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Тищенко О. П. Інклюзивний розвиток національної економіки України: передумови та домінанти формування 
стратегії управління

Мета статті полягає у виявленні та аналізі наявних інклюзивних диспропорцій у розвитку національної економіки України через призму положень 
концепції інклюзивного зростання, а також у визначенні та обґрунтуванні пріоритетних напрямів державної економічної політики та приклад-
них інструментів впливу держави на забезпечення впровадження моделі економічного розвитку на засадах інклюзивності. За результатами до-
слідження встановлено суттєві розбіжності між базовими теоретичними положеннями концепції інклюзивного зростання та наявними секто-
ральними та територіальними дисбалансами (інклюзивними диспропорціями) в розвитку національної економіки України. Зокрема, показано про-
відну роль агропромислового сектора в розвитку національної економіки країни в останні роки (частка у створюваній валовій доданій вартості,  
в експорті продукції, у кількості зайнятих), але, водночас, його відставання від інших видів економічної діяльності та від рівня мешканців у місь-
ких поселеннях за такими критеріями інклюзивності, як рівень оплати праці, обсяг сукупних грошових доходів домогосподарств, забезпеченість 
базовими соціальними послугами.  Визначено пріоритети державної стратегії подолання інклюзивних диспропорцій в українській економіці та за-
пропоновано інструментарій забезпечення практичної реалізації принципів концепції інклюзивного зростання, зокрема в агропродовольчому сек-
торі національної економіки України. Подальші дослідження за означеною проблематикою доцільно зосередити на обґрунтуванні можливостей 
імплементації у вітчизняну практику кращого світового досвіду щодо формування стратегії інклюзивного розвитку національної економіки та 
деталізації, з урахуванням внутрішньокраїнових особливостей, конкретних інструментів організаційно-правового та фінансово-економічного 
характеру щодо управління її реалізацією.
Ключові слова: інклюзивний розвиток, інклюзивні диспропорції, концепція інклюзивного зростання, національна економіка, стратегія управління 
інклюзивним розвитком національної економіки.
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Тищенко А. П. Инклюзивное развитие национальной экономики 
Украины: предпосылки и доминанты формирования стратегии 

управления
Цель статьи заключается в выявлении и анализе имеющихся инклю-
зивных диспропорций в развитии национальной экономики Украины 
через призму положений концепции инклюзивного роста, а также 
в определении и обосновании приоритетных направлений государ-
ственной экономической политики и прикладных инструментов вли-
яния государства на обеспечение внедрения модели экономического 
развития на основе инклюзивности. В результате исследования 
установлены существенные расхождения между базовыми теорети-
ческими положениями концепции инклюзивного роста и имеющимися 
секторальными и территориальными дисбалансами (инклюзивны-
ми диспропорциями) в развитии национальной экономики Украины. 
В частности, показана ведущая роль агропромышленного сектора  
в развитии национальной экономики страны в последние годы (доля в 
создаваемой валовой добавленной стоимости, в экспорте продукции, 
в общей численности занятых), но, в то же время, его отставание 
от других видов экономической деятельности и от уровня жителей 
в городах по таким критериям инклюзивности, как уровень оплаты 
труда, объем совокупных денежных доходов домохозяйств, обеспе-
ченность базовыми социальными услугами. Определены приоритеты 
государственной стратегии преодоления инклюзивных диспропорций 
в украинской экономике и предложен инструментарий обеспечения 
практической реализации принципов концепции инклюзивного роста, 
в частности в агропродовольственном секторе национальной эконо-
мики Украины. Дальнейшие исследования по обозначенной проблема-
тике целесообразно сосредоточить на обосновании возможностей 
имплементации в отечественную практику лучшего мирового опыта 
по формированию стратегии инклюзивного развития национальной 
экономики и детализации, с учетом внутригосударственных особен-
ностей, конкретных инструментов организационно-правового и фи-
нансово-экономического характера по управлению её реализацией.

UDC 338.2
JEL: E60; E66

Tyshchenko O. P. The Inclusive Development of Ukraine’s National 
Economy: Prerequisites and Dominants of Formation  

of a Management Strategy
The article is aimed at identifying and analyzing the existing inclusive imbal-
ances in the development of Ukraine’s national economy through the prism 
of provisions of the conception of inclusive growth, as well as identifying and 
substantiating the priority directions of the State economic policy and applied 
instruments of influence on the part of the State to ensure implementation 
of the model of economic development based on inclusiveness. The research 
determined significant discrepancies between the basic theoretical provisions 
of the concept of inclusive growth and the existing sectoral and territorial 
imbalances (inclusive disparities) in the development of national economy 
of Ukraine. In particular, the leading role of the agro-industrial sector in the 
development of the country’s national economy in recent years (share in 
gross value added, in exports of products, in the total number of employed) is 
demonstrated, at the same time, it still lags behind other economic activities 
and from the level of residents in cities according to such criteria of inclusive-
ness as the level of pay, amount of total household cash income, provision 
of basic social services. Priorities of the State strategy to overcome inclusive 
imbalances in the Ukrainian economy are defined and an instrumentarium 
to ensure the practical implementation of principles of the concept of inclu-
sive growth, in particular in agro-food sector of Ukraine’s national economy 
is proposed. Further researches on the indicated problematics should be fo-
cused on substantiating the possibilities of implementing the best world ex-
perience into the domestic practice on formation of an inclusive strategy for 
development of the national economy and detailing, in view of the internal 
features, specific tools of the organizational, legal and financial-economic 
nature to manage its implementation.
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Характер і темпи економічного розвитку Украї-
ни останніми роками обумовлюються впли-
вом двох визначальних взаємопов’язаних і, 

певною мірою, суперечливих процесів – глобалізації 
та регіоналізації. За цих умов особливої актуальності 
набуває проблема вибору оптимальної моделі роз-
витку, яка здатна забезпечити не тільки високі тем-
пи макроекономічного зростання, а й справедливий 
розподіл створених благ, зменшення нерівності та 
підвищення рівня життя громадян незалежно від міс-
ця проживання та сфери діяльності всередині країни. 

Найбільш повно зазначеній меті, за своїм зміс-
том та базовими принципами, відповідає концепція 
інклюзивного зростання, яка останнім часом набуває 
все більшої популярності як серед учених-теоретиків, 
так і серед спеціалістів-практиків.

Проблематика розвитку економіки на засадах 
інклюзивності достатньо активно досліджується на-
уковцями з різних країн. Зокрема, сутність концепції 
інклюзивного зростання, її базові принципи та специ-
фічні особливості, що потребують урахування на рів-
ні окремих держав, останніми роками ґрунтовно роз-
глянули у своїх працях такі вчені: R. Ranieri, A. R. Ra- 
mos (2013), E. Mazur-Wierzbicka (2015), Z. Darvas, 
G. B. Wolf (2016), W. Kosiedowski (2016), R. Lupton, 
A. Rafferty, C. Hughes (2016), A. Green, E. Kispeter,  
P. Sissons, F. Froy (2017), N. Lee (2019), R. Statham,  
R. Gunson (2019) та багато інших [1–8].

У прикладному аспекті варто відмітити підхо-
ди фахівців відомих міжнародних інституцій (ООН, 
МВФ, ОЕСР) щодо вимірювання та оцінки рівня «ін-
клюзивності» економічного розвитку. Кожен з підхо-
дів ґрунтується на певній сукупності показників, що 
їх пропонується використовувати для розрахунків 
(детально зміст і аналіз зазначених методик викла-
дено у [9; 10]). Значну увагу питанням інклюзивно-
го зростання та розвитку, а також методології його 
оцінки приділено на Всесвітньому економічному фо-
румі (ВЕФ) у 2017 р. [11]. А у 2018 р. у матеріалах ВЕФ 
опубліковано результати оцінки економічного розви-
тку більш як 100 країн світу, що здійснено на основі 
індексу інклюзивного розвитку (Inclusive Development 
Index) [12].

Перші кроки також зроблено в напрямі вико-
ристання положень концепції інклюзивного зрос-
тання в практичній діяльності при визначенні стра-

тегічних пріоритетів державної політики щодо регу-
лювання економічного розвитку в окремих країнах 
у найближчому майбутньому. Зокрема, в Стратегії 
економічного зростання «Європа 2020» визначено 
три ключові пріоритети розвитку європейського кон-
тиненту – розумне зростання (розвиток економіки на 
основі знань та інновацій), стале зростання (ефектив-
не використання ресурсів, екологічність та конку-
рентоспроможність) та інклюзивне зростання. Під 
останнім розуміється розширення можливостей на-
селення через досягнення високого рівня зайнятості, 
інвестицій у підвищення кваліфікації, подолання бід-
ності, модернізацію ринків праці, що має забезпечити 
економічну ефективність, соціальну та територіальну 
згуртованість [13].

Підвищений інтерес до проблем інклюзивного 
зростання спостерігається й у вітчизняному 
науковому середовищі, що закономірно по-

яснюється необхідністю пошуку нової моделі розви-
тку держави через накопичення численних проблем в 
українській економіці, які спричиняють суттєве від-
ставання нашої країни від розвинених європейських 
держав не тільки за темпами економічного розви-
тку, а й за рівнем доходів та рівнем життя більшості 
громадян. Переважна більшість праць українських 
науковців присвячена теоретико-методологічному 
обґрунтуванню переваг концепції інклюзивного зро-
стання, особливостей застосування її різних моде-
лей, потенційних можливостей у забезпеченні висо-
ких темпів економічного зростання, аналізу недоліків 
традиційного підходу до оцінювання темпів еконо-
мічного розвитку за допомогою показника ВВП тощо. 
Зокрема, А. В. Базилюк та О. В. Жулін, досліджуючи 
типи соціально-економічного розвитку та провівши 
аналіз американської й західноєвропейської моделі 
інклюзивного розвитку, обґрунтовують доцільність 
формування комплексної моделі через поєднання 
переваг кожної з них і створення у країні рівного до-
ступу до можливостей і результатів праці [14]. На 
інклюзивності, як ключовому пріоритеті створення 
засад для нової якості економічного зростання, на-
голошують І. М. Бобух і С. М. Щегель, підкреслюючи 
при цьому, що головним завданням даної моделі є за-
безпечення рівного доступу до ринків, ресурсів і не-
упередженого регуляторного середовища для різних 
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соціальних груп, формування механізмів забезпечен-
ня продуктивної зайнятості, збільшення доходів для 
відчужених груп і подолання бідності, вироблення 
нових підходів до споживання обмежених ресурсів і 
досягнення інклюзивного зростання в довгостроко-
вій перспективі [15].

Розглядаючи інклюзивний розвиток як дієвий 
інструмент подолання бідності та скорочення нерів-
ності в суспільстві, С. В. Тютюнникова  та К. Л. Пи-
воварова доводять доцільність використання індексу 
інклюзивного розвитку як альтернативи показнику 
ВВП та індексу людського розвитку, пропонують за-
гальні умови створення інклюзивних інститутів [16]. 
Фінансовим аспектам подолання бідності та обґрун-
туванню відповідних заходів державної політики з 
урахуванням принципів інклюзивного зростання 
присвячено дослідження Т. Г. Затонацької, результа-
ти якого знайшли відображення в публікації автора 
[17]. Ключові принципи інклюзивного зростання, 
такі як інвестиції в людський капітал, створення но-
вих робочих місць, соціальний захист, недопущення 
дискримінації, соціальна інтеграція тощо та необ-
хідність їх практичної реалізації розглядаються на-
уковцями Київського національного економічного 
університету імені Вадима Гетьмана: І. Й. Малим,  
Л. М. Ємельяненко, К. В. Дзензелюк [18].

Віддаючи належне зусиллям наукової спільноти 
щодо обґрунтування перспектив подальшого еконо-
мічного розвитку на засадах інклюзивності, слід за-
значити, що нині бракує досліджень, присвячених 
виявленню специфічних особливостей, які обумов-
люють суттєві секторальні та територіальні дис-
баланси та потребують урахування при визначенні 
конкретних напрямів формування стратегії держав-
ної політики та використання практичних інструмен-
тів забезпечення розвитку національної економіки 
Украї ни на інклюзивній основі. 

Метою статті є виявлення та аналіз наявних 
інклюзивних диспропорцій у розвитку національної 
економіки України через призму положень концепції 
інклюзивного зростання, визначення та обґрунтуван-
ня пріоритетних напрямів державної економічної по-
літики та прикладних інструментів впливу держави 
на забезпечення впровадження моделі економічного 
розвитку на засадах інклюзивності.

Поява концепції інклюзивного зростання знач-
ною мірою спричинена наявною суперечніс-
тю процесу економічного зростання, коли 

дуже часто, попри позитивну динаміку показників, 
що характеризують результати економічного роз-
витку, більшість населення не відчуває покращення 
життя або воно є не зіставним зі збагаченням неве-
ликої групи людей [18]. Це обумовлено, насамперед, 
використанням для оцінювання результативності 
економічного розвитку показника валового внутріш-
нього продукту, який попри низку позитивних влас-

тивостей (забезпечує визначення кількісних параме-
трів розвитку будь-якої національної економіки, дає 
можливість проведення різноманітних зіставлень, як 
внутрішньокраїнових, так і міждержавних, встанов-
лення причин економічних спадів, що призводять 
до появи кризових явищ, служить інформаційним 
підґрунтям для коригування економічної політики 
держави тощо), не дозволяє належним чином оці-
нити зростання добробуту людей, підвищення рівня 
життя, тобто тих визначальних «речей», заради яких, 
власне, і функціонує економіка. Застосування для за-
значених цілей показника індексу людського розви-
тку також не є достатнім через його занадто загаль-
ний характер і неадекватне відображення результатів 
функціонування економіки на регіональному рівні.

Суть інклюзивного підходу до оцінювання ре-
зультативності функціонування національної 
економіки, на відміну від традиційного (на 

основі показника ВВП), полягає у просуванні спра-
ведливих можливостей економічних учасників під 
час економічного зростання з вигодами для кожного 
сектора суспільства. Ця концепція розширює тради-
ційні моделі економічного зростання, зосереджуючи 
увагу на рівності здоров’я, людського капіталу, рівня 
та якості життя людей, якості навколишнього середо  
вища, соціального захисту, продовольчої безпеки, до-
ступу до ключових ресурсів, розподілу доходу та ба-
гатства [15, с. 58]. 

Відштовхуючись від теоретичних положень 
концепції, спробуємо з’ясувати роль окремих «учас-
ників» в економічному зростанні країни та порівняти 
її з «вигодами», що їх отримує кожен з них у теперіш-
ній час. В основу ідентифікації «учасників» у даному 
дослідженні, виходячи з наявної статистичної інфор-
мації, покладемо дві складові – вид економічної ді-
яльності (за чинною класифікацією) та місце прожи-
вання працівників (міська та сільська місцевість).

Як відомо, чинною нині версією Національного 
класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД) 
передбачено виділення 21 виду економічної діяль-
ності [19]. Усі вони тією чи іншою мірою представлені 
в національній економіці України, забезпечують свій 
«внесок» у її розвиток (у вигляді певного відсотка у 
створеному ВВП) і складають у сукупності єдиний 
народногосподарський комплекс країни (рис. 1). 

З наведених даних видно, що найбільш вагому 
роль в українській економіці відіграють господарю-
ючі суб’єкти, які належать до трьох видів економічної 
діяльності: 1) оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів; 2) переробна 
промисловість; 3) сільське, лісове та рибне господар-
ство. Сукупна частка зазначених видів діяльності у 
створеній валовій доданій вартості країни у 2017 р. 
склала 42,7% (у 2012 р. – 39,8%). За період 2012–2017 рр.  
у загальному обсязі валової доданої вартості суттєво, 
порівняно з іншими видам діяльності, зросла частка 
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Рис. 1. Частка валової доданої вартості видів економічної діяльності в загальному обсязі ВДВ України, %
Джерело: складено за даними [20; 21].

сільського, лісового та рибного господарства – з 9,0% 
у 2012 р. до 12,1% у 2017 р., тобто на 3,1%. Протягом 
чотирьох років поспіль у цій сфері діяльності що-
річно створювалося 12–14% сукупної валової дода-
ної вартості, що забезпечило їй стабільну третю по-
зицію після оптової та роздрібної торгівлі, ремонту 
автотранспортних засобів і мотоциклів та переробної 
промисловості. При цьому слід також взяти до уваги, 
що в обсязі валової доданої вартості, що її створено 
в переробній промисловості, достатньо вагома час-
тина припадає на виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів, яке є однією зі складо-
вих частин агропромислового сектора національної 
економіки. Обсяг валової доданої вартості, створе-
ної на підприємствах, зайнятих виробництвом такої 
продукції, має тенденцію до зростання і становить 
нині 18,0% в обсязі валової доданої вартості перероб-
ної промисловості, або 4,5% у її загальному обсязі по 
країні [22].

 

Вагому роль сільське, лісове та рибне госпо-
дарство як вид діяльності відіграє також у 
вирішенні проблеми зайнятості в країні. Так,  

у 2017 р. у ньому було зайнято близько 2,9 млн осіб, 
або 17,7% від загальної кількості зайнятих у країні, що 
є другою позицією серед усіх видів діяльності після 
оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотран-
спортних засобів і мотоциклів (3,5 млн осіб), та на 2,6 
процентних пункти перевищує аналогічний показник 
по промисловості (2,4 млн осіб) [22].

Але найбільш переконливо про значення аг-
ропромислового комплексу в національній 
економіці в теперішній час свідчить товар-

на структура експорту. Так, частка позицій, згідно з  
УКТЗЕД, за кодами 1–24 (продукти тваринного, рос-
линного походження та готові харчові продукти) у за-
гальному обсязі експорту країни зросла з 26,0% у 2012 р.  
до 41,0% у 2017 р. (табл. 1).  

Водночас, порівнюючи показники, що характе-
ризують рівень оплати праці робітників, доходів насе-
лення в цілому та рівень його життя в розрізі окремих 
сфер діяльності (тобто показники, динаміка яких зна-
чною мірою відіграє ключову роль, відповідно до поло-
жень концепції інклюзивності, у забезпеченні процесу 
прискорення та нової якості економічного зростання 
завдяки зменшенню нерівності та більш справедли-
вому розподілу благ і ресурсів), не можна не помітити 
суттєвого відставання агропромислового сектора від 
інших видів діяльності в національній економіці.

Підтвердженням цьому є відставання за рів-
нем оплати праці робітників, насамперед на підпри-
ємствах сільського господарства та з виробництва 
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 
порівняно з більшістю видів економічної діяльнос-
ті. Так, якщо у 2017 р. номінальна заробітна плата  
1 штатного працівника в сільському господарстві 
була меншою за середню по країні на 1343 грн, то у 
2018 р. – уже на 1699 грн. Аналогічна тенденція спо-
стерігається також у виробництві харчових продук-
тів, напоїв та тютюнових виробів. Нині середня за-
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Таблиця 1

Структура експорту товарів агропромислового виробництва

Показник
Рік

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Частка продуктів тваринного, рослинного походження та 
готових харчових продуктів у загальному експорті України 
– усього, %

26,0 26,8 30,9 38,3 42,0 41,0

з них:

 – живі тварини, продукти тваринного походження 1,4 1,7 1,9 2,2 2,1 2,6

 – продукти рослинного походження 13,4 14,0 16,2 20,9 22,3 21,3

 – жири та олії тваринного або рослинного походження 6,1 5,5 7,1 8,7 10,9 10,6

 – готові харчові продукти 5,1 5,6 5,7 6,5 6,7 6,5

Джерело: розраховано та складено за даними [23; 24].

робітна плата в сільському господарстві становить 
лише 80% порівняно із середньою по країні (табл. 2). 

Наявні статистичні дані щодо обсягу та струк-
тури грошових доходів домогосподарств також свід-
чать про їх відставання в сільській місцевості порівня-
но з міськими поселеннями. Так, наприклад, у 2017 р.  
грошові доходи в середньому за місяць у розрахун-
ку на одне домогосподарство в міських поселеннях 
складали 7443,0 грн, а в сільській місцевості – лише 
6535,6 грн, тобто були меншими майже на 14%. Го-
ловною причиною такого відставання є значно нижча 
частка оплати праці в загальному обсязі грошових 
доходів, яка в сільській місцевості становила 48,6%,  
а у міських поселеннях – 64,6% [24]. 

Набагато гіршими є й можливості доступу жи-
телів сільської місцевості до базових соціальних 
благ. Згідно з офіційними даними Державної служби 
статистики України у 2018 р., питома вага обладна-
ної загальної площі житлових приміщень у житло-
вих будинках, гуртожитках і нежитлових будівлях у 
сільській місцевості водопроводом, каналізацією, 
опаленням, гарячим водопостачанням була набагато 
нижчою порівняно з міськими поселеннями (рис. 2). 

Крім того, результати аналізу в територіально-
му розрізі свідчать, що в деяких провідних за рівнем 
розвитку агропродовольчого сектора регіонах, зо-
крема у Вінницькій, Кіровоградській, Хмельницькій 
областях, обладнання житлового фонду в сільській 
місцевості відповідними послугами суттєво відстає 
навіть від зазначених вище середніх показників у ці-
лому по країні [27]. 

ВИСНОВКИ
Отже, наявні «інклюзивні диспропорції» між 

«внеском» агропродовольчого сектора в економіч-
ний розвиток країни в сучасних умовах, рівнем та 
якістю життя його працівників та домогосподарств, 
що проживають переважно в сільській місцевості, 
можливостями доступу до економічних і соціальних 
благ, задоволення матеріальних і духовних потреб,  

з точки зору інклюзивного підходу є достатньо ваго-
мими і мають стати об’єктом цілеспрямованої дер-
жавної політики з метою їх зменшення та вирівню-
вання умов життя в масштабах усієї країни. 

Тому передумовою повноцінного переходу укра-
їнської економіки на інклюзивну модель розвитку 
має стати, насамперед, системне та цілеспрямоване 
усунення надто різких секторальних і територіальних 
розбіжностей (інклюзивних диспропорцій), які мають 
місце в рівні оплати праці; у рівні доходів домогос-
подарств, що мешкають у містах та в сільській міс-
цевості; у доступі до базових соціальних благ. Прак-
тична реалізація принципів концепції інклюзивного 
зростання щодо агропродовольчого сектора, який 
нині відіграє провідну роль у розвитку національної 
економіки, потребує реалізації низки заходів, які, на 
нашу думку, сприятимуть, з одного боку, підвищенню 
рівня віддачі його потенціалу та, відповідно, зростан-
ню конкурентоспроможності вітчизняної економіки 
на світовому ринку сільськогосподарської продукції 
та готових харчових продуктів, а з іншого – дозволять 
суттєво покращити стандарти життя як зайнятих у 
ньому працівників, так і безпосередньо всіх домогос-
подарств у сільській місцевості.  Першочергові за-
ходи держави мають бути спрямовані на: 
 визнання, законодавче закріплення пріори-

тетності агропродовольчого сектора в загаль-
нодержавній економічній політиці та його ре-
альну підтримку з боку державних інституцій;

 підвищення інвестиційної привабливості аг-
ропродовольчої сфери України, у тому числі 
для іноземних інвесторів;

 державну підтримку та стимулювання виходу 
вітчизняних підприємств агропродовольчого 
сектора на світовий ринок продукції сільсько-
го господарства та продовольства;

 здійснення адресної преференційної політики 
для виробників сільськогосподарської про-
дукції кінцевого споживання, перш за все для 
експортоорієнтованих підприємств;
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Таблиця 2

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників по Україні та в розрізі окремих видів 
економічної діяльності у 2017–2018 рр.

Вид економічної діяльності
2017 р. 2018 р.

грн % до середньої 
по країні грн % до середньої  

по країні

Україна – усього 7104 100,0 8865 100,0

За окремими видами діяльності:

Сільське господарство, лісове господарство та рибне 
господарство 6057 85,3 7557 85,2

– з них: сільське господарство 5761 81,1 7166 80,8

Промисловість 7631 107,4 9633 108,7

– з неї: переробна промисловість 7299 102,7 9196 103,7

 у т. ч. виробництво харчових продуктів, напоїв та тютю-
нових виробів 6756 95,1 8338 94,1

Будівництво 6251 88,0 7845 88,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 7631 107,4 9404 106,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єр-
ська діяльність 7688 108,2 9860 111,2

Тимчасове розміщування й організація харчування 4988 70,2 5875 66,3

Інформація та телекомунікації 12018 169,2 14276 161,0

Фінансова та страхова діяльність 12865 181,1 16161 182,3

Операції з нерухомим майном 5947 83,7 7329 82,7

Професійна, наукова та технічна діяльність 10039 141,3 12144 137,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  
обслуговування 5578 78,5 7228 81,5

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне 
страхування 9372 131,9 12698 143,2

Освіта 5857 82,4 7041 79,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 4977 70,1 5853 66,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 6608 93,0 7612 85,9

Надання інших видів послуг 6536 92,0 8132 91,7

Джерело: розраховано та складено за даними [25].

 зростання оплати праці в агропродовольчо-
му секторі до рівня, не нижче середнього в 
державі, з подальшим його поступовим під-
вищенням відповідно до обсягів генерованих 
доходів;

 розвиток системи пільгового кредитування 
підприємств, орієнтованих на використан-
ня інноваційних технологій при виробництві 
кінцевої продукції; 

 збільшення обсягів фінансування розвитку 
мережі закладів соціальної сфери в сільській 
місцевості, у тому числі за рахунок коштів 
державного та місцевих бюджетів;

 реалізацію цільових програм розвитку інф-
раструктури, насамперед шляхів сполучення 
(автомобільних, залізничних, водних) у сіль-
ській місцевості;

 удосконалення організаційних і фінансово-
економічних інструментів стимулювання ді-
яльності об’єднаних територіальних громад 
щодо створення повноцінного та комфорт-
ного середовища на підвідомчих територіях, 
підвищення соціальних стандартів і надання 
високоякісних публічних послуг за різними 
напрямами життєдіяльності населення.

Формування чіткої державної стратегії подо-
лання інклюзивних диспропорцій в україн-
ській економіці та послідовна реалізація, за 

допомогою дієвих механізмів, державної політики, 
спрямованої на інклюзивний розвиток та підтримку 
агропродовольчого сектора, як важливої складової 
єдиного господарського комплексу країни, нині є, 
по суті, безальтернативним шляхом забезпечення та 
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Рис. 2. Обладнання житлового фонду в Україні за типами місцевості (станом на 2018 р.),  
% до загальної житлової площі

Джерело: складено за даними [26].

утримання національної економіки на траєкторії еко-
номічного зростання в умовах сучасних глобальних 
трансформацій та викликів.

Подальші дослідження в даному напрямі до-
цільно зосередити на узагальненні та аргументації 
можливості застосування в нашій країні кращого сві-
тового досвіду щодо практичного розв’язання про-
блем, пов’язаних з реалізацією концепції інклюзивно-
го зростання, а також на обґрунтуванні й деталізації, 
з урахуванням теперішнього стану та особливостей 
функціонування національного господарства, кон-
кретних інструментів організаційно-правового та фі-
нансово-економічного характеру з метою формування 
та реалізації державної стратегії інклюзивного розви-
тку як щодо провідних видів економічної діяльності, 
так і щодо національної економіки України в цілому. 
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У статті проведено аналіз та оцінку фіскального навантаження на суб’єкти господарської діяльності в Україні, досліджено питання подат-
кової оптимізації як головної передумови виведення бізнесу з «тіні» та підвищення інвестиційного іміджу країни. Адже ефективна, «розумна» 
та виважена податкова політика є першоджерелом сталого розвитку економіки, тим мотивуючим фактором, який через засоби фіску сприяє 
зростанню інвестиційної привабливості країни. Обґрунтовано необхідність податкового регулювання та стимулювання екологічно чистих, без-
відходних альтернативних видів виробництв, що стало головним викликом функціонування економічної системи України в цілому. Виокремлено 
ряд основних недоліків існуючої податкової політики України. Проведено порівняльний аналіз податкового тиску по деяких видах податків в Укра-
їні та країнах Європейського Союзу. Сформовано головні негативні моменти попередньої податкової реформи по конкретних видах податків та 
соціальних внесків (податок з доходів фізичних осіб, податок на додану вартість, податок на прибуток, єдиний соціальний внесок). Обґрунтовано 
доцільність поетапного запровадження податку на виведений капітал з одночасним скасуванням податку на прибуток, що стане головним 
стимулюючим фактором акумуляції фінансових ресурсів у суб’єктів господарювання та джерелом їх реінвестування в розширення діяльності, 
створення нових робочих місць та впровадження нових високотехнологічних видів виробництв. Проаналізовано основні стримуючі фактори 
розвитку бізнесу в Україні, серед яких найпоширенішими є: високий рівень корупції та інфляції; наявність військового конфлікту у країні; жорстка 
конкуренція та незахищеність з боку судової влади тощо, проте найбільша питома вага припадає саме на значне податкове навантаження, 
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Шекета Е. Ю. Необходимость налоговой оптимизации как основная 
предпосылка детенизации бизнеса

В статье проведены анализ и оценка фискальной нагрузки на субъекты 
хозяйственной деятельности в Украине, исследованы вопросы налого-
вой оптимизации как главной предпосылки вывода бизнеса из «тени» 
и повышения инвестиционного имиджа страны. Ведь эффективная, 
«умная» и взвешенная налоговая политика является первоисточником 
устойчивого развития экономики, тем мотивирующим фактором, ко-
торый посредством фиска способствует росту инвестиционной при-
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Sheketa Ye. Yu. Necessitating the Tax Optimization as a Basic Prerequisite 
for Unshadowing of Business

The article carries out analysis and assessment of the fiscal burden on the 
entities of economic activity in Ukraine, researches the issues of tax opti-
mization as the main prerequisite for the unshadowing of business and im-
proving the investment image of the country. Because an efficient, «smart» 
and balanced tax policy is the primary source of sustainable development of 
the economy, the motivating factor, which, by means of fisk, facilitates the 


