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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА УПРАВЛІННЯ 

АСОРТИМЕНТОМ ТОВАРІВ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ В ПЕРІОД 

ПАНДЕМІЇ COVID-19 

 

Ключові слова: екологічний менеджмент, торговельна мережа, 

управління асортиментом, товарна категорія, роздрібна мережа, асортиментна 

політика, товарна політика. 

 

Текст анотації: У тезах проаналізовано практики управління 

асортиментом та його вплив на задоволеність споживачів на ринку роздрібної 

торгівлі товарами в умовах пандемії. Модель змінних управління 

асортиментом, яка містить шість змінних (а саме асортимент товарів, ціни, 

презентація товару, просування товару, наявність продуктів та послуги), була 

протестована в супермаркеті. Підкреслено значення системи екологічного 

менеджменту, як важливого і універсального інструменту для підвищення 

конкурентоспроможності, як на рівні супермаркету, галузі, так і, в цілому, 

економіки країни.  Описовий підхід до дослідження, заснований на кількісних 

дослідженнях, на основі опитування, який був використаний для збору даних 

від 309 клієнтів в Україні. Результати показали, що задоволеність споживачів 

значною мірою зумовлена асортиментом продукції, її доступністю та 

досконалістю в обслуговуванні споживачів. Інші змінні (а саме ціна товару, 

презентація та просування товару) суттєво не впливали на задоволеність 

споживачів. 

Tetyana Artyukh, 

Doctor of Technical Sciences, Professor, 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Oleksandra Yevtushenko, 

PhD student, 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Oleksii Verenikin, 

PhD, CEO, founder DeLaMark 
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ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC FACTORS INFLUENCING THE 

MANAGEMENT OF THE RANGE OF GOODS IN RETAIL TRADE DURING 

THE PANDEMIC COVID-19 

 

Key words: ecological management, trade network, assortment management, 

commodity category, retail network, assortment policy, commodity policy.  

 

Abstract: The abstracts analyze the practices of assortment management and 

its impact on consumer satisfaction in theС retail market in a pandemic. The 

assortment management variable model, which contains six variables (namely 

product range, prices, product presentation, product promotion, availability of 

products and services), was tested in a supermarket. Underlined the importance of the 

environmental management system as an important and universal tool to increase 

competitiveness, both at the level of the supermarket, the industry and, in general, 

economy of the country. A descriptive approach to the study, based on quantitative 

research, based on a survey, which was used to collect data from 309 clients in 

Ukraine. The results showed that customer satisfaction is largely due to the range of 

products, its availability and excellence in customer service. Other variables (namely 

the price of the product, presentation and promotion of the product) did not 

significantly affect consumer satisfaction.  

 

На початку 90-х років європейський сектор продуктової роздрібної 

торгівлі ініціював ряд стратегічних змін в управлінні своїм «роздрібним 

асортиментом» [1] із загальною метою покращення вибору, представлення та 

маркування своїх товарів. Пізніше ці процеси стратегічних змін були спільно 

названі управління асортиментом, що поєднували усі напрямки роботи щодо 

управління асортиментом товарів роздрібного підприємства з метою 

задоволення потреб споживачів та отримання максимального прибутку. 

Вагомий внесок у формування теорії та аналізу практики категоріального 

менеджменту здійснили такі вітчизняні та зарубіжні вчені Гонский М., 

Гончаров И., Кузнецова С. О., Максимів Л. І. та інші. Але сфера 

категоріального менеджменту є однією з найбільш динамічних, що постійно 

змінюється під впливом сучасних технологій, впливу внутрішніх та зовнішніх 

чинників, зокрема пандемії COVID-19, тому наукові розробки потребують 

постійної актуалізації та висвітлення стану проблеми. Сучасні стратегії та 

тактики формування категорій товарів в умовах пандемії COVID-19, 

насамперед, потребують стратегічних змін, спрямованих на вплив державного 

регулювання, доступу до виробничої та торговельної мережі, корпоративних 

цілей та орієнтацію на вид та форму торгівлі, спеціалізацію та типізацію 

торговельного підприємства, конкурентне середовище та потреби споживачів.  

Отже, дослідження структури асортименту сучасного ринку, чинників, 

що впливають на формування стратегію змін в управлінні асортиментом 

торговельного підприємства в період пандемії COVID-19 є своєчасними та 

доцільними. 

Управління асортиментом товарів в секторі роздрібної торгівлі, пов’язано 

із стратегічним переходом фокусу від індивідуального управління торговою 
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маркою до управління цілими категоріями, де категорія визначається як окрема 

керована група (підгрупа) товарів, в якій споживачі обирають взаємозамінні 

види для задоволення потреб споживачів. 

Таким чином, управління асортиментом товарів розглядається як 

спільний процес, де роздрібна торгівля та інші оператори ринку (виробники, 

постачальники, посередники) формують та управляють категоріями товарів як 

стратегічними бізнес-підрозділами з метою поліпшення ефективності торгівлі 

та максимального задоволення потреб споживачів.  

Ключовою метою для підвищення продажів та прибутку торговельного 

підприємства є створення оптимального поєднання форм та видів торгівлі [3]. 

Поєднання традиційної та електронної торгівлі в період пандемії COVID-19 

значним чином вплинуло на ефективність продаж. Більшість покупців сьогодні 

віддають перевагу електронній торгівлі. Ефективність електронної торгівлі в 

Україні відзначається спрямованістю на фокусування інтересу покупців, 

допуску споживачів до мережі Інтернет і відсотком населення, охопленого 

всесвітньою мережею. Експерти з електронної торгівлі в України виділяють 

чотири групи факторів впливу на її розвиток. Так, Н. Валькова до основних 

груп факторів відносить: 1) стримуючі (ризик шахрайства, тривалі терміни 

доставки певних товарів, відсутність гарантії та т.п.); 2) нейтралізуючі 

(ймовірність викладати на веб-сайті компанії примітки, своєчасність 

реагування, фотографії та відеоматеріал щодо демонстрації продукції та ін.) 3) 

стимулюючі (невисока вартість, економія часу, широкий асортимент і ін.) 4) 

підсилюючі (акції, наявність повної інформації про функціонування магазину і 

т. ін.). Аналіз досліджень щодо впливу цих факторів на ефективність 

електронної торгівлі застосовується підприємством для стимулювання 

продажів, підвищення рівня її конкурентоспроможності.  

Дослідженнями встановлено, що на поведінку покупців та поміркований 

вибір товарного асортименту в умовах пандемії COVID-19 впливають чинники, 

які стосуються здебільшого характеристик товару, які є фундаментальними для 

аналізу і формування подальшої товарної стратегії. Отже, інформаційна 

забезпеченість електронної торгової точки щодо товарного асортименту 

впливає на планування ресурсів підприємства [4]. Чітке профілювання 

споживачів за допомогою цільового розміщенням товару, його відео-

демонстрації (на сайтах), описової характеристики важливих функціональних 

властивостей, вмісту складу матеріалів, складу продукту, наявності шкали 

розмірності, віртуальної примірочної та інших ознак, забезпечує зручність 

покупки та обміну, а також доставку товару в рамках стратегічних цілей 

підприємства. Аналіз електронних кошиків, частоти відвідувань покупців, видів 

товарів, їх кластеризація допомагає розробленню шкал пошуку сайтів для 

підбору товарів та задоволеності потреб споживачів. 

Ця інформація певним чином вплинула на пошук певних торгових марок, 

одиниць зберігання запасів (SKU) та ціноутворення в стаціонарних торгових 

підприємствах. Традиційно покупці (торговельні підприємства) визначали 

асортимент, виходячи з того, що пропонував виробник (постачальник). Пізніше 

для оперативного і внутрішнього контролю застосовується "співвідношення 

простору до полиці", який став основним інструментом для збільшення 
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продажів. Втім, сьогодні в період пандемії COVID-19, обсяг продажу не є 

найкращим показником при визначенні товарних категорій. В роздрібній 

продажі потрібно розглядати кожний внесок у категорію, який впливає на 

збільшення покупок як в електронній, так і в традиційній торгівлі [2]. 

На нашу думку, найвагоміший вплив на задоволення потреб споживачів 

та ефективність роздрібного підприємства чинить наявність товару. Наявність 

товару - показник, який визначається сукупністю видів та різновидів 

асортименту виставлених товарів (глибина та ширина). Більшість роздрібних 

торговельних підприємств вживають активних заходів для покращення 

доступності товару, оновлення широти та глибини його асортименту, оскільки 

це одна з найбільш критичних причин, через яку роздрібна мережа 

(підприємство) може втратити клієнта. Однією з ключових причин, за якою 

покупець відвідує роздрібний магазин, є товар з його чисельними якісними та 

кількісними характеристиками, який він бажає купити для задоволення власних 

потреб (об’єктивних та суб’єктивних) і в більшості випадків інші чинники 

(наприклад, ціна, просування та презентація) є наступними.  

Іншим суттєвим фактором розвитку стратегії управління асортиментом 

товару, що впливає на задоволення потреб споживачів у роздрібному 

середовищі є ціноутворення товару Цей показник оцінюється вартістю кошика 

та застосовується в тактиці цінотворення торговельного підприємства. В 

основному роздрібні підприємства визначають свої цінові стратегії з двох 

позицій:  

− диференціювання та встановлення позиції вартості споживача за 

допомогою ціноутворення; 

− формування ціноутворення для окремих категорій залежно від 

ринкового попиту та пропозиції.  

Отже, роздрібні торговельні мережі повинні встановлювати ціни з 

урахуванням певної категорії, а не поштучно [1].  

Дослідження взаємозв'язку між використанням стратегій презентації 

товару та задоволенням споживачів у роздрібному середовищі варто виділити 

просування товарів. На просування товарів впливають різні типи рекламних 

акцій, їх частота, що збільшує трафік клієнтів. Рекламні акції швидко 

збуджують споживачів, але послабляють довгострокову стратегію роздрібної 

торгівлі. Незалежно від рекламної тактики, яку використовують роздрібні 

продавці (наприклад, знижки на ціни, акційні пакети, картки постійного 

покупця, миттєві знижки тощо), роздрібні продавці повинні визначати 

значущість та частоту проведення своїх акцій на основі конкуренції та 

клієнтської бази. 

Також, згідно з проведеними дослідженнями, зацікавленість і 

затребуваність еко продукції з боку покупця відіграє одну з основних ролей у 

просуванні товару. Нині на ринку роздрібної торгівлі є реальна необхідність 

впровадження «Зеленої продукції» у продаж вітчизняних мережевих торгових 

організацій. Тут основну роль відіграє навіть не ціна товару, а свідомість 

споживача. Інформування та обізнаність споживачів щодо безпечності, впливу 

складових на здоров’я людини та екологію повинні стати вирішальними і 

сприяти подальшому розширенню ринку екотоварів в Україні. 
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Задля подальшого запобігання зростання проблем екологічного характеру 

та регулювання екоринку в Україні було розроблено та прийнято ряд 

законодавчих ініціатив. Зокрема Державний акт «Основні принципи державної 

екологічної політики України на період до 2020 року», у якому особливу роль 

було приділено питанням посилення контролю з боку держави за 

використанням екологічних маркувань, позначень щодо вмісту генетично 

модифікованих організмів. Також зазначено необхідність узгодження 

національних систем сертифікації та стандартизації згідно стандартів серії 

ДСТУ ISO 14020 «Екологічні маркування та декларації», щодо екологічних 

вимог виготовлення продукції зі стандартами і нормами ЄС та міжнародними 

стандартами серій ISO 14000, ISO 19000. 

Дослідивши фактори, що впливають на формування асортименту 

підприємств роздрібної торгівлі в сучасних умовах в період пандемії COVID-19 

було виявлено, що вони потребують комплексної оцінки. Встановлено, що 

зниження купівельної можливості і зміна споживчої поведінки не пов’язані з 

традиційною сезонністю продажів, а залежать, насамперед, від щоденних 

потреб споживачів, ситуації невизначеності та ризиків. Для утримання високих 

конкурентних позиції на ринку торговельне підприємництво повинне 

поєднувати новації з щоденним вивченням попиту споживачів на повсякденні 

товари, зважаючи на ціни та витрати. Великого успіху досягають ті, хто 

знаходиться поза конкуренцією, тобто не порівнюють себе з конкурентами, а 

пропонують щось нове та намагаються максимально задовольнити попит 

споживачів, що впливає на ефективність та безпечність торгівельної діяльності 

в умовах пандемії. 

Стан екологічної безпеки в Україні – складний, але український торговий 

бізнес рухається в загальному напрямку світового ринку в бік екологізації. 

Саме тому інформування та обізнаність споживачів щодо безпечності, впливу 

складових на здоров’я людини та екологію повинні стати вирішальними і 

сприяти подальшому розширенню ринку екотоварів в Україні.  

Аналіз усіх факторів, що впливають на управління торгівельним 

асортиментом та забезпечують ефективну торгівельну діяльність, повинен 

здійснюватись шляхом програмного забезпечення та врахування усіх суттєвих 

ідентифікаційних ознак товару. 
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У ринкових умовах постає гостра необхідність до зростання  інноваційної 

активності вітчизняних будівельних підприємств через екологічну 

модернізацію процесу зведення житла. Це слугує чинником до підвищення 

конкурентоспроможності як регіонів, так і економіки держави в цілому.  

Прикладними аспектами забезпечення інноваційного розвитку 

будівництва серед вітчизняних науковців варто відзначити праці С.Ілляшенко, 

І.Павленко, Н.Тарнавської [1]. Проте, серед дослідників саме унікальних 

екологічних інновацій у будівельній сфері важко виокремити когось, хто б 

займався цим напрямом та був зосереджений на європейський курс розвитку. 

Тому це зумовлює актуальність розгляду та вивчення даного питання. Тим 

самим, наше дослідження, що полягає у виявленні оригінальних інновацій,  і 

дає право виокремити його як сучасний аспект у екологічній модернізації 

будівництва. 

Серед основних інновацій у будівництві слід виділити, переважно 

технологічні: новації в процесі проєктування і спорудження будівельних 

об’єктів; удосконалення систем і принципів робочого процесу; інновації 
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монтажних та сполучних робіт; створення нових будівельних матеріалів. 

Зрозуміло, що нововведення в будь-якій з цих сфер будівництва може мати 

істотно позитивні наслідки, як для суб’єкта будівництва, так і для подальших 

споживачів. Варто зазначити, що до перелічених інноваційних переваг 

вітчизняного будівельного ринку, потрібно віднести екологічність. Оскільки 

використання сучасних енергозберігаючих технологій дає можливість 

мінімально впливати на стан навколишнього середовища. Використання 

новаторських підходів, систем і матеріалів у будівництві дає можливість не 

тільки удосконалювати вже існуючі принципи побудови, але й створювати 

принципово нові технології, форми та методи у цьому бізнесі [2]. 

Технологічний процес зведення житла в Україні здійснюється звичним 

способом: основна маса житлових споруд зводиться за монолітною технологією 

із застосуванням піноблоків. Тому таке будівництво відносно світових цін на 

новобудови вартує недорого. 

Поновлювані джерела енергії використовують в основному при 

будівництві окремих, невеликих будинків і рідко при зведенні 

багатоквартирних. Однак, підвищення вартості комунальних послуг змушує 

великих забудовників покращувати енергозберігаючі властивості об’єктів. Це 

стосується віконних систем та комплексних рішень з утеплення будинків. 

На вітчизняному будівельному ринку немає проєктів, в яких би 

використовувалися дійсно інноваційні технології продуктової категорії. Все те, 

що прийнято вважати інновацією, вже 5–10 років широко використовується у 

світовому будівництві. Сьогодні українські забудовники більше сконцентровані 

на якості виконуваних робіт, на впровадженні енергозберігаючих технологій, на 

оптимальних і функціональних плануваннях [3]. 

Дещо кращою є ситуація з процесними розробками. Основний напрямок 

інновацій у будівництві України зараз лежить у площині його діджиталізації. 

Тому серед того, що успішно та найчастіше можуть забезпечити вітчизняні 

забудовники із застосуванням інновацій при зведенні житла для населення – це 

встановлення системи управління «розумний будинок» і використовувати 

геосистеми, які дозволяють заощаджувати на опаленні та кондиціонуванні 

будівель.  

Зарубіжний досвід використання інновацій в  будівництві засвідчує їх 

ширший перелік та спектр застосувань. Інженери найбільших світових 

компаній працюють над створенням інноваційних матеріалів, які дозволяють 

зводити будинки з унікальними характеристиками і незвичайної форми в стислі 

терміни. Наприклад, у країнах, де будівництво відбувається з врахуванням 

природно-геологічних впливів, розробляються проєкти будівель, здатних 

піднятися над землею під час землетрусів [3]. В Японії після руйнівного 

землетрусу 2011 року почали замислюватися про будинки, що піднімаються у 

повітрі. Японська компанія Air Danshin Systems Inc розробила систему, яка 

дозволяє піднімати будинок над землею при виникненні землетрусів. Будівля 

розташовується на повітряній подушці й не закріплюється на фундаменті. Після 

початку землетрусу спрацьовують датчики, що розташовані по периметру 

будівлі. Вони запускають компресори, які піднімають будинок на 3–4 см від 

землі, що дозволяє мінімізувати наслідки землетрусів. Система користується 
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попитом і встановлена вже приблизно в ста будинках тільки на території 

Японії. Технологією зацікавилися й інші країни Азії, які потерпають від 

сейсмічної активності. 

Найчастіше  екологічні інновації в будівництві використовують в Японії, 

США, Сінгапурі, ОАЕ. У Катарі, наприклад, готуються побудувати споруди із 

соляних блоків, які змішують з крохмалем і покривають матеріалом з 

використанням епоксидної смоли. Автором такої технології є архітектор з 

Голландії Ерік Джоберс [3]. Запровадження екологічних інновацій  

підштовхують проблеми, з якими стикаються країни. Наприклад, у Наньтуні 

(КНР, провінція Цзянсу) китайські архітектори компанії Winsun винайшли 

спосіб будівництва дешевих споруд за допомогою 3D-принтера, що друкує 

будинки з будівельного сміття. Пристрій за добу може надрукувати до 10 

будівель. Собівартість кожної з них не перевищує 5000 дол. США. Так 

вирішується проблема доступного житла. Вже незабаром у країні з’явиться 

декілька сотень фабрик, на яких з будівельного сміття вироблятимуть витратні 

матеріали для гігантського принтера. 

З останніх новинок екологічних інновацій став бетон, що 

самовідновлюється. Ця розробка належить Хенку Джонкерсу з Делфтського 

технічного університету. Суть інновації полягає у використанні під час 

виробництва бетону капсули з бактеріями. Якщо бетон тріскається, капсули 

розчиняються під впливом води, бактерії оживають і виділяють вапняк, який і 

закупорює тріщини. Розробка дозволяє подовжити термін експлуатації бетону 

на десятиліття і зекономити на проведенні вартісного ремонту. Цей будматеріал 

теж використовуватимуть і при створенні «розумного міні-міста», що зводить 

фонд Bleutech Park Properties у Лас-Вегасі, штат Невада (США). За шість років 

фонд обіцяє побудувати «розумне селище», де будуть реалізовані всі передові 

технології: поновлювані джерела енергії від сонця, вітру, води, кінетичної 

енергії жителів, автономні транспортні засоби, штучний інтелект, доповнена 

реальність і робототехніка [3]. 

Оскільки основною проблемою розвитку будівельного бізнесу є 

збільшення собівартості робіт через подорожчання основних складових 

будівництва, тому з метою підтримки рівня рентабельності,  компанії вимушені 

підвищувати вартість робіт та послуг, що в результаті негативно впливає на 

динаміку попиту з боку замовників (інвесторів) [4]. 

Отож, орієнтуючись на зарубіжний досвід продукування і використання 

екологічних інновацій у  будівництві, варто зазначити, що у них присутній ще й 

симбіоз економічних і технологічних складових. Вітчизняне будівництво   поки 

не готове заявити про використання навіть і частини із такого спектру 

екологічних  інновацій. Таку його позицію варто трактувати як причинно-

наслідковий зв’язок. Це пояснюється тим, що українські споживачі 

неспроможні придбати житло в будинку, при будівництві якого б 

використовувалися найновіші екологічні інновації. Тому дуже часто 

вітчизняний будівельний бізнес, навіть, і не докладає зусиль для впровадження 

екологічних інновацій.  
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В умовах нових глобальних викликів (нестабільність світової економіки, 

прискорення технологічних змін, посилення глобальної конкурентної боротьби, 

загострення екологічних проблем, кліматичних змін, вичерпання природних 

ресурсів та ін.), важливим стратегічним завданням підприємства є перехід на 

інноваційний шлях розвитку. Такий шлях розвитку підприємства, як показує 

світова практика, тісно пов'язаний з екологічної модернізацією виробництва і 

реалізацією принципів сталого розвитку, тобто  такого розвитку, який не 

руйнує природного базису виробництва. 

Не можна забувати, що суть і напрями модернізації визначаються її 

кінцевою метою, якої, при всій важливості економічного зростання, технічної 

досконалості і конкурентоспроможності, є поліпшення умов життя кожної 

людини і забезпечення сприятливих умов для майбутніх поколінь. Це завдання 

зазвичай визначається як забезпечення сталого розвитку. Забезпечення 

економічного зростання сьогодні пов'язано із зростанням забруднення і 

деградації середовища, вичерпанням природних ресурсів, порушенням балансу 

біосфери, зміною клімату, що веде до погіршення здоров'я людини і обмежує 

можливості подальшого розвитку. Все це і визначає суть модернізації як 

забезпечення технологічного прогресу для економічного розвитку і підтримки 

сприятливого навколишнього середовища. 

 В Україні задля вирішення актуальних питань у рамках концепції сталого 

розвитку та інтеграції України до світового співтовариства для вирішення 

глобальних екологічних проблем існує механізм активної співпраці з 

міжнародними організаціями у сфері охорони навколишнього природного 

середовища. Закон України «Про охорону навколишнього природного 
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середовища» визнає участь країни в міжнародному співробітництві у галузі 

охорони довкілля та верховенство правил міжнародного договору над 

правилами, що містяться в національному законодавстві [1, с. 71]. Основні 

принципи охорони природного середовища формують правила екологічної 

поведінки в процесі господарювання та визначають права людини на життя в 

сприятливих екологічних умовах, що забезпечується шляхом дотримання вимог 

екологічної безпеки як у межах, так і поза межами юрисдикції країн, 

передбачення екологічних наслідків будь-якої діяльності, контролю 

відповідності стану середовища міжнародним критеріям, активізації наукових 

досліджень та обміну результатами [1, с. 3]. 

Протягом останніх років глобальні компанії активно впроваджують схему 

екологічного менеджменту та аудиту EMAS, еко-стандарти ISO 9000 та 14001, 

стандарт для оцінювання безпеки й етичних аспектів системи управління 

працею SA 8000. В галузі звітності з КСВ використовується стандарт 

Глобальної ініціативи з надання звітності у сфері сталого розвитку GRI і серії 

стандартів процесу розроблення та верифікації нефінансових звітів AА 1000 S. 

Серед важливих стимулів ведення підприємницької діяльності варто 

відзначити наявність добровільних міжнародних стандартів екологічного 

менеджменту (перш за все, стандарти серії ISO), за допомогою яких діяльність з 

охорони навколишнього середовища ставиться на системну основу. 

Впроваджуючи екологічний менеджмент у систему управління, підприємства 

отримують інструмент для розроблення екологічної політики, а також 

визначення та планування завдань скорочення негативних впливів на 

навколишнє середовище за забезпечення дотримання нормативно-правових 

екологічних параметрів. Стратегічною метою екологічного менеджменту є 

стабілізація або зниження впливу на навколишнє середовище на тлі отримання 

еколого-економічних вигід за зниження рівня екологічного ризику. Основні 

завдання екологічного менеджменту виражені в принципах: екологічна 

свідомість та економічне мотивування; попереджувальне та своєчасне 

вирішення екологічних проблем; поступове зниження екологічних ризиків; 

відповідальнІсть за екологічні наслідки управлінських рішень; інтеграція 

управління екологічними процесами в загальній системі управління компанією; 

відповідальність за екологічні наслідки будь-яких управлінських рішень. 

В умовах сталого розвитку екологічний менеджмент диктує необхідність 

проведення екологічної модернізації, тобто зміни технологій і галузевої 

структури, що спричиняють поєднання високого рівня економічного розвитку й 

низького рівня негативного впливу на навколишнє середовище. Досягнення 

зазначених цілей є можливим у результаті поступового приведення в життя 

державної ефективної екологічної політики та програми дій, у рамках яких 

відбувається пошук альтернативних інноваційних підходів з урахуванням 

екологічної відповідальності, а також введення механізмів їх реалізації в 

національну політику. Основна ідея екологічної модернізації полягає у 

цілеспрямованому впровадженні нових соціальних практик, що дають змогу 

знизити негативний вплив людства на навколишнє середовище [2]. 

Важливим результатом модернізації та показником успішності реалізації 

стратегії сталого розвитку є ефект декаплінгу. Декаплінг є стратегічною 



 

Міжнародний форум EFBM’2021 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка» 

 

20 

основою руху до екологічно стійкої економіці, що дає змогу організувати 

економічно більш ефективне виробництво без підвищення впливу на 

навколишнє середовище (збільшення випуску продукції за зниження обсягу 

витрачених ресурсів). Цей ефект досягнуто практично в усіх розвинених 

країнах. Найбільш успішним прикладом може служити Данія, де за останні 30 

років ВВП зріс удвічі за збереження обсягів споживання енергоносіїв. 

Найкращі показники мають Німеччина, Швеція, Японія, Південна Корея [3]. 

Доречно представити зв’язок між такими категоріями, як екологічна 

модернізація, сталий розвиток і «зелене зростання». Екологічна модернізація 

загалом стає інструментом соціально відповідального способу ведення 

підприємницької діяльності; результати знаходять відображення в 

нефінансових звітах і практиках підприємств, яким останніми роками 

приділяється все більше уваги як із боку громадськості, так і з боку держави. 

З точки зору довгострокової стратегії розвитку підприємства необхідна 

підтримка модернізації виробництва шляхом так званого подвійного виграшу, 

забезпеченням економічної ефективності та скорочення шкідливих викидів, 

невиснажливого використання природних ресурсів, маловідходного 

виробництва, що є головним  завданням сучасного інноваційного розвитку. 

Перспективним в цьому напрямі є перехід на політику використання 

найкращих доступних технологій. 

Вирішення завдання модернізації економіки для України має враховувати 

і можливості в плані екосистемних послуг, включаючи глобальну екосистемну 

роль лісів та інших природних екосистем. Екосистемні послуги - це вигоди, які 

людина отримує від екосистем. Тобто, можливості для розвитку ринку 

екосистемних послуг та екологічних інвестицій як на міжнародному, так і на 

внутрішньому ринку. Саме екологічні вимоги визначають напрями 

інноваційного розвитку і модернізації виробництва для того, щоб забезпечити 

тривалий розвиток економіки. На цей шлях «зеленої» економіки, переходять 

розвинені країни. При всій важливості інноваційної політики - це 

довгострокове завдання, а природоресурсна політика потрібна зараз, оскільки 

саме природні ресурси і наше ставлення до них визначають розвиток країни 

сьогодні і в найближчій перспективі. Пріоритети екологічної політики, 

екологічні вимоги повинні бути включені в стратегічні плани розвитку 

підприємства, спрямовані на вирішення соціально-економічних завдань, які 

хвилюють всіх в першу чергу. 
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Протидія розповсюдженню РХБЯ (радіологічної, хімічної, біологічної та 

ядерної) зброї масового знищення є одним із найважливіших завдань світового 

співтовариства у сучасності. Виконання цього завдання здійснюється на 

міжнародному, регіональному та державному рівнях у багатьох сферах 

міжнародних відносин. Для запобігання розповсюдженню зброї масового 

знищення за допомогою економіко-правових важелів створюються системи 

експортного контролю на різних рівнях і у різних країнах, які дедалі глибше 

інтегруються між собою. 

Практика впровадження і застосування системи експортного контролю в 

Україні сягає вже близько 30 років. Ще на початку Незалежності в Україні було 

прийнято декілька законів, що заклали підвалини цієї системи [1]. А у 2001 році 

в Україні  була повторно створена Державна служба експортного контролю 

України (перша спроба створення цієї служби мала місце у 1999 р.) [2]. За 

період функціонування системи експортного контролю економіка України 

сикнулася з цілою низкою економічних суперечностей, які діють на різних 

рівнях та напрямах господарювання. Отже, виділимо основні групи 

економічних суперечностей, пов’язаних із функціонуванням системи 

експортного контролю в Україні: 

По-перше, економічні суперечності пов’язані з зовнішньоекономічною 

переорієнтацією економіки України. Коротко їх можна охарактеризувати так. 

Впроваджуючи сучасну систему експортного контролю, Україна все більше і 

більше відкривається для ЄС і США, отримує нові можливості для 

співробітництва і перспективи розвитку в цьому напрямку. Водночас економіка 

України несе втрати на інших напрямках, наприклад в можливостях залучення 

ПІІ, здійснення спільних проектів з країнами Азії, Африки, Південної Америки 
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та ін. Так, найбільшим торговельним партнером України з 2019 р. є КНР: 

«Експорт України в Китай у 2020 році становив майже 7,1 млрд. доларів (14,5% 

від загального обсягу експорту), імпорт - 8,3 млрд. доларів (15,3% від 

загального обсягу)» [3]. Водночас прямі іноземні інвестиції з Китаю в 

Українську економіку складають лише 7 млрд. доларів і це потенційне велике 

джерело інвестицій далеко не використане [4].   

Зокрема, серед деяких спільних проектів України та Китаю, які не змогли 

повністю реалізуватися внаслідок застосування вимог експортного контролю 

можна назвати проекти пов’язані з такими всесвітньо відомими українськими 

підприємствами як АТ «МОТОР СІЧ» [3] та ДП «АНТОНОВ». Даним 

підприємствам дуже потрібні інвестиції і нові ринки збуту на Сході, Півдні, в 

Латинській Америці, в той час як для західних інвесторів з ЄС та США ці 

підприємства не представляють особливої цікавості, оскільки у них є своя 

потужна аерокосмічна галузь, представлена такими гігантськими корпораціями 

як Airbus SE і The Boeing Company. З іншого боку, у разі успішної реалізації 

даних проектів китайська сторона могла отримати доступ до стратегічно 

важливих технологій в оборонній сфері, через що  «…РНБО ухвалив рішення 

про повернення "Мотор Січі" у власність держави» [3].  В той же час 

стратегічне співробітництво між КНР і Україною в інфраструктурних проектах 

(«Один пояс, один шлях») та аграрній сфері є взаємовигідним і безпечним для 

обох країн. 

По-друге, впровадження застосування системи експортного контролю в 

Україні суттєво впливає на економічні інтереси частини українських 

підприємців, які у деяких випадках вимушені втрачати ринки збуту на Півдні та 

на Сході й переорієнтовувати свою діяльність на експорт до ЄС та США (що не 

завжди можливо через високу конкуренцію на цих ринках).  

По-третє, цілий блок суперечностей пов’язаних із прийняттям та 

ратифікацією міжнародного законодавства щодо експортного контролю, 

формуванням і адаптацією власного законодавства та національної системи 

експортного контрою, організації регуляторних процедур, що є досить 

серйозним викликом для діяльності урядових органів та затратним процесом 

для держави та підприємств загалом. Зокрема, О. М. Гришуткін у своїй статті 

наголошує на нагальній необхідності здійснення підприємствами 12 досить 

складних  кроків для створення системи експортного контролю [5]. 

Четверта група суперечностей пов’язана із значним підвищенням 

ризиковості здійснення будь-яких операцій пов’язаних з трансфертом товарів та 

технологій подвійного використання для підприємців. У відповідності із 

основними інструментами експортного контролю  - «критерієм  загального 

призначення» та «всеохопним принципом» (The catch-all principle) [6], тягар  

відповідальності переміщується в основному на підприємців й інших суб’єктів 

відповідного трансферту, а рівень штрафів може сягати мільйонів доларів та ін. 

Виходячи з вищезазначеного, підприємці а також всі учасники операцій 

пов’язані з трансфертом РХБЯ технологій та товарів подвійного використання 

повинні бути обізнані з усіма можливими напрямками застосування ризикових 

(чутливих) товарів та технологій (особливо їх потенціалу для створення зброї 

масового знищення). Також на підприємців покладається відповідальність і за 
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всіх учасників відповідних транзакцій, тобто кожен підприємець повинен знати, 

хто і як ці технології може використати (в тому числі і потенційно).  

Отже, на всіх учасників трансферту РХБЯ технологій та товарів 

подвійного використання покладається додаткова висока відповідальність і не 

властиві раніше для них функції (в основному раніше цим займалися відповідні 

державні та міжнародні організації), що потребує спеціальних знань, досвіду та 

освіти, запровадження і ефективного функціонування систем експортного 

контролю на підприємствах, залучення відповідних фахівців з практичними 

навичками в цій сфері. 

Навчання майбутніх фахівців у сфері РХБЯ-безпеки та експортного 

контролю уже третій рік поспіль здійснюється на економічному факультеті 

КНУ імені Т. Шевченка у відповідності до міжфакультетської магістерської 

програми «Економічна безпека підприємництва».  

До основних напрямків гармонізації економічних суперечностей 

пов’язаних з трансфертом РХБЯ технологій та товарів подвійного використання 

можна віднести: 

− виважена державна політика, яка враховує як політичні так і економічні 

стратегічні інтереси України й інших країн;  

− взаємодія з міжнародними організаціями та іноземним державами у 

напрямках покращення систем експортного контролю; 

− оптимізація роботи державних органів та регуляторних процедур, 

спрямована на підвищення якості РХБЯ експортного контролю та зменшення 

бюрократично-адміністративного тягаря для підприємців;   

− навчання підприємців, науковців, та всіх контрагентів, що можуть бути 

задіяні у трансферті товарів та технологій подвійного використання, 

ознайомлення їх з відповідальністю та надання їм необхідних знань у цій сфері. 
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Перспективним напрямом диверсифікації та екологізації виробництва в 

аграрному секторі є органічне виробництва продукції рослинництва. Протягом 

останніх десятирічь ринок органічної продукції в Україні та світі динамічно 

розвивається. Цьому сприяють поширення запиту споживачів на ощадливе, 

раціональне виробництво, збереження довкілля і природних ресурсів.  На 

кінець 2019 р. в Україні площа сільськогосподарських угідь, сертифікованих на 

відповідність стандартам органічного виробництва, становила 467 тис. га, або 

1,1% сукупної площі земель сільськогосподарського призначення. У 2020 р. 

серед 124 країн світу Україна посіла четверте місце за обсягами імпортованої 

органічної продукції до країн Європейського Союзу [1]. Вітчизняні виробники 

також експортують органічну продукцію в Австралію, Китай, В’єтнам, Індію та 

Японію.  

Незважаючи на сприятливі ринкові й економічні перспективи, подальший 

розвиток органічного сектору в Україні суттєво ускладняється через посилення 

економічних, торгових та екологічних вимог щодо умов ведення бізнесу. Серед 

основних перешкод, зокрема, слід відзначити наступні:  

1. Обмеженість земельних ділянок, потенційно придатних для ведення 

органічного виробництво, складність їх ідентифікації та оформлення. 

Відсутність контролю за використанням землі в умовах впровадження ринку 

землі може й надалі привести до скорочення площі земель, що 

використовуються в органічному секторі.  
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2. Слабкий розвиток інструментів державного регулювання. Донині в 

Україні відсутня система акредитації органів сертифікації, не впроваджено 

Державний реєстр операторів, що здійснюють виробництво продукції 

відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та 

маркування органічної продукції.  

3. Відсутність єдиної системи стимулювання розвитку органічного 

виробництва продукції рослинництва. Протягом останнього року на 

регіональному рівні активно впроваджуються заходи, спрямовані на залучення 

виробників у виробництво органічної продукції. Запроваджені обласні 

програми кредитно-фінансової підтримки виробників. Разом з тим нагальною 

вимогою часу є розробка національної стратегії розвитку органічного 

виробництва, спрямованої на сталий розвиток сектору з урахуванням 

стратегічного вектору розвитку галузі.  

4. Ускладнення доступу до основного ринку збуту – країн Європейського 

Союзу через впровадження вимог Європейського зеленого курсу, зокрема 

стратегії «Від лану до столу». 

Враховуючи вище зазначене, для успішного подолання актуальних 

ринкових і економічних викликів, утримання вітчизняними товаровиробниками 

конкурентних позицій на міжнародних ринках важливо підвищувати 

ефективність державного управління у сфері органічного виробництва 

продукції рослинництва. Його доцільно розглядати як сукупність загальних і 

спеціальних методів планування, організації та контролю діяльності суб’єктів 

господарювання у сфері органічного виробництва з метою стимулювання 

розвитку, повнішого задоволення внутрішнього і зовнішнього попиту на 

органічну продукцію.  

Відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до 

органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», державне 

регулювання у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної 

продукції здійснюється шляхом: 

«- встановлення відповідного нормативно-правового регулювання; 

− удосконалення державної політики у сфері органічного виробництва, 

обігу та маркування органічної продукції; 

− здійснення державного контролю (нагляду) у сфері органічного 

виробництва, обігу та маркування органічної продукції; 

− координації підготовки та перепідготовки спеціалістів з органічного 

виробництва; 

− сприяння розвитку органічного виробництва; 

− сприяння розвитку внутрішнього ринку органічної продукції та 

задоволення потреб споживачів в асортименті органічної продукції» [2]. 

Для поліпшення державного управління у сфері органічного виробництва 

продукції рослинництва, необхідно:  

− узгодити  розподіл владних повноважень і обов’язків між органами 

виконавчої  влади і місцевого самоврядування. 

− обґрунтувати цільові стратегічні показники розвитку органічного 

сектору (площа органічних угідь, виробництво продукції та ін.) і розробити 

шляхи їх досягнення. 
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− запровадити систему інформаційного забезпечення органів 

державного управління і місцевого управління, оскільки прийняття ефективних 

управлінських рішень неможливе без достовірної, оперативної,  обґрунтованої 

інформації. Зважаючи на актуальні виклики, важливо налагодити систему 

державної статистики основних організаційних та економічних показників 

діяльності з виробництва органічної продукції. Важливо також аналізувати 

тенденції розвитку національного і міжнародного ринків органічної продукції, 

вивчати внутрішній і зовнішній попит на органічну продукцію.  

− розробити і запровадити економічні, організаційні та регулятивні 

заходи щодо стимулювання, насамперед, малих і середніх аграрних 

підприємств, фермерських господарств впроваджувати принципи органічного 

землеробства. Нагальною вимогою часу є стимулювання розвитку аграрного 

дорадництва у сфері органічного виробництва, забезпечення наукового 

супроводу виробників щодо особливостей технології вирощування, 

застосування біологічних добрив, засобів захисту сільськогосподарських 

культур.  

− впровадити сукупність інструментів державного і суспільного  

контролю за виробництвом і транспортуванням органічної продукції 

рослинництва, що забезпечать простежуваність за дотриманням вимог 

органічного виробництва на усіх етапах життєвого циклу продукції.  

Завдяки активному зростанню зарубіжних ринків, органічне виробництво 

продукції рослинництва залишається одним із найперспективніших напрямів 

діяльності в аграрному секторі. Окрім диференціації ринків збуту, 

впровадження органічного виробництва сприятиме збереженню природної 

родючості ґрунтів, забезпеченню якості продукції, екологізації виробничих 

процесів.  

Таким чином, в умовах ускладнення умов бізнес-середовища, подальший 

розвиток органічного виробництва продукції рослинництва потребує якісного 

державного управління. Забезпечення обґрунтованого стратегічного 

державного планування, впровадження ефективних методів стимулювання і 

дієвої системи державного контролю сприятимуть зростанню активності 

товаровиробників щодо впровадження органічного виробництва та їх 

конкурентоспроможності на вітчизняному і зарубіжних ринках.  
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Товари та технології подвійного призначення характеризують групу 

товарів та технологій, що використовуються для створення товарів військового 

призначення або мають суттєві обмеження на цивільне використання. 

Відповідно, використання даних товарів та технологій поза військовою, 

жорстко контрольованою, сферою може нести загрозу для цивільного 

населення, хоча й може мати значний економічний ефект, тому необхідно 

здійснювати контроль за операціями з товарами та технологіями подвійного 

призначення. У системі соціально-відповідального підприємництва товари та 

технології подвійного призначення також присутні та використовуються як у 

складі інноваційних продуктів та технологій, так і у якості самостійних рішень. 

Прикладом таких технологій є технологія добування та очищення води у 

складнодоступних регіонах, яка базово розробляється у складі військових 

програм забезпечення армії питною водою, або технології 3D друку із 

застосуванням специфічних матеріалів чи технологій.  

Контроль операцій із товарами та технологіями подвійного призначення 

відбувається на різних рівнях та за допомогою широкого спектру інструментів. 

Серед рівнів виділяються наступні 

1. мега рівень \ міжнародний (міжнародні договори, спеціалізовані та 

універсальні міжнародні організації тощо); 

2. мезо рівень \ національний (система експортно-імпортного контролю); 

3. пета рівень \ регіональний (торгові операції товарами та технологіями 

подвійного призначення на внутрішньому ринку); 
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4. мета рівень \ підготовчий (підготовка та закупка специфічного 

обладнання та матеріалів, що можуть бути використані для створення товарів 

та технологій подвійного призначення). 

У розрізі інструментів використовуються наступні 

- юридичні; 

- законодавчі; 

- технічні; 

- технологічні; 

- фінансові; 

- прямі торгові (експортно-імпортні); 

- опосередковані торгові (внутрішній ринок); 

- інші. 

У даному дослідженні основна увага приділяється новітнім фінансовим 

механізмам контролю за обігом товарів та технологій подвійного призначення. 

До таких механізмів відносимо фінансові маркери, віддалений фінансовий 

аудит, спеціалізовані фінтех інструменти. 

Фінансові маркери – новітня фінансова технологія, що дозволяє 

банківським установам відслідковувати грошовий потік, який супроводжує 

реальний товарний потік. Технологія таких маркерів базується на створенні 

хеш-таблиці, яка містить в собі дерево фінансових потоків тих компаній, які 

мають прямі торгові контакти із компанією, що здійснює виготовлення товарів 

чи технологій подвійного призначення, та виявляти як перемаркування товару 

(коли компанія закупає товари чи технології подвійного призначення всередині 

країни, що контролюється менш жорстко ніж експортно-імпортні операції, і 

здійснює «умовну переробку» таких товарів чи технологій з метою зміни 

маркування для виведення їх із категорії «подвійного використання», тобто 

виступає хабом для перемаркування), так і механізми зниження податкового 

навантаження при продажу товарів за кордон.  

З одного боку, дана технологія є доволі безперспективною у рамках 

одного банку, оскільки він не може аналізувати фінансові операції по рахунках, 

які відкриті у інших банках, однак, державні контролюючі органи, маючи 

доступ до банківської інформації бідь-якого українського банку, можуть 

зробити зведену вибірку фінансових потоків у розрізі усіх банківських установ і 

на основі спеціальних механізмів аналізу BigData чи спеціалізованих 

нейромереж провести їх аналіз на наявність ознак ризиковості чи тінізації. Це 

суттєво спростить як процес контролю, так і пришвидшить виявлення та 

протидію безконтрольному поширенню товарів та технологій подвійного 

використання. 

Наступним новітнім механізмом є віддалений фінансовий аудит. Він 

базується на тому, що з 2021 р. більшість великих та середніх платників 

податків зобов’язані подавати фінансову звітність разом із висновком 

незалежної аудиторської компанії про якість та достовірність фінансової 

звітності. Це, в свою чергу, передбачає можливість державних контролюючих 

органів отримати доступ до усієї фінансової звітності підприємств, що 

здійснюють операції із товарами та технологіями подвійного призначення, у 

режиму онлайн, що є особливо актуально в умовах карантину, та, за потреби, 
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отримати кваліфіковану відповідь від незалежної аудиторської компанії у разі 

виникнення будь-яких спірних питань. 

Водночас, контролюючі органи, на основі існуючих фінансових 

технологій, можуть розробляти новітні спеціалізовані інструменти, як то додати 

до інструментарію фінансових маркерів модуль аналізу криптовалютних 

потоків – у випадку втрати ланки фінансового ланцюга через перехід у 

криптовалютне середовище, фінансові маркери власне криптовалютної 

системи, які є відкритими, дозволяють відслідкувати фінансовий потік без 

ідентифікації сторін, однак, якщо відома одна із сторін і орієнтовне коло 

«потенційних» отримувачів, виявлення специфічного криптовалютного потоку 

є лише справою часу ( який може бути доволі незначним за умови 

використання нейроінтерфейсів для роботи із криптовалютним BigData). 

У сфері соціально-відповідального підприємництва подібна технологія 

може набути навіть ширшого використання у частині відслідковування 

поширення використання товарів та технологій подвійного використання, що 

залучені до конкретних технологічних процесів та їх подальшого виведення із 

категорії товарів та технологій подвійного призначення для забезпечення 

вільного їх поширення для досягнення цілей в рамках соціальної 

відповідальності. 

Як висновок із вищенаведеного хочемо підкреслити важливість та 

ефективність новітніх фінансових механізмів контролю за операціями із 

товарами та технологіями подвійного призначення на усіх рівнях їх 

використання.  
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Функціонування успішного підприємства, яке активно залучає 

інвестиційні кошти, а також реінвестує власні прибутки, у значній мірі 

залежить від умов, які склались у галузі. Попри функціонування механізму 

вільної конкуренції ринок виробництва цементу не можна вважати високо 

конкурентним і ефективним, адже на сьогодні виробники цементу мають 

неоднакові умови для виробництва та збуту, потерпають від насичення ринку 

контрафактною продукцією, не витримують конкуренції з іноземними 

виробниками. Не зважаючи на існуючий потенціал, галузь в цілому не отримує 

належного державного стимулювання.  

На нашу думку, серед основних першочергових напрямків створення 

передумов державою для стимулювання екологічної модернізації цементу 

мають стати наступні стимулюючі заходи: тарифне регулювання імпорту 

цементу до країні; нетарифне регулювання імпорту цементу до країні; 

впровадження обов’язкової сертифікації та маркування цементу; нормалізація  

партнерства ПрАТ «Укрзалізниця» з вітчизняними товаровиробниками; 

державна допомога; а також обмежувальні заходи: перегляд екологічного 

оподаткування; оптимізація механізму екологічного аудиту. 

Державне регулювання обсягу імпорту цементу іноземного виробництва 

через тарифне регулювання. Перешкодою для ведення нормальної 

господарської діяльності, а також фокусування уваги керівництва цементних 

підприємств на стратегічному розвитку постає експансія внутрішнього ринку 

цементу іноземними виробниками. Попри можливість вітчизняних виробників 

майже повністю задовольняти внутрішні потреби країни у маркованому 
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цементі, в Україну продовжують активно імпортувати іноземний цемент. У 

2016 році виробниками цементу було виготовлено 9,1 млн. т. цементу, в той час 

як виробничі потужності передбачають обсяг 13,6 млн. т. [1], а у наступні роки 

обсяг внутрішнього збуту знизився ще більше через нарощення імпорту з 

Білорусії. Зокрема, до 2019 року, коли було впроваджено антидемпінгове мито 

для таких країн як Росія, Молдова та Білорусія, підприємства використовували 

свої виробничі потужності на половину, а у деяких випадках на третину як, 

наприклад, Криворізький завод, який входить у нинішню промислову групу 

«Кривий Ріг Цемент». У 2019 році МКМТ затвердила антидемпінгове мито у 

наступному розмірі: 114,95% для Росії, 57,03%- Білорусії%, 94,46% - Молдови 

[2] на 5-річний термін. Досвід минулих років підтверджує необхідність 

розробки обґрунтованої протекціоністської політики держави у випадку  

галузей, які мають неоднакові стартові умови у конкурентній боротьбі з 

іноземними виробниками. 

Нетарифне регулювання співвідношення експорту та імпорту цементу. 

Ще однією передумовою для нормально функціонування галузі і переходу 

підприємств на прибутковий рівень результативності є нетарифне регулювання 

з боку держави. Не дивлячись на впровадження антидемпінгових мит, в країні 

склалось від’ємне торгівельне сальдо по цементній продукції. Станом на 2019 

рік експорт цементу зріс лише на 19%. в той час як імпорт – на 57,1%, зокрема 

разюче зріс імпорт цементу – у 9,3 рази [4]. Особливо важливо загострити увагу 

на необхідності впровадження маркування та сертифікації імпортного цементу. 

Відсутність вимог до якості продукту дозволяють іноземним виробникам з 

нижчими витратами виробництва легко поглинати значну частину 

внутрішнього ринку. Саме це і спровокувало активний ріст імпорту цементу з 

Туреччину, яка до впровадження антидемпінгових мит не могла конкурувати з 

російськими, білоруськими та молдовськими виробниками по ціні, а після їх 

утвердження активно освоює ринок через не доскональність законодавства у 

сфері контролі якості імпортного цементу і відсутності вимог до маркування. 

Пакування цементу, імпортованого з Туреччини не відповідає вимогам 

нормативних документів. 

Впровадження обов’язкової сертифікації та маркування цементу. Відхід 

від застарілої державної сертифікації та стандартизації продукції через систему 

УкрСЕПРО не став позитивним для ринку цементу, адже призвів до ще 

більшого росту кількості контрафактної та фальсифікованої продукції. Реальні 

виробники цементу, які проходять добровільну сертифікацію, зазнають збитки 

через підробку їх продукції і як наслідок втрату доходів. Перевірка продукції, 

яка була проведена Союзом споживачів України показала, що 82% перевіреного 

фасованого цементу, на яких є порушення маркування - підроблені, 50% 

продукції мають меншу масу, а 60% - не відповідають технічним вимогам [1]. 

Більш ніж 20% фасованого цементу не проходять перевірок якості і є 

фальсифікатом [2]. Тому доцільно запровадити вимоги до обов’язкової 

сертифікації цементу у акредитованих органах. 

Налагодження вантажних перевезень державним підприємством 

ПрАТ «Укрзалізниці». Для виробників цементу термін оборотності обігових 

коштів значно сповільнений затримкою поставок готової продукції та 
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сировини. За словами голови Асоціації виробників цементу України, у 2018 

році середній рівень виконання замовлень Укрзалізницею за 8 місяців склав 

58%, також присутнє перевищення термінів поставки вагонів до виробників в 

середньому на 5-10 днів. Питання логістики дуже важливі для виробників 

цементу, адже майже 60% перевезень припадають на залізничне сполучення [2]. 

Проблеми поставок роблять свій внесок у гальмування розвитку галузі, тому 

також потребують державного сприяння, але вже на рівні B to B. 

Перегляд екологічного оподаткування. Екологічне оподаткування 

потребує перегляду та осучаснення. Існуюча система оподаткування по більшій 

мірі орієнтована на виконання фіскальної функції, вона не враховує реальний 

рівень екологічної шкоди та не є ефективним стимулом для кардинальних 

перетворень у промисловості. Практика європейських країн показує, що лише 

такі податкові виплати, які дійсно є відчутними для бюджетів підприємств, 

можуть умотивувати виробників проводити екологічну модернізацію. В даному 

відношенні українські ставки екологічного податку є не порівняно низькими. 

На сьогодні Верховною Радою вже готуються законопроекти по підвищенню 

ставок екологічного податку, проте просте збільшення податкового тягарю не 

вирішить існуючих проблем у підвищенні рівня екологічності галузі. На ряду з 

поступовим та обґрунтованим підвищення розміру податкових ставок 

необхідно також впроваджувати цільове використання надходжень від 

податкових платежів. Дані акумульовані ресурси мають бути спрямовані на 

підтримку тих галузей та підприємств, які впроваджують природоохоронні 

заходи і потребують державної підтримки. Окрім перерозподілу коштів, 

отриманих з податків, держава має надавати податкові пільги, податкове 

кредитування, знижувати інші податкові платежі та використовувати решту 

нефіскальних інструментів стимулювання, коли позитивний довгостроковий 

екологічний ефект від модернізації перевищує поточне надходження 

податкових виплат. Також у наукових колах та серед законодавців 

продовжується полеміка з приводу способу стягнення екологічного податку: 

базою мають бути фактичні викиди чи вид енергії яка використовується, при 

цьому автоматично піднімається питання сучасної ефективності екологічного 

аудиту в Україні. Таким чином забезпечення раціонального законодавчого 

підґрунтя стане основою для гармонійної екологізації виробництва з 

одночасним врахування національних інтересів та особливостей кожного 

підприємства по окремості.  
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Abstract: Factors of influence and target use of dual-use goods (technologies) 

and their separate elements are analyzed (analysis at supranational level (international 

institutions); analysis at national level (exporting countries); analysis at national level 

(transit countries); analysis at national level (importing countries), analysis at the 

national level (non-governmental institutions), analysis at the level of economic 

entities (mainly exporters)). The shortcomings of the multilevel system of targeted 

analysis of the use of dual-use goods are revealed. The directions of improvement of 

control in the field of dual-use goods in Ukraine are offered. 

 

Фактори впливу є важливими але недостатніми з точки зору створення 

дієвої системи контролю використання та трансферу підприємствами країни 

товарів (технологій) подвійного використання, що потребує їх доповнення 

факторами, що досить розрізнено наводяться закордонними та вітчизняними 
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вченими у контексті розгляду сфери ТПВ (товарів подвійного використання), а 

саме: політичні, інституціональні, законодавчо-нормативні, економічні, 

соціальні, екологічні та етичні [3; 4; 5; 6].  

Політичні фактори на наднаціональному рівні у сфері поводження з ТПВ 

формуються під впливом дії міжнародних організацій та найбільш впливових 

країн, переважно розвинутих, що призводить до формування переліків товарів 

(технологій) подвійного використання, а також небажаних осіб, груп, 

організацій та країн (наприклад, Іран, Північна Корея, Лівія та ін.) [1]. Відносно 

України, то ця група факторів має переважно позитивний вплив на створення 

дієвої системи контролю використання та трансферу підприємствами країни 

товарів (технологій) подвійного використання, оскільки формує зрозумілі 

правила виробництва та експорту ТПВ на міжнародні ринки. З іншої сторони 

політична складова наднаціонального рівня у сфері товарів (технологій) 

подвійного використання має досить другорядне значення для країни та 

виробників (експортерів) таких товарів. 

Інституціональні фактори наднаціонального рівня формуються під 

впливом організації та реформування наднаціональних інститутів у сфері 

поводження з ТПВ. Перелік ключових наднаціональних інститутів, що 

здійснюють регламентування розробки, виробництва, експорту та використання 

товарів (технологій) подвійного використання Україна приймає активну роль у 

функціонуванні цих інститутів, що вказує на значний вплив цього фактору на 

створення дієвої системи контролю використання та трансферу підприємствами 

країни ТПВ. З іншої сторони, проблематика, що була виявлена відносно 

функціонування наднаціональних інститутів у сфері поводження з ТПВ значно 

знижує їх позитивний вплив на національну систему контролю за такими 

товарами (технологіями).  

Законодавчо-нормативний базис регламентації розробки, виробництва, 

експорту та використання товарів (технологій) подвійного використання 

активно розвивався на наднаціональному рівні весь період дослідження, 

починаючи з кінця ХІХ сторіччя [2]. Для України дія цього фактору є 

визначальною, оскільки, як незалежна держава, країна приєднувалась до 

більшості міжнародних угод, які вже були прийняті і у інших країн був вже 

досвід імплементації законодавчих розробок на національному рівні, що 

дозволило досить швидко сформувати національну систему контролю 

використання та трансферу підприємствами країни ТПВ. Наразі під впливом 

такого фактору маємо інтегровану у світову національну систему контролю за 

розробкою, виробництвом, експортом та використанням товарів (технологій) 

подвійного використання [8].  

Економічні фактори на наднаціональному рівні формуються під впливом 

кон’юнктури світового та міжнародних ринків [7, с. 171]. Наголошуємо на 

зростанні конкуренції, особливо у сфері технологій та програмного 

забезпечення, що ускладнює експортну діяльність виробників з країн, що 

розвиваються, у тому числі України. Значний контроль за сферою ТПВ, а також 

складнощі при експорті продукції підвищують накладні витрати та знижують 

прибуток, а також негативно впливають на можливості забезпечити достатній 

рівень цінової конкуренції, особливо на фоні достатньої кількості країн, які 
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розвиваються з меншим рівнем контролю. Для України, у контексті створення 

дієвої системи контролю використання та трансферу підприємствами країни 

ТПВ, цей фактор має негативний сильний вплив. 

Зростання соціалізації світової та міжнародних економічних систем 

призводить до збільшення впливу соціальних факторів на наднаціональному 

рівні відносно створення дієвої системи контролю використання та трансферу 

підприємствами України товарів (технологій) подвійного використання. Так, в 

межах реформування системи нагляду за ТПВ в ЕС відбувається включення до 

неї соціальних аспектів, у першу чергу збільшення уваги до прав людини у цій 

сфері, як у контексті здійснення підприємницької діяльності, так і у контексті 

впливу цих товарів (технологій) під час їх використання [9]. Враховуючи 

високий рівень інтеграції України до світової та міжнародних систем контролю 

за поводженням з ТПВ, соціальні фактори на наднаціональному рівні будуть 

мати все більший вплив на створення дієвої системи контролю використання та 

трансферу підприємствами України товарів (технологій) подвійного 

використання. 

Зміщення акцентів у виробничій сфері на зростання екологічної безпеки 

має достатній вплив на розробку, виробництво, експорт та використання 

товарів (технологій) подвійного використання. Однак, невизначеність з 

контролем за екологічними факторами на наднаціональному рівні та 

відсутність окремих вимог для підприємств у сфері ТПВ призводить до 

середнього негативного впливу цього фактору на створення дієвої системи 

контролю використання та трансферу підприємствами України товарів 

(технологій) подвійного використання. 

Етичні фактори на наднаціональному рівні відіграють суттєву роль з 

точки зору впливу на сферу поводження з ТПВ, особливо це стосується 

розробки таких товарів у науково-дослідних центрах та вищих учбових 

закладах [5; 9].  

Таким чином можемо виокремити три головні напрями щодо 

удосконалення контролю у сфері ТПВ в країні: оптимізація державної політики 

у сфері контролю, особливо експортного, щодо товарів (технологій) подвійного 

використання; реформування інституційного середовища на національному 

рівні та рівні окремих підприємств в межах підвищення ефективності контролю 

за ТПВ; підвищення якості організації контролю за товарами (технологіями) 

подвійного використання на підприємствах України з врахуванням 

імплементації закордонного досвіду та економічних інтересів і можливостей 

вітчизняних суб’єктів підприємницької діяльності, а також забезпечення 

ефективного аналізу використання українськими та закордонними суб’єктами 

господарювання таких товарів (технологій). 
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Попри наукові, економічні, політичні, громадські дискусії, які активно 

точаться довкола кліматичних питань протягом останнього двадцятиріччя, 

суспільство прийшло до усвідомлення реальної загрози  негативних наслідків 

зміни клімату, а також необхідності попередження, пом’якшення або адаптації 

до них. Про це йдеться в ряді наукових та публіцистичних праць вітчизняних і 

зарубіжних науковців, державних діячів, журналістів та ін. [1 - 6]. 

Всесвітньо відомий американський підприємець, громадський діяч, 

філантроп, співголова Фонду Білла та Мелінди Гейтс, засновник компаній 

Microsoft, «Breakthrough Energy», який за версією журналу  Forbes, входить в 

число найбагатших і найвпливовіших людей світу, Білл  Гейтс  у своїй книзі 

«Як нам запобігти кліматичній катастрофі. Рішення, які у нас є. Прориви, які 

нам потрібні» (2021 р.) зазначає, що при обговоренні кліматичних змін 

потрібно знати два числа: 51 млрд. т (щорічний обсяг викидів парникових газів 

в атмосферне повітря, який зростає) та 0 – відсутність вказаних викидів, до чого 

потрібно прагнути. Наступне десятиліття, на глибоке переконання Біллі Гейтса, 

повинно бути присвячене  активній діяльності у сферах нових технологій, 

ринкової інфраструктури, політики з метою зупинення викидів парникових 

газів вже до 2050 р. [7]. В проекти, спрямовані на вирішення проблем щодо 

зміни клімату, він має намір вкласти 2 млрд. дол. США [8]. 

Україна в числі перших серед  інших країн світу виступила з ініціативою 

приєднання до Європейського «зеленого» курсу, який вона цілком підтримує. 

При цьому було взято зобов’язання досягти у 2060 р. рівня  вуглецевої 

нейтральності, а також здійснити ряд заходів щодо  наближення вітчизняного 

законодавства до норм ЄС. За даними Міністерства захисту довкілля та 
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природних ресурсів України, нині  ведеться активна робота по розгляду та 

аналізу на предмет імплементації більше 40 нормативних актів ЄС.  

Визначено основні напрями співпраці з Європейською комісією щодо 

«зеленого» переходу та  законодавчого регулювання, зокрема в частині 

реформування вугільної промисловості, енергетики, водного та лісового 

господарства, реалізації Програми Президента України «Зелена країна», якою 

передбачено до 2030 р. розширення лісових площ на 1 млн га,  управління 

відходами, зменшення промислового забруднення, збереження та відновлення 

біорізноманіття. Останнє особливо актуальне напередодні Конференції ООН з 

питань біорізноманіття COP 15 тощо [9].  

Представники державних органів влади України заявляють про підтримку  

реалізації ідеї кліматичної нейтральності до 2050-2060 рр. з метою запобігання 

та  адаптації до зміни клімату, забезпечення сталого розвитку.   На нашу думку, 

Україна вже має певний прогрес у виконанні  окремих завдань у розрізі цілей 

сталого розвитку, у тому числі і кліматичних. Згідно методології Економічної 

та соціальної комісії ООН для Азії та Тихого океану (UNESCAP), із визначених 

183 національних індикаторів, за нашими розрахунками, по 25 (13,7%) із них, 

що входять до цілей 1-6, 8-12, 16, оцінено досягнутий прогрес як достатній для 

виконання поставлених завдань порівняно з 2015 р. Вони  в цілому 

відповідають глобальним індикаторам сталого розвитку. Найдієвішими 

заходами щодо побудови низьковуглецевої економіки є формування Фонду 

енергоефективності та ЕСКО-механізмів для фінансової підтримки сучасних 

енергоефективних проєктів, створення програм підтримки розвитку 

органічного сільського господарства та інвестиційних програм для модернізації 

громадського транспорту. 

Проте потребує прискорення виконання інших важливих завдань щодо: 

забезпечення загального доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних 

джерел енергії (ціль 7); збереження та раціональне використання океанів, морів 

і морських ресурсів (ціль 14); захист та відновлення екосистем суші та 

сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, 

припинення деградації земель і скорочення біорізноманіття (ціль 15); зміцнення 

засобів здійснення й посилення співпраці в рамках глобального партнерства 

(ціль 17).  

По вищевказаних позиціях не спостерігається відчутних прогресивних 

зрушень, а по окремих із них має місце навіть регрес, зокрема в частині  

нарощування та модернізації енергетичної  інфраструктури, скорочення обсягу 

утворення відходів і збільшення їх переробки; відновлення деградованих 

земель тощо. 

На жаль, поки що не вдається статистично виміряти прогресивні зміни 

в частині боротьби зі зміною клімату та пристосування до наслідків цих змін 

(ціль 13). Це пояснюється тим, що заходи по «зеленому» розвитку, екологічній, 

енергетичній модернізації у сферах виробництва, переробки, транспорту, 

соціальній, комунальній та інших не виокремлюються, не обліковуються, а 

тому і не можуть бути узагальнені. 

Для активізації переходу України до нового «зеленого» курсу ЄС 

необхідно:  
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− розробити і затвердити Стратегію попередження та адаптації до зміни 

клімату в Україні і програму її реалізації по окремих регіонах, територіях; 

− розширювати використання поновлюваних  джерел енергії, 

реформувати вугільну галузь; 

− збільшити площі лісів, інших зелених насаджень для кращої абсорбції 

СО2; 

− розвивати органічне сільськогосподарське виробництво; 

− забезпечити ефективне управління поводженням з відходами, їх 

переробку та рециклінг; 

− залучати «зелені» інвестиції у низьковуглецеві, кліматично стійкі 

проєкти; 

− налагодити тісну співпрацю з Кліматичним інвестиційним фондом,  

«Зеленим» кліматичним фондом; 

− створити «Зелений» кліматичний фонд в Україні, у т.ч. за рахунок 

екологічних податків для підтримки проектів, спрямованих на зменшення 

кліматичних змін. 
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Abstract: the article considers the basic principles of ecological taxation in 

Ukraine. It investigates the directions of distribution of receipts from the paid 

ecological tax, efficiency of system of the ecological taxation is defined and ways of 

its increase are offered. 

 

Показники забруднення навколишнього середовища, на жаль, є високими 

протягом тривалого періоду, зо є показником не достатньої ефективності 

поточного державного регулювання природоохоронної діяльності. Нині 

Україна керується принципом «забруднювач платить», який реалізовано за 

допомогою екологічного податку. Проте цей інструмент не є достатньо 

ефективним, про що неодноразово зазначало Міністерство захисту довкілля та 
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природних ресурсів України, адже природоохоронна діяльність не має 

достатніх коштів для здійснення необхідних заходів [1]. 

Відповідно до ст. 9 ПКУ [2] екологічний податок належить до 

загальнодержавних податків та зборів. Бюджетний кодекс України [3] 

передбачає подальший його розподіл наступним чином (рис.1): 

100% податку, що сплачується за викиди в атмосферне повітря діоксиду 

вуглецю джерелами забруднення (стаціонарними) надходять до загального 

фонду Державного бюджету України; 

Екологічний податок за скиди речовин, що забруднюють водні об'єкти та 

за розміщення відходів у спеціально облаштованих місцях або на об'єктах (крім 

операцій з розміщення у якості вторинної сировини окремих видів відходів) та 

за викиди речовин, що забруднюють повітря стаціонарними джерелами (крім 

викидів в атмосферне повітря діоксиду вуглецю), розподіляється між загальним 

фондом Державного бюджету України (45%) та спеціальним фондом місцевих 

бюджетів (55%); 

100% екологічного податку за генерування радіоактивних відходів (в 

тому числі і вже накопичених) та/або тимчасове зберігання радіоактивних 

відходів, що здійснюють їх виробники більше встановленого умовами ліцензії 

строку, сплачується до спеціального фонду Державного бюджету. 

 

аїни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Розподіл екологічного податку відповідно до Бюджетного кодексу 

 

Незважаючи на те, що з негативними наслідками діяльністю підприємств 

зіштовхуються в першу чергу місцеві громади, місцеві бюджети не є основними 

прямими отримувачами надходжень від екологічного податку. 

Разом з тим, ставки екологічного податку є недостатніми для 

фінансування природоохоронної діяльності країни на належному рівні. Проте, 

За викиди в атмосферне 

повітря двоокису вуглецю 

стаціонарними джерелами 

забруднення 

Екологічний податок 

За скиди забруднюючих 

речовин безпосередньо у 

водні об'єкти 

За розміщення відходів у 

спеціально відведених для 

цього місцях чи на об'єктах 

За утворення радіоактивних відходів 

та/або тимчасове зберігання 

радіоактивних відходів їх 

виробниками понад встановлений 

особливими умовами ліцензії 

строк.забруднення 

 

 

Загальний фонд Державного бюджету України  Спеціальний фонд Державного 

бюджету України  

 

Місцевий 

бюджет 

 55%  

 



 

Міжнародний форум EFBM’2021 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка» 

 

44 

економічна ситуації країни теж не дозволяє збільшувати податкове 

навантаження на підприємства, які потребують додаткової підтримки у період 

карантину COVID-19. Відповідно, збільшення ставки податку має бути 

поступовим та передбачати пільги для підприємств, які використовуватимуть 

екологічні технології. 

Отже, нинішня природоохоронна діяльність не є достатньо ефективною 

через відсутність позитивної тенденції скорочення викидів в навколишнє 

середовище. Основними шляхами підвищення ефективності екологічного 

оподаткування є збільшення надходжень до місцевих бюджетів через зміну 

поточних часток його розподілу та поступове підвищення ставок екологічного 

податку з одночасним запровадженням пільг для підприємств, що 

використовують екологічні технології. 
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Abstract: Ukraine is continuing the process of widespread implementation of 

decentralization reform, which provides for the transfer of power to the local level. 

The process of decentralization directly affects the management of natural 

resources, as well as ensuring the sustainable development of local communities. 

Natural resource management with the participation of local communities is a 

form of natural resource management that is controlled and authorized by the local 

community. The main systemic problem of the decentralization process is the 

question of the ratio of centralized and decentralized functions in nature resources 

management between different levels of government. 

It is important to form a modern effective management system that would 

allow through financial mechanisms to use natural resources in a sustainable way to 

reproduce the quality of social, economic and environmental condition of the 

territorial communities. 

 

В Україні продовжується процес широкого впровадження реформи 

децентралізації, яка передбачає передачу владних повноважень на місцевий 

рівень. Процес децентралізації напряму зачіпає й управління природними 

ресурсами, а також забезпечення сталого розвитку територіальних громад.   
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Завдання децентралізації в управлінні природними ресурсами можна 

визначити як створення системи управління природними ресурсами за участю 

місцевих громад ( далі – УПРМГ).  

Управління природними ресурсами за участю місцевих громад являє 

собою форму управління природними ресурсами, яке контролюється й  

санкціонується територіальною громадою. За європейською практикою, права 

власності на природні ресурси можуть здійснюватися за участю місцевих 

громад  відносно ресурсів як загальних, так і приватних благ. 

УПРМГ можна вважати широкою та глибокою формою децентралізації, 

оскільки в нім присутні не тільки права власності, але й широкі повноваження 

контролю місцевої громади за природними ресурсами. 

УПРМГ дає позитивні економічні ефекти:  

− створення нових робочих місць та забезпечення продуктивної 

зайнятості; 

− раціональне використання природних ресурсів на принципах стійкості 

отримання доходів в довгостроковій перспективі; 

− ефективне управління господарюванням за рахунок планування і 

проектування використання ресурсів; 

− широкі можливості щодо вилучення, накопичення й  розподілу 

рентних доходів за рахунок місцевих фіскальний інструментів; 

− забезпечення ефективної охорони природних об’єктів тощо. 

Водночас, головним системним проблемним питанням процесу 

децентралізації є питання про співвідношення централізованих і 

децентралізованих функцій в управлінні природокористуванням між 

суб’єктами різних рівнів влади. Це питання має бути основним в процесі 

реформування державної та місцевої влади і повинно вирішуватися системно 

із всебічним аналізом та урахуванням інтересів усіх учасників економічної 

діяльності – від держави до пересічних громадян.  

Один з найважливіших напрямків перебудови системи управління 

полягає в децентралізації управління природокористуванням щодо такого 

перерозподілу функцій і повноважень, який забезпечив би максимальну 

муніципальну ініціативу і самостійність активним розпорядженням 

природними ресурсами на місцях при збереженні наглядово-контрольної 

функції держави. При цьому, саме муніципалітет є тією "точкою зустрічі і 

розмежування" повноважень між державою і регіоном щодо використання 

природних ресурсів, які в умовах залучення в господарський обіг стають 

природними активами.  

За нашим розумінням, підґрунтям котрого є сучасні уявлення 

конституційного права США, Канади, Австралії, Бразилії, країн Азії (Індія, 

Філіппіни, Індонезія тощо) та європейських держав про місцеве 

самоврядування та територіальний розвиток, муніципалітет є публічно-

правовою корпорацією, самоврядною громадою із правами юридичної особи, 

яка виступає самостійним учасником економіко-правових відносин із власною 

ресурсною базою економічного розвитку. Поки що в Україні таких дієвих 

структур не створено, об’єктивно існують місцеві органи влади та органи 

місцевого самоврядування з відповідним розподілом повноважень.  
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Основою децентралізації та економічної самостійності регіону в 

управлінні природними активами в умовах децентралізації влади  має стати 

створення дієвої системи муніципально-корпоративного управління 

територіями і сек’юритизованими природними активами та відповідне 

розмежування повноважень держави та регіону в управлінських сферах на 

основі гармонійного поєднання державного управління і місцевого 

самоврядування з визначенням регіональних та загальнодержавних 

пріоритетів. До цього необхідно залучити світовий досвід проведення 

децентралізації в управлінні природними ресурсами. Цей процес ґрунтується 

на конституційних нормах кожної країни та залежить у першу чергу від 

системи адміністративно-територіального устрою (унітарна держава або 

федерація).  

Щодо проблеми прав власності та інструментарію реалізації УПРМГ, то 

необхідно зазначити, що, права власності на природні ресурси можуть 

здійснюватися за участю місцевих громад відносно ресурсів як загальних благ, 

так і приватних благ. Для цього місцеві громади повинні мати певні права 

щодо по-перше розпорядження природними ресурсами як об’єктами 

господарювання, а по-друге – права на продукти природокористування. 

Прикладами служать права на сільськогосподарські і пасовищні угіддя, дику 

природу, лісогосподарську продукцію, рибу, морські ресурси і так далі. Як 

будь-які інші права власності, вони можуть бути прив'язані до певного часу, 

прикладом служать права на полювання або на рибальство на певний вид 

біоти у певну пору року. Ці права мають бути певним чином оформленні у 

національному законодавстві і належно визначені у нормативно-правових 

рішеннях, що приймаються на місцевому рівні. В цьому аспекті виникає 

проблема застосування відповідного інструментарію децентралізованого 

управління природними ресурсами (УПРМГ). 

Оскільки забезпечення сталого розвитку повинно відбуватися за рахунок 

раціонального використання природних ресурсів, які можуть трансформуватися 

у різні форми капіталу, то головним завданням стає створення відповідного 

інституціонального середовища, в якому різні види ресурсів могли б 

відтворюватися у формі найбільш продуктивного виду капіталу. Тому, важливо 

сформувати сучасну ефективну управлінську систему, яка б давала змогу через 

фінансові механізми (включаючи сек’юритизацію) у сталий спосіб  

використовувати природні ресурси для відтворення якісного соціального, 

економічного та екологічного стану територіального простору. 
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Кліматична й екологічна кризи сьогодні вже не сприймаються як локальні 

чи другорядні. Наслідки зміни клімату та забруднення довкілля не тільки 

знижують якість життя людини, незалежно від рівня розвитку країни, а й 

створюють реальні загрози для безпечного існування багатьох категорій 

населення. За даними Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і 

Червоного Півмісяця тільки за 6 місяців (з 09.2020 по 02.2021 рр.) 10 млн людей 

у світі залишили свої домівки через наслідки кліматичних лих [1]. Це у 3 рази 

більше, ніж кількість осіб, що вимушено змінили місце проживання через 

військові конфлікти. Прогнозують, що протягом наступних 30 років ~200 млн 

людей мігрують з прибережних територій вглиб континентів у зв’язку з  

підвищенням рівня моря і екстремальними температурами.  

Попри різну природу, екологічна й кліматична кризи тісно пов’язані з 

іншими кризами (в економіці, політиці тощо). Модель «коричневої» економіки, 

що ґрунтується на екстенсивній експлуатації природних ресурсів і викопних 

енергоносіях, загострює і поглиблює масштаби кризових явищ. Відтак 

необхідний  радикально новий підхід, що дозволить забезпечити екологічну 

безпеку та кліматичну нейтральність як в Україні, так і в усьому світі. 

Бездіяльність на всіх рівнях у ХХ столітті не допомогла вирішити ці 

проблеми. Нині потрібно акумулювати наявні ресурси та згуртувати всіх 

стейкголдерів для запуску трансформаційних змін в усіх сферах та 

забезпечення «зеленого» переходу. Яскравим прикладом ефективної політики 

подолання кризових явищ є новий курс Європейського Союзу на «зелену» 



 

Міжнародний форум EFBM’2021 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка» 

 

50 

трансформацію – Європейський зелений курс. Головна мета – кліматична 

нейтральність ЄС шляхом зменшення викидів парникових газів на 50-55% до 

2030 року та досягнення повної кліматичної нейтральності до 2050 року [2]. 

Такий амбіційний план є відповіддю на виклики глобальних проблем, 

пов’язаних зі зміною клімату, забрудненням навколишнього середовища, 

втратою біологічного різноманіття тощо [3]. 

Новий Зелений курс ЄС вплине не тільки на внутрішніх учасників 

кліматично-орієнтованої трансформації. ЄС – потужний гравець на 

міжнародній арені, має великий споживчий ринок. Тому досягнення цілей 

кліматичної нейтральності на території ЄС стимулюватиме й інші країни 

зменшувати екологічний,  у тому числі вуглецевий слід товарів і послуг, що 

імпортуються. Це однозначно вплине на торговельні відносини між ЄС та 

Україною, враховуючи що питома вага експорту товарів з України до країн ЄС 

становить понад 40% від загального обсягу торгівлі.  

Одним із інструментів Зеленого курсу ЄС є вуглецевий корекційний 

механізм імпорту (ВКМІ), який іншими словами називають «вуглецевий 

податок». Мета введення такого податку – стимулювати підприємства до 

модернізації виробничих процесів з метою мінімізації викидів вуглекислого 

газу. Це, у свою чергу, призведе до збільшення витрат, що будуть 

відображатися на собівартості виробництва, і вплине на конкурентоздатність 

європейських компаній. Тому, щоб захистити внутрішнього виробника, ЄС 

запровадить ВКМІ  і для іноземних компаній-імпортерів. 

У першу чергу ВКМІ запровадять для п’яти найбільш вуглецевмісних 

продуктів – сталь, залізо, цемент, енергоносії та хімічні продукти (зокрема 

мінеральні добрива). Україна – один із лідерів за обсягами експорту цих 

товарів, входить до десятки найбільших постачальників. Серед постачальників 

до Євросоюзу по експорту цементу Україна займає друге місце (13%), як і 

електроенергії, а по добривам – п’яте (5%). Для українських підприємств є два 

варіанти дій у відповідь на цей виклик:  

1) відмовитися від модернізації виробництв і надалі продовжувати 

виробляти товари у неекологічний спосіб. Але товар стане дорожчим для 

кінцевого виробника і, відповідно, менш конкурентноздатним;  

2) адаптуватися до нових вимог та зайняти нішу тих компаній, що не 

встигнуть трансформуватися і будуть менш конкурентними.  Наприклад, на 

африканські й азійські країни припадає 56% європейського імпорту, 

підприємства яких екологізуються повільно [4].  

Даний механізм ще не узгоджено остаточно, розглядають різні варіанти 

його реалізації: у форматі імпортного мита, внутрішнього податку на 

національні та імпортні товари, квоти на викиди тощо. Після ухвалення 

рішення, механізм вуглецевого коригування впроваджуватимуть у два етапи. З 

2023 по 2025 рік імпортери повинні будуть налагодити систему перевірки 

обсягів викидів виробниками третіх країн. На цьому етапі відповідальність 

постачальника передбачатиме тільки інформування ЄС про викиди з 

імпортованих ними товарів. Починаючи з 2026 року буде впроваджено 

механізм грошової компенсації.   
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Незважаючи на те, що Україна не є членом Євросоюзу, залишатися 

осторонь Європейського зеленого курсу неможна. Впровадження принципів 

ЄЗК та реалізація його планів дозволить отримати суттєві переваги в усіх 

сферах: політичній, економічній, технологічній, екологічній та інших. 

Розглянемо деякі з них [4, 5]:  

1. Адаптація промислових виробництв під вимоги ВКМІ та інших 

екологічних стандартів ЄС сприятиме оновленню промислового фонду країни, 

зокрема з урахуванням найкращих доступних технологій та методів керування 

(НДТМ). Це, в свою чергу, зменшить антропогенний тиск на довкілля та 

стимулюватиме раціональне природокористування.  

2. Відповідність вимогам ЄС дозволить збільшити частку експорту 

продукції з доданою вартістю (не сировинні напівфабрикати). Відповідно, це 

дозволить сприяти розвитку економіки в країні.  

3. Товари для внутрішнього ринку матимуть вищу якість. Недоцільно для 

підприємств мати декілька виробничих ліній для виготовлення однієї продукції 

різної якості.  

4. Оновлення природоохоронного законодавства України, зокрема 

стосовно промислового забруднення. Будуть закриті або модернізовані 

підприємства, що є великими забруднювачами довкілля. Стануть 

справедливими екологічні нормативи, з урахуванням реальних збитків 

довкіллю. Бізнес стане більш відповідальним за екологічні наслідки своєї 

діяльності.  

5. Скорочення робочих місць у неекологічних галузях нівелюватиметься 

збільшенням робочих місць в «зелених» секторах економіки: відновлювана 

енергетика, органічне сільське господарство, переробні галузі тощо.  

Таким чином, амбітні цілі та висока активність на рівні урядів країн, 

бізнесу та громадян щодо реалізації поставлених цілей «зеленої» трансформації  

переконують у серйозності намірів вирішити проблеми, пов’язані зі зміною 

клімату та екологічними загрозами. Однак на практиці застосування 

пропонованих механізмів є досить складним. Попри труднощі та обмежені 

ресурси Україні все-таки варто орієнтуватися на кращі практики екологізації, 

зокрема на Європейський зелений курс. Такий підхід як компас допоможе 

проблеми й виклики перетворити у нові можливості та перспективи розвитку.   
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Текст анотації: проаналізовано вплив харчових відходів на навколишнє 

середовище, встановлено неефективне використання майже третини 

сільськогосподарської землі через викидання та псування неспожитої продукції, 

вирощеної на ній; азотне, фосфорне та хімічне забруднення прилеглих до цих 

земельних ділянок водойм та неефективне витрачання ресурсів для 

виробництва; запропоновано підвищення рівня обізнаності населення, повторне 

використання відходів, підвищення адміністративної відповідальності у сфері 

поводження з відходами, заохочення виробників і споживачів до органічної 

продукції. 
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Abstract: the impact of food waste on the environment is analyzed, there are 

established ineffective use of almost a third of agricultural land due to wasting 

unconsumed products that were grown on this land, increasing nitrogen, phosphorus 

and chemical pollution into the water located near to this land and ineffective use of 

resources cause of overproduction of food; there is proposed to raise public 

awareness, recycling, increase administrative responsibility in the field of waste 

management, encourage producers and consumers for organic products. 

 

Дванадцятою Глобальною ціллю сталого розвитку ООН до 2030 року є 

відповідальне споживання та виробництво. Відповідно до даних UNEP Food 

Waste Index Report 2021, у 2019 році обсяг харчових відходів становив 931 млн. 

тонн, з яких на домогосподарства припадає 61 %, на сектор HoReCa – 26%, на 

роздрібну торгівлю – 13%. Крім того, у звіті стверджується, що 17 % загального 

світового виробництва продуктів харчування втрачається, з них: 11% - у 

домогосподарствах, 5% - у HoReCa, 2 % - у роздрібній торгівлі [1]. 
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Відповідно до звіту щодо внеску України до Паризької кліматичної угоди 

викиди від відходів у 2018 р. зросли на 101% порівняно з 1990 р. [2]. 

Статистика відходів в Україні свідчить, що на одного громадянина припадає 

250 кг побутових відходів на рік, половина з яких є харчовими [3].  

Отже, розв’язання проблеми відповідального споживання та виробництва 

забезпечить зниження обсягів харчових відходів та призведе до більш 

раціонального та ощадливого використання ресурсів. 

Найбільш витратними за собівартістю виробництва видами харчових 

продуктів є яловичина, креветки та горіхи. Для виробництва 1 кг яловичини 

потрібно витратити 15 тис. л води, що втричі більше ніж для курятини та в 

18 разів більше ніж необхідно для пшениці. Для отримання 1 кг креветок 

потрібно витратити 25 кг корму [4]. 

Науковці зазначають, для 1 кг викинутої яловичини потрібно 50 тис. л 

води, а 1 склянка вилитого молока потребує 1 тис. л води. За оцінками ФАО, 1 

кг викинутої їжі спричиняє 2 кг викиду вуглекислого газу [3].  

Розорення площ для вирощування сільськогосподарських культур, 

виділення додаткових площ для розведення тваринництва, призводить до 

зникнення багатьох видів флори і фауни.  

Враховуючи вище зазначене, проблема зменшення обсягу генерування 

відходів та поводження з ними, потребує вирішення на всіх рівнях управління. 

Так, на державному рівні у Національній стратегії управління відходами та 

Національному плані управління відходами визначено цілі, показники їх 

досягнення та відповідальних суб’єктів [5, 6]. 

Соціально відповідальні компанії, які працюють в Україні, формують 

довгострокову сталу стратегію розвитку. До таких компаній належать: “Метро 

Кеш енд Кері Україна, АТ “Фармак”, Громадська спілка “Мережа Глобального 

договору в Україні”, АТ “Укргазвидобування”, медіагрупа “Starlightmedia”, 

PepsiCo Україна, ТОВ ДТЕК ВДЕ, АТ “Укрсиббанк”, ПАТ “Київстар”, Сільпо, 

Астарта-Київ, Кернел, Карлсберг Україна, ДП “Адміністрація морських портів 

Україна” та інші [7]. 

Відповідно до політики агропромхолдингу “Астарта-Київ” сталий 

розвиток є невід’ємною частиною бізнес-моделі, що закладена у всіх бізнес-

процесах агрохолдингу, ядром якого є поєднання трьох складових: економічної, 

екологічної та соціальної [8].  

На виконання сьомої цілі Глобального договору ООН “Доступна та чиста 

енергія” компанія розвиває проєкти відновлюваної енергії з відходів цукрового 

буряку, що призвело до отримання 4 млн. куб. метрів біогазу у 2020 р. та 

зменшило споживання електроенергії на тонну переробленого цукру на 9%, а 

загальне споживання електроенергії на цукрових заводах зменшилось на 18%, 

що також пов’язано із зменшенням кількості діючих цукрових заводів. Іншими 

досягненнями компанії у збереженні навколишнього середовища є: зниження 

споживання дизельного палива в ролинництві на 3%, зменшення споживання 

енергії на 12%. 

У 2020 р. споживання води цукровим сегментом Астарти зменшилось на 

24%, сегментом тваринництва та захисту рослин – на 11%, про те збільшилось 

споживання сегментом соєпереробки на 47%. В цілому за ключовими 
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сегментами діяльності споживання води зменшилось з 4,4 млн. куб. метрів до 

3,7 млн. куб. метрів. 

Кількість відходів Астарти у 2020 р. зменшилась на 32% порівняно з 2019 

р. і становила 677 тис. тонн, з них 70% було використано повторно: побічний 

продукт переробки цукрових буряків гранульовано і 10% обсягу використано 

для сегменту тваринництва, решту - продано на експорт. Відходи тваринництва 

– перегній використано на полях компанії як добриво.  

У 2017 р. Астарта започаткувала органічне землеробство і отримала у 

2020 р. перший врожай 3,5 тис. тонн озимої пшениці, сої, гречки та інших 

органічних культур. Станом на 2019 р. в Україні нараховувалось 597 

сертифікованих органічних господарств.  
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Public Private Partnerships (PPPs) in transportation and infrastructure are not 

new. But in Ukraine, they are not common yet. An examination of other countries’ 

experiences in PPP is needed. 

There is extensive experience in the United States and the United Kingdom 

with PPPs related to transportation programs. In the US, there is no centralized 

control or regulations governing PPPs. Though many Federal agencies engage in PPP 

projects, most PPP projects in infrastructure are undertaken by individual states and 

municipalities. There is no uniformity across states for these types of projects. In 

contrast, the United Kingdom’s implementation of PPPs projects stems from a more 

centralized authority (from its Treasury Department) and could be considered more 

uniform. Two notable PPP type programs in the US and the UK effectively raised 

revenue through traffic regulation and usage. One is OReGo and the other is 

Transport for London’s Congestion Pricing. [1,2] These unique programs could offer 

guidance to port authorities on how to operate ports through a PPP structure. 

In addition to the US and UK, there should be an examination of countries 

closer to Ukraine, such as Moldova and Greece. The Republic of Moldova’s main 

PPP program focuses on the development of technology parks, concession 

agreements, promotion of venture investment, and the formation of financial 

development institutions. Moldova’s Ministry of Economy oversees PPPs through its 

Public Property Agency (PPA). One notable PPP in Moldova is Giurgiulesti 

International Free Port, an economic free zone located near Moldova’s border with 

Romania and Ukraine. The Moldovan port is a major logistics hub, consisting of land 

that was swapped in a territorial exchange with Ukraine along the Danube River. [3] 

In contrast, in Greece, there is a centralized law on PPPs. Since 2005, there has been 

a clear approval process for PPPs. There is a specified contractual framework, with 
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provisions that include implementation of projects for payments and user fees. 

Though the private sector is generally responsible for financing, the government may 

partially cover this. [4] 

The implementation of PPPs ensure the realization of “socially significant 

projects in the most non-attractive areas for traditional forms of private financing”; 

“improve the efficiency of projects through the participation of private business”; and 

“reduce the burden on the budget by attracting private funds and shifting part of the 

costs to users…as well as helping to reduce risks by distributing them between 

private partners and the authorities.” [5] 

Experiences from these countries should guide Ukraine as it aims to utilize the 

PPP model in transportation and infrastructure (especially in the development of 

ports). Ports, in Ukraine have been a challenge to develop due to entrenched interests. 

The use of a different business model through a PPP could help change the future of 

port development. 
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Текст анотації: Thesis is dedicated to the problem of greening of economy. 

The main obstacles and ways of development are outlined. 

 

У сучасних умовах розвиток «зеленої» економіки є особливо актуальним, 

оскільки події останнього року підкреслили залежність людини від природи та 

довели неможливість контролю та впливу на природні явища та процеси. Крім 

того, існуючі в Україні моделі управління природокористуванням та охороною 

природного середовища на сьогодні не узгоджують достатньою мірою 

економічних і природоохоронних цілей в масштабах країни, і, відповідно, 

реалізацію оптимальних екологічно безпечних управлінських рішень. Отже, 

актуальність теми є беззаперечною, а пошук ефективних шляхів вирішення 

означеної проблеми є своєчасним. 

В Україні вже назріла необхідність у реалізації нової концепції розвитку 

економічної системи, яка б дозволяла вирішувати комплексно соціальні, 

економічні, кліматичні та екологічні проблеми. Це не тільки формує 

позитивний імідж держави, зменшує екологічні ризики, але й сприяє появі 

нових можливостей виходу на європейські ринки, залученню інвестиційних 

ресурсів. Таким чином, озеленення економіки не тільки створить умови для 

досягнення екологічної стійкості, але й  прискорить економічне зростання. 

Проте існує ряд перешкод, що заважають комплексно здійснити втілення 

моделі «зеленої» економіки, а саме: недостатня свідомість бізнесу, коли 

обирається шлях сплати штрафів; низька обізнаність щодо зелених технологій; 

відсутність самоорганізованості з метою екологізації господарства тощо. 

Звичайно, реалізація нових підходів вимагає і зростання ролі державних та 
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місцевих органів влади щодо регулювання таких процесів та створення 

належних умов, пільг для розвитку бізнесу на основі екологічних норм 

стандартів, формування фінансових потоків для забезпечення використання та 

розвитку «зелених» технологій. Отже, зростає роль та значення екологічних 

інвестицій.  

Необхідно зазначити, що здійснення екологічних інвестицій вимагає 

системності в часі та просторі, оскільки відновлення довкілля відбувається 

протягом тривалого періоду. Вони спрямовані не стільки для підтримки 

існуючого природно-ресурсного потенціалу, скільки для його примноження, а 

отже, така задача часто не може бути вирішена в рамках окремого 

господарюючого суб’єкта чи регіону, і потребує саме державної підтримки. 

Крім того, природо відтворювальні інвестиції повинні здійснюватися з 

врахуванням здатності довкілля до саморегуляції та самовідтворення, яскравим 

прикладом чого є зона відчуження.  

У цілому, поява та функціонування успішних екологічно орієнтованих 

підприємств свідчить, що процес озеленення економіки є активним, чому 

сприяють і глобалізаційні процеси, і численні дослідження практик зарубіжних 

корпорацій, вивчення їх досвіду. Українські компанії враховують останні 

світові тенденції, активно впроваджують «зелені»технології з метою 

підвищення ефективності функціонування, запроваджують відповідні елементи 

у власну інвестиційну політику, прагнуть досягнути цілей сталого розвитку для 

забезпечення майбутнього наступним поколінням. 
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Кліматичні зміни, що посилюються протягом останніх десяти років 

вимагають підвищеної уваги та розробки дієвих методів реагування з боку 

науковців, практиків, державних структур та всіх зацікавлених осіб. 

Пришвидшення темпів зміни клімату в останні роки робить беззаперечним факт 

внеску «людського фактору» у кліматичні зміни. Збільшення кількості СО2 при 

здійсненні промислової, сільськогосподарської діяльності, забезпеченні 

високого рівня життя населення розвинених країн – є наслідком розвитку 

економіки. На думку екологів, на сучасному етапі розвитку еколого-

економічної системи, рівень парникових газів в атмосфері є найвищім за 

останні 800 років [2]. При чому, якщо ще близько 10 років тому збільшення 

рівня СО2 пов’язували виключно з глобальним потеплінням, вже сьогодні 

говорять про виникнення аномальних природних явищ, зростання рівня 
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світового океану, танення льодовиків, хвилі тепла, зміни популяції та ареалів 

проживання диких тварин, збільшення посух та пилові бурі, появу кліматичних 

біженців та інші явища. З метою протидії зазначеним явищам, Європейською 

комісією була розроблена дорожня карта протидії зазначеним змінам – 

Європейський зелений курс (ЄЗК), що являє собою амбіційний план переходу 

до кліматично нейтральної Європи до 2050 року. Представники українського 

Уряду підтримали ідею розробки механізму протидії змінам клімату та 

досягнення принципів сталого розвитку та заявили про намір долучитись до 

ЄЗК. Проблеми зміни клімату, що набули тенденції світових, нездатність 

окремих країн протистояти цим змінам, вимагає пошуку нових механізмів 

збереження життя на планеті, одним із яких може стати Європейський зелений 

курс. 

Питанням дослідження сутності сталого розвитку, його цілей, 

інструментів досягнення принципів сталого розвитку, ролі європейського 

зеленого курсу у протидії кліматичним змінам присвячено праці багатьох 

науковців та практиків, серед яких можна зазначити: Е. Баб’є, Д. Баюру, Л. 

Гацьку, І. Дороніну, О. Богачову, Т. Галушкіну, Н.Криштоф, Ю. Нікітченко, В. 

Потапенко,  Ю. Сагайдак та інших. 

Вперше, про необхідність пошуку механізмів зменшення антропогенного 

навантаження на довкілля на світовому рівні наголосили у 1992 році на 

Конференції ООН з навколишнього середовища у Ріо-де-Жанейро. У прийнятій 

Декларації з навколишнього середовища та розвитку було наголошено, що 

зростання кількості населення є незаперечним фактом, а отже необхідно 

шукати інструменти, що будуть зменшувати напруження життєздатних 

можливостей нашої планети. У 2019 році на Європейському просторі таким 

інструментом визначили Європейський глобальний зелений курс. 

Європейський зелений курс – є дорожньою картою (програмою дій) для 

Європейського простору, що охоплює всі сектори економіки, доповнює 

методичні положення Кіотського протоколу та Паризької угоди та визначає 

політику Європейського співтовариства (ЄС) на найближчі роки.   Об’єктом 

дослідження є структурні елементи Європейського зеленого курсу: зміна 

клімату; енергетика; промислова стратегія для циркулярної економіки; стала та 

розумна мобільність; збереження біорізноманіття; нульове забруднення; зелена 

сільськогосподарська політика; фінанси; ЄС як глобальний лідер [1]. 

Європейською комісією визначений чіткій набір інструментів та план дій, щодо 

досягнення цілей за всіма структурними елементами. Ці інструменти та 

визначені напрями їх досягнення мають стосуватися всіх країн Європейського 

простору та тих країн, що будуть реалізувати продукцію на ринках ЄС. Так, 

наприклад, відповідно до Інвестиційного плану до 2027 року планується 

залучити 1 трлн євро, а це: кошти бюджету ЄС – 503 млрд євро, приватні 

інвестиції – 279 млрд євро, кошти національних бюджетів [3]. ЄЗК є відповіддю 

на вимоги населення Євросоюзу та спробою захисту внутрішнього ринку від 

продукції, що чинить небезпечний вплив на довкілля. Окрім того, реалізація 

положень ЄЗК дозволить виробникам ЄС досягнути високої 

конкурентоспроможності та глобального лідерства. До 2050 року кожні 5 років 

будуть визначатись нові пріоритети та розроблятись конкретні дії в межах ЄЗК. 
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Таким чином, європейські пріоритети зовнішньої політики України 

вимагають від Уряду держави розробки першочергових дій по приєднанню до 

ЄЗК. На сьогодні, можна ставити знак рівності між поняттями «екологізація» та 

«інтеграція», отже можна визначити переваги, що надасть українським 

виробникам приєднання до ЄЗК. Основними з них є: низька енергоефективність 

та висока карбоноємність українських промислових підприємств вимагатиме 

впровадження інноваційних рішень щодо збільшення обсягів «зелених» 

інвестицій; декарбонізація енергосистем, що є вимогою ЄЗК, дає можливість 

кооперації зусиль України та ЄС у досягненні цілі відмови від використання 

викопного палива та збільшення частки відновлювальних джерел енергії в 

енергетичному балансі країни; інтеграція українських виробництв у нові 

промислові процеси в ЄС не лише через постачання сировинної продукції чи 

«дешевої» робочої сили, але й інтеграцію у високотехнологічні сектори 

економіки; розвиток мультимодальних перевезень; впровадження вимог 

європейських стандартів дозволить українським товаровиробникам зайняти 

гідну нішу на європейському ринку, особливо це стосується розвитку 

органічного ринку; збільшення екологічної відповідальності виробників, 

розвиток циркулярної та цифрової економіки та інше. 

В той же час, приєднання до ЄЗК створить низку загроз, основними з 

яких є: запровадження ЄС  політики захисту власних ринків та виробників 

може знизити конкурентоздатність українських товарів на ринку ЄС, зокрема 

це стосується енерго- та ресурсоємних товарів, які займають значну частку в 

структурі українського експорту (продукція металургії, сільського 

господарства, харчової промисловості, енергетики, великотоннажної хімії, 

машинобудування тощо); зменшення споживання природного газу в ЄС або 

його заміщення, скажімо, «зеленим» воднем може залишити Україну без 

транзитних доходів; нова промислова політика ЄС може ускладнити 

кооперацію та залучення українських виробників до виробництв у ЄС; 

прагнення ЄС до скорочення перевезення вантажів автомобільним транспортом 

з метою зменшення викидів може мати вплив на видачу дозволів для 

українських автоперевізників, яка й без того є проблемною; високі вимоги до 

харчових продуктів та дотримання екологічних стандартів при їх виробництві 

можуть стати перепоною для подальшого експорту української продукції на 

ринок ЄС [1] .  

Здійснений аналіз основних напрямів Європейського зеленого курсу 

дозволяє визначити його як один з інструментів досягнення принципів сталого 

розвитку, реалізація якого дозволить змінити структуру економіки, забезпечити 

розвиток нових галузей та зменшити темпи забруднення навколишнього 

природного середовища.  
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сільськогосподарських підприємств на рівень витрат на заробітну плату 

працівників, як одного з ключових індексаторів соціальної  відповідальності. 

Встановлено, що найбільша величина витрат в розрахунку на одиницю 

земельної площі мала місце у підприємств з площею до 500 га. Головним 

фактором зростання витрат на оплату праці є наявність галузі тваринництва у 

сільськогосподарських підприємствах. 
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Abstract: A study of the impact of the concentration of agricultural enterprises 

on the level of labor costs for workers as one of the key indexes of social 

responsibility. It was found that the largest amount of costs per unit of land area 

occurred in enterprises with an area of up to 500 hectares. The main factor in the 

growth of labor costs is the presence of the livestock industry in agricultural 

enterprises. 

 

В останні два десятиліття сільське господарство України набуло окремих 

позитивних тенденцій розвитку. Одним з головних досягнень стало суттєве 

нарощування виробництва зернових культур та соняшнику. Це,  в свою чергу, 

дозволило збільшити експорт аграрної продукції, що дало додаткові 

можливості надходження валюти та відповідно стабілізувати курс гривни. 

Разом з тим, мають місце і негативні тенденції. Зокрема, це стосується 

скорочення чисельності зайнятих в сільському господарстві, збільшення 

сезонності виробництва. Як наслідок, з’явилась велика кількість публікацій в 
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яких концентрація виробництва тісним чином пов’язується з скороченням  

кількості занятих та іншими проблемами розвитку сільських громад.  

О. Могільний та О. Ходаківська зазначають, що агрохолдинги у 

нинішньому вигляді становлять реальну загрозу малим і середнім 

підприємствам, поселенській мережі, сільському розвитку. Це пов’язано, на їх 

думку, з накопиченням структурних диспропорцій та секторальним 

дисбалансом у галузях, які консервують її стан на сировинний стадії 

глобального поділу праці. [1]. Однак, автори водночас зазначають, що завдяки 

агрохолдингам Україна стала світовим лідером за обсягами експорту зернових 

та технічних культур. Дослідження виконане Т. Зінчук, О. Николюк та П. 

Пивовар засвідчило, що в підприємствах які входять до складу агрохолдингів, 

рівень урожайності за більшістю сільськогосподарських культур (особливо 

зерновими та зернобобовими) вище порівняно з іншими підприємствами [2].  

Позицію відносно негативного пливу концентрації виробництва на 

зменшення кількості занятих працівників в сільському господарстві 

підтримують і інші вчені. Так, О. Мороз, В. Семцов та Г. Кукель стверджують, 

що різке зменшення попиту на робочу силу тісним чином пов’язано з 

діяльністю агрохолдингів. За їх даними в деяких випадках це зменшення 

становило 6 та більше разів  [3]. Як наслідок, пропонується навіть вести 

норматив кількості робочих місць на 1 га земель сільськогосподарського 

призначення [4].  При цьому, дана чисельність  має конкретну величину – три 

працівника на 100 га сільськогосподарських земель з врахуванням середньої 

досягнутої працемісткості. Хоча, з нашої точки зору, подібний підхід не можу 

бути виправданим, зважаючи на чисельні особливості виробництва 

сільськогосподарської продукції в кожному підприємстві.   

Виходячи з вище викладеного, нами було поставлено за мету дослідити 

якими чином процес концентрації виробництва впливає на структуру 

виробництва та рівень соціальної відповідальності сільськогосподарських 

підприємств. Однак, постало питання: яким чином можна виміряти даний 

рівень? З нашої точки зору, одним з головних індикаторів соціальної 

відповідальності підприємства є величина витрат по заробітній платі. Виходячи 

з цього було вирішено здійснити групування сільськогосподарських 

підприємств за критерієм концентрації виробництва (площа 

сільськогосподарських угідь) та дослідити вплив даного фактору на рівень 

витрат по заробітній платі. При цьому рівень витрат по заробітній платі окремо 

визначався по галузі тваринництва в розрахунку на 100 га 

сільськогосподарських угідь. Також було проведено розрахунок показників 

ефективності використання земельних угідь через визначення величини 

товарної продукції в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь. 

Загальна чисельність досліджуваних підприємств дорівнювала 508 (табл. 1).  

Таблиця 1 

Вплив концентрації на рівень витрат на заробітну плату та 

ефективність виробництва в сільськогосподарських підприємства 

Харківської області у 2019 році 
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Площа 

сільськогоспо-

дарських 

угідь, га 

Витрати на 

1 га 

заробітної 

плати, грн 

Витрати на 1 га 

заробітної 

плати галузі 

тваринництва 

Товарна 

продукція на 

1 грн витрат 

по заробітної 

плати 

Товарна 

продукція 

на 100 га 

с-г 

до 500 3429 1627 13,2 4541 

500,1-1000 1030 95 20,1 2072 

1000,1-1500 884 59 18,6 1644 

1500,1-2500 1039 234 18,4 1916 

2500,1-5000 1196 372 16,5 1971 

більше 5000 1321 413 14,6 1932 

По області 1218 340 16,3 1990 

 

Джерело: власні розрахунки за даними статистичної звітності. 

 

Отримані дані дають можливість зробити наступні висновки. По-перше, 

рівень витрат на оплату праці був найбільшим в групі підприємств з площею 

сільськогосподарських угідь до 500 га. В інших групах він коливався, однак 

суттєвої різниці не було. По-друге, в даній групі збільшення витрат на 

заробітну плату було обумовлено розвитком галузі тваринництва. Подібна 

ситуація також відмічалась в останній групі підприємств з найбільшою площею 

сільськогосподарських земель. Однак,  рівень витрат на заробітну плату в галузі 

тваринництва в даній групі був суттєво меншим ніж в першій.  По-третє, в 

першій групі також відмічається найбільша величина отримуваної товарної 

продукції в розрахунку на одиницю земельної площі. Водночас, вона була 

найменшою в розрахунку на одну гривню витрат на заробітну плату. 

Виходячи з вище викладеного можна зробити висновок, що концентрація 

земель призводить до зменшення витрат на заробітну плату. Головним 

фактором в цьому випадку виступає структура виробництва, а саме питома вага 

галуззі тваринництва в обсягах реалізації та витрат. Саме підприємства з 

найменшою площею сільськогосподарських угідь мали найбільшу питому вагу 

тваринництва. Крім того, зростання витрат на заробітну плату в даній галуззі 

також відмічається у сільськогосподарських підприємств з площею угідь понад 

5000 га. 
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Чорнобильська катастрофа поставила забруднені сільські території в 

розряд з особливо складними соціально-економічними та екологічними 

умовами. Негативний вплив Чорнобильської катастрофи відобразився на всіх 

сферах життєдіяльності. Найбільш відчутний збиток було нанесено аграрному 

сектору. Непрямі збитки, що пов’язані з втратами від невикористання 

сільгоспугідь, водних і лісових ресурсів, вартістю недоотриманої 

електроенергії, від мораторію на введення у дію нових потужностей на 

існуючих об'єктах атомної енергетики складають 163,74 млрд дол. США [1]. 

Сільськогосподарські підприємства зони радіаційного забруднення 

продовжують залишатися в групі високого ризику щодо рівня опромінення, 

оскільки скорочується масштаб захисних агротехнічних заходів, а діяльність 

аграрних підприємств зазнає структурних змін. 

Радіонуклідне забруднення Чорнобильського походження обмежило 

виробництво та збут продукції сільськогосподарських підприємств зони 

радіаційного забруднення. В доаварійний період чорнобильських подій у 1985 р. 

частка збиткових сільськогосподарських підприємств у найбільш радіаційно 

забруднених областях становила від 1,3% в Житомирській області до 15,8% в 

Чернігівській області. Встановлено, що рентабельність господарської діяльності 

сільськогосподарських підприємств ще й досі не досягла рівня доаварійного 

періоду. В 2018 р. у загальній кількості діючих сільськогосподарських 

підприємств різних організаційно-правових форм частка збиткових становила: у 

Житомирській області – 21,6%, Чернiгiвській – 19,4%, Рівненській – 17,2%, 

Київській – 15,4%, Волинській – 12,6% [2]. В післячорнобильський період (1990 
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р.) ці показники різко знизилися через заборону на створення нових 

сільськогосподарських підприємств чи розширення діючих, ведення 

сільськогосподарської діяльності без спеціального дозволу, обмеження на випас 

худоби, що було пов'язано з підвищеним рівнем радіаційного забруднення 

пасовищ, а відтак кормової бази. 

Для відпрацювання дієвості економіко-екологічного механізму необхідно 

передбачити ефективність господарської діяльності сільськогосподарських 

підприємств зони радіаційного забруднення на найближчі роки, виходячи з 

тенденцій які склалися за 2010–2018 рр. (табл. 1). 

Таблиця 1 

Фактична та прогнозна ефективність господарської діяльності аграрних 

підприємств зони радіаційного забруднення Житомирської області,  

2010–2027 рр., (в середньому на одне підприємство) 
Показники 

Фактичні дані 
Прогнозні дані по сценаріях 

песимістичний оптимістичний 

2010 2015 2018 2022 2027 2022 2027 

Підприємства з високим ресурсним забезпеченням  

(Коростенський, Народицький, Лугинський, Ємільчинський райони) 

Чистий прибуток, тис. грн. 674 1681 424 329 212 619 657 

Продуктивність праці, тис. грн. 75,8 86,6 87,8 61,4 49,1 146,8 184,0 

Рентабельність господарської 

діяльності, % 
3,9 12,4 4,5 2,8 1,8 7,4 10,8 

Рентабельність підприємства, % 2,3 8,5 3,7 2,1 1,4 6,5 8,2 

Підприємства з середнім ресурсним забезпеченням 

(Коростенський, Олевський райони) 

Чистий прибуток, тис. грн. 379 361 347 242,9 194,2 461,5 576,8 

Продуктивність праці, тис. грн. 61,1 89,5 85,8 61,1 45,8 124,0 152,5 

Рентабельність господарської 

діяльності, % 
7,2 10,0 5,9 3,5 1,9 7,3 11,4 

Рентабельність підприємства, % 4,6 8,1 3,1 2,3 1,3 6,9 8,3 

Підприємства з низьким ресурсним забезпеченням 

(Коростенський, Народицький, Лугинський райони) 

Чистий прибуток, тис. грн. 188 355 304 212,8 170,2 404,3  505,4 

Продуктивність праці, тис. грн. 8,2 14,7 18,5 17,3 13,8 24,7 30,8 

Рентабельність господарської 

діяльності, % 
2,2 1,8 1,9 1,4 1,1 2,6 3,2 

Рентабельність підприємства, % 1,0 0,7 0,6 0,4 0,3 1,1 0,9 

Джерело: розраховано автором за матеріалами вибіркових монографічних обстежень 

сільськогосподарських підприємств Коростенського, Ємільчинського, Лугинського, 

Народицького, Олевського районів Житомирської області 

 

Враховуючи збереження тенденцій зниження ефективності господарської 

діяльності сільськогосподарських підприємств зони радіаційного забруднення та 

зважаючи на результати експертних оцінок, нами побудовано два прогнозні 

сценарії розвитку сільськогосподарських підприємств: песимістичний та 

оптимістичний. Як свідчать результати прогнозу, найбільше будуть готові до 

реалізації заходів щодо підвищення ефективності економіко-екологічного 

механізму сільськогосподарські підприємства зони радіаційного забруднення з 

високим та середнім рівнем ресурсного забезпечення. Перша група підприємств 
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із низьким рівнем ресурсного забезпечення потребуватиме державної підтримки, 

з них майже 42 % не будуть готові до впровадження організаційних змін. 

Залежно від ресурсних можливостей розвитку сільськогосподарських 

підприємств, пропонуємо виділити три рівні та механізми реалізації соціальної 

та екологічної відповідальності: базовий (мінімальний набір характеристик 

соціально та екологічно відповідальної поведінки); розширений (розвиток 

партнерських відносин з урахуванням різноспрямованих соціально-

економічних інтересів); комплексний (участь підприємницьких структур у 

муніципальних, регіональних, національних та міждержавних проектах і 

програмах). 

Інструментарій зелених державних закупівель сприятиме поетапній 

реалізації цілей та завдань механізму регулювання розвитку 

сільськогосподарських підприємств, що спрямовані на становлення ринку 

екологічних сільськогосподарських продуктів, завдяки активізації попиту на 

якісну сільськогосподарську продукцію та задоволенню потреби в такій 

продукції установ соціальної сфери зони радіаційного забруднення. 

Ефективна робота органів влади, сільськогосподарських підприємств та 

різних громадських інститутів, які відповідальні за розвиток державно-

приватного партнерства, – це та база, що дозволяє залучати приватні інвестиції 

та регулювати взаємовідносини влади і бізнесу при реалізації спільних 

проектів. В механізмі державно-приватного та міжсекторального партнерства 

пропонуємо застосовувати інструменти модернізації, основою яких є 

екологічний імператив: розробка цільових екологічних і ресурсних програм та 

проектів розвитку сільськогосподарських підприємств спільно з органами 

влади; планування і прогнозування соціально-економічного розвитку 

сільськогосподарських підприємств з урахуванням екологічної складової; 

створення інфраструктури зеленого розвитку сільськогосподарських 

підприємств зони радіаційного забруднення як особливої економіко-екологічної 

зони; запровадження соціальної та екологічної відповідальності. 
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