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В сучасних умовах в Україні спостерігаються неоднозначні оцінки щодо 

стану ринку нерухомості. Рієлтори переконують, що ринок живий, проте сайти 

оголошень свідчать, що це не зовсім так, також у зв’язку з пандемією ринок 

нерухомості в Україні завмер. Однак, за даними експертів, загальні підсумки 

року можна оцінювати цілком позитивно, незважаючи на те, що первинний 

ринок нерухомості зіткнувся з рядом проблем, зокрема: 

1. Відділи продажів різко втратили відвідувачів як потенційних 

покупців, що спричинило зменшення грошових надходжень до будівельного 

бюджету витрат. 

2. Забудовники були не готові працювати із покупцями у онлайн 

режимі. Терміново були розроблені електронні комунікаційні інструменти 

спілкування продавців та покупців. Сучасний рівень розвитку IT дозволив 

швидко переформатуватися більшості забудовників, та почати надавати онлайн 

послуги. Технології віддаленого спілкування, 3D моделі архітектурних 
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просторових та об’ємних рішень були вже готові і ними потрібно було лише 

скористатися. 

3. Через зупинку транспорту, як міського так і міжміського виникли 

проблеми із доставкою будівельників на майданчики новобудов. Близько 70% 

будівельних компаній мінімізували або і взагалі тимчасово призупинили 

будівельні роботи. 

4. А у решти 30% забудовників виникли тимчасові труднощі із 

фінансуванням будівельних робіт. На фоні того, що банки до цього часу не 

кредитують забудовників, вони були вимушені мінімізувати свої роботи та 

економно використовувати наявні фінансові ресурси [6]. 

Щодо вторинного ринку, то він теж відчув різке зниження попиту, 

особливо орендний ринок, до якого додався відтік винаймачів житла із великих 

міст. А ринок заміського житла відчув справжній бум. Оренда на приватні 

будинки та дачі виросли у 3-5 разів. Попит перевершив минулорічний у рази. 

Однак протягом червня попит повернувся на рівень минулого 2019 року. Зі 

значними труднощами зустрілися власники офісних центрів. До тепер офісні 

приміщення не відновили свої докарантинні весняні ставки, а тенденція на 

віддалену роботу продовжує набирати обертів. Сегмент торговельної 

нерухомості отримав свою порцію проблем: тимчасове закриття, зниження 

попиту, проблеми із доставкою товарів із-за кордону. Готельний та 

ресторанний бізнеси максимально скоротили свої витратні бюджети. 

Девелопери призупинили майже всі нові готельні проекти, які були на 

добудівельному етапі [6]. Також слід зауважити, що спостерігається значний 

дефіцит інвестиційних вкладень, необхідних для добудови наявних та реалізації 

нових проектів. Маленький запас фінансової міцності будівельних підприємств 

України не дає змоги забезпечити у повному обсязі будівництво житлових та 

нежитлових приміщень. Адже цей процес характеризується значними 

капіталовкладеннями та тривалістю. 



Сучасні виклики та аспекти інноваційного розвитку  
економічної науки і практики 

www.openscilab.org  Гроші, фінанси і кредит 

© Козуб А.В., Мінкович В.Т., Мисько В.В.   
9 

Така ситуація на первинному і вторинному ринку нерухомості зумовлює 

необхідність активізації розвитку ринку нерухомості в Україні. Основними 

механізмами стимулювання розвитку ринку нерухомості нині слід визначити 

такі [2]: 

1. Нормативно-правові, що формували б прозорий та чітко 

регульований характер взаємовідносин між учасниками ринку. При цьому 

визначальним, на нашу думку, є вдосконалення механізмів державного 

регулювання ринку нерухомості, адже однією з головних умов ефективного 

державного регулювання ринку нерухомості є прийнята в Україні система 

державної реєстрації прав на нерухомість. Державна реєстрація прав зводить до 

мінімуму можливість недобросовісних осіб реєструвати на себе права, які їм не 

належать, а тому створює перешкоди для проведення незаконних операцій з 

нерухомістю. Реєстрація прав – це одночасно підвищення ступеню захисту 

законних інтересів усіх суб’єктів ринку нерухомості та поповнення бюджетів 

усіх рівнів.  

Також, на думку Олени Ковтун, активізація ринку нерухомості 

неможлива без суттєвих змін у сфері рієлторських послуг, зокрема 

запровадження закону «Про рієлторську діяльність», який повинен 

врегулювати діяльність фахівців з нерухомості, що, в свою чергу, призведе до 

детінізації даного ринку, забезпечить законодавче врегулювання сфери їх 

надання, дасть чітке визначення прав і обов’язків рієлторів, основ рієлторського 

самоврядування, встановить відповідальність для рієлторів і позначить порядок 

надання ними послуг. Адже за різними оцінками, в Україні від 30% до 50% 

ринку купівлі-продажу нерухомості, а також 60-70% ринку оренди за останні 3-

4 роки в Україні відбувалися за допомогою рієлторів. І в Україні їх налічується 

не менше 10 тисяч, проте діяльність рієлторів сьогодні ніяк законодавчо не 

регулюється. Частина працює, як ФОП, і платить податки в залежності від 

обороту. Частина працює «в чорну» і не сплачує нічого. Тому необхідним є 

запровадженя даного закону, який зміг би належним чином врегулювати 
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діяльність фахівців з нерухомості. Так, 26 червня 2020 року Комітет з питань 

економічного розвитку рекомендував підтримати законопроект і запропонував 

Верховній Раді ухвалити його за основу[4]. 

Не менш важливим на шляху активізації розвитку ринку нерухомості, на 

думку Самойлової І. І., є скасування мораторію на продаж 

сільськогосподарських земель в Україні, що добре простимулює не тільки 

розвиток аграрного сектору, а також допоможе ринку встановити максимально 

високі ціни на землю.  Так, 31 березня 2020 року Верховна Рада України 

проголосувала за законопроект № 2178-10 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського 

призначення» [1], і з червня 2021 року скасовується мораторій на продаж 

аграрної землі, крім земель державної власності. Проте слід зазначити, що 

можливі як позитивні, так і негативні наслідки відміни мораторію, до 

позитивних відносять: зростання цін на землю, розвиток аграрного сектору, 

іноземні інвестиції, детінізація частини економіки України. Щодо негативних 

наслідків, то можливі: часткове скорочення малих фермерських господарств та 

зміцнення великих аграрних корпорацій. Ще одним шляхом покращення 

державного регулювання, як зазначає автор, можна назвати створення єдиної 

інформаційної системи, яка забезпечить ухвалення більш обґрунтованих 

управлінських рішень у напрямі реалізації наступних задач: захист прав 

власності на нерухомість; визначення оцінки вартості нерухомого майна; 

реєстрацію обліку і звітності по здійсненню операцій з нерухомістю; обліку 

даних попиту і пропозиції на об’єкти при проектуванні та будівництві; захисті 

прав інвесторів; а також контролю за стягуванням податків [5].  

2. Податкові, які створювали б умови не «заоподатковування», а 

встановлення рівня оподаткування об'єкта нерухомості залежно від його 

інвестиційної привабливості, за диференційованими ставками. Зокрема задля 

вдосконалення ринку нерухомості, пропонується ввести консолідований 

податок на нерухомість на основі ринкової вартості об’єктів нерухомості, що 
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знизить податкове навантаження на активну частину основних фондів, 

звільнить від оподаткування машини, обладнання, частину оборотних коштів 

(які входять в податкову базу податку на майно організацій, але не є об’єктами 

нерухомості). Це, в свою чергу, повинно стимулювати вкладання капіталу в 

оновлення виробничої бази, впровадження нових технологій, розвиток 

територій, стимулювання ефективного використання земель та об’єктів 

нерухомості, а також поступово витісняти землекористувачів, не здатних 

реалізувати прибутковий потенціал об’єктів нерухомості з найбільш 

привабливих для розвитку міських земель. Ще одним доказом на користь 

консолідованого податку є більш справедливий розподіл податків, який 

повинен бути пов’язаний з реальною вартістю об’єктів нерухомості, з 

урахуванням соціально-економічних обмежень. 

3. Фінансово-економічні, які б дозволяли забезпечити участь 

громадян із середнім доходом у процесі іпотечного кредитування. Як зазначає 

Крекотень І. М., вдосконалення системи іпотечного кредитування, спрямованої 

на залучення інвестицій у реальний сектор економіки, створення необхідних 

умов для розвитку житлового будівництва та забезпечення населення житлом 

призведе до розвитку ринку нерухомості. Слід зазначити, що в Україні домінує 

депозитна модель фінансування, що значним чином обмежує обсяги іпотечного 

кредитування. Наразі українська банківська система в своєму розвитку має 

певні позитивні тенденції, в тому числі і щодо збільшення обсягів депозитів. 

Однак, з огляду на відносну бідність більшої частини населення України та 

традиційну недовіру до банківських інститутів, депозитна модель може 

забезпечувати лише допоміжне фінансування. Основними джерелами 

фінансових коштів повинні бути кошти, залучені за допомогою механізму 

рефінансування, тобто використання можливостей емісії іпотечних цінних 

паперів. Розвиток іпотечного кредитування потребує вирішення безлічі завдань 

в різних сферах, від створення системи гарантій і прозорих умов діяльності 

учасників іпотечного ринку до стандартизації та уніфікації процедури 
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іпотечного кредитування [3]. Однак пріоритетним завданням є розширення 

можливостей банків для залучення фінансових коштів. Це дозволить знизити 

ставку іпотечного кредитування і зробить його більш доступним для населення. 

Слід зазначити, що одним із основних напрямів державної політики 

розвитку ринку нерухомості виступає підтримка діяльності об’єднань 

професійних учасників ринку нерухомості, що саморегулюються і діяльність 

яких спрямована на створення і розвиток правових та економічних механізмів 

регулювання ринку нерухомості, професійних стандартів діяльності, єдиного 

інформаційного простору, системи професійної освіти, захист інтересів усіх 

учасників ринку нерухомості. Прийняття законодавчих і нормативно-правових 

актів у сфері врегулювання відносин на ринку нерухомості (щодо формування 

самого ринку, реєстрації прав на нерухомість, управління ним), реалізація 

заходів кредитно-фінансової, податкової, антимонопольної політики 

забезпечать усунення бар’єрів на шляху конкуренції й виходу на ринок нових 

підприємців, підтримку розвитку малого підприємництва та зниження ризиків 

підприємницької діяльності на ринку нерухомості, а також дозволять сягнути 

рівня більш розвинених країн Європи [5]. 

Підсумовуючи вищенаведене, доречно зазначити, що з метою стабілізації 

ситуації на ринку нерухомості та сприяння його активізації, реалізація 

ефективної державної політики має бути спрямована на: поліпшення 

інвестиційного клімату в країні, створення прозорої та фінансово доступної 

системи оподаткування об’єктів нерухомості, спрощення системи реєстрації 

прав на нерухомість, створення ефективної інформаційно-статистичної системи 

ринку нерухомості та покращення якості аналітики ринку, яка в сучасних 

умовах представлена здебільшого консалтинговими й рієлторськими 

компаніями і відображає короткострокові коливання, а не тенденції ринку, 

розробку ефективного механізму контролю за виконанням місцевими органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування делегованих їм 

повноважень з вирішення житлових питань.  
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Перспектива розвитку криптовалюти у світі з кожним днем набирає все 

більших оборотів та створює альтернативу традиційній фінансовій системі 

кожної країни, в тому числі України. Проте об’єктивно наявний дисбаланс між 

економічними реаліями ринку та розвитком законодавства, що ускладнює 

створення формально-інституціональних норм регламентації процедури емісії 

та обігу віртуальних валют і посилює можливі ризики на макро- і мікрорівнях. 

Тому постає питання у формуванні чіткої позиції держави щодо необхідності 

нормативного врегулювання обігу криптовалют та створення належних умов 

для її функціонування в нашій державі. 

В Україні ринок віртуальних активів уже сформувався, особливо це 

простежується з 2014 року, коли було створено громадську організацію, метою 

якої є поширення, розвиток та вивчення Bitcoin та інших віртуальних валют на 

території нашої держави – Bitcoin Foundation Ukraine (BFU). Експерти 

оцінюють обсяг транзакцій в Україні з ними близько 150-200 млн доларів на 

день, а капіталізація – становить понад 2 млрд доларів. Надалі ринок 
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криптовалют активно розвивається, так станом на початок 2021 року, Україна 

на першому місці за обсягом операцій з криптовалютою і активністю 

користувачів в Глобальному рейтингу прийняття криптовалют, який вперше 

був складений американською компанією Chainalysis – стартапом, що 

спеціалізується на створенні програмних продуктів для боротьби з 

кіберзлочинністю [5]. Попри те, що у 2016 році Українська біржа стала першим 

у світі майданчиком, де здійснювалися торги ф’ючерсами на криптовалюту, 

ринок криптовалют досі перебуває поза правовим полем держави.  

Проте перспектива легалізації криптовалюти все таки існує. На даний час 

в Україні вже відомі законодавчі ініціативи, що мають на меті регулювання 

правовідносин у сфері обігу і проведення операцій з криптовалютою. Однією з 

таких ініціатив є законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та інших законів України щодо оподаткування операцій з 

криптоактивами» № 2461 від 15.11.2019 р., в якому наводяться визначення 

віртуального активу, криптоактиву та токенактиву [2]. Даний проєкт закону 

спрямований на створення умов задля функціонування ринку віртуальних 

активів в Україні. Це надасть можливість власникам віртуальних активів 

застосовувати механізми захисту права власності на ці активи, а держава зможе 

отримувати відповідні податкові надходження від операцій з криптовалютою. У 

квітні 2020 року були внесені зміни в Закон України «Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового 

знищення» [1]. Зокрема, дано визначення постачальника послуг, пов’язаних з 

обігом віртуальних активів, визначено його як суб’єкта первинного 

фінансового моніторингу та відображено, які операції можна здійснювати. А 

також Парламентом був підтриманий у першому читанні законопроєкт № 3637 

«Про віртуальні активи» [3], що встановлюватиме в Україні механізм правового 

регулювання сфери віртуальних активів. Розроблений Міністерством цифрової 

трансформації України спільно з депутатським об’єднанням Blockchain4Ukraine 
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та ключовими стейкхолдерами законопроєкт включає положення FATF 

(Financial Action Task Force on Money Laundering), пов’язані з обігом 

віртуальних активів. Врахування актуальних міжнародних стандартів 

урегулювання операцій з віртуальними активами сприятиме суттєвій детінізації 

цього ринку [4]. 

Центральною проблемою для держав у сфері врегулювання обігу 

криптовалюти є оподаткування операцій з нею. Україна не є винятком. Як уже 

зазначалося, криптовалюти не мають визначеного правового статусу в Україні. 

Зокрема, у нас поки що відсутня нормативна база для її класифікації та 

регулювання операцій з нею. Проте необхідно зазначити, що законопроєктом 

№ 2461, що зазначений вище, пропонується: 

- звільнити від ПДВ операції з криптоактивами; 

- об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств встановити 

прибуток від операцій з криптоактивами, який визначається як позитивна 

різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу 

криптоактивів та витратами, пов’язаними з їх придбанням або майнінгом; 

- базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб встановити 

інвестиційний прибуток від операцій з криптоактивами, який оподатковується 

за ставкою 5% (протягом п’яти років) [2]. 

Водночас, Податковим кодексом встановлено, що громадяни України зі 

своїх доходів сплачують 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і 1,5% 

військового збору. Тому станом на теперішній час, у разі продажу 

криптовалюти та отримання доходу від цієї операції, настає обов’язок сплати 

ПДФО та військовий збір. 

Таким чином, врегулювання ринку криптовалют в Україні сприятиме 

активній реєстрації компаній, які ведуть криптовалютний бізнес, їхній 

співпраці з банківською системою і залученню іноземних інвестицій. Водночас, 

це дасть можливість учасникам ринку криптовалют задекларувати свої доходи 

та захистити свої криптоактиви від ймовірних зловживань чи шахрайства, а 
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місцевим блокчейн-фахівцям розвивати в правовому полі України власні 

проєкти. 
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АНАЛІЗ ВИТРАТ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ 
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Проведемо аналіз витрат бюджету України на соціальну сферу за період 

2018 - 2020 рр. Для цього ми визначили ряд статей, які дають можливість 

проаналізувати соціальну сферу (Таблиця 1) 

Таблиця 1 - Порівняльний аналіз Витрат бюджету України  
на соціальну сферу 

Стаття 
бюджета 

2018 2019 2020 2021* до 01.05.2021 
% від 

бюджету 
В грошовій 

формі 
% від 

бюджету 
В грошовій 

формі 
% від 

бюджету 
В грошовій 

формі 
% від 

бюджету 
В грошовій 

формі 
Охорона 
здоров'я 2,29% 985 842,00 

млн. грн. 3,59% 38 561,60 
млн. грн. 9,70% 124 925,30 

млн. грн. 11,44% 44 063,70 
млн. грн. 

Духовний та 
фізичний 
розвиток 

1,03% 10 107,10 
млн. грн. 0,93% 9 967,00 млн. 

грн. 0,76% 9 826,40 млн. 
грн. 0,78% 3 022,80 млн. 

грн. 

Освіта 4,50% 44 323,40 
млн. грн. 4,81% 51 657,60 

млн. грн. 4,10% 52 857,30 
млн. грн. 4,73% 18 214,60 

млн. грн. 
Соціальний 
захист та 
соціальне 
забезпечення 

16,62% 163 865,60 
млн. грн. 20,38% 218 628,60 

млн. грн. 25,06% 322 720,30 
млн. грн. 30,23% 116 447,80 

млн. грн. 

Всього витрат 
бюджету 
України 

24,44% 1 204 138,10 
млн. грн. 29,71% 318 814,80 

млн. грн. 39,62% 510 329,30 
млн. грн. 47,18% 181 748,90 

млн. грн. 

Виходячи з даних цієї таблиці, ми можемо зробити висновок, що 

абсолютна частка витрат сплата платником, в порівнянні з базисним 

показником 2018 року, але виросла в відносних показниках. 

Розглянемо детальніше зміни в абсолютних і відносних показниках, для 

цього використовуємо рисунки (див. Рисунки 1;2;3;4).  
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Рис. 1. Порівняльний аналіз відносних показників по окремих статтях витрат бюджету 

України за період 2018-2020 рр. 

 

Виходячи з порівняльного аналізу можемо зробити висновок що за період 

з 2018 по 2020 рр . збільшились показники: 

• охорона здоров'я; 

• соціальний захист і соціальне забезпечення 

Зменшились такі показники: 

• духовний та фізичний розвиток; 

• освіта 
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Рис. 2. Порівняльний аналіз абсолютних показників по окремих статтях витрат бюджету 

України за період 2018-2020 рр. 

 

Виходячи з порівняльного аналізу можемо зробити висновок що за період 

з 2018 по 2020 рр . збільшились показники: 

• освіта; 

• соціальний захист і соціальне забезпечення. 

Зменшились показники: 

• охорона здоров'я; 

• духовний та фізичний розвиток. 
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Рис. 3. Порівняльний аналіз відносних показників видатків бюджету України на соціальну 

сферу за період 2018-2020 рр. 

 

Виходячи з порівняльного аналізу можемо зробити висновок що за період 

з 2018 по 2020 рр. відбувалося поступове зростання відносних показників 

витрат видатків бюджету України на соціальну сферу. 
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Рис. 4. Порівняльний аналіз абсолютних показників видатків бюджету України на соціальну 

сферу за період 2018-2020 рр. 

 

Виходячи з порівняльного аналізу можемо зробити висновок що за період 

з 2018 по 2020 рр. абсолютні показники на часові відрізки мають нестабільну 

тенденцію, тобто на проміжку 2018 - 2019 рр помітний значний спад в 3,8 рази, 

а на проміжку 2019 - 2020 проявляється зростання абсолютного показника в 1,6 

рази. У підсумку за проміжок 2018 - 2020 помітний спад в 2,4 рази.  

Виходячи з усього вище викладеного, помітна неоднозначна ситуація, 

деякі з показників ростуть в відносних показниках, але падають в абсолютних. 

Причиною такої ситуації може служити крайня межа витрат на різні статті.  

Розглянемо на прикладі: З 2018 року по 2019 простежується явне 

зменшення витрат бюджету, призвели до цієї події ряд факторів:  

1. нестабільне політичне становище в країні;  

2. тривають військові конфлікти в різних частинах України;  

3. зменшення попиту на нафту на світовому ринку.  

Всі ці фактори прямо або побічно впливають на бюджет країни, доходи 

громадян, економічну привабливість для інвестицій і т.д. Але незважаючи на 
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сформовані умови, падіння економічної активності можна допускати падіння 

витрат на соціальну сферу громадян нижче певних меж, так як це призведе до 

незадоволення і підвищенню революційні настрої в країні. 



Сучасні виклики та аспекти інноваційного розвитку  
економічної науки і практики 
Гроші, фінанси і кредит www.openscilab.org 

© Шпанель-Юхта О.І. 
24 

Шпанель-Юхта О.І.  

ФІНАНСОВА ГЛИБИНА  

ЯК ІНДИКАТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

Шпанель-Юхта Олексій Ігорович 

Кандидат економічних наук, молодший науковий співробітник  

відділу грошово-кредитних відносин  

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 

OrcidID: 0000-0001-9674-1337 

 

Фінансова глибина є одним з ключових індикаторів розвитку економіки в 

цілому та, зокрема, фінансового сектору. Оскільки фінансова глибина є якісною 

оцінкою рівня розвитку фінансово-кредитних відносин в економіці, її кількісна 

оцінка проводиться на основі співставлення показників внутрішнього кредиту 

та ВВП. У міжнародній практиці для трактування «фінансової глибини» 

використовуються визначення: Світового банку («Фінансова глибина 

характеризує частку фінансового сектору в економіці, що кількісно 

визначається співвідношенням активів банків, інших фінансових установ та/або 

обсягом фінансового ринку у порівнянні з ВВП. Для міжнародних співставлень 

використовується показник співвідношення приватного кредиту до ВВП»  ) [1] 

та Міжнародного валютного фонду («фінансова глибина як одна з 

характеристик економічного розвитку визначається як частка ліквідних активів 

до ВВП та/або частка приватного кредиту до ВВП») [2]. 

Також, окремі економісти групи Світового банку (Е. Шоу) враховують 

фактор економічного зростання вже при трактуванні поняття «фінансової 

глибини» визначаючи, що як зростання фінансової глибини призводить до 

економічного зростання, так і існує обернена залежність, а тому доцільно 

розділяти автоматичну фінансову глибину, що є результатом досягнення 

певного рівня економічного розвитку, та нову фінансову глибину (або 
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фінансове поглиблення в межах одного року), що стимулює новий економічний 

розвиток. 

Оскільки одним з базових визначень фінансової глибини визначає її як 

рівень достатності приватного кредиту в економіці, а тому одним з основних 

показників фінансової глибини як індикатору рівня економічного розвитку 

виступає частка внутрішнього кредиту до ВВП. Для оцінки відповідного 

показника для міжкраїнних порівнянь використовуються наступні показники 

(на основі Word Bank Database): 

‒ частка внутрішнього кредиту приватному сектору до ВВП (Domestic 

credit to private sector (% of GDP)); 

‒ частка внутрішнього кредиту приватному сектору виданого банками до 

ВВП (Domestic credit to private sector by banks (% of GDP)); 

‒ частка внутрішнього кредиту приватному сектору виданого 

монетарним сектором (Monetary Sector credit to private sector (% GDP)), що 

відрізняється від Domestic credit to private sector врахуваннм не лише кредитів 

наданих депозитними корпораціями, а й іншими суб’єктами фінансового ринку 

за винятком центробанку. У деяких країнах, при розрахунках включають прямі 

кредити державним підприємствам [1]. 

У таблиці 1 наведено рівні даних показників в залежності від рівня 

доходу країни за 2019 р. та довідково наведені данні України. Для групування 

країн за рівнем доходу використано розподіл Світового банку за валовим 

національним доходом на душу населення з використанням для приведення цін 

методики Атлас: країни з низьким рівнем доходу – <1026 дол. США (нижче 

середнього – до 3995 дол. США, вище середнього – до 12375 дол. США), та 

країни з високим рівнем доходу більше 12375 дол. США. Україна за даним 

показником належить до групи країн з рівнем доходу нижче середнього [4]. 
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Таблиця 1 

Показники фінансової глибини, %  
Група країн \ 
Показник 

Частка 
внутрішнього 
кредиту приватному 
сектору до ВВП 

Частка внутрішнього 
кредиту приватному 
сектору виданого 
банками до ВВП 

Частка внутрішнього 
кредиту приватному 
сектору виданого 
монетарним сектором, % 

Країни з 
високим рівнем 
доходу 

147,8 81,7 82 

Країни з рівнем 
доходу вище 
середнього 

123,7 121 121 

Країни з рівнем 
доходу нижче 
середнього 

45,1 44,2 44 

Країни з 
низьким рівнем 
доходу 

13,1 12,9 13 

Україна 30 22,8 23 
*складено автором на основі [5] 

Згідно з наведеними показниками, по-перше, для країн з рівнем доходу 

вище середнього і вище обсяги внутрішнього кредиту перевищують обсяги 

ВВП, що свідчить про доступність та використання даних послуг. Перевищення 

фактичного рівня на ВВП означає, що у довгостроковому періоді дані країни 

здатні генерувати достатній рівень внутрішніх інвестицій для забезпечення 

економічного розвитку, і заощадження ефективно конвертуються у інвестиції. 

По-друге, лише для країн з високим рівнем доходу спостерігається розрив між 

часткою банківського кредиту в економіці та часткою внутрішнього кредиту, 

що свідчить про переважаючу долю банків у забезпеченні грошима економіки, і 

підтверджує тезу про те, що частка банківського кредитування може бути 

індикатором фінансової глибини економіки в цілому для більшості країн світу 

(для країн не з високим рівнем доходу). По-третє, наявний суттєвий розрив у 

показниках між країнами з доходом нижче середнього та вище середнього, що 

свідчить що відповідним каталізатором зменшення відповідного розриву може 

слугувати активізація кредитного механізму. По-четверте, збільшення 
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фінансової глибини економіки може дозволити зменшити нерівномірність 

розподілу доходів (в тому числі в середині країни). 

Аналізуючи показники України, та співставляючи їх з середніми 

значеннями для групи країн з рівнем доходу нижче середнього, можна зробити 

висновок про недостатній рівень внутрішнього кредиту в економіці, що є 

стримуючим фактором економічного зростання. Частково відповідні показники 

пояснюються тенденціями, що спостерігаються у банківський системі України з 

2014 року, а саме: зменшення кількості банків, скорочення обсягів активів 

банків, згортання кредитних програм, списання NPL для покращення якості 

кредитного портфелю а також відповідне скорочення, що спостерігалось 

внаслідок пандемії COVID-19. 

Відповідно до проведеного аналізу між фінансової глибиною, що 

характеризується обсягами внутрішнього кредиту в економіці та рівнем 

економічного зростання є лінійний прямий взаємозв’язок. Крім того, для країн з 

низьким та середнім рівнем доходу, ключовим фактором виступає банківський 

внутрішній кредит, для країн з високим рівнем доходу більш складні фінансові 

інструменти виконують більш вагому кредитну функцію. В Україні – 

показники внутрішнього кредиту суттєво нижчі за відповідні показники групи 

країн, а отже наявний потенціал стимулювання економічного зростання за 

рахунок внутрішнього кредиту. 
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 Земельні та лісові ресурси без сумніву відіграють важливу роль у 

формуванні та розвитку міст. Їх наявність та використання  впливають на 

економічний розвиток та екологічну ситуацію міст на навколишніх територій. 

Особливо важливими наявні лісові та земельні ресурси є для великих міст.  В 

Україні на сьогодні є вісім великих міст з населенням понад 500 тисяч людей 

[1]. Серед таких міст  у трьох - Києві (2.9 млн людей), Харкові  (1.4 млн людей) 

та Одесі (1 млн людей) проживає більше одного міліонна людей. У той час, як 

трохи менше міліонна людей проживають у Дніпрі (990 тис.), Донецьку (900 

тис.), Запоріжжі (731 тис.), Львові (724 тис.) та Кривому Розі (619 тис.) [1].  За 

загальною  площею міста Київ (847 км2) є найбілішим містом України, далі 

йдуть Кривий Ріг (430 км2), Дніпро (409 км2), Харків (370 км2), Донецьк (358 

км2), Запоріжжя (331 км2), Одеса (162 км2) та Львів (149 км2) [1]. Така не 

відповідність між кількістю населення та площею міст обумовлена тим, що 

Кривий Ріг, Донецьк, Дніпро та Запоріжжя мають великі промислові об'єкти, 
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які розташовані у межах міст і займають велику територію міста. У випадках з 

великими містами, вони здебільшого розвиваються за рахунок приєднання 

прилеглих населених пунктів та зміни варіантів використання територій 

приміських зон, а саме: лісових масивів, сільськогосподарських угідь та земель 

загального призначення. Слід зазначити, що у контексті нових реформ, 

формування та розвитку ОТГ використання земельних територій зазнало 

значних змін, і насамперед з точки зору нормативно-правових актів і зміни їх 

підпорядкування.  

Вивчаючи досвід країн-членів Організації економічного співробітництва 

та розвитку, насамперед таких як: Фінляндія, Японія, Канада та Німеччина, 

автор стверджує, що в Україні на даний час  немає комплексного підходу до 

питань раціонального використання, збереження та відновлення лісових 

ресурсів [2]. Тому, для врегулювання цих питань насамперед необхідні 

економічні важелі і нормативно-правова база на національному рівні, а також  

сучасна законодавча база для ОТГ і великих міст. Судова реформа та зміни до 

земельного кодексу також є дуже важливими у даному контексті. Автор вважає 

за доцільне створення національного та місцевого відкритих реєстрів 

землекористування в контексті природніх ресурсів і земель загального 

призначення. Така система повинна містити інформацію про власників ділянок, 

громади чи осіб, дані щодо якості зелених насаджень, їх вік, площу тощо. 

Також важливими є плани з відновлення природніх ресурсів, а саме лісових 

насаджень та розподіл за можливими варіантами їх використання в 

майбутньому.  Приміські зони є особливо важливими об'єктами для такої 

системи.  Як було зазначено вище, міста розвиваються за рахунок прилеглих 

територій, до яких часто відносяться сільськогосподарські угіддя або лісові 

зони. Вплив на приміські зони та лісові насадження може бути не прямим (не за 

рахунок забудови чи зміни варіанту їх використання), а опосередкований. Сюди 

можна віднести екологічний вплив (сміттєзвалища, забруднені водні потоки чи 

шкідливі викиди, шум та радіація)  і не законне використання територій.  
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Основні економічні параметри, втрати і витрати при використанні 

приміських земель є наслідком наступних процесів: розвиток приміської 

інфраструктури, будівництво очисних споруд і центрів (полігонів, заводів 

тощо) утилізації промислових, побутових або шкідливих відходів, 

рекультивація земель чи зелених насаджень під агропромислові потреби, 

видобуток природних ресурсів та інше.  На даний час в Україні немає тенденції 

до масштабного відновлення природних ресурсів, засадження великих 

територій деревами, особливо в прирічкових зонах.  Мета нової сучасної 

концепції побудови і розвитку населених  пунктів повинна базуватися на 

засадах раціонального використання наявних природних ресурсів, враховуючи 

економічні наслідки та екологічний вплив з огляду на довгострокову 

перспективу.  

Урбанізація - це складний та довготривалий процес, який має тісний 

зв'язок з економічним розвитком громад. У короткостроковій перспективі 

стрімке зростання рівня урбанізації призводить до економічного буму [3]. 

Проте, якщо при такому розвитку не брати до уваги екологічні аспекти та 

наявні природні ресурси з оглядом на майбутнє, це часто є передумовою 

майбутніх проблем. Для прикладу, зменшення рівня зелених насаджень у 

містах та передмістях може призводити до сильних пожеж, посухи та зниження 

якості повітря. Для подолання таких явищ міста або громада змушені витрачати 

значні фінансові ресурси, що не йде на користь  їх розвитку. Іншим аспектом 

стрімкого розвитку міст є значне збільшення кількості населення, а відповідно 

зростання потреби у продуктах харчування та питної води. Логічно допустити, 

що у такому контексті земельний фонд передмістя може слугувати ресурсною 

базою і бути центром розташування аграрних та харчопереробних підприємств. 

А лісові зони можуть буфером для захисту і підтримки стабільної екологічної 

ситуації. На жаль, на сьогодні в Україні  та інших країнах, що розвиваються, 

ситуація є іншою.  
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У майбутньому доцільно розробити економічну модель та нормативну 

базу раціонального використання земельних та природних ресурсів у контексті 

розвитку великих міст.  
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In today's world, digital technology has flooded all areas of our lives. Progress 

in all areas of science and industry is happening at an incredible rate, so there is a 

need to track new technologies and implement them as soon as possible. 

Digital marketing is a model of 21st-century marketing, marketing of mass 

individualization, marketing using digital channels. It is an evolution of Internet 

marketing and allows you to interact with target market segments not only online but 

also offline. 
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The digital industry is constantly evolving and new types of interaction with 

the audience are emerging. Interaction with the audience is a key point in this 

direction. Now consumers shape the product the way they want to see it, now they 

have the opportunity to directly contact companies, express their views and to be 

heard. In turn, companies with even small budgets can provide information about 

their own products to potential consumers, but do not forget that one negative 

response can be critical affect sales. That is why digital marketing is now developing 

so rapidly in all its manifestations. Especially this noticeable on the example of the 

tourist market. In the field of tourism, digital marketing solves the following tasks: 

support image of the enterprise; support in launching a new service or tourist product 

on the market; increase recognizability; sales promotion. [1] 

Territorial marketing traditionally uses only a certain list of promotion tools, 

but with the development of digital technologies, there are opportunities to modernize 

them or create new ones [2]. 

Innovative means of promotion include the following tools: QR-codes, virtual 

3D tours and theater tours of the city. 

QR codes became very popular when they appeared, as they practically build a 

bridge between the Internet and offline. Someone walks down the street and sees a 

call-to-action code, whether it's a discount, some directions, or other details. They 

scan it with a smartphone and enjoy the information. The use of QR-codes occurs 

during the design of descriptions of historical and cultural sites, works of art and even 

near natural monuments. Today, matrix codes, the information in which can replace 

the guide's story, are already used on the streets of Ukraine in Sumy, Lviv, Kyiv and 

many museums. Instead of using their favorite search engines and viewing one result 

after another, people simply scan the code with a smartphone and get relevant 

information immediately [3]. 

Virtual 3D tours help everyone who has access to the Internet to visit different 

parts of the world. The most popular service is Google Maps, the site contains free 

tours of cities and museums around the world. By viewing 3D panoramas, a potential 
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tourist gets the opportunity to check the accuracy of the description of the tourist 

object. Virtual reality creates a sense of presence in the destination, away from the 

location of the consumer, and also provides opportunities for interactivity. Using VR, 

tourists can take a walk in the most unusual places on earth, which is similar to 

"teleportation", which allows you to interact more deeply than ever with a tourist 

destination. In addition, virtual tours are more informative than brochures, which 

causes more emotions in the participants and contributes to the acquisition of the tour 

[4]. 

Theater tours are the least common of the listed marketing tools. At the starting 

point of the show you get a set of headphones designed specifically for immersive 

shows. 3D surround sound technology provides the effect of full presence when 

traveling around the city. "Listening to the city" is the only project that implements 

this type of tour, it works in Sevastopol, Perm, Petrozavodsk and other cities in 

Russia. 

Particular attention should be paid to social networks. Social networking is 

currently the fastest growing sector in digital marketing. Most people now have at 

least 1 page on social networks and are regular users. Both for the promotion of a 

personal brand and for the formation and promotion of a brand in a certain territory, 

maintaining pages on social networks is an integral part of the marketing strategy. 

Such pages usually cover news, announcements of events or some important 

messages, because most of the subscribers of such pages are citizens. 

Digital technologies are an effective means of promoting the territory, the use 

of which will allow you to stand out among competitors. Digital marketing allows to 

join new technologies, opens new forms of work with people, provides an 

opportunity of constant interaction with the business partners, and also access to 

various information sources that as a whole influences development of the territory. 
The research was performed within the budget research: "Simulation modeling of 

influence's trajectory of behavioral attractors on macroeconomic stability: the role of transparency 

and public trust" (№ 0121U100469), 2021-2023. 
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Обгрунтовуючи фактори зміцнення конкурентоспроможності лісової 

галузі, слід визначити основні критерії, за якими можливо оцінити в динаміці 

виробничий і лісоресурсний потенціали та результати фінансово-господарської 

діяльності підприємств, які знаходяться в сфері підпорядкування Державного 

агенства лісових ресурсів України. Для цього нами запропоновано орієнтовний 

перелік факторів (показників) капіталізації, що впливають на підвищення 

(зниження) конкурентоспроможності, зокрема:  

- обсяг заготівлі та реалізації деревини;  

- протяжність побудованих лісових доріг та витрати на них;  

- протяжність та відповідна вартість лісових доріг, де проведено 

капітальний ремонт та реконструкцію;  

- придбання виробничого обладнання, автомобілів, приладів, машин, 

механізмів;  

- капітальне будівництво об’єктів лісогосподарського, екологічного та 

соціального призначення;  

- вирощування садивного матеріалу в розсадниках підприємств та 

понесені витрати; 

- створення і вирощування плантацій лісогосподарськими 

підприємствами та понесені витрати;  

- обсяги реалізації продукції, робіт та послуг в цілому. 
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Насамперед, слід відзначити, що основною передумовою підвищення 

сировинної конкурентоспроможності лісогосподарських комплексів є 

структура та якість переважаючих лісоутворюючих порід при умові 

оптимального їх вікового розподілу. Тобто, у випадку наявності в певному 

регіоні низькосортних та малоцінних лісових насаджень спостерігається 

збиткова діяльність лісогосподарських підприємств в аспекті заготівлі і 

відповідної реалізації круглих лісоматеріалів. І, навпаки, в регіонах, де 

поширені цінні високосортні насадження, лісова галузь представлена достатньо 

конкурентними суб'єктами господарювання, які можуть формувати значну 

частку місцевих бюджетів та відігравати ключову роль у забезпечення 

населення робочими місцями. 

Щонайперше, проаналізуємо такий показник як обсяг заготівлі та 

реалізації деревини в лісовому секторі економіки за 2016-2018 роки. У 2016 

році державними лісогосподарськими підприємствами було заготовлено 16,4 

млн. м3 деревини, а у 2018 році – 16,5 млн. м3, тобто відхилення становило 

лише 1%, що підтверджує існуючу в нашій країні регульованість заготівлі 

деревини через так звані обсяги розрахункових лісосік. В той же час в 

результаті зросту цін на лісоматеріали галузь отримала на 22% більше коштів 

від реалізації деревини, хоча об'єм реалізації практично не змінився. 

На сьогоднішній день вагомого значення набуває критерій рівня 

лісогосподарської та лісоохоронної інфраструктури, оскільки від якості 

останньої буде залежати величина фінансових та матеріальних витрат на 

здійснення лісогосподарських заходів, складування деревини та її перевезення з 

верхніх складів на нижні склади. Якщо у 2016 році протяжність побудованих 

лісових доріг підприємствами лісової галузі становила 247,1 км, то у 2018 році 

– 190,5 км (зменшилася на 22%). В той же час величина витрат на будівництво 

лісових доріг в 2016 році становила 61 млн грн, а в 2018 році  - 72,3 млн грн, що 

обумовлено інфляційними процесами в країні. Проведення капітального 

ремонту та реконструкції лісових доріг підприємствами галузі у 2016 році було 
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проведено на ділянках загальною протяжністю 39,9 км, а в 2018 році – 81,8 км, 

що характеризує позитивну динаміку. Витрати на проведення капітального 

ремонту та реконструкції лісових доріг складали для підприємств галузі в 2016 

році 5,7 млн грн, а в 2018 році – 11,7 млн грн, що по темпам росту 

співвідноситься з темпами росту протяжності відремонтованих робіт. 

Наступним показником капіталізації лісового господарства є процеси 

оновлення в ньому основних засобів, зокрема придбання виробничого 

обладнання, автомобілів, приладів, машин та механізмів. За період 2016-

2018рр. спостерігається в цілому висхідна тенденція у витратах державних 

лісогосподарських підприємств на придбання активної частини основних 

фондів. Зокрема у 2018 році порівняно з 2016 роком сума витрат на придбання 

виробничого обладнання, автомобілів, приладів, машин та механізмів 

збільшилася на 42,4 млн грн (13%), що не може бути підставою для достатньо 

ефективного переоснащення основних засобів, коефіцієнт зношення яких 

коливається в межах 65-75%.  

Важливою складовою нарощення матеріально-технічної бази 

лісогосподарських підприємств виступає капітальне будівництво різного роду 

об’єктів лісогосподарського, екологічного та соціального призначення. 

Зокрема, у 2018 році, порівняно з 2016 роком, у цілому капітальне будівництво 

на лісогосподарських підприємствах зменшилося на 7,5 млн грн (на 26%). 

Таким чином, обсяги капітального будівництва є незначними і не компенсують 

мінімально потребу лісогосподарських підприємств у введенні нових 

виробничих об’єктів та площ.  

Наступним показником капіталізації лісогосподарських підприємств, на 

наш погляд, є обсяги вирощування садивного матеріалу в розсадниках як 

передумови для лісорозведення (лісовідновлення) та додаткового напряму 

підприємницької діяльності. За період дослідження спостерігається висхідна 

тенденція.  У 2018 році порівняно з 2016 роком відбувся значний ріст обсягів 

вирощування розсадного матеріалу у розсадниках (збільшення на 18,5 млн. 
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штук або на 7%) при переважаючих темпах росту витрат на даний вид 

діяльності підприємств лісової галузі. За період дослідження спостерігається 

також позитивна тенденція в питанні створення і вирощування плантацій 

лісогосподарськими підприємствами. Якщо в 2016 році загальна площа 

створених і вирощування плантацій становила 739,8 га, то у 2018 році – 769,7 га 

(тобто приріст даного показника становив лише 4%). В той же час величина 

фінансових ресурсів на створення і вирощування плантацій стрімко зросла (на 

78%) і досягла рівня 5,7 млн. грн (в 2016 році – 3,2 млн. грн). 

Підсумовуючи представлений матеріал, відзначимо, що в цілому за 

наданими показниками спостерігається позитивна висхідна динаміка 

підвищення капіталізації лісового сектору економіки (окрім величини 

капітального будівництва об’єктів лісогосподарського, екологічного і 

соціального призначення та протяжності побудованих лісових доріг в 

натуральних одиницях), але для визначення загального рівня 

конкурентоспроможності слід впроваджувати додаткові відносні показники, 

особливо інтегрального характеру.  
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В сучасних умовах глобальних світових викликів, перевиробництва, 

кліматичних змін, забруднення навколишнього середовища економіка потребує 

змін та гнучких рішень. Циркулярна економіка базується на принципах 

якнайдовшого використання ресурсів у виробничому циклі, уникнення 

утворення відходів та спільного використання продуктів. Такий підхід дозволяє 

досягнути не тільки користі для екології, а й економічного зростання для 

підприємств.  

Актуальність переходу до циркулярної економіки підтверджується, а 

також у Новій промисловій стратегії для ЄС, затвердженій Європейською 

Комісією, а також у Стратегії економічного відновлення після COVID-19, 

створеній Фондом Еллен Мак-Артур [1,2].  

Для того, щоб концепція циркулярної економіки була цілісно 

впроваджена в діяльність організації, вона повинні закладатись у її 

корпоративну стратегію. Врахування принципів циркулярної економіки при 

формуванні стратегії підприємства повинно відбуватись у ході стратегічного 

планування. Процес стратегічного планування з врахуванням концепції 

циркулярної економіки наведений на рис. 1.  
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Рис. 1. Процес стратегічного планування з врахуванням концепції циркулярної економіки [3] 

Що стосується стратегічного аналізу в межах концепції циркулярної 

економіки, можна виділити такі основні можливості для організацій: 

- доступ до додаткових джерел фінансування, грантів, міжнародних 

програм; 

- зниження витрат на сировину; 

- залишення права власності на товар у випадку впровадження орендних 

послуг або платформ спільного використання; 

- створення конкурентної переваги на основі інноваційних 

технологічних рішень та покращення іміджу. 

Ключовими загрозами при впровадженні моделей циркулярної економіки 

є: 

- конкурентоспроможність лінійних бізнес-моделей; 

- відсутність чіткого правового регулювання у сфері циркулярної 

економіки; 

- високі початкові вкладення у циркулярні бізнес-моделі та тривалий 

термін окупності; 

- недостатність культури свідомого споживання [3]. 
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На основі аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища формуються 

стратегічні альтернативи. Залежно від особливостей діяльності організації, вона 

може підходити до імплементації принципів циркулярної економіки по-

різному. 

Наприклад, деякі організації ініціюють циркулярні проекти з метою 

досягнення «зеленого іміджу»; інші компанії мають на меті зменшення витрат 

на первинну сировину, деякі підприємства зосереджуються на економії 

споживанні енергії. Існують також організації, які утворились на засадах 

циркулярної економіки, створивши інноваційні ресурсоефективні продукти чи 

послуги [4].  

Наступний етап «визначення стратегії» передбачає створення 

довгострокового плану щодо розвитку конкурентної переваги в межах 

концепції циркулярної економіки та визначення набору цілей для реалізації 

обраної стратегії.  

Основним елементом визначення стратегії є бізнес-модель. 

У концепції циркулярної економіки виділяють п’ять основних бізнес-

моделей [5]: 

−  циркулярне постачання (вертикальна співпраця між організацією 

та постачальником щодо закупівлі вторинної сировини або повернення 

відпрацьованих матеріалів); 

−  платформи спільного використання та обмінні платформи 

(кооперація між користувачами та власниками певних ресурсів в межах їх 

спільного використання); 

−  «товар як послуга» (використання орендних або лізингових послуг 

з метою підвищення продуктивності ресурсів та залишення права власності на 

ресурси); 

−  відновлення ресурсів (переробка відходів, переробка продуктів або 

відпрацьованих матеріалів); 
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−  продовження циклу життя продукту (модульне проектування 

продуктів, ремонт, оновлення та перепродаж). 

Можна зробити висновок, що вибір стратегії управління підприємством в 

умовах циркулярної економіки базується на особливостях діяльності 

підприємства, орієнтації на економічний, екологічний або соціальний аспект, 

можливостях для впровадження певної циркулярної бізнес-моделі. Реалізація 

стратегії з врахуванням концепції циркулярної економіки вимагає принципових 

змін у способі ведення підприємницької діяльності, але ці зміни сприяють як 

економічному зростанню, так і позитивному соціальному та екологічному 

впливу організації. 
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Про економічний статус будь-якої країни можна судити за величиною 

капітального будівництва, тому галузь будівельних матеріалів використовують 

як показник інвестиційної активності. 

Промисловість будівельних матеріалів є важливою складовою економіки 

будь-якої країни. Ця галузь є основною матеріальною основою будівельної 

галузі та має значний вплив на темпи зростання інших галузей економіки та 

соціально-економічні умови всього суспільства. 

Промисловість будівельних матеріалів включає виробництво основних 

видів будівельних матеріалів - цементу, цегли та інших стінових матеріалів, 

бетону та бетонних конструкцій, азбестоцементних виробів, черепиці, бруківки, 

ізоляційних матеріалів, покрівельних матеріалів тощо. Промисловість 

будівельних матеріалів включає такі підгалузі: 

-Виробництво цементу; 

-Виробництво вапна, гіпсу та місцевих в’язких матеріалів та виробів з 

них; 

-Виробництво бетонних та збірних залізобетонних конструкцій та 

виробів;  

-Виробництво стінових матеріалів; 

 -Виробництво будівельної кераміки; 

 -Виробництво азбесту та азбестоцементних виробів;  

-Виробництво полімерних будівельних матеріалів; 

 -Виробництво м’яких покрівельних та водонепроникних матеріалів; 
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 -Використання природнього камню для виготовлення облицювальних 

матеріалів та виробів; 

 -Виробництво пористих заповнювачів; 

 -Виробництво теплоізоляційних матеріалів;  

-Виробництво неметалевих будівельних матеріалів;  

-Виробництво санітарно-технічних виробів; 

 -Виробництво систем опалення;  

-Виробництво скла;  

-Деревообробне виробництво; 

 -Виробництво лакофарбових матеріалів 

 За даними державної служби статистики України (Українські національні 

стандарти), в Україні налічується майже 9000 компаній, які займаються 

виробництвом будівельних матеріалів, більшість з яких зосереджені в Києві, 

Львові, Харкові, Донецьку, Сумській та Житомирській областях. Однак 

різноманітність та якість продукції вітчизняних виробників не завжди можуть 

задовольнити попит сучасного будівництва. [1] 

Як зазначає держстат, з січня по грудень 2019 року українські компанії 

виконали будівельних проектів на 136,3 млрд.грн. [1] 

За результатами звітного періоду індекс будівництва інженерної споруди 

становив 109%, а індекс будівництва - 99,9% (98,4% для житлових будинків та 

101,2% для нежитлових будинків). 

 Провідними будівельними роботами за регіонами є 

 Одеська область (15,3 млрд. грн), 

 Дніпропетровська область (13,5 млрд. грн),  

Харківська область (12,7 млрд. грн)  

та Київ (30,1 млрд. грн). 

 На обладнання для нового будівництва, реконструкції та технічного 

оновлення припадало 72,8% завершених будівельних проектів, капітального та 

поточного обслуговування відповідно - 18,6% та 8,6% відповідно. Український 
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ринок сучасних будівельних матеріалів характеризується наступними 

основними тенденціями. У порівнянні з 2018 роком 2019 рік збільшив випуск 

деяких вітчизняних виробів будівельної галузі: 

 - Граніт - Знижений на 85% (випуск 324800 тонн);  

-Цемент-збільшення на 110% (виробництво 95 900 тонн); 

 -Чавунна або сталева збірна конструкція- на 98% (випуск 429,7 тис.т);  

-Керамічна невогнетривка будівельна цегла-91% (випуск 17400 кубічних 

метрів); 

-Зниження вапна на 91% (виробництво 18 600 тонн); 

-Гіпсова суміш-104% (виробництво 5700 т); 

-Керамічна плитка та керамічна плитка - збільшення на 112% 

(виробництво 51 500 квадратних метрів); 

-Плоске скло, криволінійне, грановане, гравіроване, свердлене та 

емальоване або оброблене іншими способами, але не встановлене в каркасі чи 

каркасі-113% (виробництво 96 800 тонн);  

-Гранули, щебінь (гравій), сміття та порошок, галька, гравій зменшені на 

83% (виробництво 57 500 тонн).  

Одними з найкращих будівельних компаній в Україні є:  

-Kadorr Group-Одеса, з 2010 року здано 29 будинків у 29 мікрорайонах, а 

17 будинків у 17 мікрорайонах знаходяться в процесі здачі; 

-УКРБУД-Київ, з 2010 року введено в експлуатацію 25 житлових 

будинків, триває будівництво 22 житлових комплекси; 

-РІЕЛ-Львів, з 2010 року здано 19 будинків у 17 житлових кварталах, а 19 

будинків у 6 житлових кварталах перебувають на обробці; 

-Житлобуд-2-Харків.З 2010 року здано 19 будинків у 16 житлових 

кварталах, а 11 будинків у 8 житлових кварталах перебувають на обробці; 

-Вертикально-Івано-Франківськ, з 2010 року введено в експлуатацію 11 з 

3 житлових будинків. 
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-Надія – 4 будинки здано в 4 ЖК з 2010 року, 9 будинків в процесі в 8 

ЖК; 

-Добро-Буд – 2 будинки здано в 2 ЖК з 2010 року, 3 будинки в процесі в 3 

ЖК; 

-AzariaS Group – 1 будинок здано в 1 ЖК з 2010 року, немає будинків в 

процесі. [2,3] 

Як результат, обсяг будівництва в Україні у 2019 році зріс на 104,4% 

порівняно з 2018 роком загалом. Будівельні компанії намагаються будувати 

інноваційні та інвестиційні проекти з високоякісних матеріалів. Порівняно з 

2018 роком у 2019 році збільшився випуск вітчизняної промислової будівельної 

продукції. 

Підприємства з 7 регіонів країни (Київ, Одеса, Дніпропетровськ, Харків, 

Львів, Київ, Полтавська область) становили 69,0% від загального обсягу 

будівництва. 
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ 

 
Чернець В.С.,  

аспірант Університету «Україна» 

 
В лісогосподарській діяльності державних підприємств питання 

конкурентоспроможності набуває галузевих особливостей, які формують 

необхідність розробки концептуальної моделі забезпечення їх 

конкурентоздатності в короткостроковій та довгостроковій перспективах. І, 

щонайперше, слід визначити головні напрями для підвищення 

конкурентоспроможності вказаних суб’єктів господарювання на основі 

алгоритмів капіталізації їх активів. Для цього пропонуються наступні шляхи 

щодо впровадження [1]: 

- диверсифікація видів діяльності, зокрема, виробництво та реалізація 

різних видів твердого біологічного палива із заготівельних відходів та 

низькосортної деревини; використання земель лісогосподарського призначення 

для розвитку сільськогосподарського виробництва та функціонування 

оздоровчо-санаторних закладів (особливо в південних та південно-східних 

малосировинних областях країни);  

- запровадження угод приватно-державної співпраці щодо формування 

кластерів та інноваційних парків (інших позастатутних об'єднань) в 

лісозабезпечених регіонах, наприклад, по виробництву дерев'яної та меблевої 

продукції, товарів целюлозно-паперової та лісохімічної промисловості; 

- укладання угод з органами місцевого самоврядування щодо 

реконструкції паркових зон, утримання лісових насаджень вздовж річок та 

водойм тощо; 

 - спільне із представниками приватного лісопереробного сегменту 

(об’єднаними територіальними громадами або/та суб’єктами агропромислового 
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виробництва) лобіювання необхідних для розвитку галузі нормативно-

законодавчих актів та документів. 

Наведені шляхи підвищення капіталізації активів лісогосподарських 

підприємств обумовлюють вирішення основної проблеми в їх діяльності, а саме 

– забезпечення додатковими фінансовими ресурсами в результаті розширення 

сфери діяльності і відповідно частки на ринку. На основі запропонованих 

заходів можливо буде здійснювати процеси модернізації і оновлення основних 

засобів лісогосподарських підприємств, впровадження різноманітних  

продуктових та процесних інновацій, що в свою чергу обумовить зростання їх 

конкурентоспроможності в аспекті підвищення частки у внутрішньому 

валовому продукті регіону (країни). 

Враховуючи вищезазначене, назріла потреба у розробці концептуальної 

моделі забезпечення конкурентоспроможності лісогосподарських підприємств, 

авторське бачення якої представлено на рисунку 1. Запропонована модель 

основана на принципах атрибутивності (троїстості), що обумовлює її 

комплексність та повноцінність. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Модель забезпечення конкурентоспроможності лісогосподарських підприємств 
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Перший блок зазначеної концепції пов'язаний із прийняттям низки 

нормативно-законодавчих актів (правове забезпечення), серед яких, в першу 

чергу, зменшення подвійного оподаткування діяльності лісогосподарських 

підприємств, що включає оптимізацію величин справляння рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів та податку на землі 

лісогосподарського призначення, а також адекватне регулювання рівня 

відрахувань з прибутку підприємств у вигляді дивідендів.  

Крім того, законодавчого урегулювання потребує питання можливості 

отримання державної компенсації за банківські кредити та можливості 

використання заставних активів для їх отримання (в першу чергу, це круглі 

лісоматеріали та готова дерев'яна продукція суб’єктів господарювання). Це 

призведе до надходження на підприємства дешевих позикових коштів, що 

уможливить здійснення процесів оновлення та модернізації основних засобів та 

іншого обладнання для лісорозведення та лісозаготівлі. 

Необхідність законодавчих нормативів потребує процес запровадження в 

практику лісокористування різноманітних позастатутних об'єднань (кластерів, 

науково-виробничих технологічних парків) з центром навколо 

лісогосподарських підприємств, що можливо започаткувати на Поліссі та в 

Карпатському регіоні як бюджетоутворюючих суб’єктів господарювання для 

окремих територіальних громад. Такі об'єднання сприятимуть укрупненню 

фінансових ресурсів, можливості лобіювання інтересів всіх учасників, 

реалізацію капіталомістських проектів та в результаті отримання 

синергетичного ефекту від спільної діяльності [2-3]. 

Слід відзначити і відсутність законодавчого документу, який 

регламентував би анулювання ввізного мита на сучасне високотехнологічне 

деревообробне обладнання, що обмежує потенційну можливість збільшення 

обсягів виробництва продукції з високою часткою доданої вартості 

лісогосподарськими підприємствами. 



Сучасні виклики та аспекти інноваційного розвитку  
економічної науки і практики 
Економіка та управління підприємствами www.openscilab.org 

© Чернець В.С. 
52 

Другий блок концептуальної моделі забезпечення 

конкурентоспроможності лісогосподарських підприємств пов'язаний з 

необхідністю залучення інвестицій (інвестиційне забезпечення), що нині 

унеможливлює оновлення фізично спрацьованого та морально застарілого 

обладнання на лісогосподарських підприємств і тим самим забезпечувати 

високу якість їх готової продукції, конкурентоспроможної як на внутрішньому 

так і на зовнішному ринках. 

Серед причин, що обмежують цей процес, слід відзначити 

недорозвиненість вітчизняного фінансового ринку, який не дозволяє 

запровадити портфельне інвестування державних лісогогосподарських 

підприємств. Та, оскільки лісогосподарські підприємства є державними 

підприємствами, то, навпаки, для підвищення їх інвестиційної привабливості 

слід якнайшвидше впроваджувати механізм державних гарантій. Тим більше, 

лісогосподарські підприємства є інвестиційно привабливими, оскільки на 

основі постійного процесу оновлення лісовпорядчих матеріалів мають 

достовірну інформацію щодо наявності лісових ресурсів певної якості і в 

певних обсягах по всій території як на короткострокову, так і на довгострокову 

перспективи.  

Як вже неодноразово зазначалося, одним із обмежуючих факторів 

залучення інвестицій виступає відсутність можливості прямих довгострокових 

договорів між лісогосподарськими підприємствами та іноземними інвесторами 

щодо продажу останнім необробленої деревини при дотриманні вимог 

антимонопольного законодавства й забезпечення конкуренції на ринку 

лісопродукції.  

Наступним негативним фактором повноцінного інвестиційного 

забезпечення є відсутність інституціональних передумов для створення 

спільних підприємств з потужними суб’єктами деревообробного 

підприємництва. Різновидністю вирішення вказаної проблеми могло бути 

спрощення механізму використання процедури лізингу, що прискорило б 
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процеси оновлення та модернізації активної частини основних засобів на 

суб’єктах господарювання. 

Безсумнівно, при подальшому продовженні мораторію на експорт 

необробленої сировини з часом виникне потреба лісогосподарських 

підприємств в істотному збільшенні інвестицій в оновлення і модернізацію 

додаткових власних деревообробних потужностей, що обумовлено 

необхідністю своєчасної переробки тієї нереалізованої частини деревини, яка 

може псуватися при тривалому зберіганні на складах. Для цього необхідним є 

формування кластерів та інноваційних парків (інших позастатутних об'єднань) 

в лісозабезпечених регіонах, наприклад, по виробництву дерев'яної та меблевої 

продукції, товарів целюлозно-паперової та лісохімічної промисловості. 

Наприкінці слід зазначити, що оскільки інвестиційне забезпечення 

лісогосподарських підприємств в більшій частині залежить від наявності 

відповідного правового забезпечення, то прийняття вищезазначених 

нормативно-законодавчих актів (щодо преференцій в банківському 

кредитуванні, зменшення податкових навантажень та митних зборів, 

інституційному урегулюванню можливості об'єднань юридичних осіб, в тому 

числі і приватного сектору) сприятиме додатковому залученню фінансових 

ресурсів в лісову галузь. 

Третій блок концептуальної моделі забезпечення 

конкурентоспроможності лісогосподарських підприємств пов'язаний з 

необхідністю впровадження різноманітних інновацій (інноваційне 

забезпечення). 

Диверсифікація як найпотужніший інструмент і необхідний базис для 

впровадження інновацій повинна бути направлена на збільшення рівня доходів 

та прибутків лісогосподарських підприємств. Науковці розрізняють процесні та 

продуктові інновації, в тому числі і на підприємствах лісової галузі. Цей 

напрям може заключатися у налагодженні виробництва та реалізації твердих 

видів біологічного палива (шляхом створення енергетичних плантацій та 

використання порубочних рештків), розвитком затребуваних в регіоні 
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сільськогосподарських культур та функціонування оздоровчо-санаторних 

закладів (особливо на прибережних землях лісогосподарського призначення 

Чорного та Азовського морів) тощо. 

Наступним напрямом процесних інновацій в практиці лісокористування  

повинно стати укладання угод з органами місцевого самоврядування щодо 

реконструкції паркових зон, утримання лісових насаджень вздовж річок та 

водойм тощо, а також із суб’єктами агропромислового виробництва щодо 

догляду за існуючими та створення нових полезахисних лісосмуг як потужного 

фактора підвищення урожайності сільськогосподарських культур (особливо в 

південних регіонах країни, де розвинуте рослинництво). 

Останнім, третім напрямом інноваційного забезпечення (продуктові і 

процесні інновації) конкурентоспроможності лісогосподарських підприємств є 

закупівля сучасного лісопереробного обладнання для запровадження (іноді - 

розвитку) на них первинної та поглибленої переробки. Такий крок дозволить 

компенсувати втрати суб’єктам господарювання галузі, пов’язаним із 

припиненням експорту необробленої деревини та переходити на безвідходні 

виробництва (наприклад, фанери та ДВСП) або іншої продукції 

лісогосподарського комплексу. 
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The problem of its development is extremely important for the modern economy of 

Ukraine industries. Integration into the world economy puts researchers, economists, 

technologists, designers qualitatively new tasks. They are aimed at comprehensive 

study of issues related to the formation and functioning various market systems and 

entities, and to prioritize industries [1, p. 87]. 

Analyzing the state of Ukraine's economy, we can note the following: for last year, 

some sectors of the economy began to emerge from the crisis. Example, electricity 

consumption and production have practically returned to pre-crisis levels. 

The machine-building and metallurgical industries are gradually returning foreign 

orders to delivery of its products. Agriculture is gaining momentum every year 

development. Agriculture today is the most attractive investment sector economy, 

many domestic and foreign investors are willing to invest here. The mining industry 

also remains attractive for investors.  

In general, large international holdings with diversified ones are being created in 

metallurgy production and resource base. High transit potential provided by Ukraine 

its geographical location remains almost unrealized. 

In the book "Competition" Michael Porter, who is considered the founder of the 

cluster theory, emphasizes that a sustainable development strategy is the key to 

successful cluster development. 

According to Michael Porter, “clusters are an organizational form of consolidating 

efforts stakeholders who aim to achieve competitive advantage in the environment 
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formation of the post-industrial economy "[3]. A cluster is a sectoral, territorial and 

voluntary association of business structures that work closely with scientists 

(educational) institutions, public organizations and local authorities for the purpose 

increasing the competitiveness of own products and promoting economic 

development region [2].  

For business, a cluster is a real opportunity to provide competitiveness in the future, it 

is the creation of a long-term strategy enterprise development for 5 - 10 years.  

Clusters consist of enterprises specialized in a particular sector of the economy 

and localized geographically. Cluster success depends on civilized competition, 

equation for leaders, getting support from leaders, from the administrative resource of 

the region. To organize a cluster requires a high the degree of trust of the participants 

in relation to each other, as well as long-term horizontal economic process planning 

[3, p. 88]. 

Thus, it can be argued that Ukraine, given its desire to integrate with the world 

economic environment as a country with a competitive economy, it is necessary to: 

raise the educational level of the population; develop a network of higher education 

institutions and state scientific organizations; take advantage of geographical 

provisions, namely to use the transit potential effectively; develop and to approve at 

the state level the program of strategic development and the program of increase 

competitiveness of Ukraine and its regions on the basis of creating cluster structures. 
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Говорячи про олігархію, ми перш за все повинні усвідомити, що це не 

одиничне явище, а складова сучасної політичної системи України, в якій великі 

промислово-фінансові групи, які ми часто називаємо «кланами», шляхом 

зрощення з владою впливають на управління державою, з метою захисту своїх 

індивідуальних бізнес-інтересів. Така взаємодія, через лобіювання власних, а не 

державних інтересів, значно гальмує економічний розвиток держави. 

Сам термін «олігархія» походить з давньогрецької мови і в буквальному 

сенсі означає владу небагатьох. У нашому ж пострадянському суспільстві, 

визначення трохи інше, і означає воно так звану «тіньову» владу декількох 

промислових груп.  

           Під час переходу України від планової до ринкової економіки тогочасне 

керівництво не виявляло особливої зацікавленості в цьому, і намагалося значно 

гальмувати цей процес – це стало причиною падіння рівня життя населення, 

значному підвищенню рівню корупції і так званого «кумівства», зумовлення 

економічної кризи в 90-х роках. Це все стало вдалим підґрунтям для 
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проведення владних махінацій, які перш за все спричинили появу олігархів, 

зближення їх з владою. 

Основною причиною їх зародження була проведена владою приватизація 

державного майна, яка з першого погляду переслідувала легітимну мету: 

активізацію державних підприємств, які передавали у приватну власність 

фізичним особам. Але по факту, призвела вона до іншого: «капіталізації», 

тобто, збагачення підприємців, що мали зв’язки з радянською номенклатурою, 

або ж кримінальними колами – це було завуальованою метою тодішньої влади.  

Окрім приватизації, основу олігархії в той час становила правляча 

верхівка, тобто верхи радянської номенклатури. Які  

Приватизація проводилася методом так званої «сертифікації», тобто, 

роздачі майнових сертифікатів «ваучерів» кожному громадянину. Але 

внаслідок інфляції, передумовою якої була криза, «сертифікати» почали 

знецінюватись, і особливо підприємливі особи, почали їх скуповувати, 

зосереджуючи у своїх руках велику частину акцій того чи іншого підприємства. 

Ставши власниками і наростивши відповідний капітал олігархи починали 

підпорядковувати собі ЗМІ, для висвітлення їхньої діяльності у певному, 

потрібному їм вигляді. Окрім ЗМІ, олігархат почав йти у владу, або ж 

просувати туди своїх людей, як наслідком таких дій є поява численних схем з 

розкрадання держмайна і бюджету. Приклади таких схем: 

1. Рейдерське захоплення невеликих підприємств. 

2. Монополія на товари широкого вжитку. 

3. Тендери на державні закупівлі за завищеними цінами. 

4. Махінації з відшкодування ПДВ. 

5. Субсидії з державного бюджету галузям, підконтрольним олігархату. 

6. Мито на окремі види імпортних товарів. 

7. Обмеження щодо недопущення конкуренції. 

8. Пільгове державне кредитування щодо іноземних позик в інтересах 

окремих корпорацій. 
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           Наслідком такої діяльності перш за все є проблема корупції в країні, 

адже «кумівство» і хабарі – це основні методи впливу олігархів на владу. 

           Також за рахунок прийняття владою рішень, на користь олігархату, 

гальмується розвиток середнього класу. Перш за все це відбувається тому, що 

олігархи бояться конкуренції, а тому, будуть її знищувати ще на початкових 

етапах розвитку.  

           Отже, підсумувавши вище зазначене, можна зробити висновок, що 

основні недоліки сучасної української економічної системи, такі, як наявність 

корупції, недостатнє правове регулювання, монополізація деяких економічних 

секторів –  ідеальні умови для подальшого розвитку олігархічного бізнесу і все 

більшого його зрощення з владою. Це все водночас значно гальмує розвиток 

малого і середнього бізнесу, власники якого в основному формують середній 

клас, який є основою демократичного суспільства у розвинених державах. В 

Україні його частка, на жаль, становить близько 4-5%, в той час, як в державах 

ЄС близько 40%. 

           На нашу думку, процес викорінення олігархії з політичної системи нашої 

держави буде доволі складним процесом, але в той же час, без цього ми не 

можемо говорити про вдале і ефективне реформування України. 
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Анотація: У роботі розглянуто поняття «Податкове навантаження» його 

оптимального рівня для розвитку економіки країни. Рівень податкового 

навантаження в Україні оцінено як критерій дійової державної податкової 

політики та розкрито тенденції його впливу на розвиток економіки. 

Ключові слова: податки, податкова політика, податкове навантаження, 

податкові надходження, податкова система, валовий внутрішній продукт, 

оптимізація податкового навантаження, податкова система. 

Постановка проблеми. Податкова система є один із важливих елементів 

регулювання економічних і соціальних процесів у державі. Забезпечення 

механізму розподілу фінансових ресурсів між суб’єктами господарювання і 

державою є податки. Комплекс усіх податкових платежів на рівні підприємства, 

галузі, регіону та країни в цілому визначає рівень податкового навантаження, 

яке впливає на економічне зростання фінансового, економічного і соціального 

розвитку. Податкова система України на даному етапі не створила ефективного 

механізму функціонування який би забезпечував реалізацію фіскальної, 

регулюючої та стимулюючої функцій податків одночасно. Відсутність 

стабільної законодавчої та ефективної податкової політики не забезпечує рівня 

довіри суб’єктів підприємництва. Податкове навантаження впливає  більшою 

мірою на ухилення від сплати податків та тенденцію економіки.   
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання про податкове 

навантаження країни перебуває у центрі уваги багатьох науковців. Дослідження 

фундаментальних проблем становлення податкових систем зробили західні 

вчені, серед яких Р. Масгрейв, А. Пігу, А. Сміт, Дж. Стігліц. Питанням 

реформування податкової системи України та оптимізації податкового 

навантаження присвячено досить багато робіт вітчизняних науковців М. 

Бадида, Є. Белкіна, Д. Веремчук, Ю. Іванов, Н. Кремпова, А. Крисоватий, І. 

Майбуров, В. Мельник, Л. Олейнікова, В. Опарін, О. Покатаєва, В. 

Пушкарьова, В. Савченко, А. Соколовська, О. Тимченко, В. Федосов, Н. 

Фролова, Д. Харко, І. Шевчук та ін. 

Понадусім,не зважаючи на чисельні напрацювання науковцями 

невирішених раніше частин загальної проблеми, результат  аналізу 

ефективності податкового навантаження вимагає подальшого вирішення цієї 

проблеми.  

Метою статті є з’ясування теоретичних аспектів визначення податкового 

навантаження, оцінці рівня податкового навантаження як критерію 

ефективності податкової політики держави та наданні пропозицій щодо його 

зниження. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  Піч час розвитку сучасної 

України виникають проблеми, які потрібно вирішувати. Однією з таких 

характерних проблем є регулювання та оптимізація податкового навантаження, 

адже саме податкове навантаження повинно бути основним критерієм 

ефективності системи оподаткування країни. Недосконалість виважених, 

спланованих та прогнозованих рішень в оподаткуванні суб’єктів 

підприємницької діяльності та ефективної податкової політики негативно 

вплинуло на розвиток національної економіки та призвело до збільшення 

тіньового сектору, корупції та недостатнього рівня довіри з боку населення.  

Слабкість механізму адміністрування податків, уздовж нововведення,  

призводить до збільшення податкового навантаження на суб’єктів 
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господарювання, громадян та суспільство в цілому. Сповільнення темпу  росту 

валового внутрішнього продукту, зменшення  економічної активності та 

переміщення капіталу за кордон сприяє саме високий рівень податкового 

навантаження.  З тієї ж підстави бюджети усіх рівнів недоотримують кошти та 

не можуть фінансувати програми економічного і соціального розвитку. 

Є думки провідних фахівців[1, с.85], що відносний показник нарахованих 

і сплачених податків до відповідної бази оподаткування визначає ефективність 

окремих податків та податкової системи у цілому. Але це не загальноприйняте 

трактування поняття «податкове навантаження», а лише його близьке 

тлумачення. 

Таблиця 1. 

Підходи до визначення поняття «податкове навантаження» 
Автор Визначення 

О. Годованець Т. Маршалок податкове навантаження є показником 
ефективності рівня втручання держави через 

податки в діяльність платників [1, с. 85]. 

А. Соколовська податкове навантаження − це ефект впливу 
податків на економіку загалом та окремих її 

платників, пов’язаний із економічними 
обмеженнями, що виникають у результаті 
сплати податків і відволікання коштів від 

інших можливих напрямів їх використання [2, 
с. 5]. 

О. Фрадинський Податковий тягар як узагальнений показник, 
який характеризує величину податкових 

вилучень на макрорівні (держави) або 
мікрорівні (господарюючого суб’єкта) [3, с. 

80]. 

 

Поняття «податкове навантаження» разом з іншими категоріями науки 

про податки утворює сукупність тверджень, що призводить до термінології 

оподаткування, яке увібрало в себе механізм створення границь  оподаткування 

в державній економіці. Значення  податкового навантаження повинне мати 

фундаментальну стійкість, а до його чинників відносять:  
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− рівень соціально-економічного розвитку економіки країни та рівень 

життя населення; 

− розвиток ринкової економіки та масштаби державного 

регулювання;  

− вектори розподілу державних доходів; 

− зовнішня й внутрішня політика країни;  

− соціально-культурні традиції населення, рівень розвитку податкової 

структури.  

Основна  частина   податкового навантаження складається з системи 

соціально-економічних відносин, які виникають між державою і платниками 

податків шляхом  розподілу та перерозподілу частки ВВП.  

Гранична точка податкового навантаження знаходиться в    

оподаткуванні. В ній досягається баланс між врахуванням інтересів платників 

податків  й заохочення  суспільства до розвитку держави щодо досягнення 

максимального  наповнення бюджету. Основним наслідком податкової 

політики держави є податкове  навантаження з якісною характеристикою 

системи оподаткування. 

 
Рис 1. - Рівні реалізації податкового навантаження 
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Податкове навантаження здійснюється регулюванням розмірів 

податкових ставок, збільшенням та зменшенням обсягів податкових пільг для 

певних суб’єктів господарювання. А. Лаффер, завдяки проведеним 

дослідженням, розробив концепцію, спрямовану на зменшення навантаження 

на суб’єктів оподаткування. Його досліди підтверджують, що держава 

зобов’язана завжди проводити помірковану політику податкового тиску для 

забезпечення стабільних надходжень, а зростання надходжень до бюджету має 

здійснюватися шляхом збільшення платників податків та розширення 

податкової бази.  

Методика обчислення рівня податкового навантаження є досить 

суперечною. Вона неодноразово розглядалася вітчизняними економістами і є 

підґрунтям для існування великої кількості різноманітних поглядів щодо 

розрахунку податкового навантаження. В окремих наукових працях 

вимірником податкового навантаження є самі податкові ставки, частка чистих 

податків у валовому внутрішньому продукті (що охоплює податки на продукти, 

виробництво та імпорт), рівень податків у розрахунку на одного зайнятого та на 

душу населення, частка податків у виторгу від реалізації продукції, обсяг 

чистих податків, показаний у національних рахунках, де, окрім податків на 

продукти, виробництво та імпорт, враховуються податки на дохід і майно, а 

також податки на заробітну плату. [4, с.109] 

Послідовність визначення податкового навантаження:  

− аналіз чинного законодавства щодо суб’єктів та об’єктів 

оподаткування та їх систематизація;  

− аналіз та класифікація податків із визначенням їх платників;  

− класифікація суми сплачених податків за суб’єктами 

оподаткування; 

− аналіз та визначення загальної суми податкових платежів, що 

сплачуються різними суб’єктами оподаткування; 
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− аналіз і визначення рівня податкового навантаження на 

економіку[6, с.115]. 

Перш ніж визначити показники податкового навантаження, доцільно 

здійснити оцінку впливу загального обсягу податкових надходжень на основні 

макроекономічні показники розвитку, тобто їх фіскальну ефективність.  

Досліджуючи ці показники, варто відзначити, що протягом 2016–2020 рр. 

спостерігається в абсолютному вираженні стрімке збільшення  ВВП з 2034430 

млрд.грн до 3675728 млрд. грн.; доходи зведеного бюджету збільшились з 

782748,5 млрд.грн до 1289779,8 млрд. грн.; величина податкових надходжень 

зросла з 650781,7 млрд.грн до 1070321,8 млрд. грн. (рис. 2). Такі тенденції 

зазвичай можна оцінювати як позитивні результати, втім їх ефективність 

потрібно характеризувати через фіскальний прояв та через окреслення різних 

періодів економічного розвитку суспільства. Щодо темпів приросту даних 

показників, то у 2020 р. спостерігається зменшення: ВВП – на 3,9%, доходів 

Зведеного бюджету – на 6,7 %, податкових надходжень – на 6,2 % (рис. 2) 

 
Рис. 2 - Динаміка ВВП, доходів Зведеного бюджету та податкових надходжень 

 у 2017–2020рр. 

Звернувши увагу на економічний розвиток структурованого об’єкту у 

макроекономічному масштабі податкове навантаження відображає 

ефективність податкової політики, а саме, кількісно вимірює сукупний вплив 
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податкових платежів на джерела їхньої сплати. У міжнародній практиці цей 

показник визначається як відношення фактичних податкових надходжень у 

зведений бюджет держави до обсягу валового внутрішнього продукту. За 

цим методом визначатимемо рівень податкового навантаження в Україні, 

використовуючи дані таблиці 2. Результати розрахунку наведено в таблиці 3 

                                                                                                              Таблиця 2 

Основні макроекономічні показники 
Показники 2016 2017 2018 2019 2020 

Податкове 
надходження, 
млрд.грн 

650781,7 828158,8 986348,5 1070321,8 1136687,2 

Доходи 
Зведеного 
бюджету, 
млрд.грн 

782748,5 1016788,3 1184278,1 1289779,8 1376661,6 

ВВП млрд.грн 2034430 2445587 3083409 3675728 3818456 

 

Чіткої тенденції щодо рівня податкового навантаження в Україні за 

аналізований період немає. До 2019 р. рівень податкового навантаження зростає 

незначними темпами, після – спадає в загальному на 1,5%. 

Динаміка рівня податкового навантаження подано на рис. 3. 

 
Рис. 3-Динаміка зміни загального рівня податкового навантаження в Україні  

за 2016–2020 рр. 

    З рис.3 можна  побачити, що податкове навантаження на вітчизняну 

економіку зменшилось з прийняттям Податкового кодексу до 28,7%. 
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Соціально-економічні умови розвитку та елементи державного управління є 

саме тими ключовими чинниками, що визначають оптимальний рівень 

податкового навантаження, а також, безумовно, ефективність використання 

податкових надходжень в процесі розподілу та перерозподілу ВВП та рівень 

задоволеності потреб населення. 

Номінальний рівень податкового навантаження в Україні не більший ніж 

у США, Канаді, Великобританії та Німеччині, проте реальне податкове 

навантаження, яке враховує ще й віддачу податкової системи, тобто рівень 

задоволення потреб платників за рахунок податків, є значно більшим. Так, у 

порівнянні, наприклад, із соціально орієнтованою Швецією, де величина 

податкового тягаря становить близько 56% ВВП, в Україні рівень податкового 

навантаження є значно меншим в межах 38–27%[13, с.283]. 

У різних країнах  податкове навантаження пояснюються властивостями 

соціального та економічного розвитку, фінансової політики та механізмом 

побудови податкової системи. Відповідно, податкове навантаження дійсно 

може бути високим. Заперечний вплив на економічно-соціальний розвиток 

країни здійснюється внаслідок тінізації економіки, недосконалого механізму 

справляння податків, зборів та інших обов’язкових платежів, неефективних 

податкових пільг, низького рівня податкової культури та податкової 

дисципліни суб’єктів господарювання. Необхідним завданням для оптимізація 

податкового навантаження є: 

− Зменшення податкового навантаження на суб'єкти оподаткування 

завдяки поступовому зниженню податкових ставок та розширення баз їх 

оподаткування. Зростання надходжень до бюджету має здійснюватися за 

рахунок збільшення платників податків та розширення податкової бази.  

− Збільшення податкової бази доцільно проводити із значної 

кількості ефективних податків.  
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− Покращення системи податкового адміністрування податків та 

зборів, забезпечення її прозорості. 

− Помірне зниження і рівномірність розподілу податкового 

навантаження між платниками залежно від виду діяльності.  

− Вдосконалення систем податкового контролю, які запобігали б 

ухиленню платниками сплати податкових платежів.  

− Зменшення та ефективне використання податкових пільг, які дуже 

часто лобіюють інтереси зацікавлених осіб. Зниження загальної кількості 

податкових пільг сприятиме формуванню справедливої податкової системи.  

− Створення умов для активізації інвестиційних та інноваційних 

процесів у пріоритетних галузях економіки[14, с.107].  

Таблиця 3 

Показники податкового навантаження в Україні 
Показники  

2016 2017 2018 2019 2020 
Рівень бюджетного 
податкового навантаження, 
% 

27,3 28,6 28,0 27,0 27,1 

Податок на додану вартість, 
млрд. грн. 

235,527 313,904 374,503 378,293 400,647 

Податок на доходи фізичних 
осіб, млрд. грн 

138,781 185,696 229,901 275,459 295,107 

Податок на прибуток 
підприємств, млрд. грн. 

602,232 733,968 106,182 117,317 118,472 

Податкове навантаження з 
ПДВ, % 

9,9 10,5 10,5 9,5 9,6 

Податкове навантаження з 
ПДФО, % 

5,8 6,2 6,4 6.9 7,0 

Податкове навантаження з 
ППП, % 

2,5 2,5 3,0 3,0 2,8 

Власні надходження 
пенсійного фонду, млрд. грн 

109,968 161,981 352,2 5063,2 5413,9 

Податкове навантаження на 
працю, % 

10,8 9,8 9,9 10,9 11,1 

Рівень загального 
податкового навантаження, 
% 

38,1 38,4 37,6 37,8 38,2 
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Збільшення кількості інвестицій у господарську діяльність підприємств 

розширить масштаби їх діяльності та доходи суб'єктів господарювання. 

Зростання доходів призведе до збільшення ВВП і зменшення податкового 

навантаження. 

Висновки: Судячи з проведеного дослідження можна стверджувати, що 

аналіз діючої системи оподаткування в Україні, показав її слабкість та 

протиріччя. Ділової активність суб´єктів господарювання зменшилось, 

недостатні та нестабільні податкові надходження до бюджетів, ускладнення 

процесу гармонізації податкових відносин між платниками податків та 

державою, недотримання податкового законодавства все це наслідки 

надмірного податкового навантаження. 

Таким чином показник результативності податкової політики держави, 

знижується. Важливим значенням є подолання невідповідної для України 

ситуації є зниження рівня  податкового навантаження на вітчизняних суб´єктів 

підприємництва. Це слугуватиме позитивним поштовхом в усіх сферах 

державного управління, підвищенню платоспроможного попиту, покращенню 

інвестиційного клімату, збільшенню масштабів діяльності та доходів платників 

податків, що, в свою чергу, слугуватиме до збільшення ВВП та розширення 

податкової бази. Реформуючи податкову систему України, необхідно 

враховувати особливості оподаткування зарубіжних країн, поступового 

зменшення ставки ЄСВ та спрощення механізму адміністрування податків в 

цілому, а також зниження рівня податкового навантаження за рахунок 

удосконалення в сфері розподілу та перерозподілу ВВП. 
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Міжнародна торгівля - це форма функціонування світового ринку, під 

яким розуміється система обміну товарами й послугами на міжнародному рівні.  

Під міжнародними економічними відносинами ми розуміємо складний 

комплекс виробничих, торговельних, фінансових, науково-технічних, валютно-

кредитних зв’язків між країнами, який дає можливість більш ефективного 

використання ресурсів та збільшення обсягу товарів і послуг у світі. До 

найбільш значущих форм міжнародних економічних відносин ми відносимо 

такі: міжнародний рух капіталів, міжнародна торгівля, обмін у сфері науки і 

техніки, міжнародна міграція робочої сили, а також міжнародні валютно-

кредитні відносини.  

Історично первинною формою міжнародних економічних відносин є саме 

світова торгівля. Міжнародні економічні відносини обслуговують взаємодію 

національних економік, які входять у світове господарство, і таким чином 

забезпечують його цілісність.  

Предметом міжнародної торгівлі виступають різноманітні товари та 

послуги, а її суб’єкти функціонують у різних країнах. Ними можуть виступати 

держави, юридичні та фізичні особи, міждержавні та міжнародні організації. На 

даний час, активна участь країни у світовій торгівлі надає їй значних переваг, 

зокрема, дозволяє ефективніше використовувати наявні в країні ресурси, 

долучатися до світових досягнень науки й техніки, у більш стислі терміни 

здійснювати структурну перебудову своєї економіки, а також повніше і 

різноманітніше задовольняти потреби населення[1].  
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Система міжнародних економічних відносин формується на основі 

інтернаціоналізації продуктивних сил, а інтернаціоналізація продуктивних сил 

виникає внаслідок міжнародного поділу праці. Різні країни мають різні 

економічні ресурси. Тому вони мають різні передумови розвитку для різних 

галузей. Такі умови призвели до виникнення міжнародного поділу праці, який 

передбачає спеціалізацію окремих країн на випуску продукції на основі 

місцевих умов та можливостей. До цих умов належать: дешеві природні 

ресурси, спеціалізовані виробничі потужності та трудові ресурси, науково-

технологічний фундамент, зручна транспортна мережа тощо. Країни, що беруть 

участь у міжнародному поділі продуктів обміну роботою, використовують 

відповідні товари, які дешевші за товари місцевого виробництва. Отже, 

міжнародний поділ праці полягає у підвищенні ефективності виробництва, 

економії затрат праці та раціональному розподілі продуктивності праці. 

Сьогодні жодна країна світу не може забезпечити економічно вигідне 

виробництво всієї номенклатури продукції. Досвід багатьох країн показує, що 

найефективнішою є концентрація зусиль на створенні спеціалізованих галузей 

виробництва, органічно вписаних у систему міжнародного поділу праці.  

Саме тому сучасні міжнародні економічні відносини досить швидко 

розвиваються, трансформуються та змінюють свої географічні пріоритети і 

дедалі частіше мають характеристики єдиної системи, де окремі форми не 

тільки взаємозалежні, але й взаємообумовлені. 

За сучасних умов лише активно розвиваючи міжнародне торговельне 

співробітництво, країни можуть досягти рівня розвинених країн, забезпечити 

гідний рівень життя та мати можливість скористатися перевагами науково-

технічного прогресу. 
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В економічній теорії термін «економічний процес» не має однозначного 

визначення. Процес  - 1) послідовна зміна явищ, станів у розвитку чого-небудь; 

2) сукупність послідовних дій для досягнення будь-якої мети, результату [1]. В 

контексті теми дослідження економічні процеси – це процеси взаємин людей з 

природою та друг з другом в рамках виготовлення продуктів (матеріальних 

благ, послуг). Економічні процеси охоплюють процеси виробництва, розподілу, 

обміну та споживання продуктів, а також відносини між суб’єктами 

економічної діяльності.  

У класичному типі ринкової економіки, тобто в економіці вільної 

конкуренції, економічний процес здійснюється у формі ринку. Основною 

формою економічних відносин, налагодженням економічної системи та 

механізмом відтворення є ринок-поле обміну продуктами як товарами. На 

цьому етапі держава не втручається в економічний виробничий процес та 

економічні відносини між основним корпусом ринкових відносин. 

Треба наголосити на тому, що у вільно конкурентній ринковій економіці 

роль цінового механізму, тобто закону вартості, на рівні ринку праці різна. По 

суті, ринок праці є ринком недосконалої конкуренції, і він асиметричний. 

Домінуючим становищем на ринку праці є підприємець як власник засобів 

виробництва. Це часто стає основою для встановлення ціни на робочу силу 

нижче її собівартості та спотворює умови розвитку революційного робітничого 
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руху, діяльності профспілок та виникнення робітників та Комуністичної партії. 

Слід також зазначити, що низька ціна робочої сили об'єктивно призвела до 

руйнування відтворення якості праці та розвитку трудового потенціалу. 

Наприкінці ХІХ ст. Трудові відносини стали об’єктом державного 

регулювання: трудове законодавство стало самостійним юридичним відділом, 

легалізувалась діяльність профспілок, а такі питання, як тривалість робочих 

днів та відпусток, вирішувались законом.  

З розвитком промислових корпорацій і перетворенням їх в первинну 

структурну ланку економіки втручання держави в регулювання економічних 

процесів поширилося. Антимонопольне регулювання стало невід’ємною рисою 

функціонування та розвитку економіки. Як стала система державне 

регулювання склалося вже після ІІ світової війни під дією як внутрішніх 

причин, так і зовнішніх факторів, серед яких –формування світової системи 

соціалізму, криза світової системи колоніалізму, її розпад та утворення молодих 

незалежних держав.  

Державне регулювання економіки (ДРЕ) представляє собою систему 

механізмів, норм, законів адміністративного і економічного характеру, 

націлених на досягнення в країні соціальної стабільності, злагоди і 

економічного зростання. ДРЕ має об’єктивний характер. Ним знімаються 

гальма в розвитку продуктивних сил, забезпечується реалізація принципів 

соціальної держави. Державне регулювання економіки відображає процес 

перетворення держави в елемент базису, становлення держави в якості суб’єкта 

економічних, ринкових відносин. ДРЕ в своїй сутності представляє собою 

систему відносин перш за все між бюрократією, підприємцями і носіями 

трудового потенціалу.  

Сьогодні існує достатньо широка палітра форм ДРЕ. Найбільш 

значущими формами є державна власність, державне підприємництво, 

податково-бюджетне регулювання, грошово-кредитна політика, прогнозування, 

програмування та планування.  
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Складним питанням ДРЕ є перш за все питання меж. На думку О.Є. 

Новікова, питання про раціональні межи втручання держави в економіку можна 

визначити в такому положенні: держава має пом’якшувати негативні наслідки 

дії ринкового механізму, а при нагоді – їх усувати [3]. Дійсно, в контексті 

соціально-економічної диференціації товаровиробників держава завдяки різним 

заходам може ефективно пом’якшувати негативні наслідки ринкової організації 

виробництва.  

Носієм державних функцій є бюрократія. Досвід різних країн показує, що 

при прийнятті рішень вона може керуватися суспільними інтересами, власними 

інтересами (інтересами певних підгруп бюрократії) та різними пропорціями 

інтересів, включаючи власні інтереси та суспільні інтереси. Напрям збільшення 

бюрократії на вирішення проблем, що відображають суспільні інтереси та 

інтереси національного соціально-економічного розвитку, пов'язаний з 

інституціоналізацією ДРЕ, бюрократією та її діяльністю.  

На сучасному етапі ринкової трансформації економіки перед українським 

суспільством стоїть завдання перепроектування інституту бюрократії за 

законами демократичних суспільств, підпорядкування діяльності бюрократії 

інтересам соціально-економічного прогресу країни, соціуму.  
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Сьогодні стає очевидним, що сучасну економіку не можна розглядати 

виключно з позицій економічних відносин її суб’єктів, а дані взаємовідносини 

мають доповнюватися впливом інституційних факторів. Дослідження наявних 

підходів щодо методичних основ оцінки впливу інституційного середовища на 

функціонування економіки свідчить про наявність великої кількості підходів та 

груп факторів, які розроблені та сформовані провідними міжнародними 

організаціями.  

Сучасні дослідники питань впливу інституційного середовища на 

розвиток економічних систем в своїх роботах, як правило, відштовхуються від 

економіко-математичних моделей, які дозволяють визначити вплив 

інституційних факторів на темпи економічного зростання.  

Загалом, інституційне середовище є важливим фактором забезпечення 

розвитку не лише економіки загалом, а й окремих її галузей та має враховувати 

специфічні особливості кожної з них. Важливим є те, що дане середовище 

формує стійкі моделі поведінки галузевих суб’єктів, у межах яких проводиться 

виробничо-господарська діяльність. Підтвердження даних припущень 

простежується у працях інших науковців. Так, М. В. Головко вважає, що: 

«Результативність управління будь-якою сферою національної економіки 
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напряму залежить від якості сформованого інституційного середовища, його 

адекватності щодо рівня розвитку соціально-економічних і виробничих 

відносин у суспільстві» [1].  

Окрім того, інституційні фактори формують обмеження та стимули, які 

спонукають галузеві суб’єкти підвищувати свою ефективність, і як наслідок, 

забезпечують загальний розвиток економіки та суспільства.  

Таким чином, на основі сучасних досліджень можемо узагальнити 

наступні основні функції, які виконує інституційне середовище.  

1. Оптимізація використання ресурсів – інститути об’єднують 

індивідуальні можливості і ресурси для збільшення суспільного продукту 

способами, які можуть надати економічним агентам додаткові можливості 

ефективного використання ресурсів.  

2. Забезпечення дотримання загальних правил – у випадках, коли 

індивідуальна поведінка не призводить до ефективного результату, інститути 

можуть сприяти раціональнішому використанню ресурсів за рахунок 

зменшення кількості можливих варіантів вибору для складних соціально-

економічних систем.  

3. Перерозподіл ресурсів – інститути можуть бути використані для 

трансформації розподілу ресурсів із забезпеченням ефекту відмінного від 

ринкового.  

4. Агрегування інформації та переваг – надання або споживання товарів і 

послуг з комплексними характеристиками. В тому числі тих переваг, отримання 

яких є ускладненим при використанні звичайних ринкових механізмів. У цих 

випадках інститути створюються з метою агрегування інформації для вибору 

найбільш ефективного варіанта використання ресурсів.  

5. Розподіл ризиків і зменшення невизначеності – інститути можуть 

істотно впливати на розподіл ризиків. Тобто, інститути формують 

інфраструктуру для проведення транзакцій, що допомагає знизити рівень 
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невизначеності і дозволяє складним соціально-економічним системам 

зменшити вплив негативних тенденцій на свою діяльність.  

Таким чином, за допомогою представлених функцій інституційне 

середовище впливає на технічну, координаційну і розподільчу ефективність 

економічної системи. Тому, неузгоджені і постійно мінливі правила в 

інституційному середовищі знижують економічну ефективність внаслідок: 

зміни структури інвестиційних пріоритетів; обмеження доступу до необхідних 

ресурсів; сповільнення прийняття рішень, росту рівня невизначеності та 

зниження оперативної гнучкості складних економічних систем.  
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1. Головко М. В. К вопросу об эффективности институциональной среды 

малого предпринимательства [Електронний ресурс] / М. В. Головко. - Режим 

доступу : http://www.erce.ru/internet-magazine/magazine/28/404.  

http://www.erce.ru/internet-magazine/magazine/28/404


Сучасні виклики та аспекти інноваційного розвитку  
економічної науки і практики 

www.openscilab.org  Менеджмент. Маркетинг 

© Гончаренко А.В.   
79 

МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ 

Гончаренко А.В.  

СПЕЦИФІКА ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНИХ КАМПАНІЙ 

ТУРИСТИЧНИМИ АГЕНЦІЯМИ УКРАЇНИ 

 

Гончаренко Антоніна Владиславівна 

студентка Національного університету  

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

 

Туристичний ринок складно уявити без реклами. Проте, реклама 

туристичного продукту має ряд особливостей, які визначаються специфікою 

туристичних послуг. Туристичні послуги, на відміну від традиційних товарів, 

не мають постійних властивостей, таких як якість, смак, корисність, тому 

вимагають пріоритетного розвитку таких функцій реклами, як інформування і 

пропаганда. В туристичній рекламі практично неможливо застосувати 

порівняння, яке широко використовується у рекламних роликах інших 

продуктів.  

Специфіка туристичних послуг диктує необхідність застосування 

візуальних наочних засобів, які повніше висвітлюють об’єкт туристичного 

інтересу. Реклама в туризмі, яка обіцяє споживачам певні вигоди і переваги над 

пропозиціями конкурентів, перш за все економічного характеру, найкраще 

досягає своєї мети. Завдяки рекламі потенційний споживач має повірити, що 

саме дана фірма зекономить йому гроші і дозволить отримати найбільше 

задоволення від туристичних послуг. Якісна і професійно виконана реклама 

надає подвійний ефект. З однієї сторони вона допомагає туристичним 

підприємствам освоювати нові ринки збуту, розширяти обсяги продажів, з 

іншої – збільшувати власний прибуток [3].  
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Дослідження ринку туристичних послуг показало, що тільки 30% 

туристичних компаній активно просувають себе на ринку. Близько 45% 

туристичних агенцій проводять рекламні кампанії  тільки перед літнім і 

зимовим сезоном, а майже третина взагалі не займається просуванням своєї 

компанії. 

Як правило, великі підприємства мають чітку рекламну стратегію, що 

позитивно впливає на ефективність реклами і дозволяє бути стабільними на 

ринку. На даних підприємствах управлінням рекламною діяльністю займається 

власний маркетолог або відділ маркетингу, або ж спеціалісти з маркетингового 

агентства. 

Стратегічне планування реклами на цих підприємствах здійснюється 

постійно, формування рекламного бюджету проводиться, виходячи з 

маркетингових цілей, а також, як відсоток від прибутку. Підприємства даної 

групи, практично весь час визначають канали, якими користуються споживачі, 

при пошуку інформації та реклами туристичних фірм або послуг.  

При виборі каналів комунікації використовується декілька рекламо носіїв, 

що збільшує ефект реклами. Під час проведення рекламних кампаній 

використовуються усі ефективні медіа носії, виходячи з задач, що поставлені в 

певний часовий період. При цьому постійно відслідковується ефективність 

рекламних кампаній, контроль ведеться на трьох рівнях: стратегічному, 

тактичному та оперативному. 

На середніх підприємствах посада маркетолога чи відділ маркетингу 

відсутній. Найчастіше, у штаті є 1-2 працівники, які відповідають за рекламну 

діяльність і в обов'язки яких входить розробка плану рекламної компанії, ідей і 

макетів рекламних оголошень, підтримка зв'язків з партнерами. 

Такі підприємства використовують для донесення інформації про 

компанію та свої послуги 1-2 канали комунікації. Синергічний ефект при цьому 

відсутній. Медіа планування здійснюється виходячи з попереднього досвіду. 
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Стратегічне планування рекламної діяльності на цих підприємствах 

здійснюється періодично, в період росту споживчого попиту. Більшість таких 

підприємств формує бюджет на рекламу залишковим методом або формують 

бюджет методом паритету з конкурентами. 

Малі ж підприємства в своїй рекламній діяльності часто користуються 

залишковими методами формування рекламних бюджетів або витрати на 

рекламу визначають довільно. Плануванням та розробкою рекламних кампаній 

займаються керівники фірм, іноді залучаючи до роботи менеджерів з продажу. 

Підприємства не визначають пріоритетних каналів комунікації, не 

проводять маркетингові дослідження при формуванні медіа планів та написанні 

рекламних звернень, тому вони є більш схильними до значного падіння 

ефективності рекламних кампаній. 

Керівники невеликих туристичних фірм вважають, що найкраща реклама 

– це хороша робота, налагоджені зв'язки з клієнтами і «сарафанне радіо». 

Сьогодні цих позицій дотримуються практично всі керівники, оскільки 

наявність гарної репутації та позитивного корпоративного іміджу підвищує 

конкурентоспроможність комерційної організації на ринку, привертає 

споживачів і партнерів, прискорює продажі і збільшує їх обсяг.  Завдання малих 

підприємств – утримувати постійних клієнтів хорошим, якісним сервісом.  

Наразі, відбувається спад попиту, масове падіння доходів населення та, 

відповідно, зниження купівельної спроможності, що призвело до значного 

зменшення кількості потенційних клієнтів. Внаслідок цього пропозиція 

перевищила попит і відбувся спад ефективності рекламних кампаній від 30% до 

250%.  

На ринку туристичних послуг України існує така проблема як демпінг 

цін. Адже, для утримання попиту на послугу одним з вирішальних факторів, 

особливо для менш заможного споживача, стає ціна на послугу. Тому у своїх 

рекламних кампаніях туристичні агенції часто використовують цей прийом та 

наголошують на нижчій ціні, ніж в інших агенціях. Таким чином, низька ціна 
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нівелює не ефективні рекламні кампанії і на фоні підвищеного споживання 

послуги робить рекламну кампанію псевдо-ефективною.  

Туристичні підприємства, що використовували в управлінні рекламною 

діяльністю стратегічне планування, маркетингові дослідження та контроль, в 

період падіння попиту на послугу, опинилися в більш сприятливій позиції. Ці 

підприємства не витрачали кошти на неефективні медіа носії, спрямовували 

звернення на цільові аудиторії, що дозволило в період спаду попиту, стримати 

падіння доходів. Ефективність рекламних кампаній таких підприємств впала до 

30%, що пов’язано з падінням купівельної спроможності клієнтів. 

Варто зазначити, що більшість туристичних підприємств взагалі не 

відслідковують та не оцінюють ефективність проведених рекламних кампаній, 

окремих каналів та засобів. Цей аспект є однією з найбільших проблем 

туристичних агенцій в рекламній діяльності [1]. 

У своїх рекламних кампаніях туристичні агенції використовують такі 

рекламні засоби, як друкована реклама, реклама в пресі, зовнішня реклама, 

реклама на радіо, рекламні сувеніри, інтернет-реклама, Social Media Marketing. 

Був проведений порівняльний аналіз вищенаведених засобів, результати якого 

наведені у табл. 1. 
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Таблиця 1 Порівняльний аналіз рекламних засобів [2] 
Засіб Переваги Недоліки 

1 2 3 
Реклама в 

пресі 
1. Оперативність 
2. Широке охоплення ринку 
3. Невисока вартість 
4. Гнучкість 

1. Короткочасність існування 
2. Незначна аудиторія «вторинного» 
читача 
3. Низька якість відтворення 

Друкована 
реклама 

1. Невисока вартість 
2. Можливість великого 
тиражування  
3. Гнучкість 

1. Короткочасне використання 
2. Необхідність залучення великої 
кількості спеціалістів для створення 
реклами 

Аудіореклама 1. Можливість як забезпечити 
широке охоплення, так і 
направити звернення до 
конкретної цільової аудиторії 
2. Вплив на почуття та настрій 
людей 
3. Відносна дешевизна 
4. Оперативність 

1. Швидкоплинність рекламного 
звернення 
2. Низький ступінь залучення уваги 

Телевізійна 
реклама 

1. Забезпечення широкої імідж-
реклами 
2. Наочність 
3. Значний вплив на емоційний 
стан 
4. Цілеспрямований вплив 
5. Високий ступінь залучення 
уваги 

1. Висока вартість 
2. Низька селективність аудиторії 
3. Швидкоплинність 
4. Перевантаженість іншою рекламою 

Рекламні 
сувеніри 

1. Безпосередній контакт з 
клієнтами 
2. Селективність 
3. Оцінка реакції на рекламу 

1. Другорядний характер 
2. Непередбачуваність результату 

Зовнішня 
реклама 

1. Широке охоплення аудиторії 
2. Гнучкість 

1. Невисока селективність 
2. Обмеження передачі інформації  

Реклама в 
Інтернеті 

1. Зворотній зв’язок з аудиторією 
2. Невисока вартість 
3. Селективність аудиторії 
4. Широке охоплення 
5.Високий рівень творчого 
підходу 

1. Велика кількість конкурентних 
пропозицій 
2. Нетривалий вплив 

Social media 
marketing 

1. «Формування громадської 
думки» 
2. Зворотній зв’язок 
3. Точне потрапляння в цільову 
аудиторію 

1. Висока конкурентність за 
контентом, що публікується 
 

 

Під час кризи у всіх медіа-носіях обсяг реклами почав падати. І тільки 

реклама в Інтернеті та Social Media Marketing продовжує набирати обертів. По-
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перше, реклама тут відносно дешева. По-друге, Інтернет дозволяє охопити 

будь-яку цільову аудиторію.  

Є кілька напрямів, за якими підприємства просувають себе в Інтернеті:  

залучення потенційних туристів на сайт;  

поширення інформації про курорти, туристські регіони, готелі, курорти;  

створення сприятливої і позитивної думки про компанію;  

реклама конкретних турів та вигідних пропозицій з закликом до 

бронювання. 

Реклама в Інтернеті. Інтернет – величезний  за масштабами рекламний 

простір. Він надає туристському підприємству широкі можливості орієнтувати 

свої рекламні звернення на різні цільові аудиторії. Більш того, однією з 

основних переваг Інтернету є зворотний зв’язок зі споживачами рекламної 

інформації, який дозволяє змінювати стратегію рекламної кампанії під час її 

проведення, що веде до збільшення ефективності використання рекламного 

бюджету. 

При дослідженні реклами туристичних агенцій України виявлено, що 

найчастіше використовуються такі інструменти інтернет-реклами: 

інтернет-сайт, який сам по собі вже є рекламою компанії. Ефективними є 

сайти тих компаній, які наповнюють його якісним змістом, професійно 

оформлюють та здійснюють технічну підтримку; 

банерна реклама – графічне зображення статичного або динамічного 

характеру. Це традиційне друковане модульне оголошення. У більшості 

випадків банер має гіперпосилання на сайт компанії, приваблюючи 

потенційних клієнтів; 

реклама в результатах пошуку дозволяє знаходити інформацію в 

Інтернеті за ключовими словами. Відповідно, можливе розміщення реклами в 

результатах пошуку. Це може бути банерна або текстова реклама, як окрема від 

знайденої інформації, так і включена в результати пошуку. Даний вид реклами 

досить ефективний, адже націлений на зацікавлену аудиторію; 
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контекстна реклама – дуже ефективний і перспективний вид інтернет-

реклами, при якому реклама розміщується в тематичному контексті, 

забезпечуючи тим самим влучне попадання в цільову аудиторію [2].   

Активно використовують турагенції і Social Media Marketing. Наприклад: 

чат-боти – це не просто спосіб зекономити на менеджерах чи працівниках 

колл-центрів. Вони здатні збирати та аналізувати інформацію про клієнтів 

заради підвищення якості обслуговування, приймати платежі та відповідати на 

типові питання.  

тимчасовий контент – ще один актуальний формат реклами. Це Stories в 

Instagram та Facebook. Його специфіка полягає в тому, що по закінченні доби 

контент зникає. Це робить інформацію цінною та дає привід слідкувати за нею. 

нативна реклама – це те, що більшістю потенційних клієнтів навіть не 

сприймається як реклама взагалі. Вона органічно вписується в функціонал, 

стиль та тематику і виглядає просто як корисний контент, яким хочеться 

поділитися з іншими.  

Співвідношення рекламних засобів, використовуваних туристичними 

агенціями України наведено на рис.1. 

          
Рис.1 Розподіл рекламних засобів у рекламних кампаніях туристичних 

агенцій 
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Туристичні агенції використовують кілька рекламних засобів при 

проведенні рекламних кампаній, проте, лише 20% підприємств визначають 

джерела комунікації, з яких споживачі отримують інформацію про туристичні 

послуги.  Таке нехтування зменшує ефективність рекламних кампаній і не 

дозволяє, туристичним підприємствам потрапити у поле зору потенційних 

клієнтів. Нехтування визначенням пріоритетних каналів веде до незнання 

реальних рейтингів медіа-носія та відкидання його як неефективного.  

Позитивні динаміки росту прибутків на таких фірмах пояснюються 

загальними позитивними тенденціями росту ринку туристичних послуг, 

великим попитом та купівельною спроможністю. Проте, при настанні світової 

економічної кризи та різкому зменшенні попиту і падінні купівельної 

спроможності, у таких підприємств спостерігаються інтенсивні темпи падіння 

рівня доходів. Відсутність у 80% тактичного контролю вказує на явище 

«реклама заради реклами». Рекламні звернення таких фірм є безідейними та 

часто зводяться до банального повідомлення виду діяльності та контактів 

підприємства.  Відповідно, ефективність таких звернень є нижчою ніж в 

опонентів. 

Нехтування більшістю туристичних підприємств іміджевою рекламою, 

або зверненні до неї, як до панацеї, лише в період спаду споживчого попиту, не 

дозволяє досліджуваним підприємствам розраховувати на сегмент 

«забезпечених» клієнтів, для яких імідж фірми часто є вирішальним фактором 

при прийнятті рішення про покупку послуги чи туристичного продукту [1]. 

Отже, дослідження ринку туристичних послуг показало, що тільки 30% 

туристичних компаній здійснюють активне просування. Цей процес, а також 

види рекламних засобів відрізняються, в залежності від розміру підприємства. 

Серед усіх інструментів реклами, на даний момент найбільш ефективними є 

Інтернет та Social Media Marketing. Саме ці інструменти переважають в 

рекламних кампаніях туристичних підприємств. 
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Актуальність проблеми обумовлена тенденцією пришвидшення темпів 

науково-технологічного розвитку ринку. Даний фактор впливає на структуру 

ринкового середовища і додає додаткових перепон на шляху формування 

бізнесу. На початкових етапах необхідно здійснювати розробку системи 

довгострокових цілей, в розрізі яких буде здійснено розгляд та прогнозування 

змін зовнішнього середовища, співставлення потенціалу майбутнього або 

наявного бізнесу  з якими надає підґрунтя для економічних розрахунків 

доцільності. 

          В процесі розгляду проблематики даної  теми були розглянуті наукові 

праці наступних вчених Акулич М.В.[1], Ф.Котлер[2], Карпова С.В.[3]. 

Відзначено, що інноваційний маркетинг являє собою діяльність із 

використанням нових ідей та підходів щодо товарів та технологій, які 

спрямовані на максимальне задоволення запитів та потреб цільової аудиторії 

підприємства. 

          Метою даної роботи є висвітлення головних аспектів функціонування 

елементів напрямку інноваційного маркетингу та їх вплив на діяльність 

компаній. Інноваційним елементом в маркетинговій діяльності визначається 

використання нових методів та інструментів в процесі створення та 

розповсюдження товару. З філософської точки зору, інноваційний маркетинг 

пропонує ідеологічне підґрунтя для подальшої комерційної діяльності, що 

орієнтує підприємство на впровадження нових технологій задля підвищення 
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рівня конкурентоспроможності на вітчизняному ринку. Аналітичний процес 

інноваційного маркетингу включає етапи пошуку ідей, щодо створення нових 

товарів, що принесуть підприємству найбільшу економічну вигоду та 

задовольнятимуть існуючий попит у повній мірі. 

          Основним рушійним інструментом даного напрямку маркетингової 

діяльності є готовність керівництва компанії до впровадження новітніх 

технологій та реалізації інноваційного проекту, задля досягнення інноваційної 

мети. На початкових етапах такий підхід формує монополію навколо діяльності 

компанії та забезпечує їй лідерство на ринку у певному сегментів. Основними 

цілями інноваційного маркетингу є не тільки стимулювати попит. А й 

висвітлення конкурентних переваг компанії та розширення сфер впливу.  

          Інноваційний маркетинг впроваджується не тільки в момент. Коли на 

ринку існує вже горовий товар, а й застосовується на етах маркетингового 

дослідження, в процесі планування товарної і асортиментної політики, в збуті 

та розподілі, просуванні, ціноутворенні та маркетинговому-менеджменті.  

          Висновок. Процес впровадження та використання інноваційного 

маркетингу на всіх етапах управління та розвитку бізнесу, відкриває перед 

компанією можливості для масштабування потужностей бізнесу, розширення 

частки ринку та пошуку нових партнерів, що можуть стати потенціальними 

інвесторами. З даним впровадженням маркетингової діяльності формується 

новий та сучасний портрет компанії в очах цільової аудиторії, що може 

зміцнити позиції на ринку та підвищити рівень пізнаванності та лояльності до 

бренду. Оптимізується процес оперативного реагування на зміни на ринку, що 

формує комплексний підхід до впровадження маркетингових розробок. 
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Самостійна організація діяльності є надзвичайно актуальною темою для 

суспільства, оскільки людина завжди відчуває певні виклики, як то Пандемія 

Covd-19 або тотальна автоматизація процесів господарської діяльності, тому 

варто розуміти потребу у самостійній організації діяльності, а також 

забезпечити доступ громадянам до цього процесу. 

На сьогоднішній день важливою ознакою сучасного розвитку 

демократичного суспільства для громадян є можливість використовувати 

інструменти впливу на державні органи влади [4, 5], а також різноманітні 

структури та інституції на рівні країни, регіону або міста проживання 

громадянина.  

Отже на макроекономічному рівні для громадянина мають бути створені 

необхідні умови для розвитку, у разі коли ці умови не може держава 

забезпечити громадськість проявляє активність та самостійно береться 

організовувати забезпечення власних суспільних потреб, створюючи певні 

інститути та структури. Даний аспект являє собою вищий прояв 

демократичного розвитку суспільства. 

У випадках високо розвинених суспільств з високим рівнем соціальної 

відповідальності спостерігається значний рівень самоорганізації, коли 

громадські об’єднання не чекають на створення умов, а самостійно ініціюють 

запити та відповідним чином здійснюють організацію вирішення актуальних 

проблем. Першочерговими стають питання виявлення переліку потреб 
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найбільша кількість яких є незадоволеною у суспільстві, а також вироблення 

дієвих механізмів щодо вирішення означених потреб громадян певної території. 

Варто зазначити, що не кожен громадянин країни зайнятий вирішенням 

певних соціальних питань. Зазначимо, що за статистикою лідерські якості 

відповідно до історичних теорій лідерства [3] та інші прояви громадянської 

відповідальності не мають тотального розповсюдження на усіх членів 

суспільства, а ними володіє лише певна кількість людей, якості котрих не 

завжди у суспільстві формується потреба проявляти. 

Проте вирішуючи певні питання людина задовольняє два моменти: по-

перше, вирішує існуючу проблему безпосередньо, а по-друге, задовольняє 

власну індивідуальну потребу вирішення складних завдань, вирішення яких 

приносить задоволення у наслідок безпосередньої можливості знаходитись у 

моменті вирішення проблеми, так званому потоці.  

За даними досліджень концепції стану потоку [2, с. 370] виявлено, що зі 

складними завданнями, що потребують вагомих навичок, люди на багато 

частіше стикаються безпосередньо у професійній діяльності 54 %, ніж 

відпочиваючи та розважаючись – 18 %. Клів Чіксентміхай пояснює [1], що 

багатьом видам професійної діяльності характерні такі типи цілей та структура 

зворотного зв’язку, що можуть дозволити людині на робочому місці пережити 

стан потоку – тобто явища, яке пов’язане с більш високим рівнем суб’єктивного 

добробуту. 

Отже на мікро рівні суб’єкта господарювання та особистісному рівні 

самоорганізація діяльності громадянина має значну рушійну силу та може бути 

використана певним чином керівництвом та самостійно людиною за власних 

потреб. Так, серед науковців самоорганізація визначається як одна з лідерських 

якостей [4, с. 10]. Наприклад, у дослідженнях Шихненко Д. В. доведено, що 

лідерство є фундаментом не тільки розвитку громадянина, а також виступає 

основою для подальшого реформування інституту державної служби та 

формування ефективної системи демократичного врядування.  
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Розглядаючи різноманітні аспекти самоорганізації людини керівнику 

варто враховувати структурні аспекти діяльності громадян, які полягають 

у тому, що на державному рівні громадяни, що має активну громадську 

позицію та бажання висловлювати думки суспільства та вирішувати виникаючі 

проблеми, може бути корисна та належним чином організувати процеси 

упорядкування діяльності. Проте варто пам’ятати, що людина перш за все 

зайнята задоволенням власних потреб, тож варто завжди мати на увазі які 

мотиви спричиняють дію, які стереотипи має громадянин, що за установки 

рухають його до дії та інше. Перелік факторів, які опосередковано здійснюють 

вплив на процеси самоорганізації громадянина у контексті соціально-

психологічних ознак можуть бути доповнені та розширені, що є метою 

подальших досліджень. 
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Стратегічний та інноваційний підхід smart-спеціалізації для економічного 

розвитку країн та регіонів активно поширюється протягом останніх років. 

Україна не є виключенням у цьому питанні та також поступово впроваджує 

розумну спеціалізацію. Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України Олександр Романішин, у рамках міжнародної 

конференції «Смарт спеціалізація: діалог для трансформації регіону», що 

відбулася 30 листопада 2020 року, зауважує на основних складнощах 

впровадження нового підходу: відсутності механізму цільового фінансування 

проектів регіонального розвитку, що спрямовані на розвиток галузей smart-

спеціалізації; недостатності методологічної бази, якою мають керуватися 

регіони під час визначення інноваційного потенціалу; необхідності 

забезпечення на державному рівні координації процесу впровадження smart-

спеціалізації [1]. Незважаючи на затверджені 21 регіональні стратегії розвитку, 

що були розроблені на засадах цього підходу, виникає необхідність у 

подальшому дослідженні інноваційного та економічного потенціалу регіонів 

задля досягнення максимальної ефективності та корисності для всіх його 

суб’єктів. Київщина як регіон, у якому знаходиться столиця України, є 

надзвичайно великим та потужним центром країни, тому перспективи 

покращення його smart-спеціалізації наразі є актуальним питанням. Основними 
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завданнями роботи було дослідити реалізацію smart-спеціалізації у Київській 

області, виокремити її основні напрямки та сформувати перелік перспектив для 

подальшого впровадження. 

Перш за все, варто зазначити, що урядом була розроблена стратегія 

розвитку Київської області на 2021-2027 роки, у рамках якої було проведені 

наступні заходи: кількісний картографічний аналіз економічного та 

інноваційного потенціалу Київської області на засадах смарт-спеціалізації за 

методикою Спільного дослідницького центру Європейського Союзу (JRC); 

якісний аналіз для визначення смарт-спеціалізації області, який включав 

опитування підприємств, наукових установ та вищих навчальних закладів щодо 

оцінки сучасного стану та потенціалу розвитку підприємств, опрацювання 

даних заповнених ними анкет, та проведення зустрічі зацікавлених суб′єктів 

регіонального розвитку для обговорення підходів з впровадження smart-

спеціалізації у Київській області за участю представників наукових установ, 

громадських організацій та бізнесу; дослідження потенційних сфер смарт-

реалізації регіону Інститутом економіки та прогнозування НАН України [2, с. 

6]. 

Відповідно до вищезазначеної стратегії, на засадах smart-спеціалізації 

розглядається ціль, що полягає у стимулюванні інноваційної економіки 

Київщини через призму низки довгострокових рішень, що впливатимуть на 

регіональний розвиток та підвищуватимуть його конкурентоспроможність. 

Інноваційний потенціал регіону є основою для здійснення фундаментальних і 

прикладних наукових досліджень, проектно-конструкторських і технологічних 

робіт, які сприяють вирішенню наукових, науково-технічних, соціально-

економічних та екологічних проблем на державному, регіональному та 

галузевому рівнях [3]. Питома вага підприємств, що впроваджували інновації у 

Київській області у 2019 році, складає 11,9% (для порівняння у 2015 р. – 13%) 

[4]. Таких підприємств у регіоні налічується всього 41, з яких лише 7 

впроваджували нову для ринку продукцію, а інші – вдосконалювали вже 
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існуючу, що свідчить про низький рівень інноваційності області [5, с. 85]. 

Центральною проблемою для побудови цілісної інноваційної системи постає 

відсутність достатньої кількості об’єктів науково-дослідницької 

інфраструктури, правильно налагоджених взаємозв’язків між наукою, ринком 

та владою. Наприклад, кількість організацій, які здійснювали наукові 

дослідження та розробки у 2019 році – лише 28 одиниць, що є критично малим 

показником [5, с. 13].  

Недостатньою є й економічна активність інноваційних підприємств 

регіону. За статистичною інформацією, обсяг реалізованої інноваційної 

промислової продукції (товарів, послуг) у Київській області в 2019 році склав 

990485,5 тис. грн., або 0,9% до загального обсягу реалізованої промислової 

продукції (товарів, послуг) [5, с. 93].  

Перспективами покращення ситуації є модернізація вже існуючих та 

створення нових наукових, високотехнологічних та інноваційних підприємств 

зі створенням, як наслідок, нових робочих місць. Важливим є також збільшення 

обсягів витрат на нові дослідження та зріст як і внутрішніх, так і зовнішніх 

інвестицій задля активізації інноваційної діяльності. 

Особлива увага в контексті smart-спеціалізації регіонів приділяється 

трудовим ресурсам, адже саме людина є генератором інноваційних ідей та 

проектів. Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і 

розробок, також має тенденцію до зниження: у 2019 р. – 1724 осіб або 2,18% від 

загальної кількості по Україні (для порівняння у 2018 р. – 1798 осіб, а у 2017 р. 

– 1805 осіб). З них було залучено 885 магістрів (спеціалістів), що складає 2,26% 

від загальної кількості по країні та 342 докторів філософії (кандидатів наук), що 

складає 2,02% від загальної кількості по Україні у 2019 році [5, с. 17]. 

Збільшення залучення нових освітян до науково-інноваційної діяльності є 

одним із важливих факторів покращення ситуації на регіональному рівні. 

Найбільша частка працівників у 2019 році, задіяних у виконанні НДР, 

припадає на сільськогосподарські науки – 908 осіб або 52,67% від загальної 
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кількості працівників по Київській області, а найменша – на медичні науки 

(лише 2 особи або 0,12%) [5, с. 19]. Перспективами розумної спеціалізації 

регіону в ракурсі трудових ресурсів є покращення якості умов роботи, 

збільшення заробітної плати задля нарощування кадрового потенціалу області, 

стимулювання винахідницької та інноваційної діяльності через підтримку 

співробітництва між школами, вищими навчальними закладами та бізнесом 

тощо. 

Отже, підсумовуючи усе вищезазначене, можна зробити висновок про те, 

що smart-спеціалізація Київської області, відповідно до ухваленої державою 

Стратегії розвитку на 2021-2027 роки, буде проводитися у напрямах 

стимулювання економіки та високотехнологічного підприємництва, створення 

єдиної інноваційної системи, активізації наукової діяльності в секторах smart-

спеціалізації, розвитку та нарощування людського капіталу задля зростання 

чисельності кадрового персоналу, залученого до інноваційної економічної 

діяльності. Зазначені перспективи можуть бути реалізовані через механізми 

стимулювання підприємницької діяльності, регіональних кооперацій та 

державно-приватного партнерства, активізацію участі представників спільнот у 

розробці обласних проектів та регіональних програм, покращенню комунікації 

між усіма суб’єктами громадянського суспільства та держави, моніторинг і 

аналіз вже існуючих заходів smart-спеціалізації на предмет їхньої ефективності. 
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