ключові слова: екологічна безпека, навколишнє середовище, сталий розвиток, інституціоналізація, 

еколого-економічний розвиток. 

Keywords: ecological safety, environment, sustainable development, institutionalization, ecological and eco-

nomic development. 

 

Постановка проблеми. Останнім часом у за-

конотворчій, політичній, екологічній та іншій дія-

льності набуває пріоритетності екологічна безпека, 

яка, з одного боку, є складовою частиною націона-

льної безпеки, а з іншого — виходить за її межі як 

феномен глобальної і навіть геокосмічної безпеки 

[9]. Головним тут є те, що поняття безпеки і збалан-

сованого розвитку являють собою взаємопов'язану 

систему. Сама безпека асоціюється з надійністю, 

усталеністю об'єкта, процесу, збалансованістю си-

стеми. Досягнення безпечності розвитку передба-

чає цілеспрямований та поступовий процес запро-

вадження модернізаційних заходів.  

Гострими та складними є проблеми відсут-

ності в Україні належної процедури оцінки впливу 

на навколишнє середовище, котра повністю розба-

лансована. Потребує змін та доповнень законодав-

ство України; систематично порушується як проце-

дура прийняття рішень, так і їх послідовність. Досі 

відсутній загальний механізм управління захистом 

та безпекою, спостерігаються непоодинокі випадки 

дублювання функцій та ресурсів, відсутні спільні 

підходи та узгодженість дій стосовно проблем 

національного масштабу, а загрози розглядаються в 

суто «відомчому» розрізі. [17].  

Метою статті є грунтовний аналіз стратегіч-

них пріоритетів удосконалення модернізаційних за-

ходів у сфері забезпечення екологічної безпеки ста-

лого розвитку, визначення їх суті та шляхів ре-

алізації. 

Виклад оновного матеріалу  

Виходячи з особливостей процесів євроінте-

грації та з урахуванням вимог ЄС до стану навко-

лишнього середовища, в найближчій перспективі 

Україні варто визначитися із порядком дій за 

наступними стратегічними пріоритетами удоско-

налення модернізаційних заходів у сфері забезпе-

чення екологічної безпеки: 

1. Розвиток нормативно-правової бази у сфері 

забезпечення екологічної і природно-антропоген-

ної безпеки, її адаптація до норм міжнародного та 

європейського права. Аналіз відповідності україн-

ського законодавства вимогам директив ЄС показав 

низький ступінь співпадіння як горизонтальної 

сфери, так і секторальних напрямів. В окремих 

випадках норми чинного законодавства України су-

перечать вимогам директив, рішень та регламентів; 

чинне законодавство держави частково або зовсім 

не відповідає Директивам ЄС, за винятком законо-

давства про доступ до інформації (Директива 

90/313/ЄC, Директива 2003/4/ЄC), де ступінь 

відповідності високий [1].  

2. Інституціоналізація екологічної та при-

родно-антропогенної безпеки на засадах сталого 

розвитку [4; 16]. Упорядкування інституцій за 

принципами (відомчий, територіальний), 

ієрархічними рівнями (національний, регіональ-

ний, місцевий), що визначають обмеження та 

відповідальність для суб’єктів господарювання: 

 забезпечення чіткого розподілу обов’яз-

ків, відповідальності та джерел фінансування між 

інституціями;  

 упорядкування нормативно-правового 

забезпечення із суміжними галузями; 

 запровадження системи інтегрованого 

управління на вертикальному та горизонтальному 

рівнях, що, зокрема, передбачає узгодження інте-

ресів та ризиків усіх зацікавлених сторін; 

 стимулювання розвитку нових форм ор-

ганізації діяльності, що дозволяє поєднувати 

підприємницькі інтереси (державно-приватне парт-

нерство, спільна відповідальність, кластерні об’єд-

нання). 

Інституціональні зміни в державі носять 

стихійний та хаотичний характер. Важливою інсти-

туціональною проблемою наразі є невиконання ос-

новного принципу ринкової економіки – розподіл 

власності та влади, переплетіння економічної та 
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політичної влади, а інституціональна слабкість дер-

жави проявляється в неефективному виконанні спе-

цифікації та захисту прав власності та контрактів. 

Основні проблеми інституціонального регулю-

вання України доцільно поділити на два блоки: про-

блеми, пов’язані з економіко-політичною ситу-

ацією та викликані особливостями взаємодії фор-

мальних і неформальних інститутів. 

3. Розвиток інформаційно-аналітичної, нау-

ково обґрунтованої системи моніторингу екологіч-

ної та природно-антропогенної безпеки [2; 4; 12]: 

 запровадження дієвих механізмів підви-

щення координаційних функцій Мінекології, у 

тому числі через повноваження на надання пропо-

зицій з розподілу коштів та інших ресурсів моніто-

рингу між суб’єктами, в першу чергу по функціона-

льним підсистемам «Спостереже ння і контроль за 

природними гідрометеорологічними явищами та 

забрудненням довкілля» і «Прогнозування гідроме-

теорологічних умов і явищ», а також на моніторинг 

використання новітніх для регіонів технологій (н-д, 

видобування вуглеводнів, поширення ГМО);  

 розробка та затвердження у встановле-

ному порядку Загальнодержавної програми з удос-

коналення системи екологічного моніторингу і за-

безпечити належне фінансування цієї програми;  

 концентрація наявних ресурсів та пріори-

тет на виділення додаткових ресурсів для завер-

шення розробки системи відкритого он-лайн до-

ступу до бази даних моніторингу;  

 удосконалення системи екологічних 

індикаторів (показників) оцінки стану навколишнь-

ого середовища України для потреб національної 

безпеки, контролю за дотримання норм викори-

стання природних ресурсів та екологічного стану 

довкілля;  

 на місцях: державним адміністраціям 

всебічно сприяти розвитку регіональних систем 

екологічного моніторингу та їх інтеграції до дер-

жавної системи екологічного моніторингу. 

5. Посилення уваги до проблем забезпечення 

екологічної та природно-антропогенної безпеки на 

регіональному рівні та визначення стратегічних 

напрямів їх подолання, виходячи із регіональних 

особливостей прояву небезпеки. Регіональна еко-

логічна та природно-техногенна безпека в Україні 

потребує дослідження факторів, причин і умов ви-

никнення надзвичайних ситуацій та визначення 

відповідно до них стратегії подальшого розвитку 

суспільства.  

На регіональному та районному рівнях 

вирішуються соціально-демографічні проблеми 

населення, реалізується державна політика ро-

звитку всіх галузей, соціальних, економічних, еко-

логічних та інших питань. Загальновизнаними є 

важливість регіонального фактора в реалізації еко-

номічної і соціальної політики держави та важ-

ливість ролі і відповідальності влади в забезпеченні 

умов життєдіяльності регіону. 

Рівень природно-антропогенної та екологічної 

небезпеки адміністративних одиниць напряму зале-

жить від проявів на їх території низки ризиків та за-

гроз, таких як: небезпечні геологічні та гідрометео-

рологічні явища, пожежі у природних екосистемах, 

загрози медико-біологічного характеру, а серед ан-

тропогенних – вибухова та пожежна небезпеки, 

хімічна, гідродинамічна тощо. Доцільно зазначити, 

що протягом останніх років, внаслідок дії додатко-

вих негативних факторів, проблеми окремих 

регіонів посилюються, внаслідок чого екологічний 

стан наближається до кризового. Узагальнюючи 

екологічні проблеми в регіональному розрізі до-

цільно виділити найбільш проблемні регіони, до 

яких віднесено Донецьку, Дніпропетровську та Лу-

ганську області. Саме у цих регіонах найбільшого 

загострення набули одночасно проблеми забруд-

нення атмосферного повітря, поверхневих те 

підземних вод й накопичення відходів. 

6. Державний контроль за екологобезпечним 

розвитком секторів національної економіки, розви-

ток інноваційних технологій, екологічна мо-

дернізація [5; 10; 11]: 

 розроблення, створення й упровадження 

нових технологічних процесів і циклів, розробка та 

погоджений розвиток всіх функціональних ланок із 

добутку ресурсів, їхнього перероблення, викори-

стання відходів і відтворення цих ресурсів; 

 розроблення й використання ресурсоз-

берігальної техніки, розроблення й упровадження 

мало- і безвідходних технологій, що забезпечують 

комплексне освоєння природних ресурсів, розробка 

біотехнології; 

 освоєння нових територій для потреб 

населення та виробництва з урахуванням вимог 

екологічної безпеки; 

 розроблення та випуск нових екологічно 

чистих продуктів і створення потужностей для їх 

виробництва, розроблення варіантів використання 

нових та поновлюваних джерел енергії; 

 підвищення економічної ефективності 

при «зеленому рості» економіки і енергетики; 

 формування нового мислення в розроб-

ників інновацій із погляду необхідності їх еко-

логізації через упровадження обов'язкової еко-

логічної освіти тощо. 

Одним з головних шляхів вирішення еко-

логічних проблем вбачається перехід на інно-

ваційну модель розвитку національної економіки, 

як основного засобу екологобезпечної модернізації 

виробництва та впровадження процесів ресурсозбе-

реження. Тут потрібен комплексний підхід до еко-

логізації економічного розвитку, який передбачає 

запровадження системи заходів щодо зниження 

навантаження на довкілля і підвищення рівня еко-

логічної безпеки. 

7. Подолання проблем поводження з проми-

словими та побутовими відходами [15]: 

 інноваційний розвиток сфери повод-

ження з відходами на основі впровадження ор-

ганізаційно-економічних механізмів державно-

приватного партнерства і відповідних моделей 

фінансування, економічного моделювання ре-
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сурсно-виробничих зв’язків у сфері вторинного ре-

сурсокористування, а також послідовної реалізації 

принципу субсидіарності в державній політиці; 

 перенесення центру ваги у вирішенні 

проблем поводження з відходами на попередження 

їх утворення та розвиток рециклінгу;  

 імплементація профільних директив ЄС 

(згідно з Угодою про асоціацію) і з необхідністю 

розробки нової редакції закону «Про відходи», а та-

кож прийняттям законів «Про упаковку та відходи 

упаковки» і «Про вторинні ресурси»; 

 застосування кластерної методології при 

формуванні господарських відносин у сфері повод-

ження з відходами і, зокрема, в контексті кла-

стерно-мережевих підходів до розбудови регіо-

нальної інфраструктури поводження з відходами як 

вторинними ресурсами і оптимізації регіональних і 

міжрегіональних потоків відходів. 

Внаслідок відсутності в країні розвиненої ін-

фраструктури поводження з відходами та над 

уповільненому запровадженні ресурсозберігаючих 

технологій накопичення відходів набуває прогресу-

ючого характеру. Однак, питання впливу відходів 

на довкілля полягає не стільки у обсягах їх утво-

рення, скільки у їх накопиченні. 

8. Соціальний імператив забезпечення еко-

логічної безпеки, котрий доцільно розглядати як су-

купність основних вимог до соціальних відносин і 

взаємодій у суспільстві, виконання яких необхідне 

для підтримання стійкості соціо-еколого-економіч-

ної системи. У найбільш загальному вигляді його 

можна визначити як тотальна екологізація свідо-

мості та світогляду людини й суспільства [4; 2; 13; 

14]: 

 забезпечення якісної екологічної освіти 

та виховання населення;  

 всеохоплююча пропаганда ідеології ста-

лого розвитку, гарантування доступу до екологіч-

ної інформації, підвищення ролі ЗМІ у формуванні 

екологічної самосвідомості;  

 залучення населення, державних та не-

державних утворень і організацій, бізнес-спільноти 

до ухвалення рішень з питань екологічної та при-

родно-антропогенної безпеки;  

 формування настанов на здоровий спосіб 

життя у гармонії з довкіллям. 

Сучасні наукові підходи до гарантування еко-

логічної безпеки обґрунтовують необхідність сти-

мулювання соціальної активності щодо вирішення 

нагальних екологічних проблем. Основними ме-

ханізмами реалізації тут можуть бути: всебічне ін-

формування громадськості про ініціативи органів 

влади, які визначають стан екологічної безпеки, 

зміст відповідних програм, проектів, планів; залу-

чення широкої громадськості до прийняття та ре-

алізації відповідних рішень; підтримання громадсь-

ких, неурядових організацій тощо. 

9. Вдосконалення механізмів фінансового по-

забюджетного забезпечення екологічної та при-

родно-антропогенної безпеки на мікро- та мак-

рорівнях [3; 9]: 

 покращення фінансової складової супро-

воду організаційно-економічного механізму ро-

зробки та реалізації програмного забезпечення на 

державному, регіональному та локальному рівнях;  

 підвищення ефективності резервування 

та розподілу коштів через спеціальний резервний 

фонд Держбюджету та резервні фонди місцевих 

(обласних) бюджетів, що виконують роль до-

поміжного джерела фінансування на випадок ви-

никнення дефіциту бюджету в різних непередбаче-

них ситуаціях, зокрема природного і антропоген-

ного характеру. 

 запровадження альтернативних форм і 

механізмів залучення позабюджетних коштів на ре-

алізацію інноваційних проектів превентивного по-

передження та прогнозу надзвичайних ситуацій, зо-

крема через розвиток страхових механізмів; 

 створення спеціального накопичуваль-

ного Надзвичайного фонду з попередження та 

ліквідації надзвичайних ситуацій природного і ан-

тропогенного походження на державному та регіо-

нальному рівнях. 

10. Підтримка дво- та багатостороннього 

співробітництва у сфері безпеки на паритетних за-

садах [6; 8]: 

 виконання Україною зобов'язань, що вип-

ливають із зазначених багатосторонніх угод; 

 подальше розширення міжнародного 

співробітництва за напрямами: співробітництво з 

міжнародними організаціями системи ООН у галузі 

охорони навколишнього природного середовища, 

світовими поліфункціональними організаціями на 

урядовому та неурядовому рівнях; участь у регіо-

нальних природоохоронних заходах (особливо на 

прикордонних територіях та спільних акваторіях); 

участь у міжнародних програмах ліквідації 

наслідків Чорнобильської аварії (проблеми від-

ходів, перенесення забруднень повітряними і вод-

ними потоками та ін.); 

 розробка та запровадження програм до-

ступу до ринку інвесторів з метою залучення еко-

логічно чистих технологій та обладнання для захи-

сту навколишнього природного середовища 

України (економічна, технічна та експертна допо-

мога).  

Підсумовуючи наведене можна зробити висно-

вок, що міжнародне екологозрівноважене еко-

номічне співробітництво має стати надійним і ефек-

тивним інструментом зміцнення екологічної без-

пеки життєдіяльності людини на планеті та 

вирішення достатньо складних соціальних проблем 

як в Україні, так і в багатьох країнах світу. 

Реалізації стратегічних напрямів модернізації 

перешкоджає низка стримуючих чинників. Окремі 

автори [7] групують їх за організаційною, кадро-

вою, економічною та іншими складовими (табл. 

4.1). 
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Таблиця 4.1 

Класифікація стримуючих чинників 

Вид Характеристика 

Організаційні Відсутність у більшості господарюючих суб’єктів підрозділів (лабораторій, госпо-

дарств, центрів тощо), які спеціалізуються на інноваційній продукції свого підпри-

ємства й повністю обізнані з інноваційною сферою внутрішнього й зовнішнього 

ринків 

Людські (кадро-

вий потенціал) 

Нестача професійних фахівців у сфері патентування ліцензійної продукції, знання 

ринку нових технологій на рівні основних конкурентів і партнерів 

Соціально-пси-

хологічні 

Прагнення більшості управлінських і виробничих працівників машинобудівних 

підприємств до збереження психологічного комфорту, в основі якого лежить від-

сутність ризику, пов’язаного завжди з інноваціями; традиції централізованої пла-

нової економіки отримувати розпорядження “зверху” замість ініціювання нововве-

день “знизу” 

Економічні (фі-

нансові) 

Нестача, часто відсутність стартового капіталу у самих авторів нововведень для 

освоєння нової продукції й одержання ринкового ефекту для її реалізації 

Правові Недосконалість правового поля гри в інноваційній сфері, у якому всі учасники 

інноваційного процесу мали б приблизно рівновигідні економічні умови прямої 

економічної винагороди за власну працю 

 

Стратегічні напрями модернізації тісно 

пов’язані з інноваційною діяльністю. Саме шляхом 

запровадження новітніх процесів, матеріалів та те-

хнологій досягається відповідний рівень природно-

техногенної й екологічної безпеки.  

Висновки 

Стратегічне планування стало необхідною ча-

стиною регулювання безпеки, оскільки сьогодні-

шня ситуація, яка характеризується глобалізацією 

світогосподарських зв'язків, швидкозмінними тех-

нологіями, глобальною і регіональною організа-

цією безпеки вимагає від держав уміння адаптувати 

свою діяльність із планування і формування полі-

тики безпеки таким чином, щоб ефективно реагу-

вати на зміни умов. Стратегічне планування охо-

плює систему довго-, середньо- та короткотерміно-

вих планів, проектів і програм. Однак головний 

змістовний акцент при цьому робиться на дов-

гострокові цілі та стратегії їхнього досягнення. 

Виявлення ключових проблем є найбільш ва-

гомим і відповідальним етапом стратегічного пла-

нування, тому що кожний рівень безпеки має свої 

завдання та унікальні умови, в яких органи влади 

працюють.  

Стратегія є фактором стабілізації соціально-

економічних відносин. Громадськості властива по-

треба в певному баченні майбутнього, тобто моделі 

поведінки в майбутньому. Наявність обґрунтованої 

стратегії дає можливість контролю найбільш 

імовірних сценаріїв розвитку подій і забезпечує 

певний соціальний консенсус.  
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Abstract 

The process of globalization of world economy enters new conformities to law and changes the levels of 

responsibility for local development. Globalization of world economy results in strengthening of role of commu-

nities in economic development of local territories and country. Society realizes that development of Ukraine 

depends on possibility and personal interest of communities to engage in local development. Completion of pro-

cesses of decentralization and reforms of self- government, practical realization of principle of ubiquity of local 

self-government, lays on the leaders of community’s other level of responsibility for development of locality. 

Territorial communities must transform from the object of management on management subject and independently 

to ensure their ability. 

Territorial communities will bear responsibility for planning of the development, for the economic future and 

welfare. Therefore, local power must understand the features of modern development, own necessary knowledge, 

information, skills and experience, to provide the greater competitiveness of the communities. 

The current period of growth is thus characterized by a paradoxical consequence of globalization in which 

the ever-greater integration of national and regional economies into the global one accentuates, rather than mini-

mizes, the significance of the local context for innovative activities. Analysts recognize that while the process of 

globalization poses new challenges for regions and localities, it simultaneously creates new opportunities which 

arise from their unique capacity to serve as centers of learning and innovation [4]. 

Keywords: development, community, analysis, planning. 

 

Decentralization in Ukraine can be viewed both as 

a tool and a goal of a public administration reform, 

which requires re-distribution of tasks, competences, 

and resources at central, regional, and local level. This 

means the transfer of more responsibilities, competen-

cies, and resources from the state to the local self-gov-

ernment authorities, community-based organizations 

and affordable public services delivery. The current 

system in the state remains highly centralized with 

some degree of political decentralization, a partial ad-

ministrative decentralization (mainly at the level of vil-

lages and municipalities) and elementary aspects of fi-

nancial decentralization (hardly any non-earmarked 

funds, limited budgetary power). Nevertheless, in cur-

rent indefinite period rayon’s, municipalities and vil-

lages try to make use of their limited possibilities and 

resources [1]. 

http://www.unece.org/env/documents/2005/cep/ac.13/cep.ac.13.2005.3.rev.1.r.pdf
http://www.unece.org/env/documents/2005/cep/ac.13/cep.ac.13.2005.3.rev.1.r.pdf


22 The scientific heritage No 46 (2020) 

The acronym SWOT was first introduced in 1963 

at Harvard at a conference on business policy by Pro-

fessor Kenneth Andrews. Initially, SWOT analysis was 

based on the image and structuring of knowledge about 

the current situation and trends. In 1965, four Harvard 

professors - Leraned, Christensen, Andrews, Guth pro-

posed the technology of using a SWOT model to de-

velop a firm's behavior strategy. 

SWOT an analysis is a comfortable method of ar-

rangement, systematization and differentiation of fac-

tors and phenomena that operate into society and from 

outside and that characterize her state and prospect of 

changes. The technique of doing a SWOT analysis is to 

group information by criteria: strengths and weak-

nesses, opportunities and threats. A term SWOT is cre-

ated in first a letter of English words: Strengths (S), 

Weaknesses (W), Opportunities (O), Threats (T). 

Strengths are resources, assets or factors that are 

in community and give competitive edges to her they 

can be used for development and do this territory an at-

tractive mestome for a residence and business. Formu-

lating the list of strengths, it is necessary to choose 

those factors that is used or can be used or development 

of society creation of workplaces, development of busi-

ness, bringing in of investments, upgrading of life and 

others like that. Weaknesses are actors or phenomena 

that create obstacles or limitations on a way to develop-

ment. They can touch traditions, finances, regulator 

politics, physical resources, intellectual resources and 

others like that. Opportunities are winnings situations 

or terms, that is created in an environment, facilitate de-

velopment of competitive edges and can assist to devel-

opment of society. Threats are unfavorable tendencies 

of changes in an environment, that result in the decline 

of competitiveness and can negatively influence on de-

velopment of society.  

SWOT began to apply is an analysis in business 

with the aim of search of ways of improvement of com-

petition positions of enterprises and organizations re-

gardless of their size and sphere of activity. He gave an 

opportunity to connect important internal quality de-

scriptions of organization (strengths and weaknesses) 

with the results of researches of external terms (oppor-

tunities and threats). In 70th of past century of SWOT 

– an analysis began to be used among physical persons 

for the facilitation of vital choice (for example, choice 

of place of studies, planning of career and others like 

that), after he found wide application in a public sector 

as a method of comprehension of priorities of develop-

ment of cities, regions, for development of plans of de-

velopment communities. 

Strengths: 

What are the advantages of the community over 

others? 

What are the strongest positions in the commu-

nity - in strategy / economy / services / sector? 

That do we do (or can do) better than other? 

What is good, from the point of view of the resi-

dents, for living in their community? 

What does not work in the economy / policy / 

services / sector? 

Weaknesses: 

Where are we weak and what are we doing 

badly? 

In what worse we than other? 

What is most dissatisfied with the community? 

What hinders development in the community the 

most? 

That a most improvement does need? 

That does not work in an economy/to politics/ser-

vices/. 

Opportunities: 

What external changes can improve a situation? 

What can change the situation in the community 

for the better? 

What changes in technology and markets in the 

country or internationally can be used by the commu-

nity to grow? 

What tendencies will be useful to society? 

What positive changes are envisaged in a region? 

Threats: 

What are the obstacles to community develop-

ment (quality of life / business development / service 

delivery, etc.)? 

As can international tendencies harm to develop-

ment? 

How a change in the country's political course 

will affect the community? 

What can harm community development? 

What changes in a region can have negative in-

fluence on communities. 

At the use of SWOT often there are difficulties an 

analysis with attributing of factors and phenomena to 

one of four categories, so as understanding of essence 

of these categories is interpreted ambiguously. As far 

as it easily intuitively to understand a difference be-

tween desirable factors (Strengths and Opportunities) 

and undesirable factors (Weaknesses and Threats), so 

appropriately there are misunderstanding during verifi-

cation: than Strengths different from Opportunities, 

then Weaknesses from Threats. It is mostly accepted to 

consider that strengths and weaknesses are internal fac-

tors, advantages and threats - external. Sometimes, user 

SWOT- the signs of today's situation are attributed to 

strengths and weaknesses an analysis, and possibilities 

and threats - to the future events. Other users’ strengths 

and weaknesses use as factors that depend on us, op-

portunities and threats as objective factors on that does 

not have direct influence. 

To effectively use SWOT analysis for the territo-

rial community, its plans or strategy, it is recommended 

to consider: the strengths and weaknesses of the com-

munity are internal factors that already exist in the so-

ciety and that can vary due to certain actions in the ter-

ritorial community, and under the influence of chang-

ing environmental factors. Opportunities and threats to 

the community are external factors that already exist 

outside the community or may soon arise, and which 

virtually no individual community can influence (For 

example, the macroeconomic situation in the world or 

national budget policy in Ukraine), but which may af-

fect development communities. 

Properly executed SWOT analysis should show 

how to best use own resources and factors to reduce in-
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ternal weaknesses, optimally utilizing external capabil-

ities and eliminating external threats. It is an effective 

way to summarize the linkages between environmental 

impacts and the selection of strategic priorities. Basic 

principles of effective SWOT analysis in the commu-

nity: community involvement and participation; part-

nership and cooperation; representativeness and objec-

tivity. 

For effective SWOT analysis it is advisable to use 

the method of "brainstorming". The process of SWOT 

analysis requires the formation of a team and the in-

volvement of people whose task is to find answers to 

the strengths, weaknesses, opportunities and threats. It 

is important that the selection of the factors of the 

SWOT analysis should be made by consensus. The 

structure of the SWOT team should reflect the structure 

of the local community - the main players and commu-

nity activists. Various local views and interests (depu-

ties, academics, businessmen, youth, etc.) must be con-

sidered to ensure full representation. Of course, SWOT 

analysis is inherently subjective, and each person can 

come up with different conclusions based on their own 

thoughts and understanding of the situation. 

In the context of territorial community develop-

ment planning, SWOT analysis can be used to system-

atize the results of a community profile analysis; 

streamlining survey findings into strengths, weak-

nesses, opportunities, and threats; rapid analysis of the 

state of the territorial community; summarizing the re-

sults of all previously performed analyzes in order to 

work out directions for change and goals; comparative 

characteristics and positioning of the territorial commu-

nity among other communities; identification of critical 

problems and factors of competitive advantage; finding 

ways of community development and strategy develop-

ment; developing plans and programs; initiating and 

further monitoring changes in community activities. 

Sometimes SWOT analysis is used to brainstorm 

ideas at the beginning of an analysis, so it does not al-

ways act as a tool for generalizing results. Using anal-

ysis in this way can be too subjective, especially when 

it is the only way to investigate the situation and when 

the assessment is submitted by random people. In this 

case, the results of the SWOT analysis should be re-

fined and further examined in a further study. 

SWOT analysis belongs to the category of strate-

gic analysis. The distinction between strategic analysis 

and strategic choice is sometimes artificial and quite 

sensitive. It is a mistake to consider SWOT analysis as 

an abstract or theoretical process. Such an analysis re-

quires a serious critical reflection on existing data and 

facts and, of course, requires the professional experi-

ence of the experts who do the work. First, the focus 

should be on the objective fixation of what has been 

achieved, then on a critical understanding of the possi-

bilities and threats in the future. Above all, attention 

should be paid to current trends that occur in the exter-

nal environment, and the impact of which may be most 

significant. The SWOT analysis is performed both to 

assess the state of development of the territorial com-

munity and to assess sectors of the economy or spheres 

of activity (small business development, attracting in-

vestments or the state of the environment). SWOT anal-

ysis complements the community profile and survey re-

sults well. It helps provide some useful insights that 

will help make the plan stand out from the identified 

strengths and minimize impact or eliminate weak-

nesses, seize opportunities, and avoid or reduce threats. 

Table 1 

An example of a SWOT fragment is a community analysis 

Strengths Weaknesses 

 positive demographic dynamics; 

 presence of foreign investors; 

 availability of scientific staff and scientific devel-

opment; 

 availability of competitive industries; 

 tourism and recreational potential; 

 national, religious and cultural traditions; 

 authentic crafts; 

 high level of self-organization of the population; 

 high level of development of small and medium 

business. 

 low industry diversification; 

 technological backwardness of industry; 

 low capitalization of intellectual property; 

 insufficient development of road and engineer-

ing infrastructure; 

 high labor migration; 

 outflow of intellectual resources; 

 low level of environmental awareness; 

 poor waste management. 

 

Table 2 

A SWOT fragment is a community analysis 

Opportunities Threats 

 foreign investment in the economy; 

 development of renewable and alternative energy 

sources; 

 revival of export-import relations with the EU, the 

emergence of new markets for products; 

 development of infrastructure, first road and hous-

ing; 

 decentralization of power, incentives for local devel-

opment, and increased budgetary autonomy of commu-

nities. 

 increased labor migration and loss of man-

power; 

 weakening of export-import relations with the 

countries of the Customs Union; 

 lack of natural gas due to excessive depend-

ence on imports; 

 reduction of domestic turnover and closure of 

businesses due to low purchasing power of the 

population; 

 rising prices for energy resources. 
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The role of internal factors is crucial in community development planning, since the achievement of goals 

and action plans must strengthen the strengths and address the weaknesses of the community. To facilitate the 

choice of internal factors, it is worth using their classification, table 3. 

Table 3 

Classification of typical internal factors 

Classification internal factors Strengths Weaknesses 

1. Natural resource potential   

2. Economy   

3. Scientific and technical potential   

4. Demographics   

5. Human potential    

6. Ecology and the state of the environment   

7. Investment attractiveness and investment activity   

8. Institutional infrastructure   

9. Engineering infrastructure   

10. Social infrastructure   

11. Social capital (entrepreneurial spirit, cultural traditions, cooperation and trust)   

12. Tourist potential   

13. The level of natural and technogenic security Budget security   

14. Network and effectiveness of public organizations   

Openness of government and cooperation with public organizations and private bod-

ies 

  

 

Investigating external factors - opportunities and 

threats that affect community development or strategic 

goals - is not easy. External factors are multifaceted, 

interdependent, and concern the macro-environment 

that is formed at different levels (region, country, 

world). To systematize this variety of external factors, 

it is convenient to use the PEST or PESTLE method. 

PEST (LE) analysis aims at identifying, structuring and 

generalizing the environmental impact of community 

development. Of importance is that PEST (LE) is used 

to understand the future impact of external factors that 

may be different from those of the past. PEST analysis 

includes identifying political, economic, socio-cultural 

and technological impacts, providing a way to explore 

the environmental impact it has had in the past and 

which it may have in the future. Recently, when ana-

lyzing the impact of external factors, legal and environ-

mental factors are increasingly distinguished from the 

common list of external factors (the cause is increased 

legal influence, often outside national political systems, 

such as European or international law and increased at-

tention to environmental safety and conservation of hu-

man habitat). A growing awareness of the importance 

of influencing external factors has led to the PESTLE 

analysis replacing the traditional PEST analysis. 

The term (acronym) PESTLE was created in the 

first letters of the English words: political - political in-

fluence; 

Economic - economic impact; 

Social - socio-cultural influence; 

Technological - technological impact; 

Legal - legal influence; 

Environmental - the impact on the environment. 

To take full account of all external factors, a 

checklist of a list of possible external influences is pro-

posed. 

Political influences: world and national tendencies 

of change of policy and mood, geopolitical situation, 

international relations, change of government and ex-

pectations of elections, change of political elites, re-

forms, administrative-territorial system, public admin-

istration, goals of local, regional, national development. 

Economic impacts: economic growth data, GDP 

trends, structure, unemployment rate, cost of labor, cost 

of labor, changes in public and private sectors, interest 

rates, inflation, unemployment, profitability of spheres, 

globalization of the economy, macroeconomic situa-

tion, spatial and economic situation potential, economic 

cycles, business development cycles, change of na-

tional and regional labor distribution system. 

Socio-cultural influences: information on educa-

tional attainment of different population groups, demo-

graphic changes, migration intensity, income distribu-

tion, consumer behavior, social mobility, lifestyle 

changes, attitudes towards work and leisure, consumer 

protection. 

Technological influences: new discoveries and ob-

solescence of technologies, level of technological 

structure, investments in science and development, reg-

istration of new patents, development of information 

technologies, automation and communication, speed of 

information transfer, dynamics of private and state 

(budget) investment in scientific research. 

Legal: international / European agreements / law, 

labor law, competition law, tax and budget law, envi-

ronmental law, local development law, health and 

safety law, local government / local government. 

Environmental impact: environmental standards 

and norms, energy costs, energy consumption, use of 

alternative energy sources, emissions into the atmos-

phere, transportation volumes, waste management, en-

vironmental protection. 

Generally, environmental burdens depend heavily 

on local governance and geography, but also vary sys-

tematically with economic development. As it has been 

experienced in recent centuries, economic development 

has, with some notable exceptions, tended to shift the 

principal locus of the urban environmental burdens 
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from local to city-regional and eventually towards 

global scales [6]. 

An example of using PEST (LE) analysis and se-

lection of external influencers is presented in Table 4. 

The above influencers may be of limited value if they 

are considered only as a list of impacts. Therefore, un-

derstanding their implications is important. In the pro-

cess of PEST (LE) analysis, attention should be paid to 

the factors that lead to change and may act as forces that 

influence the structure of an industry, sector or market 

in the community. The cumulative effect of certain fac-

tors may be more important than the influence of the 

individual. Factors leading to the integration processes 

and globalization of economic or market sectors will 

serve as a good example. 

Table 4 

Using PEST (LE) analysis to consider external factors 

External 

factors 
Opportunities Threats 

Legal and 

political 

Export-oriented government policies will increase 

business opportunities. EU and NATO accession - 

approaching markets, opportunities for co-opera-

tion. Administrative-territorial reform is an op-

portunity to expand the authority on urban land 

management. 

Re-privatization policies can cause un-

certainty and reduce investment. Fre-

quent elections to state and local gov-

ernments cause instability. Lack of lo-

cal government approval can be a 

hindrance to local development. 

Economy 

Improving the taxation conditions for small and 

medium-sized enterprises will improve their eco-

nomic situation. Diversification of energy sources 

will limit the rise in energy prices. Reducing bank 

lending rates will help business development. Re-

ducing inflation will improve the economic con-

dition of enterprises. A real estate tax will ensure 

a stable income for the local budget. 

Hryvnia revaluation / devaluation will 

affect foreign trade and investment in 

Ukraine. The sharp fluctuation in the 

exchange rate creates uncertainty in the 

market. Setting world energy prices 

will increase the cost of production. Re-

ducing jobs by introducing new tech-

nologies and increasing wages will ex-

acerbate social problems. 

Social and 

cultural 

Increasing income in Ukraine will lead to the de-

velopment of cultural and leisure businesses. Im-

proving quality of life will increase fertility. The 

return of Ukrainians from abroad will increase the 

number of skilled technicians. 

An increase in the proportion of older 

people is higher taxes on social security 

and health care. The outflow of young 

educated people from the city / country 

is a decrease in human and human re-

sources. 

Technological 

Rapid growth of innovative enterprises at the ex-

pense of state support for the development of IT 

industries. The revolution in telecommunications 

will help local businesses enter foreign markets. 

Growth of related industries for existing industrial 

enterprises. 

Accelerating technological change lim-

its employment opportunities for un-

skilled workers. Increasing the likeli-

hood of transnational companies domi-

nating the local market in Ukraine. 

 

After identifying the most important external 

trends, based on an analysis of opportunities and 

threats, their next step is to evaluate them in terms of 

the potential consequences for the current situation and 

the selection of the necessary community development 

goals. The influence of some factors may be quite sig-

nificant, while others may not matter at all. It is about 

eliminating factors that will not affect the community 

and selecting those factors that are likely to affect the 

planning entity. The latter should be systematized by: 

1. Direction of influence (positive or negative). 

2. The power of influence. 

3. A sign of importance for achieving the desired 

change. 

With PEST (LE) analysis, it is possible to trace, at 

an early stage, trends in future geopolitics, economics, 

technology, fundamental values and stereotypes of so-

ciety, and respond in a timely manner, using the esti-

mated opportunities for better or defending against 

threatening prospects. What is a SWOT matrix? The 

SWOT matrix is constructed from the selected data in 

the SWOT analysis table. It helps to select possible 

strategies - important goals and action plans that can be 

implemented, finding the best match between strengths 

and weaknesses as internal factors, as well as opportu-

nities and threats as external. Possible SWOT strategies 

are listed in the table 5. 

Table 5 

SWOT analysis strategies are possible 

 Strengths Weaknesses 

Opportunities 
Comparative advantages. Community strengths are 

supported by opportunities and can enhance success 

The weaknesses of the community 

can be overcome using opportunities 

Threats 
Strengths can be used to limit or eliminate the im-

pact of threats 

Weaknesses must be overcome to 

protect against threats 
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An example of using a SWOT-matrix for identify-

ing mutual impacts (strengthening or weakening) was 

used in the EU planning methodology that has been 

used by several projects in Ukraine. Here are some tips 

for effective SWOT analysis: 

 Be realistic about assessing strengths and 

weaknesses. 

 Efforts must be made to clearly distinguish 

between the current situation, the possible and the de-

sired future situation. 

 Be specific in wording, avoiding ambiguity. 

 Community competitiveness comparisons 

should be used (in the absence of quantitative data, the 

words «better» or «worse than…» may be used). 

 Prepare a short and simple SWOT table that 

is clear and easy to use. 

Ideally, SWOT analysis is performed in several 

stages: 

1. Extracting and classifying the results of a profile 

analysis into four segments (strengths, weaknesses, op-

portunities, and threats). 

2. Extracting and classifying the results of an opin-

ion poll into four segments (strengths, weaknesses, op-

portunities, and threats). 

3. Gathering stakeholder assessments of strengths, 

weaknesses, opportunities and threats (stakeholder 

views of strengths, weaknesses, opportunities and 

threats can be important not only in the light of addi-

tional data relevant to SWOT but also in strengthening 

a sense of responsibility for community development). 

4. Summarizing the data collected and holding an 

open meeting to complete the SWOT analysis, select-

ing the most important influencers and their priorities 

(local development experts should be moderators of the 

meeting). 

5. Preparation of a simple SWOT - a matrix that 

will be further used to make the following decisions. 

Polish experts in community development plan-

ning often use A-B-C analysis instead of SWOT. They 

described this analysis well and substantiated its prac-

tical advantages in the book "Islands of Hope - devel-

oping local development strategies" by J. Varda and V. 

Klosowski. A-B-C analysis is a simple method of or-

ganizing information about the state of a territorial 

community. It helps from the "sea" of data that charac-

terize a territorial community to select those elements 

and phenomena (factors) that we evaluate as influenc-

ing the community and are practically prerequisites for 

development. The name A-B-C is an abbreviation of 

the first letters of English words: Advantage, Barrier, 

Controversial. 

It should be emphasized that the A-B-C analysis 

has high practical applicability for identifying strategic 

prerequisites - the choice of factors that will be used in 

the future to formulate strategic planning goals. There-

fore, the replacement of SWOT analysis by A-B-C 

analysis is appropriate, especially in terms of using it to 

systematize the factors affecting the community and to 

generate data for the choice of planning goals for a di-

rection of development (small business development, 

improvement of infrastructure, attracting investments, 

etc.). SWOT analysis also performs this function, but it 

is more widely used (in the context of a community sur-

vey described in the previous paragraph) and is there-

fore slightly more difficult to use. A-B-C analysis can 

be used as a supplement to SWOT analysis. The tech-

nique of performing A-B-C analysis is like the tech-

nique of SWOT analysis. It consists of grouping what 

we know about the situation under analysis into three 

criteria. Anything that we cannot add to any of the 

groups is dismissed as unnecessary information. Selec-

tion of data is to break them down into three groups. 

Questions are asked about each of the factors analyzed. 

1. Is this a community reality advantage in terms 

of community development? Is it because of this fact 

that community development will be faster and better? 

If so, record this fact in Group A. 

2. If this factor is not an advantage, may it be a 

barrier to community development? Due to this fact, 

will development be more difficult, slower, more un-

certain, or in an undesirable direction? If so, record the 

analyzed fact in Group B. 

3. When it is difficult to identify this factor as an 

advantage or a barrier, but we know for sure that it will 

have a significant impact on future developments, it is 

a contentious issue. An example is the future fiscal tax 

- an advantage or a barrier to city development? We do 

not know what the response of taxpayers will be - will 

they be less, which will reduce budget revenues, or will 

they pay increased tax and revenues will increase? This 

fact is attributed to group C. 

4. If this factor is not an advantage, a barrier, and 

does not fall into the category of controversial issues, it 

means that it is not a category of factors that should be 

considered when selecting strategic priorities for com-

munity development planning. (The moment of throw-

ing away the material in the "dump" is difficult from a 

psychological point of view. But without it, you do not 

get material that can be effectively worked.) It is obvi-

ous that the individual factors (facts) of each of the 

three categories of A-B-C analysis do not can have the 

same impact on local development. Some advantages 

are more important than others, some barriers are easier 

to get around than others, some contentious issues are 

easier to predict, others are almost impossible. There-

fore, for the A-B-C analysis to be accurate, the selected 

factors need to be given a numerical value that reflects 

their importance rating. The more important the factor, 

the greater its numerical value. It is convenient to use a 

rating scale in the range from 1 to 4 (Table 6). 
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Table 6 

The distribution of the importance of the factors for the analysis of A-B-C 

Classification of properties of factors 
The weight of 

the factors 

A factor of low importance, which is of little importance for the development of certain ar-

eas of life or parts of the territory 
1 

A factor of medium importance that is of average importance for the development of areas 

of life or parts of a territory, or has little impact on the development of the whole territory 
2 

An important factor that is significant (but not crucial) for the development of certain areas 

of life, some parts of the territory, or of medium importance for the development of the 

whole territory 

3 

A very important factor that is crucial for the development of certain areas of life, some 

parts of the territory, or important for the development of the whole territory 
4 

 

In addition to assessing the importance of the im-

pact of the individual factors of each of the categories - 

preferences, barriers, and disputes - there is another im-

portant factor verification - time verification, which ad-

dresses only two criteria in - preferences and barriers. 

Therefore, the next step in the analysis is to evaluate 

over time the factors of preference (A) and barrier (B). 

According to the variability over time, they are pro-

posed to be classified into six groups (Table 7). 

Table 7 

The distribution of benefits and barriers over time 

Classification of factors Symbol Vector of change 

A factor whose value is growing rapidly  

 

An increasing factor   

Invariable factor, the value is stable   

A factor whose value is diminishing  

 

A factor whose value is shrinking rapidly  

 

A factor whose variability is unknown  ? 

 

The advantage that belongs to the category of me-

dium importance today may soon fall into the category 

of very important factors, or vice versa, into the cate-

gory of low importance factors. For example, the poor 

accessibility of community communications within 

five years will disappear if the freeway is completed, or 

all efforts made to create and support the activities of 

the Investment Attraction Agency will be futile unless 

the land preparation issues for which the land prepara-

tion is resolved a strategic investor should come. There-

fore, each of the factors that will be identified as a pre-

requisite for community development should be as-

sessed in three stages: 

1. Assigning a factor to a category of benefits, bar-

riers, or disputes (Groups A, B, or C). 

2. Assessment of the importance of each of the 

factors in all groups A, B, C -Refer to the level of im-

pact on community development on an appropriate 

scale (using a scale from 1 to 4 is proposed). 

3. Each of the factors assigned to the benefits and 

barriers (groups A and B) is indicated by vectors (sym-

bols) of the dynamics of time variability according to 

the proposed classification. 

For example, if a specific factor (prerequisite for 

development) is labeled "A3cp", then it should be con-

sidered as an important advantage, the value of which 

is growing rapidly over time. 
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Table 8 

A fragment of the results of the A-B-C analysis 

A 

Benefits 

high likelihood of a positive conjuncture for global tourism, transit services (potential eco-

nomic activity), complete gasification of the community, water reserves, radio communica-

tion available throughout the territory of all mobile operators, the activities of the Community 

Association, which is a good school of civic and economic activity, a rich natural resource 

that can be used for economics. 

B 

Barriers 

school education network does not meet urgent needs, fertility is declining rapidly, negative, 

fast-growing migration balance, outflow of educated youth, lack of sewage network, small 

number of business entities, low level of public self-organization of residents, fragmentation 

of land use. 

C 

Controversial 

issues 

what can be done to increase the entrepreneurial activity of the residents, what are the most 

important problems, whether there will be additional jobs due to the development of entrepre-

neurship and tourism, or the possibility of industrial exploitation of peat deposits, sand with-

out conflict with the tourist function of the community and the location of the community in 

the source area drinking water 

 

In the results of the A-B-C analysis, as a rule, fac-

tors with values 1 and 2 are removed (exceptions are 

factoring whose vector is increasing by magnitude and 

rapidly increasing by magnitude). The results of the A-

B-C analysis will allow us to discard unnecessary in-

formation and to use only important facts to formulate 

local development plans for the strategy. 

Proposal reform on voluntary association of com-

munities enables them to acquire the status of the capa-

ble local community, in which local sources of budget 

revenues, infrastructure, and human resources are 

enough to meet the interests of residents. The territorial 

community independently manages the property that is 

in communal ownership; establishes local taxes and 

fees in accordance with the law; ensures the holding of 

local referendums and the realization of their results; 

establish, reorganize, and liquidate communal enter-

prises, organizations, and institutions, and controls 

their activities; decides other issues of local im-

portance, assigned by law to their competence [9]. 

Fundamental position of state support of develop-

ment agrarian to the sector of economy and rural terri-

tories must be the maximal use of possibilities, that is 

envisaged by international obligations under the Agree-

ment on the entry of Ukraine to World organization of 

trade (WTO), that envisaged limitation of direct sup-

port only on such called directions of "yellow small 

box" in volumes not more than 609 million $ (and it on 

a today's course is almost 18 milliards of hryvna), there 

in addition no more 5 % of gross products of agriculture 

on every her kind. Moreover, the requirements of WTO 

do not limit the volumes of state support of the so-

called "green box", where charges belong on the guard 

of earth, maintenance of fertility of soils, support of 

agrarian science, plant protection, ant epizootic 

measures, training of human resource, social domestic 

arrangement of rural territories and all that [11]. 
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Анотація 

Стаття присвячена вивченню існуючої ситуації на ринку світлодіодної продукції та трендам в даній 

галузі. В статті детально розглянуто фактори, які істотно впливають та будуть в подальшому впливати на 

розвиток галузі. Проаналізовані основні показники розвитку світового LED-ринку, з відображенням регі-

ональної інформації. Основний акцент в статті зроблено на ринок світлодіодної продукції в Україні. Про-

аналізована динаміка розвитку галузі, товарна структура ринку та наведено прогнози розвитку кожної з 

товарної категорії. В статті автором розроблена цінова карта українських торгових марок. На основі роз-

рахунку інтегрального індексу конкурентоспроможності, розроблено рейтинг українських торгових ма-

рок. Дана стаття призначена для маркетологів, аналітиків та спеціалістів світлодіодної галузі.  

Abstract 

The article focuses on studying the current situation in the LED market and trends in this area. The article 

discusses in detail the factors that significantly affect and will continue to affect the development of the industry. 

The main indicators of the development of the global LED market are analyzed with the reflection of regional 

information. The main emphasis in the article is placed on the LED products market in Ukraine. The development 

dynamics of the industry and the product structure of the market are analyzed, and forecasts for the development 

of each of the product categories are presented. In the article, the author developed a price map of Ukrainian 

brands. Based on the calculation of the integral competitiveness index, a rating of Ukrainian brands has been 

developed. This article is intended for marketers, analysts and LED industry professionals. 

Ключові слова: ринок, світлодіодна продукція, попит, виробник, рейтинг. 
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Активний і прогресивний розвиток світлодіод-

них технологій і поява внаслідок цього потужних, 

ефективних світлодіодних приладів для освітлення, 

безсумнівно вже істотно потіснили звичайні дже-

рела світла. 

Світлодіодне освітлення являє собою вигідну і 

безпечну альтернативу звичайним лампам розжа-

рювання. З кожним роком все частіше можна зу-

стріти ефективні способи застосування такого осві-

тлення в повсякденному житті: освітлення вулиць, 

тунелів, переходів, а також для індикації в прила-

дах, в габаритних ліхтарях і сигналах гальмування 

в автомобілях, освітлення коридорів, парадних в пі-

д'їздах і будинках, освітлення робочих місць і тех-

нічних зон на підприємствах, освітлення торгових 

залів, вітрин і вивісок магазинів, освітлення скла-

дів, сховищ і багато іншого. 

Таким чином, поява світлодіодів та їх застосу-

вання, не обмежилися лише побутовими сферами 

використання та активно проникнули в інші проми-

слові та комерційні сфери. [1] 

До основних переваг світлодіодного освіт-

лення слід відносити наступне: 

1. Енергоефективність. Сучасні якісні сві-

тлодіодні рішення дозволяють заощадити до 80% 

електроенергії. 

2. Тривалий термін служби світлодіодних 

джерел світла (до 15-25 років в залежності від тех-

нології) при низькому рівні споживання електрое-

нергії (в цілому можна заощадити 85-97% в порів-

нянні з традиційними джерелами світла). 

3. Екологічність та безпечність. Енергое-

фективні лампи дозволяють компаніям знизити об-

сяги викидів СО2. За оцінками експертів, перехід на 

енергозберігаючі рішення в Європі дозволяє заоща-

дити енергію, обсяг якої еквівалентний 38 тонам 

СО2, 156 мільйонам барелів нафти і обсягом енергії, 

що виробляється 52 електростанціями. Варто заува-

жити, що безумовною перевагою є те, що на відміну 

від люмінесцентних та газорозрядних ламп світло-

діоди не містять ртуті. Тому використані лампи без-

печні для навколишнього середовища, а з їх утилі-

зацією не виникає проблем 

4. Вартість володіння світлодіодним осві-

тлювальним обладнанням нижче, ніж для тра-

диційних джерел світла. Так, вартість придбання 

останніх приблизно втричі менше, ніж LED світи-

льників. При цьому обслуговування традиційного 

світильника потрібно проводити хоча б 1 раз в 2-3 

року, а світлодіодний світильник не потребує об-

слуговування протягом усього терміну служби (10-

15 років), тому вартість володіння таким світильни-

ком менше. 

5. Компактний розмір світлодіодів, які ви-

користовуються в LED пристроях, дозволяє засто-

совувати більш ефективну оптику, а також реалізо-

вувати найскладніші з конструктивної точки 

зору світлові рішення. [2] 

https://svitlotek.com/blog/svetodiodnyj-rynok-osnovnye-tendencii-i-prognozy/
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Не дивлячись на те, що ринок світлодіодної 

продукції має високі показники ефективності, він 

має величезний потенціал для подальшого розви-

тку. Серед трендів, які зараз складаються в світло-

діодному освітленні в світі і здатні вплинути на по-

дальший розвиток даної сфери, можна виділити на-

ступні: 

 Зниження вартості світлодіодної проду-

кції 

 Активне впровадження автоматизова-

них систем керування освітленням 

 Системи освітлення на базі органічних 

світлодіодів (OLED) [3]. 

Загальний розмір світового ринку світлодіод-

ного освітлення в 2019 році оцінювався у 54,00 

млрд. дол. США, і, за прогнозами, він збільшиться 

на рівні 10,8% за 2020 рік.  

Основні причини зростання ринку:  

1) зростання суворості нормативно-правових 

актів з точки зору неефективних технологій освіт-

лення; 

2) агресивне зниження цін на світлодіоди, по-

єднане з трансформацією енергетичної політики в 

усьому світі; 

3) стимули та знижки, надані урядами за вико-

ристання світлодіодного освітлення в багатьох кра-

їнах сприяють зростанню попиту. 

Крім того, очікується, що в найближчі роки су-

вора законодавча політика щодо звичайного освіт-

лення та споживання енергії в США, Європейсь-

кому Союзі, Китаї та Канаді сприятиме попиту на 

продукцію. Відповідні рейтинги та стандарти ди-

зайну, що класифікують енергоефективність, такі 

як CASBEE в Японії, BREEAM в ЄС та стандарти 

зеленого будівництва в Китаї, прогнозуються, що 

вони будуть корисними для зростання ринку світ-

лодіодного освітлення. Крім того, в США всі світ-

лодіодні освітлювальні вироби повинні відповідати 

нормам, включаючи Програму Energy Star, Про-

граму ООН з навколишнього середовища (UNEP) 

та Національний електричний кодекс (NEC). 

Уряди пропонують заохочення та знижки на 

заміну традиційних ламп на світлодіодні вироби, 

що дає змогу покращити прийняття світлодіодної 

продукції у всьому світі. Також передбачається, що 

розумні підсвічування запропонують вигідні мож-

ливості для застосування у промислових та комер-

ційних районах. Вони мають можливість регулю-

вати світло за допомогою контрольних зон. Схеми 

розумних міст стали переважаючими в США та кі-

лькох європейських країнах, де все більше акценту-

ється на стратегіях зменшення пікового попиту на 

електроенергію та загального споживання енергії. 

Аналізуючи продуктову ситуацію у світі, слід 

зауважити, що весь ринок світлодіодного освіт-

лення ділиться на дві категорії: лампи та світиль-

ники. Світлодіодні світильники стали найбільшим 

сегментом у 2019 році. Світильники широко вико-

ристовуються в комерційних та промислових сег-

ментах освітлення. Вони дорожчі, ніж типові світ-

лодіодні лампи. Таким чином, світильники займа-

ють більш значну частку ринку, ніж світлодіодні 

лампи. Нові установки переважно керують ринком 

світлодіодних світильників. Сюди входять ліхтарі, 

що використовуються в вуличних ліхтарях, світи-

льниках, доріжках, троферах та підвісних констру-

кціях для різних застосувань. Світлодіодні світиль-

ники дають більше світла на вихідну потужність. Їх 

легше контролювати, дозволяють оптичним дизай-

нерам використовувати їх більш кваліфіковано. За 

даними Національної асоціації виробників електри-

чної енергії (NEMA), світлодіодне освітлення ста-

новило приблизно 23% від загального ринку освіт-

лення в 2017 році. Агентство охорони навколиш-

нього середовища США (EPA) прогнозує, що 

світлодіод буде домінуючою технологією у вироб-

ництві ламп у наступні роки за умови поінформова-

ності споживачів, яка, в свою чергу, створюється 

всіма учасниками товароруху: виробниками, дис-

триб’юторами та роздрібними торговцями. 

Стосовно сегменту світлодіодних ламп, перед-

бачається, що він також поступово розшириться та 

досягне середньорічного показника розвитку 

11,8%, завдяки збільшенню популярності в країнах, 

що розвиваються.  

Стосовно структури споживчого ринку, слід 

зазначити, що комерційний сегмент став одним із 

провідних сегментів у 2019 році. Розвиток комер-

ційних об’єктів, їх модернізація, безумного сприя-

ють зростанню комерційного сегменту. Виробники 

адаптують свої товарні пропозиції до вимог ринку. 

Так, наприклад, з’являються спеціалізовані світи-

льники для галерей, музеїв, виставок та інш. Не 

менш важливим сегментом є промислове освіт-

лення. Ці світильники повинні відповідати станда-

ртам та нормам промислового освітлення, визначе-

ним на різних рівнях управління. 

Однією з провідних ознак класифікації ринку 

світлодіодного освітлення є спосіб застосування: 

внутрішнє (для приміщень) та зовнішнє освітлення. 

В 2019 році сегмент внутрішніх приміщень оціню-

вався у понад 37,31 млрд. Дол. США, і, як очіку-

ється, він буде стабільним упродовж найближчих 6-

7 років.. 

Стосовно зовнішнього застосування, заува-

жимо, що на попит можуть значно впливають мак-

роекономічні фактори. Зовнішні світлодіоди можна 

класифікувати на архітектурні, громадські місця та 

ін. Архітектурна ілюмінація стала найпопулярні-

шою на відкритому повітрі у 2019 році.  

Регіональні дані 

Азіатсько-Тихоокеанський регіон займає най-

більшу частку ринку 41,8% в у 2019 році, і, ймові-

рно, продовжить домінування як в плані викорис-

тання, так і в виробництві в найближчий час. Тай-

вань, Японія та Китай є ключовими учасниками 

регіонального зростання завдяки ініціативам відпо-

відних урядів щодо впровадження світлодіодів у 

поєднанні з існуванням великої кількості учасників 

ринку. 

Боргова криза в Європі негативно вплинула на 

попит, оскільки їх виробництво потребує величез-

них капітальних вкладень. Останнім часом Європа 

та Північна Америка спостерігають бум завдяки 

підтримці уряду та зростаючому використанню 
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ультрасучасного освітлення у кількох галузях. Тор-

говельна війна між США та Китаєм спричинила 

зростання імпортних мит і, зрештою, загальних цін 

на товар. Очікується, що цей фактор виявиться ко-

рисним для європейських виробників. Очікується, 

що значно підвищиться пріоритет для цих виробни-

ків над американськими виробниками з боку китай-

ських постачальників, які сприятимуть регіональ-

ному зростанню. 

Ринок є дуже конкурентоспроможним та кон-

центрованим, найбільша частка доходів у 2019 році 

припадає на п’ять перших компаній. Signify 

Holding; Cree, Inc .; Osram GmbH; Digital Lumens Inc 

.; і Acuity Brands є одним з домінуючих гравців ри-

нку. Розробка нових продуктів, удосконалення іс-

нуючої лінійки товарів, а також злиття та погли-

нання – це деякі стратегії, прийняті ключовими гра-

вцями для підтримки своєї частки на ринку. 

Практика інтеграції є тенденцією на ринку, і виро-

бники напівпровідників намагаються зарекоменду-

вати себе як виробники освітлення. 

Однак виробники світла сподіваються на 

більш значні можливості завдяки прямому продажу 

та побудові своєї дистрибуторської мережі, оскі-

льки вкрай важливо досягти економії масштабу для 

підвищення прибутковості. Кількість складальних 

одиниць значно більша порівняно з основними ви-

робниками; ці компанії імпортують недорогі ком-

поненти від китайських постачальників і збирають 

їх на своїх потужностях, щоб отримати більший 

прибуток. Однак в останні роки суворий регламент 

дотримання цих норм змусив ці компанії заборо-

нити їм закуповувати загальні компоненти від ки-

тайських постачальників, оскільки вони повинні 

дотримуватися енергетичних cтандартів. [3,5,6,7] 

В Україні ринок LED-освітлення зростає до-

сить стрімко і становить близько 72% всієї струк-

тури сегмента. Найчастіше світлодіодні лампи за-

стосовуються на вулицях і в офісах, що дозволяє 

значно знизити загальні витрати. При цьому, щорі-

чно в нашій країні збільшуються масштаби вироб-

ництва обладнання, необхідного для забезпечення 

LED-освітлення. 

Український ринок світлодіодної продукції 

має наступні особливості:  

 велика кількість виробників (близько 95), 

які фактично є імпортерами, тому що всі виробничі 

потужності розміщені в КНР.  

 одноманітність продуктових лінійок. У 

більшості підприємств асортимент є однаковим, 

причому не лише на рівні номенклатури, а й на рі-

вні технічних характеристик. 

 недосконалість нормативно-правової 

бази для регулювання даної галузі. Це, в свою 

чергу, призводить до значної кількості неправдивої 

інформації на упаковках та недобросовісного мар-

кетингу. 

 пріоритетним фактором для вибору спо-

живачів є ціна. Саме це призвело до такої значної 

кількості підприємств, які конкурують між собою 

за ціновими факторами, нехтуючи якістю продук-

ції, важливістю створення позитивного ставлення 

до торгівельної марки, бренду, а також можливістю 

формувати та управляти лояльністю. 

 найбільш перспективним є корпоратив-

ний сегмент, як і у всьому світі. Це перш за все обу-

мовлено внутрішніми процесами оптимізації кош-

тів на освітлення та ефективністю витрачених кош-

тів. 

 поява на ринку за останні 5-7 років про-

дукції зарубіжних виробників, яка складає істотну 

конкуренцію українським підприємствам, завдяки 

силі бренду та високої якості продукції. 

Для більш детального розуміння галузі, трен-

дів, здійснимо аналіз економічних показників дія-

льності галузі. Для коректності вивчення та тракту-

вання результатів, всі дані, скореговані на показник 

індексу інфляції у відповідний період. 

 
Рисунок 1. «Обсяг виробництва електричного освітлювального устаткування  

(2012-2018рр.), тис. грн.» [4] 
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Аналізуючи обсяг виробництва за 2012-
2018рр., робимо висновок, що виробництво в Укра-
їні за аналізований період стрімко зростає. Це 
пов’язано перш за все із зростанням сфер застосу-
вання освітлення, появою інноваційних рішень, як 
дизайнерських, так і технологічних. Середній щорі-

чний темп зростання склав 20%. Найнижчі показ-
ники спостерігаються в 2013 та 2016 рр, (1% та 11% 
відповідно). Найвищі показники в 2014 та 2015 рр., 
(27% та 37% відповідно). В 2017 та 2018рр. спосте-
рігається стабілізація темпів зростання – 21% та 
22% відповідно. Обсяг виробництва в 2018 році 
склав 2841127,59 тис. грн. 

 
Рисунок 2. «Обсяг реалізованої продукції (2010–2018 рр.), тис. грн.» [4] 

 
На рис.2 графічно зображено обсяг реалізова-

ної продукції за період 2012-2019 рр. Так, спостері-
гаємо відносно нестабільну ситуацію. Причому з 
2012 до 2018рр. включно мав місце поступовий ро-
звиток, місцями дуже стрімкий (2014-2016рр.), од-
нак в 2019 р., у порівнянні із 2018 р. було значне 

падіння обсягів реалізованої продукції. Так обсяг 
реалізованої продукції у 2019 р. склав 176657783 
тис. грн., що на 37% менше обсягу 2018 р., який 
складав 279355202 тис. грн. 

 
Рисунок 3. «Динаміка обсягів виробництва та реалізації електричного освітлювального устаткування 

2012-2018 рр.» [4] 
 
Одночасно розглядаючи обсяги виробництва 

та реалізації (рис.3), робимо висновки, що обсяг ви-
робництва більш стабільний темп розвитку, на від-
міну від обсягу реалізації, де спостерігаються зна-
чні коливання. Абсолютні дані за цими показни-
ками свідчать про значну кількість імпорту на 
ринку Україні, саме тому обсяги реалізованої про-
дукції значно перебільшують обсяги виробництва. 

В Україні, як і в усьому світі, LED-освітлення 
представлене для багатьох галузей та сфер застосу-
вання. Найбільш охопленим за даними 2016 року є 

сегмент «Архітектурне освітлення», «освітлення 
для retail», та «домашнє освітлення». Однак, згідно 
з прогнозами, в 2020 році значно зростуть показ-
ники охоплення в усіх галузях, причому, більше за 
все в сегменті «освітлення для вулиць», «домашнє 
освітлення» та «освітлення для retail». Ці потен-
ційно ненасичені сегменти були взяті до уваги ук-
раїнськими підприємствами, які налаштували свої 
продуктові портфелі згідно з цією тенденцією 
(табл.1). 

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Обсяг реалізованої 

продукції, тис. грн.

Обсяг виробництва, тис. 

грн,



The scientific heritage No 46 (2020) 33 

Таблиця 1 

Асортиментна структура LED-ринку України 

 
 

Український LED-світлотехнічний ринок на-

раховує близько 100 торгівельних марок, однак, 

враховуючи показники охоплення ринку, популяр-

ність, впізнаваність у кінцевих споживачів, слід ро-

зглядати 24 торгівельні марки, які представлені у 

різних цінових сегментах. Цінова карта українсь-

ких торгівельних марок виглядає наступним чином 

(табл.2). Для побудови карти, нами були викорис-

тані дані щодо вартості індикативної саме для LED-

ринку позиції в асортименті всіх торгівельних ма-

рок, що вивчаються – лампа А60, потужністю10W, 

з цоколем Е27. Також для коректності аналізу, ви-

користані дані с первинних прайс-листів. 

Таблиця 2 

Цінова карта українських торгівельних марок  

C
ег

м
ен

т
 

№ Найменування ТМ Ціна, дол. США 
Середня ціна в сег-

менті, дол. США 

Частка сегменту в зага-

льній структурі ринку, % 

P
re

m
iu

m
 

1 Videx Prem 2,97 

2,31 12 2 Eurolamp 2,1 

3 Maxus 1,87 

M
id

d
le

+
 1 Electrum 1,59 

1,53 19 

2 Luxel 1,59 

3 Global 1,51 

4 Euroelectric 1,49 

5 Videx 1,45 

M
id

d
le

 

1 Feron 1,39 

1,33 23 

2 Z-light  1,34 

3 Ledex 1,32 

4 Sirius 1,32 

5 Bellson 1,32 

6 Lezard 1,29 

E
o
n
o
m

 

1 Biom 1,2 

1,12 46 

2 Ledmax 1,2 

3 Lebron 1,17 

4 Укрлед 1,16 

5 Numina 1,15 

6 Евросвет 1,14 

7 Righ Hausen 1,14 

8 Ledstar 1,1 

9 ELM 1,1 

10 HOROZ 1,05 

11 Videx Tit 1,04 

12 Lemanso 1 
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З наведеної таблиці, видно, що найбільша кіль-

кість торгівельних марок представлена у сегменті 

«Econom» - 12 ТМ, таким чином даний сегмент є 

найбільш насиченим та складає 46% від загальної 

структури ринку. Популярність цього сегменту зу-

мовлена специфікою українського ринку, яка відо-

бражена у структурі попиту між великими, серед-

німи та маленькими населеними пунктами та відпо-

відно платоспроможністю населення. Середня ціна 

в даному сегменті складає 1,12 дол. США. Спосте-

рігаємо також значну цінову конкуренцію в межах 

даного сегменту, адже ціни незначним чином відрі-

зняються. 

Другим за насиченістю є сегмент «Middle». В 

ньому представлені 6 ТМ, його частка в загальній 

структурі ринку складає 23%. Середня ціна в сегме-

нті складає 1,13 дол. США. Даний сегмент в серед-

ньому на 19% дорожчий за попередній сегмент 

(«Econom»). 

Менш насиченим є сегмент «Middle+». В 

ньому представлені 5 ТМ, що дозволяє цьому сег-

менту складати 19% від загальної структури ринку. 

Середня ціна складає 1,53 дол. США і сегмент в се-

редньому дорожчий на 15% за сегмент «Middle».  

Найменш насиченим є сегмент «Premium». В 

ньому представлені 3 ТМ. Таким чином, частка 

цього сегменту в загальній структурі ринку складає 

12%. Цей сегмент є дорожчим в середньому на 52% 

у порівнянні з попереднім сегментом («Middle+»). 

Підсумовуючи результати аналізу торгівель-

них марок та розподілення за ціновими сегментами, 

робимо наступний висновок: сегментація відпові-

дає етапу життєвого циклу товару та є збалансова-

ною відносно кон’юнктури ринку.  

Для повноти аналізу, необхідно прийняти до 

уваги, що ціна не є єдиним фактором для сегмента-

ції ринку та побудови рейтингу українських торгі-

вельних марок. З метою ранжування та формування 

висновків стосовно українського LED-ринку, нами 

було здійснено комплексний аналіз конкуренто-

спроможності виділених торгівельних марок. 

Для аналізу обрані основні показники, які 

впливають на конкурентоспроможність ТМ: 

1. Світловий потік 

2. Гарантія 

3. Якість складання 

4. Термін експлуатації 

5. Наявність резистора 

6. Наявність EMC 

7. Наявність вимикача з підсвічуванням 

На рис.3 зображено многокутник конкуренто-

спроможності українських торгівельних марок. 

Оцінку було здійснено за 10-бальною шкалою, ме-

тодом експертних оцінок на основі результатів зві-

тів профільної лабораторії. 

 
Рисунок 3. «Багатокутник конкурентоспроможності торгових марок, що представлені на LED-ринку» 

 

Для розрахунку інтегрального індексу конку-

рентоспроможності, використовуємо формулу: 

Iк =Sтм/ Sзаг., де: 

Sтм – площа багатокутника ТМ 

Sзаг – загальна площа багатокутника 
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Таблиця 3 

Рейтинг ТМ виробників світлодіодної продукції 

№ Найменування ТМ 
Значення індексу конкурентоспро-

можності 

Рівень конкурентоспромож-

ності 

1 Maxus  0,727 

дуже високий 2 LedEX  0,727 

3 Electrum  0,714 

4 Sirius  0,647 
високий 

5 Videx E-series 0,529 

6 ELM  0,431 середній 

7 LedStar  0,395 

нижче середнього 

8 Philips  0,360 

9 Lebron  0,340 

10 Global  0,340 

11 Videx Titanum  0,304 

12 Z-light 0,286 

низький 

13 Lemanso  0,283 

14 Feron 0,274 

15 Biom  0,260 

16 Euroelectric  0,260 

17 Right Hausen 0,236 

18 Eurolamp 0,229 

19 Lezard  0,217 

катастрофічно низький 20 Right Hausen Soft Line 0,149 

21 Евросвет  0,126 

 

За результатами проведення аналізу, робимо 

наступні висновки: 1) можливість «міграції» всере-

дині рейтингу для ТМ дуже висока, насамперед 

шляхом використання ефективної маркетингової 

політики та підвищення результатів показників, що 

оцінюються; 2) перші місця в рейтингу належать 

ТМ з широкою асортиментною матрицею та бага-

токанальною системою збуту; 3) останні місця на-

лежать тим ТМ, які сфокусовані на одному-каналів 

збуту та не створюють обізнаність на ринку В2С; 4) 

конкуренція всередині виділених сегментів дуже 

висока, таким чином, підприємствам, що володіють 

цими ТМ слід особливу увагу приділяти саме тим 

конкурентам, з якими відбувається пряма конкуре-

нція. 

Таким чином, робимо висновок, що українсь-

кий LED-ринок продовжує розвиватися, як з ураху-

ванням світових тенденцій та особливостей націо-

нального ринку.  

Нами виділені наступні тенденції розвитку 

LED-ринку: 

1. LED-технології стають альтернативою не 

лише традиційним джерелам світла, а й поновлюва-

ним джерелам світла (наприклад, сонячним бата-

реям), тому що з урахуванням енергетичної кризи і 

цін на електрику все більш актуальним стає вико-

ристання енергозберігаючих технологій, до яких 

відносяться LED-технології. 

2. Поступове зниження цін на LED-освітлення  

Більшість споживачів ламп вже обізнані про 

користь світлодіодного освітлення. Розвиваються 

програми заміни застарілих джерел світла на нові 

світлодіодні. У продажу є джерела світла, здатні за-

мінити лампи різної потужності, в тому числі про-

мислові. Наступний крок LED-технологій - зни-

ження вартості обладнання. Це дозволить викорис-

товувати його ще активніше. Слід зазначити, що 

вже зараз використання світлодіодного обладнання 

обходиться дешевше, ніж традиційне. Так, в мо-

мент покупки LED-лампи коштують дорожче. Але 

служать вони довше, а промислові джерела світла 

можна обслуговувати раз в 10-15 років. Традиційні 

світильники вимагають сервісу в 5 разів частіше, а 

саме раз в 2-3 роки. 

3. Вузька спеціалізація LED-продукції. Розви-

ток ринку постійно призводить до необхідності за-

довольняти навіть «найпримхливі потреби» спожи-

вачів. З кожним роком виробники диференціюють 

асортимент таким чином, щоб кожна окрема пози-

ція була «найоптимальнішою» для конкретного за-

стосування. Тобто, ніхто не намагається досягти 

універсальності рішень, а навпаки, створити уніка-

льне неповторне для споживача. 

4. Повернення популярності теплого світла в 

Україні. 

Виробники LED-освітлення відзначають, що 

збільшується попит на лампи теплих відтінків, що 

нагадують традиційні джерела світла. Один із тре-

ндів в індустріальному, офісному та приватному 

освітленні - збільшення кількості світлодіодів з ко-

лірною температурою 2700К і нижче, з максима-

льно однорідним спектром. Не так давно, ситуація 

стосовно переваг в колірній температурі була зво-

ротною. Ринок більше споживав холодне та нейтра-

льне світло. 
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Аннотация 

В статье наведено методическое обоснование путей оптимизации формирования экологической стра-

тегии развития субъектов строительной отрасли. Положения данной методики основаны на адаптации ав-

торской методики оценки уровня воздействия факторов (проблем) влияния на результаты внедрения эко-

логической (или интегрированной экологической) стратегии развития строительного предприятия. Уста-

новлено, что данная методика (состоит из пяти этапов) является универсальной для прогнозной оценки 

уровня воздействия факторов (проблем) влияния на результаты внедрения экологической (или интегриро-

ванной экологической) стратегии предприятий различных отраслей, которые не предполагают значитель-

ного негативного воздействия на состояние окружающей природной среды. 

Abstract 
The article provides a methodological rationale for ways to optimize the formation of an environmental de-

velopment strategy for construction industry entities. The provisions of this methodology are based on the adap-

tation of the author’s methodology for assessing the level of factors (problems) influence of the results of imple-

menting an environmental (or integrated environmental) development strategy of a construction enterprise. It has 

been established that this methodology (consists of five stages) is universal for the predictive assessment of the 

level of factors (problems) influence on the results of the ecological (or integrated ecological) strategy implemen-

tation of various industries enterprises that do not imply a significant negative impact on the state of the environ-

ment. 

Ключевые слова: строительная отрасль, оптимизационные пути, факторы влияния, экологическая 

стратегия, обоснование, интегрированная, нетипичные факторы.  

Keywords: construction industry, optimization paths, influence factors, environmental strategy, rationale, 

integrated, atypical factors. 

 

Украинская строительная отрасль находится 

на стадии трансформации, масштабы ее развития 

значительно меньшие по сравнению с результатами 

стран ЕС, США. Фактическое состояние функцио-

нирования отрасли связано с рядом как внешних, 

так и внутренних факторов влияния. Стратегиче-

ское управление является элементом внутренних 

усилий субъектов строительной сферы по обеспе-

чению рыночных преимуществ, экономических 

успехов. Экологическая стратегия развития может 

входить в состав комплексной стратегии, а может 

быть локальной. Ее эффективность в условиях гло-

бальной экологизации является предпосылкой ли-

дерства, обеспечения высоких экономических ре-

https://electrica.in.ua/blog/all-post/10_svetodiodnoe-osveshenie-tendencii-mirovogo-ry.html
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https://jooby.eu/ru/blog/business/global-led-lighting-market-forecast/
https://jooby.eu/ru/blog/business/global-led-lighting-market-forecast/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://ledtest.vestum.ua/study/6917/
http://svetal.pro/articles/tendencii-rynka-svetodiodnogo-osveshheniya/
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зультатов. Установление оптимальных путей со-

вершенствования экологической стратегии субъек-

тов строительной отрасли необходимо для содей-

ствия их стабильному росту на рынке. Состояние 

эффективности оптимизационных путей должно 

иметь четкое экономическое обоснование, связан-

ное с применением соответствующего методиче-

ского инструментария.  

Вопросы формирования экологической страте-

гии, оценки ее эффективности развития изучались 

А. Войциховской, О. Кравченко, О. Мелень-Заб-

рамной, М. Панькевич [1], Т. Голуб, Ч. Романов-

ским [2], С. Никаноровим [4], Ю. Никуличевим [3], 

Г. Хоббсом, К. Адамсом [5], М. Неллесом, Дж. Гра-

несой, Г. Морщчеком [6] и др. Хотя и существуют 

научные разработки в разрезе данной проблема-

тики, актуальной является проблема комплексного 

подхода к исследованию влияния факторов (про-

блем) на результаты внедрения экологической (ин-

тегрированной экологической) стратегии развития 

субъектов строительной отрасли.  

В целях формулирования методики прогноз-

ной оценки эффективности оптимизационных пу-

тей предлагается адаптация нашей авторской мето-

дики оценки уровня воздействия факторов (про-

блем) влияния на результаты внедрения 

экологической (или интегрированной экологиче-

ской) стратегии строительного предприятия к про-

гнозным параметрам функционирования, задекла-

рированным в программе усовершенствования. На 

рис. 1 представлена методика прогнозной оценки 

уровня воздействия факторов (проблем) влияния на 

результаты внедрения экологической (или интегри-

рованной экологической) стратегии строительного 

предприятия. Следует отметить, что изложенная 

методика (представлена пятью этапами) является 

универсальной для прогнозной оценки уровня воз-

действия факторов (проблем) влияния на резуль-

таты внедрения экологической (или интегрирован-

ной экологической) стратегии предприятий различ-

ных отраслей, которые не предполагают 

значительного негативного воздействия на состоя-

ние окружающей природной среды.  

Формула 1 содержит порядок определения до-

стоверности выбора факторов (проблем), которые 

являются нетипичными (такими, которые будут 

тормозить улучшение или будут ухудшать эконо-

мическую эффективность деятельности и экологи-

ческие характеристики) для устойчивого развития 

экологизации (или внедрения интегрированной 

экологической стратегии развития) исследуемого 

субъекта строительной отрасли территории. 

(формула 1) 

fiр ~ fid → (∆valfiр ~ ∆atyp)ti, (∆valfiр ~ 

∆atyp)ti+1, (∆valfiр ~ ∆atyp)ti+2, ... 

де fiр – прогнозный фактор (проблема) воздей-

ствия на плановые результаты внедрения экологи-

ческой (или интегрированной экологической) стра-

тегии строительного предприятия;  

 

1-й этап 

Определение и прогнозирование основных изменений эколого-экономических показателей, заплани-

рованных в рамках экологической (или интегрированной экологической) стратегии на плановый пе-

риод (год) 

↓ 

2-й этап 

Определение состава и количественных характеристик прогнозного воздействия факторов (проблем), 

которые являются нетипичными (такими, которые будут тормозить улучшение или будут ухудшать 

экономическую эффективность деятельности и экологические характеристики) для устойчивого раз-

вития экологизации (или внедрения интегрированной экологической стратегии) исследуемого субъ-

екта строительной отрасли территории. Выделяется значения указанных факторов с учетом на рас-

считанные изменения. В формуле 1 представлен порядок определения достоверности выбора таких 

факторов (f1, f2, f3, f4 ... fi) 

↓ 

3-й этап 

Установление уровня зависимости между нетипичным действием прогнозного влияния установлен-

ных факторов (проблем) и прогнозным ухудшением экономической эффективности деятельности, и 

экологическими характеристиками деятельности строительного предприятия 

↓ 

4-й этап 

Анализ прогнозного состояния и динамики изменений за плановый период 

↓ 

5-й этап 

Вывод о причинах прогнозного действия установленных факторов (проблем) влияния, которые явля-

ются нетипичными (такими, которые будут тормозить улучшение или будут ухудшать экономиче-

скую эффективность деятельности и экологические характеристики) для устойчивого развития эко-

логизации (и или внедрения интегрированной экологической стратегии) исследуемого субъекта стро-

ительной отрасли территории 

Рис. 1. Методика прогнозной оценки уровня воздействия факторов (проблем) влияния на результаты 

внедрения экологической (или интегрированной экологической) стратегии строительного предприятия 

Источник: авторская разработка 
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fid – фактическое влияние фактора (проблемы) 

результатов внедрения экологической (или инте-

грированной экологической) стратегии строитель-

ного предприятия;  

∆valfiр – прогнозный уровень изменения коли-

чественного значения выбранного фактора влия-

ния;  

∆atyp – нетипичный уровень изменения коли-

чественного значения выбранного фактора влияния 

в условиях типичного развития субъекта отрасли;  

ti – период исследования (год). 

На рис. 2 представлены основные преимуще-

ства и характеристики методики прогнозной 

оценки уровня воздействия факторов (проблем) 

влияния на результаты внедрения экологической 

(или интегрированной экологической) стратегии 

строительного предприятия.  

Преимущества оптимизации внед-

рения экологической (или интегри-

рованной экологической) стратегии 

строительного предприятия, преду-

смотренные методикой 

→ 

1. Возможность применения комбинаторного подхода к 

прогнозированию экономических эффектов за счет эколо-

гических эффектов. 

2. Возможность удобного выбора оптимального объема эко-

лого-экономических изменений из-за использования коли-

чественных параметров (факторов), которые рассчитыва-

ются без привлечения экспертов (без субъективных оце-

нок). 

3. Возможность прогнозирования избегания нетипичных 

(таких, которые свидетельствуют о наступлении негатив-

ных тенденций) показателей развития с помощью ориен-

тира на традиционные критерии в отрасли (отраслях, не свя-

занных с существенным влиянием на экологию). Для срав-

нения используются данные нормативных требований. 

4. Возможность прогнозирования стратегии развития по 

внедрению проектов в различных геологических, террито-

риальных условиях строительства объектов. Предусмот-

рены основные экологические параметры производства 

строительной продукции (услуг) (аналогичных видов про-

изводств, не связанных с существенным влиянием на эколо-

гию) 

Факторы, которые обеспечивают 

возможности обеспечения положи-

тельных эффектов эколого-эконо-

мического характера, предусмот-

ренные методикой 

→ 

1. Ориентир на учет количественных параметрических по-

казателей прогнозирования, которые устраняют возмож-

ность субъективных оценок. 

2. Ориентир на определение экологических инноваций, ко-

торые предусматривают экономический эффект для субъ-

екта отрасли (безубыточность экологизации). 

Рис. 2. Основные преимущества и характеристики методики прогнозной оценки уровня воздействия 

факторов (проблем) влияния на результаты внедрения экологической (или интегрированной экологиче-

ской) стратегии развития строительного предприятия 

Источник: авторская разработка 

 

Научная новизна указанной авторской мето-

дики состоит в том, что впервые предложен и обос-

нован универсальный подход к прогнозной оценке 

уровня воздействия факторов (проблем) влияния на 

результаты внедрения экологической (или интегри-

рованной экологической) стратегии предприятий 

различных отраслей, которые не предполагают зна-

чительного негативного воздействия на состояние 

окружающей природной среды. 

Представлено методическое обоснование пу-

тей оптимизации формирования экологической 

стратегии развития субъектов строительной от-

расли. Положения данной методики основаны на 

адаптации авторской методики оценки уровня воз-

действия факторов (проблем) влияния на резуль-

таты внедрения экологической (или интегрирован-

ной экологической) стратегии развития строитель-

ного предприятия. Установлено, что данная 

методика (состоит из пяти этапов) является универ-

сальной для прогнозной оценки уровня воздей-

ствия факторов (проблем) влияния на результаты 

внедрения экологической (или интегрированной 

экологической) стратегии предприятий различных 

отраслей, которые не предполагают значительного 

негативного воздействия на состояние окружаю-

щей природной среды. 
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Abstract 

In the course of the research, the main tasks of the national innovation system (NIS) of China, the features of 

its formation and functioning are analyzed. Promising areas of science and technology for introducing innovations 

in the context of ensuring the development of innovative activity and technological progress of China are identi-

fied. Based on the results of the study, strategic directions for the development of high technologies of China are 

identified, namely, projects in the field of medicine and healthcare, engineering sciences and new materials, life 

sciences, and computer science received the greatest financial support. 
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Actuality of issue. The development of the econ-

omy along the path of innovation requires great atten-

tion from the state, R&D financing, and also a stimu-

lating legislative base. 

The current policy of China in the scientific and 

technological field is determined in accordance with 

the national plan for the development of science and 

technology in the medium and long term for 2006-

2020. Of greatest interest is the intention declared in 

this document to strengthen “independent” (local) in-

novations. The emphasis on the development of local 

innovations is connected, first of all, with the fact that 

China's economic growth is to a large extent provided 

by the widespread use of foreign technologies, as well 

as by companies with foreign participation. In this case, 

automatic and fast transfer of foreign knowledge and 

technologies does not occur. To maintain high eco-

nomic growth rates and stable development, China 

needs to develop its own technologies, mainly in the 

field of energy conservation and ecology, as well as in-

troduce updated systems for organizing and managing 

production. In this regard, the Chinese government 

aims to create conditions for the rapid development of 

a scientific and technological complex based on na-

tional developments and achievements. These circum-

stances determine the relevance and actuality of the 

research topic in both scientific and practical directions. 

Analysis of recent research and publications. 

Significant innovative development of the CHINA in 

the field of economics, science, technology, and high 

technology in the context of globalization of world eco-

nomic relations couse the growing interest of research-

ers from different countries [4, 7, 8, 18, 22]. 

Fundamental researches of the peculiarities of the 

national innovation systems functioning of the world 

countries, methodology for assessing the level of their 

innovative development are covered in the scientific 

works of such famous Ukrainian and foreign scientists: 

K. Akamatsu, X. Brooks, V. Vinja, N. Goncharenko, 

O. Dovgal, A. Eroshkin, E. Koblov, M. Kondratiev, M. 

Kremer, D. Caldwell, R. Lukas, I. Matyushenko, M. 

Popova, R. Solow, P. Romer, A. Fedirko, A. Shakhma-

yev, T. Shterzer, Y. Shumpeter, Yu. Yakovets and oth-

ers [3, 6, 10, 11, 12, 14, 17, 19]. 

The purpose of the article is the identification of 

strategic directions for the development of high tech-

nologies in the context of ensuring the development of 

innovative activity and technological progress of China 

in the context of globalization. 

Statement of the main research. The strategy of 

“independent” (local) innovations provides, first of all, 

for increasing financial costs for research and develop-

ment: by the end of 2020, they should amount to 2.5% 

of GDP. Costs in this area will amount to a huge 

amount, even though China is now the second largest 

country in terms of spending on science (purchasing 

power parity), second only to the USA [1, 2]. The sec-

ond effective measure used by the Chinese government 

to stimulate and introduce innovation is the use of fiscal 

policy instruments. Thus, the legislation provides for 

the possibility of reducing the tax base by deducting 

from the gross profit up to 150% of R&D expenses. 
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Also, accelerated depreciation of research equipment 

worth up to 300 thousand yuan (about 49 thousand 

USD) is provided [21]. In addition, China intends to 

improve its technology procurement policy: priority 

should be given to local innovative products. 

The main objectives of the NIS at this stage are 

formulated in the «Program of medium and long-term 

development of science and technology for the period 

until 2020» and the long-term strategy «Roadmap for 

the Science and Technology Development until 2050». 

In the Program adopted in 2006, it is planned to in-

crease investments in R&D up to 2.5% of GDP by the 

end of 2020 and to ensure the “contribution” of science 

and technology to GDP growth of at least 60%. In ac-

cordance with the Program settings, by the end of 2020 

China should reach the world level in 11 areas of sci-

ence and technology (alternative energy, modern 

transport, robotics, biotechnology and nanotechnology, 

etc.), including 3-5 positions in each direction leading 

positions in the world [15]. 

In 2015, the Chinese government adopted an In-

novation Strategy for Industry 4.0 – «Made in China 

2025», within the framework of the long-term Innova-

tion Strategy for 2050 and the 13th Five-Year Plan [15]. 

The main priorities are: 

• increasing productivity of China’s innovation 

potential; 

• facilitating the deepening of informatization and 

industrialization integration; 

• strengthening basic science in industry; 

• prioritization of quality and branding of the 

country; 

• development of green production; 

• promoting innovative breakthroughs in 10 key 

sectors - new generation information technology, ro-

botics and production automation, aviation and space 

technology, high-tech ocean exploration equipment, 

the latest transportation technologies in rail, automobile 

transport, energy-efficient technologies, agriculture in-

novations, and biomedicine; 

• restructuring of the manufacturing industry; 

• development of services; 

• increasing the level of internationalization of 

production. 

The «Made in China 2025» strategy provides the 

creation of a 40 billion USD fund to finance innovation, 

start-ups and other projects within these priority areas. 

As a result of this strategy, China plans to present its 

products not as «made in China» but as «intelligently 

manufactured in China». Together with the «Made in 

China 2025» strategy, the Internet Infrastructure Devel-

opment Plan «Internet Plus» was introduced to create a 

supportive environment for the Fourth Industrial Revo-

lution - smart technologies, mobile Internet, cloud pro-

gramming, Big Data, and the Internet of Things. 

In May 2016, the Chinese government adopted a 

new innovation development strategy that meets the 

key objectives of the Thirteenth National Five-Year 

Plan, the Medium and Long-Term Science and Tech-

nology Development Strategy 2006-2020, and the Sci-

ence and Technology Roadmap 2050. The new strategy 

envisages three stages of the formation of China's inno-

vative leadership: by 2020 - the formation of an inno-

vative nation, by 2030 - the global innovation leader-

ship of China, by 2050 - the world center of science and 

technology. According to the Government of China, in-

novative development is, firstly, a way of international 

competitiveness formation, secondly, the way of rebirth 

the Chinese nation as innovative, and thirdly, economic 

development should be based on an innovative model. 

At the same time, it is planned to strengthen the 

independence of the national scientific and technologi-

cal potential and ensure the development of innovative 

activity and technological progress based on self-reli-

ance. So, in 2002, a law was passed that obliged public 

sector enterprises to focus on the domestic market when 

state purchasing goods and services (including technol-

ogy and intellectual property). In some areas of the 

economy (renewable energy, air transportation), the 

transfer of foreign technologies is stipulated by the con-

dition of mandatory participation of Chinese capital in 

the implementation of the project. At the same time, the 

share of national capital in joint projects with foreign 

partners is steadily increasing. If in the early 2000s it 

was 20%, it is now increased up to 80% or more. 

As part of the policy of own technologies devel-

opment, the Chinese authorities are increasingly forc-

ing foreign corporations to share their technologies (in 

particular, in the production of air transport, semicon-

ductors, nuclear reactors, aviation electronics, satel-

lites, electric vehicles, in the energy and environmental 

industries, and protein research) with the state-owned 

companies [18]. 

Foreign companies doing business in China should 

also use a certain proportion of local components to 

manufacture their products. Thus, the business climate 

within the country is changing: preferences provided to 

foreign companies for locating their production in China 

are being reduced in order to develop their own enter-

prises with a higher degree of technological effective-

ness. 

The greatest financial support was given to projects 

in the fields of medicine and healthcare (22%), engi-

neering and new materials (17%), life sciences (16%), 

and computer science (Fig. 1). 
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Fig. 1. Distribution of funds allocated by National Foundation for Natural Sciences to support projects,  

by field of science,%, 2019 [compiled from 16] 

 

In the field of rocket and space technology, work is 

underway to create launch vehicles of a new generation, 

by which over the next 20-30 years China will launch 

payloads weighing 0.5-25 tons (now 9 tons) in low Earth 

orbits and 4 -15 tons (now - 5 tons) - to geostationary 

orbits. Successful work is underway on the formation in 

near-Earth orbit of the national satellite navigation sys-

tem Beidou-2, similar to the American NA VSTAR 

GPS, European Galileo and Russian GLONASS, and 

the research of the moon's surface. Work is underway to 

create the first national space station in near-earth orbit 

[1, 2]. China has a leading position in the production of 

solar panels, most of which are for export. 

Robotics is one of the key areas of the Fourth In-

dustrial Revolution. Since 2013, China is the largest ro-

botics market in the world, which continues to grow. 

Thus, according to the International Federation of Ro-

botics, in 2019, 75% of the global robotics market was 

in five countries: China, Republic of Korea, Japan, 

USA, Germany [9]. In particular, in 2019, China's share 

was 37%, and the International Federation of Robotics 

is projected to grow up to 42% in 2020. According to 

the Chinese Robotics Industry Alliance, there are 400 

robotics companies in China, but according to the Robot 

Report database, 194 companies are taking part in shap-

ing the global robotics market, including China. 75 com-

panies are manufacturing industrial robots [9]. 

The use of high technology also covers the biolog-

ical sphere. Thus, in China, the production of highly 

productive and genetically resistant to disease breeds of 

poultry and all types of livestock plays a large role. This 

allowed China to become the world's largest producer 

of pork and poultry meat. Research in biotechnology 

has allowed the creation of genetically modified cows, 

sheep and pigs with low fat content and high - lean 

meat. In addition, more than 400 scientific genetic cen-

ters for the reproduction of wild animals have been cre-

ated in the China [21]. 

The strategic direction of the development of high 

technology is the field of energy. China is one of the 

largest importers of energy resources in the world. The 

problem of providing electricity to all economic entities 

in sufficient quantities can be solved by introducing en-

ergy-saving technologies. 

In the financial sector, China is also working on 

introducing new technologies. In October 2009, the 

ChiNext stock market was created. It appeared on the 

basis of the Shenzhen Stock Exchange. ChiNext spe-

cializes in stocks of companies operating in innovative 

areas, and is the Chinese version of NASDAQ. 

Thus, in order to solve the problem of increasing 

the level of innovation of local products, the govern-

ment of China is constantly increasing the level of sci-

entific and technical development of the population, in-

cluding through the implementation of the Program, in-

creasing the requirements for the foreign companies 

carrying out scientific research and producing their 

goods on the territory of China, provides preferential 

conditions for resident enterprises. 

In 2018, China spent nearly 420 billion USD on 

research and development, or 2.12% of its GDP (Table 

1). At the same time, 74% of investments were pro-

vided by business structures [20]. 
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Table 1 

R&D expenditures in the BRICS countries in the period 2006-2018 

 R&D expenditures, bln dollars US, PPP (at cur-

rent prices) 

R&D expenditures as a percentage of 

GDP 

2006 2009 2012 2015 2018 2006 2010 2012 2015 2018 

Brazil 21,7 28,8 34,8 41,1 45,6 0,99 1,12 1,13 1,28 1,33 

Russia 22,9 34,7 37,9 38,1 39,8 1,07 1,25 1,05 1,10 1,15 

India 29,4 39,4 48,1* 50,1 52,3 0,80 0,84 0,83* 0,62 0,73 

China 105,6 185,3 292,2 408,3 419,2 1,37 1,66 1,91 2,06 2,12 

South 

Africa 

4,6 4,8 4,8 5,8 6,1 0,90 0,83 0,73 0,80 0,85 

* India - 2013 

Source: [13, 16, 20].  

 

Regarding to government spending on research 

and development, they are gradually reduced. The strat-

egy of reducing the role of the state in financing the sci-

entific and technological complex is an important char-

acteristic of China's policy in this area. The state’s share 

in the appropriations for the development of science 

and technology is gradually but steadily declining. The 

reason for this trend is primarily associated with a focus 

on the most effective practical implementation of sci-

entific and technological achievements in production. 

This approach involves the focus of scientific research 

on the results of end-consumers, which should invest in 

appropriate developments. It should be noted that at 

this direction China has achieved certain successes, and 

technological advances are increasingly being funded 

from the own funds of enterprises. Companies in the 

high-tech sector of the economy donate funds for tech-

nological innovation. 

On average, R&D expenses of high-tech enter-

prises amount to 4.46% of the value added of manufac-

tured products. However, in some areas of Chinese in-

dustry, this figure is much higher: for aircraft and 

rocket engineering enterprises it is 13.3%, and for the 

electronic and telecommunications industries - 5.84%. 

In other areas, such as pharmaceuticals, medicine, and 

computer technology, research costs do not exceed 2-

3% [1, 13]. 

Conclusions: The factor of novelty and speed 

plays a decisive role in the survival and relevance of the 

company's products, a simple cost reduction in the 

modern world does not always bring competitive ad-

vantages. Thanks to the adopted course, the number of 

international patents is steadily increasing, the share of 

production of own high-tech products is growing, and 

the most ambitious projects are being implemented. 

China managed to create a national scientific, technical 

and design base that allowed it to produce competitive 

samples of aviation and rocket and space technology 

and to stand on a par with countries such as the United 

States and France. 

The innovative policy pursued by China in the real 

sector of the economy, in the field of finance, is one of 

the factors of its economic and social progress. 

An important step in China’s policy in the field of 

research activity and rights registration to its results 

was the permission (under the influence of the Ameri-

can Bay-Dole Act) to commercialize intellectual prop-

erty created in the framework of state-funded research 

projects. It has also become possible to transfer to the 

university or research institute (work performers) the 

rights to the results of intellectual activity resulting 

from the implementation of state-funded research pro-

jects, instead of turning them into intangible assets 

owned by the state. 
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Анотація 

Досліджено сутність аналізу фінансів бюджетних установ, теоретичні аспекти даної теми. Проведено 

аналіз фінансів Вінницького міського центру зайнятості як бюджетної установи. Доведено, що фінанси 

бюджетних установ залежать від бюджету держави та їхнього кошторису. 

Abstract 

More information on the analysis of the financial budgetary attitudes, theoretical aspects given by those. An 

analysis of financial support of the Vinnyts'ky city center for the employment of a budgetary institution was carried 
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out. It has been informed that scho finances of budgetary attitudes lie in the budget of the state and that of the 

koshtoris. 

Ключові слова: Фінанси бюджетних установ, Вінницький міський центр заяйнятості, кошторис, ви-

датки, бюджетна установа, бюджет, Україна. 

Keywords: Finance of budgetary installations, Vinnitsa city center of employment, costors, video cards, 

budgetary installation, budget, Ukraine. 

 

Постановка проблеми. Сучасний етап розви-

тку економіки України, що характеризується розба-

лансованістю системи державних фінансів, супро-

воджується трансформацією механізму фінансо-

вого контролю. Це стосується багатьох аспектів 

нормативного регулювання, впорядкування теоре-

тичного базису, узгодження діяльності контролюю-

чих органів, приведення системи контролю у відпо-

відність до міжнародних стандартів. Першочерго-

вим завданням фінансової політики держави, у 

цьому контексті, є побудова в Україні ефективної 

системи внутрішнього фінансового контролю дія-

льності бюджетних установ, що ґрунтується на 

принципах децентралізації та посилення управлін-

ської відповідальності розпорядників бюджетних 

коштів. Вказане потребує вдосконалення як форм і 

методів централізованого фінансового контролю 

діяльності бюджетних установ, так і посилення 

уваги до формування підсистеми децентралізова-

ного внутрішнього контролю, що передбачає необ-

хідність подолання низки перешкод, серед яких: не-

розуміння значення внутрішнього контролю керів-

никами бюджетних установ для забезпечення ефек-

тивного використання фінансових ресурсів та 

майна, недостатня розробленість теоретичного під-

ґрунтя й методичного забезпечення оцінки стану та 

якості внутрішнього контролю бюджетних установ 

в Україні.  

Аналіз останніх наукових досліджень. Бю-

джетний кодекс України визначає бюджетні уста-

нови як органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, а також організації, створені ними 

в установленому порядку, що повністю утриму-

ються за рахунок державного чи місцевого бю-

джету, й є неприбутковими [8]. Крім Бюджетного 

кодексу України, сутність цієї категорії була відоб-

ражена в роботі вітчизняних вчених-практиків, ос-

новні з яких представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Визначення сутності та особливостей функціонування бюджетних установ 

Автори Визначення та особливості функціонування бюджетних установ 

С.О. Левицька 
Для вітчизняних бюджетних організацій характерним є надання державних послуг 

соціального спрямування на безоплатній основі. 

С.В. Свірко 

Суб’єкти державного сектора, як правило, працюють в умовах бюджетних обмежень у ви-

гляді кредитів або бюджету (чи щось таке), який вступить в силу після затвердження 

відповідного законодавства. 

В.С. Титикало 

Економічна та фінансова діяльність бюджетних установ як суб’єктів господарювання ха-

рактеризується низкою особливостей: 

- бюджетні установи діють на правах державної чи спільної власності. Таке положення 

визначає порядок придбання цінностей за державні кошти, формування власних коштів як 

основи для створення та продовження здійснення діяльності, розпорядження активами, 

- бюджетні установи належать до некомерційних організацій, метою їх діяльності є не 

прибуток, а пропозиція нематеріальних послуг. 

- бюджетні установи, надають нематеріальні послуги, 

- здійснюють видатки, які за економічним змістом відрізняються від витрат суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

- Витрати - державні платежі, тобто платежі, які не підлягають поверненню; 

- державні установи - не наділені оборотним капіталом, їх матеріальне становище визна-

чається своєчасністю і повнотою надходження асигнувань із відповідних бюджетів чи 

оплатою рахунків згідно з прийнятими зобов’язаннями 

 

Формулювання цілей статті. Незважаючи на 

достатню велику кількість досліджень даної про-

блематики, на сьогодні не існує розгляду фінансів 

бюджетних установ саме державного центру зайня-

тості, як державної устагнови, яка в певній мірі за-

лежна від державного бюджету та которису витрат.  

Мета статті є дослідження фінансів бюджет-

них установ на прикладі Вінницького міського цен-

тру зайнятості. 

Виклад основного матеріалу статті. Важ-

ливо зазначити, що, незважаючи на нормативно-

правову базу, що регулює діяльність бюджетних 

установ та органів, жоден із цих документів не ви-

значає їх чіткої класифікації. Види бюджетних 

установ щодо використання бюджетних коштів 

визначаються функціональною класифікацією ви-

датків та бюджетних кредитів (рис. 1.). 
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Рис. 1. Види бюджетних установ за напрямами використання грошових коштів [4] 

 

М.А. Афанасьєв, та І.О. Кривогов класифіку-

ють бюджетні установи за функціональними харак-

теристиками та в ієрархічній системі вертикальних 

зв’язків. І.Д. Ватуля, М.І. Ватуля, З.М. Левченко до-

сліджують бюджетні установи за галузями та 

функціями. 

Проте вищезазначені класифікації бюджетних 

установ є неповними та потребують доповнення 

(рис. .2). 

 
Рис.2. Класифікація бюджетних установ з урахуванням особливостей їх функціонування 

 

Запропонована класифікація дає змогу систе-

матизувати та узагальнити бюджетні установи за 

місцем розташування в ієрархічній системі зв’язків, 

функціональних можливостей та джерел фінансу-

вання. 

Бюджетні установи є основною ланкою неви-

робничої сфери діяльності, де щоденно прово-

дяться численні комерційні операції, які змінюють 

склад і розміщення комерційних активів та джерела 

їх створення, використання яких вимагає ретель-

ного контролю. Органи державного сектора є 

суб’єктами господарювання, які використовують 

державне майно у своїй діяльності або щодо діяль-

ності яких держава має вирішальний вплив [3]. 

Для бюджетних установ головним фінансовим 

документом є кошторис доходів та видатків, що 

підтверджує повноваження щодо отримання до-

ходів та здійснення видатків, а також визначає суму 

та напрямок використання коштів для виконання 

відповідних функцій. 

Залежно від функцій, які вони виконують, ор-

гани державного сектору поділяються на групи, що 

показані на рис. 3. 
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Рис. 3. Класифікація органів державного сектору за функціями, що ними виконуються 

 

Фінансово-господарська діяльність бюджетних установ характеризується низкою особливостей, які 

впливають на методику й організацію господарської діяльності цих установ (рис. 4.). 

 
Рис. 4. Особливості господарської діяльності бюджетних установ 

 

Мета діяльності бюджетних установ - це не 

одержання прибутку, а надання нематеріальних по-

слуг; нематеріальні послуги, надані бюджетними 

установам, не є носіями матеріальної субстанції. 

Основним джерелом коштів бюджетних уста-

нов є державний бюджет, який об’єднує низку са-

мостійних бюджетів. 

Бюджетні установи безпосередньо фінансу-

ються з державного або місцевого бюджетів. 

Бюджетне фінансування являє собою 

виділення коштів з бюджету (державного або 

місцевого) в розпорядження керівників установ та 

організацій на здійснення витрат, передбачених 

бюджетом. Фінансування – це джерело покриття 

видатків бюджетних установ у вигляді коштів, 

одержаних з бюджету в межах затверджених асиг-

нувань, тобто в межах планових сум, передбачених 

кошторисом, які одержуються з бюджету. 

Граничні розміри фінансування із бюджету на 

рік з розбивкою по кварталах передбачаються в річ-

ному розписі доходів і видатків відповідного бюд-

жету, в кошторисах доходів і видатків бюджетних 

установ і називаються бюджетними асигнуван-

нями. 

Основні принципи бюджетного фінансування 

та напрями витрачання бюджетних коштів викла-

дено в Законі України “Про бюджетну систему”. 

Згідно зі ст. 18 цього Закону кошти Держав-

ного бюджету України витрачаються виключно на 

цілі та в межах, затверджених законом про Держав-

ний бюджет України на відповідний бюджетний 

рік. 

Таким чином, залежно від того, в підпорядко-

ваності якого органу виконавчої влади перебуває та 

чи інша бюджетна організація, фінансування 

здійснюється або за рахунок коштів Державного 

бюджету, або за рахунок коштів місцевого бюд-

жету. 
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Бюджетні організації під час здійснення своєї 

діяльності можуть одержувати у своє розпо-

рядження кошти не тільки з бюджету, а й з інших 

джерел. Кошти, одержувані бюджетними ор-

ганізаціями, крім асигнування з бюджету, назива-

ються позабюджетними (коштами спеціального 

фонду), і до них відносяться кошти, отримані від 

виконання робіт, надання послуг, реалізації про-

дукції чи іншої діяльності, не забороненої чинним 

законодавством. 

Фінансування бюджетних організацій 

здійснюється з додержанням таких принципів: 

Безповоротність надання коштів. Згідно з цим 

принципом суми, що виділяються з бюджету на ут-

римання установ, мають безоплатний характер, 

тобто поверненню не підлягають; 

Зв’язок між обсягом фінансування та виконан-

ням планів бюджетною установою. Сутність цього 

принципу полягає у тому, що бюджетна установа 

отримує кошти не під план, а відповідно до фактич-

ного виконання плану. При цьому на чергову суму 

надходжень грошових коштів безпосередньо впли-

ває якість використання попередньо наданих 

коштів та дотримання установою фінансової дисци-

пліни; · Фінансування в межах асигнувань, перед-

бачених кошторисом. Цей принцип означає, що 

виділення коштів з бюджету на утримання бюджет-

них організацій здійснюється тільки за наявності 

кошторису доходів і видатків бюджетних установ і 

в межах асигунвань, затверджених кошторисом. 

Слід мати на увазі, що здійснення витрат, не перед-

бачених кошторисом, не допускається, оскільки за-

тверджений кошторис бюджетної установи являє 

собою граничний рівень витрат, які може 

здійснювати установа за тією чи іншою статтею за 

рахунок бюджетних коштів. Згідно з п. 43 Порядку 

№ 17 здійснення витрат без затверджених у вста-

новленому порядку кошторисів і плану асигнувань 

призупиняється через 30 календарних днів після за-

твердження річного розкладу призначень і помісяч-

ного розкладу асигнувань відповідного бюджету. 

Після закінчення цього терміну органи Державного 

казначейства і фінансові органи провадять фінансу-

вання тільки згідно із затвердженими кошторисами 

і планами асигнувань; 

Цільове призначення. Відповідно до цього 

принципу використання виділених з бюджету 

коштів провадиться тільки на цілі, передбачені у 

відповідній статті кошторису та в межах отриманих 

сум. 

Це означає, що бюджетні установи повинні ви-

користати кошти, отримані, наприклад, для 

виплати заробітної плати, виключно на ці цілі, а не 

витратити на купівлю матеріалів або канцелярсь-

кого приладдя. 

Слід мати на увазі, що посадові особи бюджет-

них організацій за порушення порядку викори-

стання бюджетних коштів несуть кримінальну 

відповідальність згідно Кримінального кодексу 

України; 

Контроль за використанням наданих 

коштів. Цей принцип означає, що контроль за ви-

користанням коштів здійснюється на всіх етапах 

господарської діяльності бюджетних установ через 

казначейську систему виконання бюджету. 

Бюджетні установи, які утримуються за раху-

нок коштів Державного бюджету, фінансуються за 

другою формою – через органи Державного казна-

чейства, яким в установах Національного банку та 

уповноважених установах комерційних банків, 

визначених Кабінетом Міністрів України та Націо-

нальним банком України, відкриваються єдині каз-

начейські рахунки відповідно до наказу Головного 

управління Державного казначейства України. (По-

ложення про єдиний казначейський рапхунок, 

наказ ДКУ №122 від 26.02.2002) 

Єдиний казначейський рахунок – це система 

бюджетних рахунків органів Державного казначей-

ства в установах банків, на які зараховуються по-

датки, збори та інші обов’язкові платежі держав-

ного бюджету і з яких органами Державного казна-

чейства здійснюються платежі безпосередньо на 

користь суб’єктів господарської діяльності, які ви-

конали або надали послуги розпорядникам бюд-

жетних коштів, та оплачуються інші видатки бюд-

жетних установ як у безготівковому порядку, так і 

готівкою. 

При фінансуванні розпорядників бюджетних 

коштів через територіальні органи Державного каз-

начейства всі поточні рахунки бюджетних установ 

в уповноважених банках закриваються і в свою 

чергу їм в органах Державного казначейства 

відкриваються реєстраційні рахунки, кількість яких 

у конкретного розпорядника коштів залежить від 

ступеня деталізації контролю за використанням 

бюджетних коштів відповідно до бюджетної кла-

сифікації. 

Реєстраційні рахунки за багатьма ознаками 

відрізняються від поточних рахунків: 

Реєстраційний рахунок – це рахунок, що 

відкритий в органах Державного казначейства 

розпорядникам коштів для обліку їх надходжень та 

видатків. 

Для відкриття реєстраційних рахунків у 

відповідних органах Державного казначейства на 

кожного розпорядника коштів заводяться особові 

справи. Розпорядники коштів подають до органів 

Державного казначейства такі документи: 

заяву на відкриття рахунка в системі органів 

Державного казначейства, підписану керівником 

установи і головним бухгалтером; 

довідку про внесення до Єдиного державного 

реєстру підприємств і організацій України із зазна-

ченням ідентифікаційного коду; · копію затвердже-

ного положення або статуту про установу, 

підприємство, організацію, засвідчену вищестоя-

щою установою чи нотаріусом; 

доведений до розпорядника коштів поквар-

тальний обсяг асигнувань, що передбачений у бюд-

жеті України, з розподілом по розділах, главах, па-

раграфах і статтях бюджетної класифікації; 

затверджений кошторис доходів і видатків із 

поквартальним розподілом; 

картку із зразками підписів осіб, які мають 

юридичне право розпоряджатися коштами, що 

знаходяться на рахунку установи, і підписувати 
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платіжні та інші розрахункові документи, а також зі 

зразком відтиску печатки; 

звіт про виконання кошторису доходів і видат-

ків установи на дату закриття фінансування на по-

точні бюджетні рахунки в установі уповноваженого 

банку. 

При відкритті реєстраційних рахунків кож-

ному рахунку присвоюється відповідний номер, у 

якому перші шість знаків – код функціональної кла-

сифікації видатків, наступні три знаки – код відо-

мчої класифікації видатків, а наступні п’ять знаків 

– код отримувача бюджетних коштів. 

Відкриттю реєстраційних рахунків передує 

укладання договорів, що регулюють відносини між 

органами державного казначейства та розпорядни-

ком коштів. Договір має стандартну форму і 

містить такі розділи: предмет договору; права та 

обов’язки сторін; порядок вирішення суперечних 

питань; строки дії договору, порядок його зміни і 

припинення; інші умови; юридичні адреси. 

Реєстраційні рахунки відкриваються в розрізі 

розділів бюджетної класифікації на один бюджет-

ний рік і щорічно поновлюються. Відкриття 

реєстраційних рахунків стає здійсненим фактом 

після письмового повідомлення про це розпоряд-

ника коштів. 

При зміні юридичної адреси розпорядник 

коштів повинен протягом одного тижня повідомити 

про зазначені зміни відповідні органи Державного 

казначейства. В разі, якщо змінюється й адміністра-

тивно-територіальна підпорядкованість розпоряд-

ника коштів, реєстраційний рахунок в органах Дер-

жавного казначейства за старим місцем знаход-

ження закривається. При цьому розпоряднику 

коштів надається витяг із особової картки, в якому 

фіксується інформація щодо підсумкового резуль-

тату проведених бюджетною установою видатків. 

Витяг подається в органи Державного казначейства 

за новою адресою, після чого між розпорядником 

коштів та органом Державного казначейства укла-

дається договір на розрахункове обслуговування. 

Оплата видатків розпорядників бюджетних 

коштів здійснюється органами Державного казна-

чейства України з реєстраційних, спеціальних 

реєстраційних рахунків розпорядників шляхом 

проведення платежів з цих рахунків, відкритих в 

органах Державного казначейства України. 

Оплата рахунків розпорядників коштів бюд-

жету здійснюється лише за наявності в обліку ор-

ганів Державного казначейства їх бюджетнихзо-

бов’язань та фінансових зобов’язань та залишків 

коштів на рахунках розпорядників. 

Підставою для оплати видатків є платіжні 

доручення розпорядників коштів та документи, які 

підтверджують цільове направлення коштів 

(рахунки, рахунки-фактури, накладні, акти викона-

них робіт тощо). 

Органи Державного казначейства приймають 

від розпорядників бюджетних коштів платіжні 

доручення і підтверджують документи: 

за загальним фондом – відповідно до кошто-

рисних призначень, помісячних планів асигнувань, 

зареєстрованих зобов’язань та в межах залишку 

коштів на рахунку за певним кодом економічної 

класифікації видатків; 

за спеціальним фондом – в межах загального 

залишку коштів на спеціальному реєстраційному 

рахунку за всіма кодами економічної класифікації 

видатків, залишків кошторисних призначень та за-

реєстрованих зобов’язань. 

Платіжні доручення подаються до органів Дер-

жавного казначейства України у двох примірниках, 

на першому з яких ставляться відбиток печатки та 

підписи відповідальних осіб установи. Дата 

платіжного доручення повинна відповідати даті 

його фактичного подання або даті наступного дня, 

якщо документи надійшли після операційного часу. 

З метою забезпечення попереднього контролю 

за витрачанням коштів державного бюджету доку-

менти, які підтверджують необхідність проведення 

оплати рахунка, перевіряються відносно доціль-

ності та ефективності витрат. Суми, які підлягають 

перерахуванню, звіряються з кошторисом доходів і 

видатків установи, з залишками невикористаних 

асигнувань за кодами економічної класифікації. 

Оформлення розрахункових документів на оплату 

здійснюється відповідним управлінням (відділом) 

Державного казначейства в день їх надходження. 

Відмітка про дозвіл на проведення оплати ста-

виться на першому екземплярі прийнятих 

платіжних доручень у вигляді відтиску штампа каз-

начея. У випадках, коли доцільність проведення 

оплати рахунка викликає сумнів, строк надання 

дозволу на оплату може бути продовжений. 

Розрахункові документи, які підтверджують 

необхідність оплати рахунків, до здійснення оплати 

залишаються в органі Державного казначейства. 

Підготовлені платіжні доручення надаються в 

уповноважений банк у вигляді електронних ро-

зрахункових документів в системі “клієнт-банк”. 

Орган ДКУ надає клієнтам виписки з рахунків 

за результатами попереднього операційного дня 

або за запитом клієнта. 

Для обліку наявності та руху коштів, виділе-

них РК па утримання установи за загальним фон-

дом та па централізовані заходи, призначений суб-

рахунок 321 «Реєстраційні рахунки» до синтетич-

ного рахунка 32 «Рахунки у казначействі». При 

цьому субрахунок 681 не застосовується, а 

виділення коштів І бюджетів усім РК обліковується 

на субрахунках 701 та/або 702. 

Для обліку коштів, призначених для перера-

хування на реєстраційні рахунки підвідомчих уста-

нов або одержувачів бюджетних коштів, ГРК і РК 

II ступеня використовують субрахунок 322 «Осо-

бові рахунки». 

Бухгалтерські записи щодо надходження 

коштів і доходів за загальним фондом усі РК ведуть 

за єдиною методикою і на однакових рахунках. 
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Таблиця 2 

Бухгалтерські записи з обліку надходження коштів і доходів загального фонду при фінансуванні через 

органи ДКУ 

Зміст операції 
Кореспондуючі суб-

рахунки 

 Дт Кт 

Одержані асигнування із загального фонду бюджету: 

на утримання установи та інші цілі 

для перерозподілу підвідомчим установам (для ГРК та РК II ступеня) 

 

321 

322 

 

701,702 

701,702 

2. Відкликані кошти з реєстраційних рахунків РК 701, 702 321,322 

3. Отримання грошей в касу з реєстраційних рахунків на виплату заробітної 

плати, стипендій тощо 
301 321 

Перерахування сум постачальникам за матеріальні цінності та надані послуги: 

у порядку планових платежів 

попередня оплата 

після одержання матеріальних цінностей 

 

361 

364 

675 

 

321 

321 

321 

5. Придбання талонів на бензин, поштових марок тощо і т. ін 331 321 

 

Зазначені операції відображаються в «Накопи-

чувальних відомостях руху коштів загального 

фонду в органах Державного казначейства України 

(установах банку)» т. ф. № 381 (бюджет) (ме-

моріальний ордер № 2), які складаються за кожним 

реєстраційним рахунком окремо. Аналітичний 

облік ведеться у розрізі реєстраційних рахунків, 

відкритих за кодами функціональної класифікації. 

Для обліку наявності цих коштів та операцій з 

ними у плані рахунків бюджетних установ передба-

чені синтетичні рахунки ЗІ «Рахунки у банках» та 

32 «Рахунки в казначействі». Перший використову-

ють установи, що фінансуються за відомчою струк-

турою і відкривають поточні рахунки у банках, а 

другий — установи, що обслуговуються в органах 

ДКУ. 

До синтетичних рахунків 31 та 32 відкривають 

субрахунки за видами коштів згідно з рахунками, 

відкритими у банках або органах ДКУ. Наприклад: 

314 «Поточні рахунки для обліку сум за дору-

ченнями»; 

324 «Спеціальні реєстраційні рахунки для 

обліку сум за дорученнями»; 

315 «Поточні рахунки дня обліку депозитних 

сум»; 

325 «Спеціальні реєстраційні рахунки для 

обліку депозитних сум» і т. ін. 

Безготівкові розрахунки бюджетних установ 

здійснюються за такими принципами: 

1. бюджетна установа не мас права само-

стійно обирати установу банку для відкриття 

рахунків; 

2. бюджетна установа сама обирає форму 

безготівкових розрахунків і погоджує й у 

відповідній угоді (договорі, контракті), укладеній з 

постачальником, виходячи з умов фінансування та 

наявних коштів; 

3. кошти з рахунка установи списуються 

лише за розпорядженням його власника; 

4. момент здійснення платежу має бути мак-

симально наближеним до часу надання послуг, ви-

конання робіт, отримання матеріалів тощо; 

5. платежі здійснюються в межах залишків 

коштів на рахунку платника; 

6. платежі здійснюються лите в розмірі за-

реєстрованих зобов'язань платника; 

7) платежі здійснюються лише на передбачені 

кошторисом цілі та на підставі документів, то 

підтверджують цільове призначення витрачання 

коштів. 

Безготівкові розрахунки здійснюються за різ-

ними формами, що зумовлю с використання річних 

видів розрахункових документів. Відповідно до 

«Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні у 

національній валюті», затвердженій постановою 

НБУ від 29.03.2001 р. № 135, безготівкові ро-

зрахунки здійснюються за такими формами ро-

зрахункових документів: 

 платіжні доручення; 

 платіжні вимоги -доручення; 

 розрахункові чеки; 

 акредитиви; 

Найбільш поширеними у бюджетних устано-

вах є розрахунки за допомогою платіжних дору-

чень, які застосовуються як у розрахунках за то-

вари, роботи, послуги, так і за нетоварними опе-

раціями (переказ коштів підвідомчим установам, 

платежі до бюджету, органів соціального 

страхування, погашення іншої кредиторської за-

боргованості, претензій, штрафів, пені тощо). 

Платіжні доручення подаються обслуговуючому 

відділенню банку не менш як у двох примірниках. 
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Таблиця 3 

Кореспонденція субрахунки бухгалтерського обліку за витратами коштів з рахунків у банку та органах 

ДКУ 

Зміст господарської операції 
Кореспондуючі субрахунки 

Дт Кт 

1. Перерахування коштів постачальникам за матеріальні цінності 

та надані послуги: 

у порядку планових платежів 

попередня оплата 

оплата після одержати матеріальних цінностей, послуг 

 

 

361 

364 

675 

 

 

311,313,314, 316—

319, 321,323,324, 

326 

2. Перераховано кошти за електроенергію та комунальні послуги 675 311,313,314, 

316,321,323, 

324, 326 

3. Одержання у банку лімітованої чекової книжки, придбання та-

лонів на бензин, харчування, поштових марок і т. ін. 

331 311,313,321, 323 

4. Одержання в касу готівки за чеками з поточних, реєстраційних, 

спеціальних реєстраційних рахунків 

301, 302 311,313-319, 321, 

323— 326 

5. Надходження коштів від реалізації необоротних активів 313, 323 364,675,711 

6 Відшкодовані витрати спеціального фонд}' коштами загального 

фонду: перерахування коштів загального фонду зарахування 

коштів на відновлення доходів спеціального фонду 

715 313,314,316, 

323, 324, 326 

311,321 711—713 

7. Перерахування податку на додану вартість та Інших податків, 

передбачених чинним законодавством 

641 313,323 

8. Перерахування внесків на обов'язкове пенсійне та соціальне 

страхування 

651,652,653. 654 311,313,314. 

316,321,323, 324.326 

9. Перерахування інших відрахувань із заробітної плати працюю-

чих І т. ні. 

663,664,665, 

666, 667, 668 

311.313,321, 323 

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України 

бюджетна установа – це орган, установа чи ор-

ганізація, визначена Конституцією України, а та-

кож установа чи організація, створена у встановле-

ному порядку органами державної влади, органами 

влади Автономної Республіки Крим чи органами 

місцевого самоврядування, яка повністю утри-

мується за рахунок державного чи місцевих бюд-

жетів.  

Серед загальних ознак, що притаманні бюд-

жетним закладам можна зазначити наступні: право-

суб’єктність (юридичні особи публічного права); 

форма власності (державна чи комунальна); форма 

бюджетного фінансування (кошторисне фінансу-

вання); характер діяльності (невиробничий); еко-

номічний результат діяльності (неприбутковий).  

Специфічними ознаками бюджетних установ 

є: – правовий статус – юридична особа (бюджетний 

орган, бюджетна організація, бюджетна установа) 

або відокремлений підрозділ (структурна одиниця) 

бюджетної організації; – правовий режим майна – 

головний розпорядник бюджетних коштів (бюд-

жетний орган), розпорядник бюджетних коштів 

другого ступеня (бюджетна організація), розпоряд-

ник бюджетних коштів третього ступеня (бюд-

жетна установа); – форми реалізації права власності 

– користування (усі типи бюджетних закладів), 

розпорядження (бюджетний орган, бюджетна ор-

ганізація), володіння (бюджетний орган) [4].  

Необхідно зауважити, що на сьогоднішній 

день на функціонування бюджетних організацій не-

гативний вплив мають наступні фактори: незадові-

льний стан фінансування, брак грошових коштів 

для оновлення матеріально-технічної бази бюджет-

них закладів, обмеженість джерел формування фі-

нансових ресурсів та жорстка регламентація напря-

мків їх використання. Вирішення зазначених про-

блем в значній мірі залежить від ефективності 

побудови та реалізації фінансового механізму бюд-

жетних установ. Слід зазначити, що фінансовий ме-

ханізм функціонування бюджетних закладів має 

свої відмінності, що обумовлені неприбутковою 

природою бюджетної сфери, особливостями дже-

рел мобілізації та порядку розподілу грошових 

коштів.  

Схематично структурно-логічна модель ор-

ганізації фінансового механізму бюджетних уста-

нов наведена на рисунку 5. 
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Рис. 5. Структурно-логічна модель організації фінансового механізму бюджетних установ 

 

Побудова структурно-логічної моделі органі-

зації фінансового механізму бюджетних установ 

свідчить про те, що всі складові фінансового меха-

нізму є взаємопов’язаними і взаємозалежними, але 

разом з тим, кожен елемент функціонує відносно 

самостійно. Це обумовлює необхідність узго-

дження дії складових фінансового механізму. Реа-

лізація фінансового забезпечення проявляється у 

визначенні джерел, форм та методів забезпечення 

та використання фінансових ресурсів бюджетними 

організаціями. Важливою підсистемою фінансо-

вого механізму є фінансове регулювання, яке вклю-

чає: правове регламентування, фінансове прогнозу-

вання, фінансове планування, фінансовий конт-

роль. Правове регламентування відображається в 

розробленні та прийнятті законодавчих актів, щодо 

організації діяльності бюджетних установ. 

На стадії фінансового планування та прогнозу-

вання визначаються фінансові можливості функці-

онування закладів бюджетної сфери. Фінансовий 

контроль передбачає сукупність заходів пов’язаних 

з перевіркою, спостереженням за процесами фор-

мування та використання фондів фінансових ре-

сурсів. Значну роль в організації фінансового ме-

ханізму бюджетних установ відіграє система ва-

желів впливу, що включає нормативи, ліміти, 

резерви. Норми затверджуються органами законо-

давчої та виконавчої влади. Нормативи характери-

зують повний рівень забезпечення видатків, різних 

видів витрат фінансових ресурсів. 

Фінансові ліміти є певним обмеженням на вит-

рати, що встановлюються органами державної 

влади, в тому числі ліміти бюджетного фінансу-

вання для закладів бюджетної сфери. Резерви ма-

ють нейтралізувати вплив непередбачуваних фак-

торів, що можуть виникнути в майбутньому. Осно-

вою ефективного функціонування бюджетної 

сфери є фінансове забезпечення. Бюджетні уста-

нови практично не мають власних доходів і свою 

діяльність здійснюють за рахунок коштів 

відповідних бюджетів.  

Отже, основною формою фінансового забезпе-

чення бюджетних закладів є бюджетне фінансу-

вання, під яким прийнято розуміти безповоротний, 

безвідплатний відпуск коштів з державного та міс-

цевого бюджетів на виконання загальнодержавних 

функцій, функцій місцевого самоврядування та за-

безпечення функціонування бюджетних установ та 

організацій.  

До специфічних особливостей бюджетного 

фінансування належать: – кошти на покриття вит-

рат відпускаються тільки з одного бюджету за 

підпорядкованістю підприємства, установи чи ор-

ганізації. Виняток становить фінансування загаль-

нодержавних заходів: боротьба з епідеміями, 

ліквідація втрат від катастроф і стихійного лиха; – 

бюджетні установи фінансуються на основі вста-

новлених економічно і науково обґрунтованих нор-

мативів залежно від сфер діяльності. Основним ме-

тодом бюджетного забезпечення є кошторисне фі-

нансування.  

Розглядаючи поняття «кошторисне фінансу-

вання», більшість вітчизняних вчених трактують 

його з точки зору забезпечення витрат бюджетних 
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установ за рахунок коштів державного та місцевих 

бюджетів.  

Зміни у фінансовому забезпеченні дозволяють 

отримати бюджетним установам можливість: – на 

власний розсуд використовувати матеріальні та ча-

стину фінансових ресурсів, що знаходяться у їх 

розпорядженні.  

Так, бюджетні заклади отримали право здавати 

в оренду іншим підприємствам і організаціям буді-

влі та споруди, транспортні засоби, інші матеріа-

льні цінності; – надавати послуги на платній основі; 

– встановлювати ціни на послуги таким чином, щоб 

вони відповідали завданню самоокупності та само-

фінансування.  

Тому за своїм змістом кошторисне фінансу-

вання охоплює не тільки ті кошти, що надаються з 

бюджетів, але й ті, що надходять за рахунок здійс-

нення господарської діяльності.  

З нашої точки зору під кошторисним фінансу-

ванням слід розуміти покриття витрат бюджетних 

установ з метою виконання ними функцій та за-

вдань, спрямованих на досягнення суспільних благ 

за рахунок бюджетного фінансування та позабю-

джетних коштів, які надходять в результаті надання 

платних послуг та отримання спонсорської допо-

моги. 

Отже, задоволення потреб бюджетних закладів 

лише частково здійснюються шляхом безпосеред-

нього надання коштів з бюджету, які утворилися 

внаслідок перерозподілу валового внутрішнього 

продукту за джерелом походження дійсно є бюдже-

тними – це кошти загального фонду бюджету. В да-

ний час, зростає роль позабюджетних джерел фі-

нансування у забезпеченні функціонування закла-

дів бюджетної сфери.  

Позабюджетні надходження грошових коштів 

та доходів в матеріальній чи нематеріальній формі, 

які отримує бюджетний заклад, є результатом його 

самостійної фінансово-господарської діяльності. 

Основними джерелами позабюджетних коштів 

є кошти за надання платних (договірних) послуг та 

спонсорські кошти, які останнім часом набувають 

широкого використання.  

Однією із форм фінансування соціальних про-

ектів та цільових програм бюджетних установ може 

бути фандрайзинг, що представляє собою спеціа-

льно організований процес збору коштів на реаліза-

цію проектів неприбуткових організацій.  

Поворотна фінансова допомога припускає по-

вне або часткове повернення наданого фінансу-

вання; – оплати послуг на договірній основі з при-

воду проведення семінарів, досліджень для непри-

буткової організації фандрайзинговими 

компаніями.  

Некомерційна діяльність бюджетних установ і 

організацій не має на меті отримання прибутку і 

здійснюється у загальнодержавних інтересах з ме-

тою залучення додаткових фінансових ресурсів.  

Основні джерела формування та напрямки ви-

користання коштів бюджетних установ представ-

лені на рисунку 6. 

 
Рис.6. Джерела формування та напрямки використання коштів бюджетних установ. 

 

Фінансування бюджетних установ на основі 

фандрайзингу здійснюється за допомогою наступ-

них інструментів: – гранту – добродійного пожерт-

вування (внеску), що надається донорською органі-

зацією для реалізації неприбуткового проекту або 

програми; – безпроцентної поворотної фінансової 

допомоги (поворотного гранту), що надається не-

прибутковій організації для реалізації проектів, які 

припускають отримання доходів в результаті здійс-

нення діяльності щодо проекту. 

Реалізація кошторисного фінансування здійс-

нюється на основі принципів плановості, цільового 

характеру, виділення коштів залежно від фактич-

них показників, підзвітності. Плановість означає, 

що фінансування здійснюється на підставі й у 

межах установленого плану. Плановим документом 
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є кошторис – документ, у якому розраховані й за-

тверджені планові витрати на відповідний плано-

вий період чи відповідні заходи. Розрахунки плано-

вих витрат здійснюються, як правило, на основі 

нормативного методу. Сутність цільового харак-

теру кошторисного фінансування полягає в Бюд-

жетне фінансування Позабюджетні кошти Держав-

ний бюджет Місцеві бюджети Кошти за надання 

платних (договірних) послуг Спонсорські кошти 

Бюджетна установа Оплата праці Оплата комуналь-

них послуг Капітальні витрати Утримання та онов-

лення матеріальнотехнічної бази Інші витрати 

тому, що виділені кошти можуть бути спрямовані 

тільки на цілі, передбачені кошторисом. При цьому 

в окремих випадках може надаватися право певного 

перерозподілу коштів між окремими статтями. 

Цільове призначення асигнувань дає змогу ор-

ганізації, що здійснює фінансування, контролювати 

їх раціональне і ефективне використання. 

Виділення коштів залежно від фактичних показ-

ників діяльності установи означає, що фінансу-

вання здійснюється за кошторисом, однак виходячи 

не з планових, а з фактичних значень показників 

діяльності. Підзвітність передбачає звітність ор-

ганізацій та установ, що перебувають на кошторис-

ному фінансуванні, перед фінансуючими ор-

ганізаціями. При цьому встановлена відповідаль-

ність за порушення принципів і правил кошторис-

ного фінансування. Слід зазначити, що кошторисне 

фінансування, як метод фінансового забезпечення, 

має як переваги, так і недоліки. Серед переваг 

кошторисного фінансування слід відмітити те, що 

за допомогою даного методу забезпечується 

відповідність доходної та видаткової частини 

кошторису, тобто фінансування планових витрат 

бюджетної установи відбувається в повному обсязі. 

Окрім того, кошторисне фінансування передбачає 

жорсткий та постійний фінансовий контроль за вит-

рачанням грошових коштів. Одночасно, кошто-

рисне фінансування має значні недоліки, які 

пов’язані з тим, що даний метод не передбачає до-

статніх стимулів для раціонального і ефективного 

господарювання та взаємозв’язку між рівнем 

фінансування бюджетної установи та результатами 

її діяльності. Відповідно здійснюється фінансу-

вання лише мережі бюджетних установ, а не нада-

них ними послуг. Слід зазначити, що в світі існує 

декілька моделей фінансової автономії суб’єктів 

господарювання, а саме: мінімальної автономії, 

часткової автономії та повної автономії (рис. 7). 

 
Рис.7. Моделі фінансової автономії суб'єктів господарювання. 

 

Окрім того, законодавством закріплено зв'язок 

джерел надходження коштів спеціального фонду з 

напрямками їх використання і заклад не може 

вільно, на власний розсуд розпоряджатися заробле-

ними коштами, тобто фактично відсутня фінансова 

автономія бюджетних установ. Враховуючи те, що 

на сьогоднішній день одним із основних джерел фі-

нансування бюджетних закладів залишаються ко-

шти бюджетів різних рівнів та бюджетні установи 

не мають права вільно розпоряджатися додатково 

отриманими фінансовими ресурсами від здійс-

нення господарської діяльності, можна зробити ви-

сновок, що бюджетній сфері притаманна модель мі-

німальної автономії.  

Бюджетні заклади в рамках зазначеної моделі 

орієнтуються лише на систему нормативів доведе-

них органами управління і позбавлені економічних 

стимулів щодо розширення обсягів діяльності і під-

вищення якості надання послуг. Тому, на наш по-

гляд, з метою підвищення ефективності 

функціонування закладів бюджетної сфери до-

цільно запровадити модель часткової автономії. 
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Моделі фінансової автономії суб’єктів господа-

рювання Мінімальна автономія Часткова автономія 

Повна автономія Суб’єкт господарювання по-

вністю забезпечується майном та фінансовими ре-

сурсами за рахунок державних коштів, відсутнє 

право власної ініціативи на отримання та викори-

стання додаткових фінансових ресурсів Суб’єкт 

господарювання частково фінансується за рахунок 

державних коштів, має право власної ініціативи на 

отримання та використання додаткових фінансових 

ресурсів на власний розсуд Для суб’єкта господа-

рювання відсутня організаційно-майнова підпоряд-

кованість, фінансове забезпечення діяльності 

здійснюється за рахунок власних, позикових та за-

лучених коштів, що використовуються на власний 

розсуд. 

Це дасть можливість бюджетним установам в 

окремих сферах економіки не тільки самостійно за-

лучати додаткові фінансові ресурси, але й витра-

чати їх виходячи із власних потреб, що може стати 

стимулом для їхнього розвитку і навіть виникнення 

конкуренції за право реалізовувати власні товари 

чи послуги на ринку.  

Висновки. Ефективне функціонування бюд-

жетних установ можливе лише за умови чітко нала-

годженого фінансового механізму. Проведені нами 

дослідження свідчать про те, що фінансовий ме-

ханізм бюджетних закладів відображає специфіку 

організації фінансових відносин у даній сфері, яка 

проявляється у реалізації фінансового забезпе-

чення. Подальше удосконалення фінансового за-

безпечення функціонування бюджетних закладів, 

на нашу думку, передбачає необхідність переходу 

від моделі мінімальної фінансової автономії до мо-

делі часткової фінансової автономії. 

Тепер розглянемо державну службу зайнятості 

та її фінанси. 

Державна служба зайнятості – централізо-

вана система державних установ, діяльність якої 

спрямовується та координується Міністерством 

соціальної політики України.  

Державна служба зайнятості створена в грудні 

1990 року на підставі постанови Кабінету Міністрів 

Української РСР від 21.12.1990 № 381 «Про ство-

рення державної служби зайнятості в Українській 

РСР» шляхом перебудови діючої на той час служби 

працевлаштування на спеціалізовану службу, до за-

вдань якої належить забезпечення комплексного 

вирішення питань, пов'язаних з регулюванням зай-

нятості населення, професійною орієнтацією, пра-

цевлаштуванням, соціальною підтримкою тимча-

сово непрацюючих громадян. 

Основним законодавчим актом, який регулює 

діяльність державної служби зайнятості, став Закон 

України «Про зайнятість населення» (№ 803-ХІІ від 

01.03.1991). Цей закон визначив соціальні гарантії 

з боку держави в реалізації громадянами права на 

працю та основні засади діяльності державної 

служби зайнятості. 

З 1 січня 2001 року у зв’язку з набранням чин-

ності Закону України «Про загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування на випадок без-

робіття» (№ 1533-ІІІ від 02.03.2000) та створенням 

Фонду загальнообов'язкового державного соціаль-

ного страхування України на випадок безробіття 

функції виконавчої дирекції Фонду покладені на 

державну службу зайнятості. Управління Фондом 

здійснюється на паритетній основі представниками 

державної сторони, застрахованих осіб та робото-

давців. 

На сьогодні державна служба зайнятості є ак-

тивним посередником на ринку праці між робото-

давцями і шукачами роботи, вона на безоплатній 

основі надає послуги із пошуку підходящої роботи 

та підбору персоналу, послуги з державного 

соціального страхування на випадок безробіття, а 

також здійснює виплату матеріального забезпе-

чення у зв'язку з тимчасовою втратою роботи. 

Головними завданнями державної служби зай-

нятості на сучасному етапі є: 

- розвиток активних програм сприяння зайня-

тості населення; 

- підвищення конкурентоспроможності без-

робітних на ринку праці; 

- адресна допомога у працевлаштуванні 

соціально незахищених категорій населення; 

- запровадження нових партнерських відносин 

з роботодавцями, стимулювання їх до створення 

нових робочих місць. 

Сьогодні державна служба зайнятості – це 

структура, яка об’єднує 25 регіональних центрів 

зайнятості, 95 базових та 429 філій регіональних 

центрів зайнятості по всій Україні. Всі відділення 

Служби працюють за єдиною схемою надання по-

слуг. Клієнти можуть звернутися до будь-якого 

центру зайнятості та отримати всі передбачені за-

конодавством соціальні послуги, пов’язані з пра-

цевлаштуванням. У службі зайнятості створена 

уніфікована оперативна база вакансій, шукачів ро-

боти та можливостей проходження професійного 

навчання по всій країні. Це дозволяє розширити 

зону пошуку роботи для безробітних не тільки в 

межах району чи області, а й держави в цілому. 

Служба зайнятості постійно модернізується та 

розвивається, дбає про постійне вдосконалення 

соціального захисту українських громадян від без-

робіття. 

Оскільки Вінницький міський центр зайнято-

сті фінансує на місцях велику кількість соціальних 

програм Фонду загальнообов'язкового державного 

соціального страхування України на випадок безро-

біття, розглянемо динаміку його доходів та видат-

ків. 
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Таблиця 4 

Динаміка доходів та витрат Вінницького міського центру зайнятості 

Показник  2017 2018 2019 Відхилення 2019р 

від 2017р, (+;-) 

Доходи всього: 18449815 24447228 90076413 +71626598 

Бюджетні асигнування 18449815 2444728 90076413 +71626598 

Видатки 

всього: 

 

20657815 

 

25888624 

 

90339132 

 

+69681317 

Витрати на виконання бюджетних програм 4565312 3490109 13816355 +9251043 

Трансферти 19145623 22378613 76475692 +11497931 

Дефіцит (профіцит) бюджету -2208000 -1441396 -262719 1945281 

 

Станом на 01.01.2020 року доходи Вінниць-

кого міського центру зайнятості суттєво збільши-

лися, порівняно з 2017-2018 роком майже в 3 рази. 

Відповідно збільшилися видатки, зокрема витрати 

на виконання бюджетних програм та трансферти у 

3,5 рази. Таким чином, виник дефіцит бюджету, 

який складає 262,7 тис.грн. За останні три роки Він-

ницький міський центр зайнятості має стійкий де-

фіцит бюджету. 

Вінницький міський центр зайнятості фінансує 

різні види видатків Фонду загальнообов'язкового 

державного соціального страхування України. Про-

аналізуємо структуру видатків Вінницького місь-

кого центру зайнятості. 

Таблиця 5 

Структура кошторису видатків Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування Укра-

їни на випадок безробіття 2019 році, грн. 

Показники Фактичні ви-

датки 

Струк-

тура,% 

1.Матеріальне забезпечення на випадок безробіття 72244810 

72233609 

11201 

79,9 

1.1.Допомога по безробіттю 

1.2.Допомога на поховання 

2.Соціальні послуги та заходи сприяння зайнятості 4359562 4,82 

2.1.Професійна підготовка, підвищення кваліфікації 

2.2.Видача ваучерів для підвищення конкурентоспроможності де яких 

категорій громадян 

2.5.Компенсація єдиного внеску роботодавцям 

2.6.Інформаційні та консультаційні послуги пов’язані з працевлашту-

ванням 

2.7.Профорієнтація та її забезпечення 

2.9.Компенсаційні витрати роботодавцям на оплату праці 

126300 

 

23763 

3863260 

 

120766 

7914 

217556 

 

3.Інформаційно – аналітична система державної служби зайнятості 75524 0,08 

5.Утримання та забезпечення діяльності державної служби зайнятості 

Всього 

13494102 14,9 

90339132 100 

 

Найбільшу питому вагу видатків Вінницького 

міського центру зайнятості займає матеріальне за-

безпечення на випадок безробіття, питома вага 

якого складає 80%, оскільки це є основний напря-

мок діяльності. Утримання та забезпечення діяль-

ності державної служби зайнятості складає 15% від 

видатків та характеризує рівень фінансування заро-

бітної плати працівників, комунальних послуг, під-

вищення кваліфікації та інші статті. Інші статті ма-

ють низьку питому вагу і суттєвого впливу на стру-

ктуру видатків не мають. 

Основним джерелом фінансування Вінниць-

кого міського центру зайнятості є власний капітал. 

До його складу входить зареєстрований (пайовий) 

капітал, внески до незареєстрованого статутного 

капіталу, капітал у дооцінках, додатковий капітал, 

емісійний дохід, накопичені курсові різниці, резер-

вний капітал, нерозподілений прибуток (непокри-

тий збиток), неоплачений капітал, вилучений капі-

тал та інші резерви. Дані таблиці свідчать про те, 

що власний капітал Вінницького міського центру 

зайнятості формують лише дві статті, а саме: внесе-

ний капітал та нерозподілений прибуток (збиток). 

Це пов’язано з тим, що Вінницький міський центр 

зайнятості є неприбутковою організацією, тому всі 

надходження фінансових ресурсів відбуваються 

централізовано з Фонду загальнообов'язкового дер-

жавного соціального страхування України на випа-

док безробіття. 

  



56 The scientific heritage No 46 (2020) 

Таблиця 6 

Склад, структура та динаміка власного капіталу Вінницького міського центру зайнятості 

Статті балансу 2017р 2018р 2019р Абсолютне відхилення, 

тис.грн. 

Внесений капітал 3 521 559 3 561 559 3 415 114 -106445 

Нерозподілений прибуток (зби-

ток) 

-3 910 

720 

-3 955 

858 

-3 979 

379 

-68659 

Власний капітал всього -389 161 -394 299 -564 265 -175104 

 

Отже, досліджувана державна організація ста-

ном на кінець 2019 року має загальний розмір вне-

сеного капіталу 3415 тис.грн. За останні роки ми не 

спостерігаємо його збільшення. Сума збитку з кож-

ним роком нарощується і це свідчить про недофі-

нансування окремих статей Фонду, а також немож-

ливість зпланувати фінансові потоки надходжень 

та видатків. 

Загалом за результатами аналізу можна зро-

бити висновки про не стабільність у капіталі Вінни-

цького міського центру зайнятості, про що свідчить 

показники у таблиці 7. 

Таблиця 7 

Динаміка складу оборотних активів Вінницького міського центру зайнятості 

Показник 2017 2018 2019 Темп приросту, % 

Сума, тис.грн Сума, тис.грн Сума, тис.грн 2019 до 2017р 

Запаси 128,560 139,612 185,440 44,2 

Дебіторська заборгованість 69,830 81,860 69,577 - 

Грошові кошти та їх еквіваленти 4,430 5,527 13,018 2,9 рази 

Оборотні активи 202,82 226,999 268,035 32,15 

 

Що стосується оборотних актиів, то основну 

частку в них становлять запаси у 2019 році зросли 

до 185,44 тис. грн. або на 144 % порівняно з 2017 

роком. Частка цього активу складає 69%. На дру-

гому місці за питомою вагою у загальній структурі 

оборотних активів Вінницького міського центру 

зайнятості знаходиться дебіторська заборгованість. 

Обсяги дебіторської заборгованості є сталими. В 

2019 році третє місце займають грошові кошти та їх 

еквіваленти, сума яких збільшилася в 2,9 рази порі-

вняно з 2017 роком. 

Висновки Аналіз виконання кошторису бю-

джетних установ є однією з важливих складових 

комплексного економічного аналізу фінансово-гос-

подарської діяльності бюджетної установи. На 

сьогодні відсутній єдиний підхід щодо методики 

аналізу виконання кошторису. Зараз розроблено 

різні алгоритми аналізу. Це ще раз підтверджує 

гіпотезу про недостатність застосування аналітич-

них прийомів в обліковій та контрольній роботі. 

Систематизуючи матеріали наукових досліджень 

вчених, можна виділити наступні напрями аналізу 

виконання кошторису: 

1. Структурно-динамічний аналіз доходів 

та видатків бюджетних коштів. 

2. Аналіз виконання плану асигнувань за-

гального фонду бюджету. 

3. Аналіз виконання плану надходжень та 

видатків спеціального фонду бюджету. 

4. Аналіз руху коштів загального та 

спеціального фонду бюджету. 

5. Факторний аналіз доходів та видатків за-

гального та спеціального фонду. 

6. Параметричний аналіз кошторису. 

Здійснення аналізу за відповідними напрямами 

забезпечується використанням наступних методів 

економічного аналізу: 

- Горизонтальний аналіз - для виявлення 

відхилень звітних показників від планових, часо-

вого аналізу. За результатами аналізу вносяться 

пропозиції та рекомендації щодо коригування окре-

мих показників фінансово-господарської діяль-

ності бюджетної установи. 

- Вертикальний аналіз - для визначення 

структури показників, аналіз складових доходів та 

видатків. 

- Трендовий аналіз - базується на 

порівнянні показників звітності за декілька звітних 

періодів з метою визначення тенденції та прогно-

зування показників. 

- Порівняльний аналіз - для порівняння по-

казників діяльності установи з середньогалузе-

вими. При порівняльному аналізі виявляються 

слабкі сторони фінансової діяльності установи, а 

також виявляються резерви підвищення ефектив-

ності діяльності. 

- Факторний аналіз - для виявлення впливу 

окремих факторів на результативні показники. Да-

ний вид аналізу має два різновиди в залежності від 

математичного інструментарію – детермінований 

факторний аналіз та стохастичний аналіз, що ба-

зується на ймовірнісних показниках. Більшу прак-

тичну застосовність має детермінований фактор-

ний аналіз. 

- Маржинальний аналіз - метод 

оцінювання і обґрунтування управлінських рішень 

на основі причинно-наслідкового зв’язку обсягу 

продажу, собівартості наданих бюджетною ор-

ганізацією послуг та поділу витрат на постійні і 

змінні. 

- Аналіз відносних показників 

(коефіцієнтів) - розрахунок відношень між окрем-

ими позиціями звіту або позиціями різних форм 

звітності, визначення взаємозв’язків показників. 
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Розглянемо детальніше методи аналізу в ро-

зрізі загального та спеціального фондів. 

За допомогою аналізу надходжень та викори-

стання коштів за загальним та спеціальним фон-

дами здійснюється контроль за правильністю їхнь-

ого утворення, також визначаються резерви із 

зміцнення матеріально - технічної бази установи і 

додаткових фінансових ресурсів, що і визначає 

його вагомість. 

Аналіз виконання кошторису за загальним 

фондом передбачає такі складові: 

- аналіз касових і фактичних видатків за-

гального фонду за функціональною та економічною 

класифікацією видатків; 

- параметричний аналіз виконання кошто-

рису бюджетної установи; 

- прогнозний аналіз виконання кошторису. 

Підчас проведення аналізу виконання кошто-

рису за загальним фондом використовується один з 

головних прийомів аналізу - порівняння. 

Порівняння як спосіб дослідження здійснюється че-

рез зіставлення одного показника з іншим для 

визначення спільних рис або розбіжностей між 

ними, наприклад, порівняння показників попе-

редніх періодів із фактичними показниками та з 

плановими показниками. Одним з важливих етапів 

аналізу виконання кошторису є вивчення співвідно-

шення між касовими і фактичними показниками. 

Воно може характеризуватись рівністю між ними, 

перевищенням касових видатків над фактичними 

або ж навпаки - фактичних видатків над касовими. 

Аналіз наявного між ними об’єктивного 

взаємозв’язку та залежності дозволяє з’ясувати 

певні господарські й фінансові обставини, що ви-

никли у процесі виконання кошторису бюджетної 

установи. 

Під час проведення аналізу виконання кошто-

рису установ за КФК і КЕКВ досліджується їх ди-

наміка, склад та структура. Здійснюється 

порівняння видатків за наступними напрямами: 

фактичні видатки з видатками, які затверджені 

кошторисом; касові видатки з видатками, які за-

тверджені кошторисом; касові видатки із фактич-

ними видатками. Тому предметом такого аналізу є 

фінансові ресурси установ, їх формування та вико-

ристання. Порівняльний же аналіз касових видат-

ків, які характеризують рух грошових засобів в 

установі, і фактичних видатків, які характеризують 

повноту їх використання, та фінансування можна 

буде здійснювати у відповідні строки шляхом 

порівняння даних органів казначейської служби 

про касові видатки та звітності установи про фак-

тичні видатки між собою та із затвердженим кошто-

рисом. 

На підставі показників касових і фактичних ви-

датків та показників доходів фондів є зміст прово-

дити параметричний аналіз виконання кошторису, 

який полягає у визначенні групи часткових та уза-

гальнених показників, що характеризують всі важ-

ливі елементи кошторису. Конкретніше, він прово-

диться за такими коефіцієнтами: 

- коефіцієнт співвідношення касових ви-

датків до фактичних; 

- відношення планових надходжень до 

фактичних надходжень коштів за звітний період; 

- відношення видатків до доходів; 

- відношення видатків спецфонду до суми 

власного капіталу. 

Прогнозний аналіз виконання кошторису яв-

ляє собою основу для фінансового планування в 

установі та для фінансового бюджетування. Фінан-

сове планування (й особливо прогнозування) є важ-

ливим інструментом управління і надає такі пере-

ваги органам місцевого самоврядування і грома-

дянам як: 

- поліпшення якості прийняття фінансових 

рішень; 

- удосконалення процесу формування 

бюджету; 

- дозволяє краще оцінити бюджетні пропо-

зиції та приймати відповідні рішення; 

- окреслює фінансове майбутнє і залишає 

час для запобігання несприятливим подіям. 

Основою прогнозного фінансового аналізу 

складають узагальнення й аналіз існуючої інфор-

мації з подальшим моделюванням можливих 

варіантів розвитку ситуацій та фінансових показ-

ників.  

Прогнозний фінансовий аналіз являє собою 

дослідження довготермінових перспектив зміни 

фінансового стану бюджетної установи. Його ос-

новне призначення - це забезпечення збалансова-

ності активів і пасивів балансу установи в май-

бутньому. Для того, щоб спрогнозувати доходи, 

необхідно: 

 визначити джерела доходів, з яких будуть 

складатися прогнози; 

 зібрати фактичні дані по кожному дже-

релу доходів щонайменше за три останні роки; 

 спрогнозувати дані і характеристики 

кожного джерела доходів для визначення найбільш 

придатної методики прогнозування; 

 обрати та застосувати необхідний метод 

прогнозування; 

 визначити, чи прийнятний даний прогноз 

доходів та відрегулювати його відповідно до змін, 

що можуть вплинути на дохід. 

На практиці застосовуються наступні методи 

прогнозування доходів і видатків: 

- експертна оцінка, яка полягає у тому, що 

експерт пропонує найкраще припущення про май-

бутні доходи і видатки, покладаючись на свої 

спеціалізовані знання. Перевагою методу є 

здатність складати відносно точні прогнози, а 

відносні вони тому, що навіть найбільш точні про-

гнози можуть ставитися під сумнів; 

- аналіз тенденцій, який полягає в тому, що 

час – це єдина визначальна змінна, минулі тенденції 

надають підставу для прогнозування майбутніх 

змін, але цей метод підходить лише для оцінки до-

ходів, які є постійними та щороку змінюються на 

постійну величину або розвиваються в передбачу-

ваному напрямі. Визначаючи зміни минулих років, 

деякі доходи і видатки можна спрогнозувати досить 

точно. Техніка тенденцій припускає, що рівень ро-

сту у майбутньому році буде таким же, як і в 



58 The scientific heritage No 46 (2020) 

останні роки; 

- детерміністичний підхід, який припускає 

постійність відношень між прогнозованою змінною 

та певним іншим фактором (наприклад, еко-

номічним чи демографічним); 

- економетричне моделювання, що вста-

новлює відношення між змінною доходу або ви-

датку та рядом «причинних» чи пояснювальних 

факторів, і використовується щодо змінних, які пе-

ребувають під впливом циклічних змін, є матема-

тично складним методом та потребує великої кіль-

кості даних. Економетричні моделі дозволяють 

розглянути вплив декількох змінних на доходи чи 

видатки; 

- аналіз фінансового впливу, який передба-

чає безпосередній зростаючий вплив на надход-

ження та видатки, що має відношення до нового ро-

звитку та може використовувати прості матема-

тичні розрахунки, такі як множення частки на 

приріст населення, або більш складні економет-

ричні методики. 

Щодо прогнозування видатків, то його можна 

здійснювати з використанням економетричних тех-

нологій чи технологій тенденцій, але найбільш 

прийнятний підхід - підхід бухгалтерської ідентич-

ності, який можна розділити на дві категорії: ви-

датки розподіляються організаційно за головними 

розпорядниками коштів і за економічною кла-

сифікацією; видатки розподіляються за програ-

мами. 

Прогнозування служить двом цілям, а саме: 

1) розраховує майбутній вплив поточних 

рішень, програм і політики(аналіз впливу); 

2) визначає і аналізує можливості збалансу-

вання доходів та видатків (аналіз дефіциту). 

Однак варто зазначити, що існує велика кіль-

кість можливих підходів до прогнозування, але не 

існує єдино вірних рішень. 

Основними етапами аналізу виконання кошто-

рису за спеціальним фондом можна визначити такі: 

- оцінка складу, структури та динаміки 

спеціального фонду за показниками залишків, над-

ходжень і видатків здійснюється за методиками го-

ризонтального й вертикального аналізу: 

 горизонтальний аналіз (порівняння кож-

ної позиції звітності з попереднім періодом), який 

дає можливість визначити роль бюджетного 

фінансування за загальним і спеціальним фондом; 

 вертикальний аналіз (визначення струк-

тури фінансових показників з оцінкою впливу різ-

них факторів на кінцевий результат), який дає мож-

ливість визначити найвагоміші складові у балансі 

бюджетних установ, але найбільш вагоме його ви-

користання в аналізі складових доходів та витрат 

кошторису; 

- аналіз виконання плану надходжень 

спеціального фонду передбачає співставлення пла-

нових (кошторисних) показників з реальним над-

ходженням коштів до бюджетної установи; 

- аналіз виконання плану видатків 

спеціального фонду, який спрямований на до-

слідження виконання кошторису за спеціальним 

фондом; 

- факторний аналіз видатків спеціального 

фонду здійснюється окремо за кожним видом ви-

датків і дозволяє з’ясувати вплив окремих факторів 

на розмір видатків; 

Узагальнення результатів аналізу – це за-

ключний етап економічного аналізу, який дозволяє 

зробити висновки про виконання кошторису уста-

нови за спеціальним фондом, визначити причини 

відхилень та розробити заходи щодо збільшення 

надходжень і прискорення руху коштів спеціаль-

ного фонду. 

В економічному аналізі велику роль відіграють 

так звані графічні способи, відмітною рисою яких є 

їхня наочність, що значно спрощує процес дове-

дення результатів економічного аналізу до широ-

кого кола працівників. Для правильного відобра-

ження досліджуваних процесів і явищ необхідно 

дотримуватись техніки та методики побудови 

графіків. Велике значення має правильний вибір 

типу графіка, його масштабів і виконання. 

Інформаційною базою аналізу виконання 

кошторису доходів та видатків є планові фінансові 

документи установи, до яких входить безпосе-

редньо кошторис, план асигнувань загального 

фонду, план використання бюджетних коштів, 

помісячний план використання бюджетних коштів, 

зведення показників спеціального фонду кошто-

рису та фінансова і бюджетна звітність, до якої вхо-

дить Звіт про надходження і використання коштів 

загального фонду (ф. 2д), Звіт про рух грошових 

коштів, Звіт про надходження і використання 

коштів, отриманих як плата за послуги (ф. 4-1д), 

Звіт про надходження і використання коштів, отри-

маних за іншими джерелами власних надходжень 

(ф. 4-2д), Звіт про результати фінансової діяльності 

(ф. 9д). 

Крім структурного та динамічного аналізу слід 

проводити параметричний аналіз, що в подаль-

шому дасть можливість обґрунтовано планувати 

статті кошторису. 

Для цього потрібно виконати послідовність 

дій: 

- визначити співвідношення показників діяль-

ності, які мають вплив на структуру та виконання 

кошторису; 

- дослідити значення таких співвідношень, що 

характерні для періодів ефективного виконання 

кошторису; 

- розрахувати статті кошторису із застосування 

цих співвідношень, плануючи певний рівень показ-

ників. 

Показниками, якими оперують при проведенні 

аналізу виконання кошторису, можуть бути: 

 Касові та фактичні видатки. 

 Доходи загального та спеціального 

фондів. 

 Сума власного капіталу. 

 Середньоспискова чисельність 

працівників. 

З точки зору економічного аналізу, також існує 

ряд невирішених питань. На сьогодні посади еко-

номіста чи аналітика відсутня в установах бюджет-
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ного сектору. Звідси аналітичні функції поклада-

ються на бухгалтерію, яка через велику заванта-

женість в роботі дуже часто не здійснює аналіз ви-

конання кошторису. Це призводить до погіршення 

якості виконання аналітичної функції керівництва 

установи. Проблема може бути вирішена лише з 

точки зору адекватного фінансування шляхом залу-

чення кваліфікованих фахівців на посади аналітика 

чи економіста. 

Для підвищення якості аналітичної інформації 

та забезпечення автоматизації аналітичних робіт з 

метою скорочення витрат на їх проведення до-

цільно впровадити в діяльність бюджетних установ 

якісне уніфіковане програмне забезпечення, що 

буде адаптоване до актуальних вимог законодав-

ства та матиме зрозумілий та доступний різним ко-

ристувачам інтерфейс. 
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Анотація 

В статті йдеться про роль капітальних інвестицій в нарощуванні фінансового потенціалу окремих під-

приємств та аграрного сектору економіки України в цілому. Визначено, що одним із вагомих фінансових 

джерел є залучення інвестицій в сільське господарство, оскільки достатнє інвестування є запорукою оно-

влення та зміцнення матеріально-технічної бази аграрних підприємств, підвищення його ефективності та 

забезпечення конкурентоспроможності на світовому ринку. Проаналізовано обсяг капітальних інвестицій 

за видами економічної діяльності в Україні та в окремих регіонах, визначено їх частку в сільське госпо-

дарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг, темпи їх приросту та джерела фінансування. 

Зроблено висновки щодо необхідності створення ефективного механізму формування інвестиційної полі-

тики, в основі якої забезпечення економічних інтересів як аграріїв так і потенційних інвесторів. Запропо-

новані пріоритетні напрями та інструменти нарощування фінансового потенціалу підприємств аграрного 

сектору економіки через вдосконалення бюджетної, кредитної політики, розвиток страхування сприяти-

муть зміцненню кожної складової фінансового потенціалу в поточному періоді і на перспективу. 

Abstract 

The article deals with the role of capital investments in enhancing the financial potential of individual enter-

prises and the agrarian sector of the Ukrainian economy as a whole. It has been determined that attracting invest-

ments in agriculture is one of the major financial sources, since sufficient investment is the key to upgrading and 

strengthening the material and technical base of agricultural enterprises, improving its efficiency and ensuring 

competitiveness in the world market. The volume of capital investments by type of economic activity in Ukraine 

and in individual regions is analyzed, their share in agriculture, hunting and provision of related services, their 

growth rate and sources of financing. Conclusions have been made regarding the need to create an effective mech-

anism for investment policy formation, based on which the economic interests of both farmers and potential in-

vestors are ensured. The proposed priorities and instruments for enhancing the financial capacity of the agricultural 

sector enterprises through the improvement of budgetary, credit policy, development of insurance will contribute 

to strengthening each component of financial capacity in the current period and in the future. 
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В умовах економічної нестабільності ринко-

вого середовища вагому роль в забезпеченні ефек-

тивної діяльності підприємства та сталого його ро-

звитку відіграє фінансовий потенціал, який викори-

стовується для фінансування виробничо-

фінансової діяльності і є визначальною базовою ха-

рактеристикою при прийнятті управлінських фі-

нансових рішень. Тому пріоритетним завданням 

підприємств в сучасних умовах господарювання є 

пошук резервів його збільшення та ефективного ви-

користання з метою підвищення результативності 

діяльності, конкурентоспроможності та інвестицій-

ної привабливості підприємств тої чи іншої галузі 

економіки країни. 

Питанням формування фінансового потенці-

алу, зокрема, інвестиційного забезпечення підпри-

ємств аграрного сектору економіки присвячені на-

укові праці М.Я.Демяненка, М.І.Кісіля, П.Т.Саб-

лука та інших вчених. В них розкрито теоретичні і 

практичні аспекти ефективності інвестицій в галузь 

сільського господарства, в умовах постійних змін 

економічного середовища актуальність дослі-

дження впливу інвестиційних ресурсів на покра-

щення результативності діяльності та їх ролі в роз-

витку аграрного сектору економіки не втрачена і 

нині. 

Ресурсний потенціал сільського господарства 

України, в основі якого знаходяться високопродук-

тивні землі сільськогосподарського призначення та 

сприятливі агрокліматичні умови вказує на невико-

ристані можливості для подальшого розвитку агра-

рного сектору через неефективне управління фінан-

совим потенціалом аграрних підприємств. 

Управління фінансовим потенціалом підпри-

ємства передбачає планування, організацію, конт-

роль забезпеченості підприємства фінансовими ре-

сурсами для ведення виробничо-господарської дія-

льності з урахуванням стратегічних перспектив, а 

також забезпеченість власним капіталом в обсязі, 

необхідному для виконання умов ліквідності та фі-

нансової стійкості [1, c.127]. 

Процес формування фінансового потенціалу 

сільськогосподарських підприємств зорієнтований 

на максимальну взаємодію зі зовнішнім середови-

щем, врахування вимог ринку й часу та спрямова-

ний на забезпечення економічного зростання реалі-

зації поставлених цілей [2, с.164]. 

Тому кожне аграрне підприємство для забезпе-

чення ефективного функціонування в умовах кон-

курентного середовища має враховувати й викори-

стовувати за потреби додаткові фінансові джерела 

розвитку, використання яких сприятиме досяг-

ненню поставлених стратегічних цілей здійснення 

ними успішної підприємницької діяльності.  

Одним із таких фінансових джерел, що відіграє 

важливу роль в розвитку аграрного сектора еконо-

міки є залучення капітальних інвестицій в сільське 

господарство, під якими слід розуміти кошти, що 

спрямовуються на відтворення основних засобів, 

розширення, реконструкцію і модернізацію підпри-

ємств і споруд, здійснення технічного прогресу у 

всіх галузях. 

Матеріально-ресурсне забезпечення аграрного 

виробництва, його ефективний розвиток в умовах 

транзитивної економіки прямо залежать від обсягу, 

структури та напряму інвестицій – витрат на будів-

ництво та ремонт виробничих приміщень, прид-

бання сільськогосподарської техніки і обладнання, 

впровадження нових технологій, забезпечення до-

статнього рівня платоспроможності, зміцнення фі-

нансової стійкості та поліпшення виробничої діяль-

ності аграрних товаровиробників [3, с.124]. На ду-

мку автора, «саме достатнє інвестування є 

запорукою оновлення та зміцнення матеріально-те-

хнічної бази аграрного виробництва, підвищення 

його ефективності, зростання зайнятості та добро-

буту сільського населення, забезпечення конкурен-

тоспроможності аграрного сектору в цілому». 

Аналізуючи капітальні інвестиції за видами 

економічної діяльності в Україні слід відмітити, що 

їх загальний обсяг в 2014-2018 рр. зріс в 2,6 раза (з 

219420 млн грн. в 2014 р. до 578726 млн грн. в 2018 

р.). Найвищі темпи приросту капітальних інвести-

цій спостерігаються в 2016 р. - 131,5%, в 2018 р. 

вони дещо скоротились до рівня 129%. 

Загальна сума капітальних інвестицій в Укра-

їні в сільське господарство, мисливство та надання 

пов’язаних з ними послуг в 2018 р. збільшилась в 

2,6 раза проти 2014 р.(таблиця 1). 

  



The scientific heritage No 46 (2020) 61 

Таблиця 1 

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності в Україні [4] 

Показники 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Капітальні інвестиції – всього, млн. грн. 219420 273116 359216 448462 578726 

темпи приросту, % до попереднього року 81,9 124,5 131,5 124,8 129,0 

Сільське, лісове та рибне господарство, млн. грн. 18796 30155 50484 64243 66104 

у % до загального обсягу 8,6 11,0 14,1 14,3 11,4 

темпи приросту, % до попереднього року 98,6 160,4 167,4 127,3 129,0 

у т.ч. в сільське господарство, мисливство та надання 

пов’язаних із ними послуг, млн. грн. 
18388 29310 49660 63401 65059 

темпи приросту , % до попереднього року 98,6 159,4 270,1 127,7 102,6 

у % до загального обсягу 8,4 10,7 13,9 14,1 11,2 

Промисловість, млн. грн. 86242 87656 117754 143300 199896 

у % до загального обсягу 39,3 32,1 32,8 32,0 34,8 

темпи приросту, % до попереднього року 81,7 101,6 134,3 166,2 139,5 

Будівництво, млн. грн. 36057 43464 44444 52176 55994 

у % до загального обсягу 9,5 7,6 8,3 7,5 8,9 

темпи приросту, % до попереднього року 77,8 120,5 102,3 117,4 107,3 

 

Що стосується капітальних інвестицій в сіль-

ське, лісове та рибне господарство, то вони зросли 

в 3,5 раза впродовж 2014-2018 рр. (з 18796 млн грн. 

в 2014 р. до 66104 млн грн. в 2018 р.), а темпи при-

росту впродовж останніх років скоротились з 

167,4% в 2016 р. до 129,0% в 2018 р. 

Середня частка капітальних інвестицій в сіль-

ське, лісове та рибне господарство за 2014-2018 рр. 

становить 11,9%, в сільське господарство, мислив-

ство та надання пов’язаних із ними послуг – 11,7%, 

в промисловість – 34,2%, в будівництво – 8,4% від-

повідно. Тобто, найбільш інвестиційно привабли-

вою є промисловість, темпи приросту капітальних 

інвестицій в цю галузь також зростали включно до 

2017 р. (166,2%), а вже у 2018 р. становили 139,5% 

відповідно. 

Незважаючи на нижчу частку капітальних ін-

вестицій в сільське господарство, мисливство та на-

дання пов’язаних із ними послуг порівняно з про-

мисловістю, темпи їх приросту є вищими впродовж 

2014-2016 рр. (найвищий приріст в 2016 р. - на рівні 

270,1%), в 2017-2018 рр. темпи дещо сповільнилися 

і досягли в 2018 р. - 102,6%. 

Аналізуючи обсяги капітальних інвестицій за 

регіонами, зокрема у Вінницьку область, слід відмі-

тити динамічне зростання в 2,9 раза впродовж 2014-

2018 рр. (з 6109514 тис. грн.. в 2013 р. до 17626523 

тис. грн.. в 2018 р. ). 

Як і в цілому по Україні темпи приросту капі-

тальних інвестицій у Вінницькій області в сільське 

господарство, мисливство та надання послуг, ско-

рочувались (з 155,2% в 2016 р. до 103,5% в 2018 р.). 

Також спостерігається скорочення частки капі-

тальних інвестицій у Вінницькій області в сільське 

господарство, мисливство та надання послуг в зага-

льному (з 40,1% в 2016 р. до 26,9% в 2018 р.). В той 

же час зросла ця частка за аналогічний період в про-

мисловість – з 22,6% в 2016 р. до 43,7% в 2018 р. 

Тобто в 2018 р. найбільша частка капітальних 

інвестицій була спрямована в промисловість 

(43,7%), тоді як в сільське господарство, мисливс-

тво та надання послуг лише 26,9%, хоча за тем-

пами приросту частка капітальних інвестицій в 

сільське господарство, мисливство та надання пос-

луг у Вінницькій області становила 150,1% в 2018 

р. проти 112,6% в 2016 р.  

Середня частка капітальних інвестицій у Він-

ницькій області в сільське господарство, мисливс-

тво та надання пов’язаних із ними послуг за 2014-

2018 рр. становить 32,4%, а значить є вищою сере-

днього значення в цілому по Україні, в промисло-

вість – 32,0%, в будівництво – 12,9% відповідно. 

Тобто, із всіх видів економічної діяльності най-

більш інвестиційно привабливим у Вінницькій об-

ласті є сільське господарство, мисливство та на-

дання пов’язаних із ними послуг, а також в проми-

словість [5]. 

Саме Вінниччина є одним із найпотужніших 

регіонів агропромислового комплексу України, 

який демонструє високі темпи розвитку та вагомі 

результати господарювання. Впродовж останніх 

років Вінницька область є безумовним лідером в 

Україні за такими показниками: продукції сільсь-

кого господарства, продукції рослинництва, проду-

кції тваринництва, виробництва м'яса в живій вазі, 

по кількості ВРХ, а по показниках валового збору 

буряків цукрових фабричних та картоплі, виробни-

цтва молока (1 місце закріплено за нею впродовж 

2010-2018 рр.). Частка Вінницької області у вироб-

ництві продукції сільського господарства в Україні 

збільшується і в 2018 р. становила 8,4%.  

Аналізуючи джерела фінансування капіталь-

них вкладень у Вінницькій області в 2018 р. слід 

відмітити, що найбільша частка належить власним 

коштам підприємств та організацій (76,8%), кошти 

місцевих бюджетів становлять 8,8%, кредити бан-

ків та інші позики лише 3,1% (таблиця 2). 
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Таблиця 2 

Джерелами фінансування капітальних інвестицій у Вінницькій області  

Показники 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Капітальні інвестиції - всього, тис. грн 5674572 7372954 8301879 11744065 17626523 

в т.ч. за рахунок коштів державного бюжету 28048 171397 270545 361626 431685 

у % до загального обсягу капітальних інвестицій 0,5 2,3 3,3 3,1 2,4 

кошти місцевих бюджетів, тис. грн 319543 577804 779244 1606167 1546274 

у % до загального обсягу капітальних інвестицій 5,6 7,8 9,4 13,7 8,9 

власні кошти підприємств та організацій, тис. грн 3955918 4837397 5528483 8028271 13535246 

у % до загального обсягу капітальних інвестицій 69,7 65,6 66,6 68,4 76,8 

кредити банків та інших позик 503065 487391 640949 412517 541342 

у % до загального обсягу капітальних інвестицій 8,9 6,6 7,7 3,5 3,1 

кошти іноземних інвесторів, тис. грн. 8232 2140 1214 6200 956 

у % до загального обсягу капітальних інвестицій, тис. грн. 0,1 0,03 0,001 0,1 0,005 

кошти населення, тис. грн 696713 1204685 953467 1137174 541208 

у % до загального обсягу капітальних інвестицій 12,3 16,3 11,5 9,7 3,1 

інші джерела фінансування, тис. грн 163053 92140 127977 192110 1029812 

у % до загального обсягу капітальних інвестицій 2,9 1,2 1,5 1,6 5,8 

 

Аналіз показав, що частка власних коштів під-

приємств Вінницької області зросла з 69,7% в 2014 

р. до 76,8% в 2018 р.,а кредити банків та інших по-

зик, частка яких є незначною, має тенденцію до 

скорочення (з 8,9% в 2014 р. до 3,1% в 2018 р.). 

Щодо підприємств аграрного сектора еконо-

міки, то специфічні особливості, притаманні агроп-

ромисловому виробництву, усугубляють і так існу-

ючі проблеми зростання фінансового потенціалу 

через недостатність власних коштів та обмежені 

можливості доступу до інших джерел фінансових 

ресурсів. 

Так, Фрунза С.А. [6, с.203] вважає, що «макро-

економічними факторами, що спричинили депреси-

вний характер розвитку у підприємств аграрної 

сфери є: скорочення власних інвестиційних джерел 

товаровиробників через посилення диспаритету цін 

та знецінення інвестиційних ресурсів в умовах ін-

фляції; зменшення обсягів прямої державної інвес-

тиційної підтримки, не компенсоване власними та 

залученими джерелами фінансування інвестицій, 

різке погіршення умов доступу до кредитних ресу-

рсів, зростання неплатежів, порушення господарсь-

ких зв’язків, руйнування системи матеріально-тех-

нічного постачання тощо. Тому інвестиційну полі-

тику щодо АПК потрібно спрямовувати на 

максимальне збільшення капіталу та ресурсовід-

дачі в усіх галузях, ліквідацію товарного дефіциту 

аграрної продукції на споживчому ринку». 

Очевидно, що збільшення інвестицій в аграр-

ний сектор економіки залежить від ефективності 

механізму формування інвестиційної політики, 

спрямованої на забезпечення економічних інтересів 

аграріїв та потенційних інвесторів. 

Система стимулювання інвестиційної діяльно-

сті в аграрному секторі має бути зорієнтована на 

диверсифікацію форм, методів та інструментів ін-

вестування через розбудову національного фондо-

вого ринку, що збільшить приплив портфельних ін-

вестицій; впровадження угод державно-приватного 

партнерства, особливо в частині утилізації відходів 

сільськогосподарського виробництва та переро-

бно-харчових виробництв АПК; запуск повноцін-

ного ринку сільськогосподарських земель, що дасть 

змогу ідентифікувати реальних власників земель-

ного капіталу і запустити класичні механізми здій-

снення іпотечно-заставних операцій, а також сек'-

юритизації земельних активів [7, c.44]. 

Для поліпшення інвестиційного клімату в аг-

рарному секторі економіки, необхідно: вдоскона-

лити законодавчу базу, забезпечивши її стабіліза-

цію, забезпечити доцільні кредитні відносини в 

сільському господарстві, раціонально використову-

вати залучені кошти, контролювати їх рух і своєча-

сне повернення, розробки виважену державну інве-

стиційну політику в аграрній сфері [6, с.204]. 

Для підвищення рівня інвестицій в аграрний 

сектор необхідно вдосконалити систему іпотечного 

кредитування; розробити комплекс законодавчого 

спрямування щодо запровадження ринку земель 

сільськогосподарського призначення; розширити 

напрями бюджетного фінансування фундаменталь-

них наукових досліджень; вдосконалити систему 

страхування аграрних ризиків; забезпечити стабіль-

ність податкової політики та системи державної 

підтримки сільгоспвиробників; розробити систему 

захисту державних гарантій в інвестиційній сфері 

[8, с.428-432]. 

В сучасних умовах господарювання зростає 

роль підприємств в нарощуванні та зміцненні фі-

нансового потенціалу підприємств аграрного сек-

тору економіки, в тому числі шляхом залучення ін-

вестицій. 

Пріоритетні напрями нарощування фінансо-

вого потенціалу сільськогосподарських виробни-

чих структур передбачають вдосконалення бюдже-

тної, кредитної та амортизаційної політики, розви-

ток страхування та повне використання інших 

складових потенціалу сільськогосподарських виро-

бничих структур.... Інструментами нарощування 

фінансового потенціалу будуть відповідні заходи 

для кожного з обраних напрямів, зокрема: для бюд-

жетного напряму – це правове регулювання, цільові 

програми, регіональні пріоритети; для кредитного 

напряму – це кредити банків, кредитних спілок, 
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міжнародних фінансових установ; для напряму 

страхування – це страхування ризиків, пере-

страхування; для амортизаційного напряму – фор-

мування та використання амортизаційних ресурсів. 

Запропоновані заходи зовнішнього впливу, поєд-

нані з внутрішніми кроками зі зміцнення кожної 

складової фінансового потенціалу дадуть змогу 

нарощувати його як у короткостроковому періоді, 

так і на довшу перспективу [9, с.83-86]. 

Висновки. Основою фінансового потенціалу 

підприємств аграрного сектору економіки є наявні 

фінансові ресурси, сформовані за рахунок різних 

джерел, в тому числі за рахунок капітальних інвес-

тицій як джерела відтворення основних засобів, ро-

зширення, реконструкції і модернізації споруд, 

здійснення технічного прогресу на підприємствах 

галузі сільського господарства. 

Встановлено, що обсяг капітальних інвестицій 

в Україні в цілому як за видами економічної діяль-

ності так і безпосередньо в сільське господарство, 

мисливство та надання пов’язаних з ними послуг 

зріс в 2,6 раза, тоді як в сільське, лісове та рибне 

господарство – в 3,5 раза відповідно. В останні роки 

спостерігається сповільнення темпів приросту капі-

тальних інвестицій як в цілому в Україні, так і за 

регіонами. В залежності від спрямування їх еконо-

мічної діяльності, різною є частка капітальних інве-

стицій в той чи інший її вид. Разом з тим, незважа-

ючи на високі результативні показники агропроми-

слового виробництва в окремих регіонах, зокрема у 

Вінницькій області, все таки спостерігається скоро-

чення частки капітальних інвестицій в сільське го-

сподарство, мисливство та надання послуг, що є 

стримуючим чинником нарощення фінансового по-

тенціалу галузі сільського господарства та розвитку 

аграрного сектору в цілому. Тому на рівні держави 

слід формувати дієві механізми сприяння форму-

ванню та зміцненню фінансового потенціалу підп-

риємств пріоритетної галузі, здатної забезпечити 

продовольчу та національну безпеку країни в скла-

дних умовах конкурентного середовища на світо-

вому ринку. 
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