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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА 

 
АМБРОСОВ В.Я., Д.Е.Н., ПРОФЕСОР, 
МАРЕНИЧ Т.Г., Д.Е.Н., ПРОФЕСОР, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П. ВАСИЛЕНКА 

 
Розкрито доцільність подальшого розвитку молочного скотарства в сучасних 

підприємствах на принципах спеціалізації, раціональної концентрації, яка тісно пов’язана 
з власним кормовиробництвом і масштабами господарств за земельною площею. 

Expedience of strengthening of development is exposed milk cattle breeding in modern 
enterprises on principles of specialization to the rational concentration which closely tied with own 
by the production of forage and scales of economies on the landed area. 
 

Постановка проблеми. Молочне скотарство в Україні завжди 
було головною галуззю тваринництва. У всіх формах спеціалізованих 
господарств у дореформенний період молочне скотарство 
поєднувалось зі свинарством, птахівництвом, вівчарством, усіма 
видами товарної рослинницької продукції. Саме внаслідок цього 
рівень виробництва і споживання молока на душу населення був 
одним із самих високих в Європі і складав у 1990 р. відповідно 472 і 
373 кг. Молочне скотарство розглядалось як суттєвий потенціал 
динамічного приросту валової і товарної продукції, доходів, 
нарощування сировинної основи переробної промисловості – м'ясо-
молочної, шкіряної, комбікормової. Ця галузь була незамінним 
джерелом органічних добрив. З розвитком тваринництва в 
підприємствах удосконалювалась технологія, розширювалась потреба 
у кваліфікованих робочих місцях, спеціалістах. Робітники ферм 
забезпечувались житлом, соціальними послугами, зростали їх доходи і 
добробут. Тому розробка пропозицій по відродженню молочного 
скотарства в сучасних агроформуваннях набуває актуальності і має 
практичне значення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значну увагу 
розвитку молочного скотарства приділяли відомі вчені: 
Даниленко Й.А., Омеляненко А.А., Богданов Г.О., Кутиков С.Й., 
Волосожар В.О. Ними були розроблені та науково обґрунтовані: 
організаційно-економічні умови інтенсивного ведення молочного 
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скотарства на крупнотоварних фермах господарств; система 
спеціалізованих молочних господарств для приміських зон Харкова, 
Донецька, Дніпропетровська, Луганська, Кривого Рогу, Лісічанська, 
Славьяно-Сербська. За принципово новими технологічними 
рішеннями було збудовано і здано в експлуатацію молочну ферму 
безприв’язного утримання на 1200 гол. корів у дослідному 
господарстві «Кутузівка». Більше 50 років цей комплекс успішно 
працює, є взірцем з продуктивності праці, раціонального 
використання ресурсів, збалансованої організаційної побудови 
підприємства. 

Поглиблення спеціалізації молочного скотарства в 
дореформений період супроводжувалось створенням спеціалізованих 
господарств з інтенсивного вирощування зверхремонтного молодняку 
на м'ясо. Для забезпечення інтенсивного розвитку молочного 
скотарства в Харківській області було створено 32 спеціалізованих 
господарства з вирощування і відгодівлі надремонтного молодняку 
ВРХ. Вже до 1990 р. за рахунок спеціалізованих радгоспів приміської 
зони вироблялось 41,1% молока. За останні роки ефективність 
виробництва молока підвищилась. Посилилась увага до формування 
спеціалізованих ферм з високою концентрацією поголів’я корів [1, 2, 
3]. Разом з тим питання визначення рівня концентрації молочного 
скотарства в умовах сучасних підприємств, потрібних площ угідь та 
поєднання галузей висвітлено недостатньо. 

Мета статті – визначити вплив концентрації молочного 
скотарства на ефективність виробництва молока, доцільний розмір 
господарств за земельною площею і чисельністю корів, вимоги до 
кормовиробництва. 

Виклад основного матеріалу. За роки трансформації молочне 
скотарство понесло найбільш тяжкі втрати, стало вестись за звуженим 
типом відтворення. На думку окремих дослідників зменшення 
виробництва молока та чисельності поголів’я корів було наслідком 
недосконалості економічного механізму розвитку галузі [4, с. 215]. 
Ціни на молочну сировину протягом тривалого періоду не відповідали 
інтересам товаровиробників. Була недостатньою підтримка держави. З 
цим можна погодитися. Але, на нашу думку, ця галузь повністю випала 
з системи управління на всіх рівнях керівництва аграрним сектором. 
Починаючи з реформування і роздержавлення, не було визначено 
роль трудових колективів як реальних господарів майна. Натуралізація 
майнових паїв і закріплення на цій основі за трудовими колективами 
ферм і комплексів, худоби, споруд, обладнання зберегло б засоби 
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виробництва і головне – маточне поголів’я. Справа в тому, що 
поголів’я корів окремими керівниками сприймалося як ліквідна 
продукція, за яку можна отримати гроші. В країні втрачено контроль 
за вибракуванням корів з основного стада і збереженням поголів’я 
основного молочного стада. Така участь спіткала і ремонтний 
молодняк. Екстенсивний характер відтворення і вирощування 
ремонтного молодняку призвів до того, що перша злучка телиць 
здійснюється переважно в 2-3 роки, а не в 16-18 місяців. Послаблення 
контрольних функцій державних органів та керівників підприємств за 
збереженням маточного поголів’я призвело до занепаду штучного 
осіменіння, руйнування системи вирощування ремонтного молодняку, 
кормовиробництва та повноцінного кормозабезпечення корів. 
Деконцентрація молочного скотарства у більшості господарств 
супроводжувалась порушенням технології, втратою робочих місць і 
кваліфікованих кадрів, руйнуванням тваринницьких ферм і 
обладнання. Незважаючи на заходи, які зараз приймаються по 
підтримці молочного скотарства, галузь продовжує залишатися 
недостатньо ефективною і привабливою для інвесторів. В 2010 р. по 
відношенню до попереднього 2009 р. чисельність корів в цілому по 
Україні зменшилась на 120 тис. гол., в підприємствах – на 19,7 тис. 
гол., у господарствах населення – на 100,1 тис. гол. Внаслідок цього 
виробництво молока по Україні скоротилось за рік на 3,1%, в т.ч. у 
підприємствах – на 0,9%, в господарствах населення – на 3,6%. 
Економічний механізм впливу залишається недостатньо ефективним, 
а важелі підтримки, які пов’язані з реконструкцією та будівництвом 
молочно-товарних ферм і комплексів, залишаються гаслами. Ціни, за 
якими товаровиробники реалізують молоко, складають тільки 30-33% 
від цін торговельних мереж. Темпи виведення з експлуатації 
тваринницьких приміщень перевищують темпи їх введення. За 2010 
рік чисельність доїльних апаратів на фермах зменшилась і склала 
99,3% до наявності на початок року, а в Харківській області – 96,3%. У 
більшості господарств України і Харківської області зберігається 
прив’язане утримання корів з доїнням у молокопровід. В Європі 
широко впроваджується безприв’язне утримання корів з доїнням у 
доїльних залах. Це гарантує більш високу якість продукції та 
економічну ефективність виробництва молока. 

Національним проектом «Відроджене скотарство» [5] 
передбачено виробництво молока збільшити з 11,2 млн. тон до 15,4 
млн. тон, поголів’я корів – з 2,63 млн. гол. до 2,72 млн. гол., переважно 
за рахунок сільськогосподарських підприємств – з 0,59 млн. гол. до 
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0,79 млн. гол. Передбачається: збільшити кількість крупнотоварних 
спеціалізованих підприємств з виробництва молока; довести частку 
поголів’я корів на фермах з поголів’ям 1000 і більше корів – з 11,2 % 
до 16,8%, а частку молока, виробленого у сільськогосподарських 
підприємствах – з 2,2 млн. тон до 4,8 млн. тон. Напрям підвищення 
концентрації поголів’я корів у крупнотоварних підприємствах є 
виправданим, що дасть можливість більш раціонально 
використовувати землю, ресурси, працю. Це підтверджує групування, 
проведене нами по господарствах Харківської області за 2010 рік 
(табл.). 

З 529 господарств Харківської області різних форм власності 
молочне скотарство розвивається лише у 135 господарствах, що 
складає 25,5%. При цьому в більшості господарств (80%) чисельність 
корів не перевищує 300 гол. і тільки у 11,1% вона знаходиться на рівні 
оптимальної – 800-1200 корів. Зі зростанням концентрації поголів’я 
корів чітко прослідковуються тенденції підвищення їх продуктивності 
та рентабельності. Це прояв впливу масштабу виробництва на 
раціональніше використання ресурсів та підвищення окупності 
авансованого капіталу в більш масштабне виробництво. 
 

Таблиця 
Чисельність корів і ефективність виробництва молока 

в сільськогосподарських підприємствах 
Харківської області за 2010 рік 
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I до 100 53 48 3309 -2,5 
II 101-200 145 27 3453 2,5 
III 201-400 287 33 4386 19,3 
IV 401-600 515 12 4572 26,5 
V 601-800 695 9 5153 26,0 
VI понад 800 1387 6 5295 29,9 

 
Але переваги концентрації мають місце до певної межі, яка чітко 

визначається насамперед можливостями кормової бази, а також 
економічним потенціалом кожного конкретного підприємства. Як 



 7 

показав багаторічний досвід тваринницьких господарств, досягти 
високої ефективності тваринництва неможливо при нестачі власних 
коштів і відсутності повноцінної годівлі тварин. Нажаль проблеми 
організації інтенсивного кормовиробництва в області вирішуються 
недостатньо. 

З урахуванням реальних умов кормозабезпечення, розмірів 
господарств найбільш доцільні розміри молочно-товарних ферм 
повинні бути на рівні 400-800 корів, а для крупних комплексів – 1000-
1200 гол. Для такої чисельності поголів’я розмір господарств за 
площею сільгоспугідь повинен скласти, як показують розрахунки, 
2200-4400 га, а для комплексів – 5540-6640 га. У господарствах ПАТ 
«Агрокомбінат «Слобожанський» і ДП ДГ «Кутузівка», які на фермах 
мають 1100-1350 корів, площа сільгоспугідь складає 5500-5767 га; 
ПАОП «Зоря», ВАТ «Насінневе» – 1197 гол. і 1540 гол, відповідно 9097 
і 10735 га. В той же час СК «Восток» утримує 2279 гол. корів на площі 
8140 га. При цьому важливим фактором є те, в якому напрямку буде 
спеціалізовуватися землеробство. При високій концентрації поголів’я 
не менше 65% площ повинно спрямовуватися на виробництво 
зернофуражних і кормових культур для потреб молочного скотарства, 
враховуючи молодняк. 

Розміщення в господарствах тваринницьких галузей на 
принципах раціональної концентрації поголів’я потребує 
удосконалення посівних площ під кормовими культурами і 
наближення їх безпосередньо до тваринницьких комплексів. 

Витрати на перевезення займають досить високу питому вагу в 
транспортних витратах і собівартості кормів. Як показав аналіз, у 
структурі собівартості силосної і зеленої маси витрати на 
транспортування з полів до місць зберігання і згодовування займали 
20,8% – 22,7%, коренеплодів – 11,7%, сіна – 8,8%, соломи – 42,2%, 
баштанних – 31%. При цьому основні витрати – 80-93% припадали на 
перевезення і 7-20% – на навантаження та розвантаження кормів. При 
компактному розміщенні ферм і посівних площ кормових культур 
суттєвих розбіжностей в собівартості кормових одиниць на фермах з 
поголів’ям 200 і 800 корів практично не відмічалось[6]. Це вимагає і в 
сучасних умовах забезпечити компактне розміщення ферм і 
відповідних посівних площ під кормові культури. 

Національним проектом «Відроджене скотарство» [5] 
передбачено розробку галузевої програми виробництва комбікормів 
на період 2011-2015рр. з урахуванням необхідності зменьшення в них 
зернових компонентів. Такий напрям, як показав досвід роботи 
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господарств Донецької, Дніпропетровської, Луганської 
областей, є реальним шляхом зміцнення рівня і повноцінності 
кормозабезпечення [6]. 

З використанням зернофуражу переважно у вигляді комбікормів 
зростала вартість раціонів. Але за рахунок підвищення продуктивності 
та ефективності використання кормів вихід молока в натуральному і 
вартісному виразі від корів був вищим в 1,5 рази. Природно більш 
високий та повноцінний рівень годівлі тварин на основі інтенсивного 
кормовиробництва забезпечить значний приріст продуктивності та 
виходу продукції. 

Інтенсивний розвиток тваринництва потребує зміни галузевої 
структури підприємств, зменшення обсягів виробництва товарної 
продукції рослинництва, визначення доцільної альтернативи 
використання ресурсів і забезпечення дохідності при раціональному 
поєднанні галузей в цілому по господарству. Зараз у більшості 
господарюючих суб’єктів галузева структура підпорядкована 
максимальному виробництву продовольчого зерна і технічних 
культур, переважно соняшнику. 

Поглиблення спеціалізації на виробництві молока або м’яса 
потребує змін насамперед в структурі посівів. Ефективність 
виробництва в дореформений період при різній питомій вазі в 
структурі посівних площ соняшнику визначалась шляхом групування 
272 радгоспів Харківської, Дніпропетровської, Донецької, Луганської 
областей та Республіки Крим. 

З підвищенням у структурі посівних площ посівів соняшника з 
2,2% до 10,6% різко зростав рівень рентабельності землеробства з 17% 
до 85%. Але в цілому по господарствах він збільшився тільки на 6% (з 
11% до 17%). При цьому щільність поголів’я корів зменшилась на 
24%, а виробництво молока – на 30%. Таким чином, при значній 
питомій вазі 10% і більше в структурі посівів соняшнику виробництво 
молока у господарствах суттєво зменшувалось. Така тенденція зараз 
посилилась, що стримує розвиток тваринництва. У ряді господарств 
питома вага соняшнику складає 45-60% посівних площ. У цілому 
питома вага соняшнику у структурі посівів у сільськогосподарських 
підприємствах України збільшилась з 5,0% у 1990 р. до 17,0% у 2010 
р., тоді як під кормовими культурами зменшилась з 37% до 9,6%. При 
цьому рівень рентабельності господарств знизився з 42,6% до 21,1%, 
продукції рослинництва – з 98,3% до 26,7%.  

Ефективність виробництва кормів при різній питомій вазі 
овочів і картоплі в структурі посівних площ визначали за даними 374 
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радгоспів України. При збільшенні питомої ваги картоплі і овочів з 
4,2% до 23,9% інтенсивність землеробства в цих господарствах 
підвищувалась, включаючи і кормові культури. Урожайність кукурудзи 
на силос при цьому збільшилась на 25,5%, однорічних і багаторічних 
трав на сіно – відповідно на 32,2% і в 1,5 рази, а на зелений корм – в 2 
рази. Це було забезпечено за рахунок того, що в цих господарствах 
підвищувалась кількість органічних добрив, внесених на 1 га ріллі з 2,9 
т до 6,4 т, а мінеральних – з 1,4 ц до 4,5 ц.  

Тобто підвищення ефективності тваринництва в господарствах 
потребує одночасної розробки і обґрунтування структури посівних 
площ в цілому, а відповідно і системи сівозмін, визначення найбільш 
оптимального поєднання галузей з метою ефективного використання 
землі та створення умов достатньої окупності капіталу. 

Висновки. Таким чином, розвиток молочного скотарства 
доцільно вести шляхом спеціалізації у великотоварних підприємствах 
усіх форм власності. Рівень концентрації корів на комплексах має 
складати 1000-1200гол. Масштаби та концентрація виробництва 
повинні обов’язково поєднуватися з розмірами сільгоспугідь та 
гарантованим забезпеченням кормами власного виробництва. 
Доцільно навколо молочних ферм і особливо комплексів розміщувати 
з урахуванням сівозмін площі земель для виробництва кормів. 
Ефективність кормовиробництва найбільш повно проявляється через 
сукупну забезпеченість кормів на голову худоби та зменшення витрат 
на одиницю продукції. В умовах раціональної спеціалізації, 
інтенсивного власного кормовиробництва молочне скотарство може 
стати стабільно прибутковим та інвестиційно привабливим. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ 

ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ АГРОФОРМУВАНЬ 
 

ГУДЗЬ О.Є., Д.Е.Н., ПРОФЕСОР, 
ННЦ «ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ» НААН (М. КИЇВ) 

 
Розглянуто теоретико-методологічні та практичні аспекти формування 

банківської кредитної політики при обслуговуванні агроформувань, здійснено моніторинг 
існуючих проблем у контексті реалій викликів та запитів сьогодення та обгрунтовано 
напрями модернізації банківської кредитної політики при обслуговуванні агроформувань. 

Theoretical, methodological, and practical aspects of banking credit policy at service of 
agricultural enterprises, by monitoring the existing problems in the context of the realities of the 
challenges and demands of present and grounded trends of modernization of the banking credit 
policy at service of agricultural enterprises. 
 

Постановка проблеми. За умов кризових коливань 
економічного простору, на етапі розвитку аграрного ринку та 
становлення якісно нових економічних відносин на селі, за браку 
фінансових ресурсів у переважної кількості агроформувань, значення 
банківської кредитної політики набуває все більшої значимості та ваги. 
Останні роки, через нездоланність конфліктних ситуацій. почали 
спостерігатися несприятливі тенденції та суттєве гальмування розвитку 
відносин між банками та агроформуваннями. Нові горизонти 
економічного простору, змушують кардинальним чином 
переосмислити багатомірність, поліфункціональність теоретико-
поняттєвих суджень та способів конституювання банківської кредитної 
політики, в її об’єктивно-суб’єктній єдності, як носія різних 
властивостей, що постійно суперничають між собою. Виростаючи із 
їх глибинної єдності у поєднанні з деформаціями в економічному та 
політичному житті країни ця проблема зумовлює застосування цілої 
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низки заходів щодо модернізації банківської кредитної політики при 
обслуговуванні агроформувань, що сприятиме активізації їх 
кредитування та економічному поступу банківських структур.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Віддаючи належне 
класикам наукової думки, які заклали теоретико-методологічне 
підґрунтя процесів банківського кредитування, варто відзначити 
ґрунтовні наукові наробки видатних вчених сучасності: В. Амбросова, 
В. Аранчій, В. Борисової, М. Дем’яненка, С. Кваші, П. Лайка, Ю. Лупенка, 
Г. Мазнєва, М. Маліка, О. Непочатенко, В. Онєгіної, П. Саблука, 
П. Стецюка та ін. [1–5]. Їх творчі пошуки не лише визначили основні 
напрями новітніх розробок теорії кредиту, але й зафіксували факт 
своєрідного „повороту” в філософії банківської кредитної політики та 
уможливили подальше вивчення цього феномену. Водночас, 
звертаємо увагу на відсутність вагомих самостійних праць 
монографічного характеру з дослідження кредитної політики  банків 
та їх взаємовідносин з агроформуваннями та брак пропозицій у нових 
методологічних вимірах щодо модернізації кредитної політики банків 
при обслуговуванні агроформувань з врахуванням викликів і запитів 
сьогодення.   

Мета статті. Метою представленої статті є наукове 
обґрунтування напрямів модернізації банківської кредитної політики 
при обслуговуванні агроформувань за сучасних кризових деформацій 
економічного простору. 

Виклад основного матеріалу. Кредитна політика вважається 
складним та розгалуженим явищем, що зумовлено конкретно-
історичними обставинами, в яких вона формувалась [1]. Кредитну 
політику слід розглядати в сутнісному зрізі, як стратегію і тактику 
банку щодо привернення активів на зворотній основі і їх інвестуванню 
в аспекті кредитування клієнтів банку, а в прикладному – як цільову, 
детальну програму дій банку, що розкривається у меті, завданнях, 
стратегії, тактиці, проектах й планах розвитку, сформованих за 
ієрархією пріоритетів банку[3]. Тобто, кредитну політику необхідно 
розглядати в широкому форматі (з позицій банку та його клієнтів) і у 
вузькому, як стратегію і тактику банку в аспекті технології 
кредитування. Таке окреслення та критичне розмежування банківської 
кредитної політики як специфічного прояву на засадах світоглядної 
переорієнтації з усуненням низки прогалин, що стоять на заваді 
сприйняття й відтворення її цілісного і адекватного образу та 
встановленні взаємозв’язків й взаємовпливу між її рівнями і видами, 
суттєво поглиблює уявлення про змістове наповнення кредитної 
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політики та спростовує низку стереотипів і похибок в її 
інтерпретаціях, наявних в літературі. 

За часів монобанківської системи спостерігалась 
фундаментальна зрощенність кредитної політики із 
загальнодержавною без врахування різноманітних потреб банків і їх 
клієнтів [5]. Банки не піклувалися про підтримку економічно 
обґрунтованих оптимальних співвідношень між своїми активами і 
пасивами, кредитна політика мала формальний характер. Нині, 
трансформується зміст і форми прояву кредитної політики, оскільки 
за ринкових умов, вона спирається на існуючі економічні підвалини 
суспільства, відображає їх, передбачає використання маркетингового 
підходу, ризик – менеджменту, вимагає адекватного правового поля, 
підтримки ліквідності і надійності банку[2].  

При цьому, мета кредитної політики банку зосереджується на 
формуванні якісних активів, що забезпечують прийнятний рівень 
дохідності; спрямуванні кредитних ресурсів в економічно перспективні 
проекти; розробці й активізації впровадження нових фінансових 
технологій, кредитних продуктів і послуг; зміцненні 
конкурентоздатності; підвищенні якості сервісу. Визначальними 
завданнями кредитної політики банку можна вважати забезпечення 
високоприбуткового розміщення активів банку, дієвий моніторинг за 
якістю кредитного портфеля і його структурою, мінімізація і 
диверсифікація кредитних ризиків [4]. На макроекономічному рівні 
контури реалізації кредитної політики визначаються потребами 
економіки, а на мікроекономічному – кредитним потенціалом банку і 
кон’юнктурою кредитного ринку.  

Доцільно означити наступні межі реалізації кредитної політики: 
економічні, (визначаються під впливом попиту і пропозиції на ринку, 
а також можливостями і уявленнями банку щодо доцільності кредитної 
експансії або рестрикції); адміністративні (норми, нормативи, 
регламенти, стандарти, інструкції, положення, ліміти діяльності банку); 
зовнішні (залежно від суб’єктів кредитних відносин: макро- і 
мікроекономічні, індивідуальні); внутрішні (обмеження кредитних 
взаємин з акціонерами, засновниками, персоналом банку); часові 
(визначають ієрархію терміновості кредитних процедур); просторові 
(географічні, територіальні обмеження функціонування банку), якісні 
(визначають якість кредитного портфеля); кількісні (контрольні 
цифри кредитування; визначаються кредитним потенціалом); нижній і 
верхній контур (максимально і мінімально прийнятні значення). 

Основними чинниками, що впливають на специфіку 
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методологічних основ формування кредитної політики банків при 
обслуговуванні агроформувань є: економічні можливості, фінансові 
інтереси, загрози і небезпеки, мета, функції, принципи, завдання, 
механізм забезпечення, критерії, індикатори, рівні [1]. Саме вони при 
обслуговуванні банками агроформувань зумовлюють: підвищену 
ризикованість кредитного портфелю, пов’язану з вразливістю 
сільськогосподарського виробництва і залежністю платоспроможності 
агроформувань від погодних умов та державної політики регулювання 
аграрного ринку; циклічність надання і погашення кредитів; 
періодичні коливання потреби у додатковому оборотному капіталі; 
дотримання чітких термінів та обсягів кредитування; нерозвиненість 
аграрного і страхового ринку. Вказані особливості методологічних 
основ формування кредитної політики вимагають від банків адаптації 
внутрішніх процедур і кредитних продуктів до специфіки 
агроформувань при їх обслуговуванні. 

Кредитний потенціал банку слід визначити як сукупну 
можливість наявних фінансових, матеріально-технічних, трудових, 
інтелектуальних та інших ресурсів забезпечувати генерування 
фінансово-посередницьких послуг та банківських продуктів для 
реалізації цілей акціонерів, клієнтів банку та держави[4]. Таке 
трактування зумовлене специфікою ринкової економіки, орієнтованої 
на споживача, на реалізацію продуктів і послуг, а не на „абстракцію” і 
передбачає оцінку не тільки обсягу різноманітних ресурсів – носіїв 
потенціалу, але і їх генеруючої здатності, що і вип’ячує стрижневу 
методологічну проблему. Кредитний потенціал банків включає 
економічну, організаційну, нормативно-правову, фінансову, 
інформаційну та інституційну складові, водночас будь-яка 
диференціація цих складових компонентів та експертиза кредитного 
потенціалу може і повинна видозмінюватися стосовно до конкретного 
банку.  

Формою прояву кожного з елементів кредитного потенціалу 
вважається спроможність носіїв потенціалу: генерувати дохід; 
забезпечувати платоспроможність; скорочувати строки здійснення 
операцій; своєчасно отримувати необхідну інформацію; аналізувати; 
приймати рішення; керувати; впроваджувати; нівелювати вплив 
зовнішніх чинників; обслуговувати клієнтів; привертати інвестиції; 
мінімізувати фінансові ризики; забезпечувати правовий, технічний та 
фізичний захист; упереджувати виникнення кризових і надзвичайних 
ситуацій тощо.  

Для об’єктивної оцінки кредитного потенціалу і виявлення його 
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формально-логічних й змістових ознак, його експертизу слід 
здійснювати за етапами: визначення складових кредитного потенціалу; 
виявлення складу й обсягу носіїв; розробка критерії, системи 
індикаторів і показників та алгоритмів їх виміру з метою 
характеристики обсягу активів, ідентифікації їх якості, збалансованості 
та інших параметрів; діагностика трудових, інтелектуальних, 
соціальних аспектів кредитного потенціалу; розробка методології 
оцінки втрат в результаті неефективного використання наявних 
можливостей і здібностей та оцінки ефективності застосування 
кредитного потенціалу; виявлення „тіньових” можливостей; 
визначення факторів нарощення кредитного потенціалу. 

Здійснена експертиза кредитного потенціалу банків виявила, що 
у 2006 – 2011 рр. відбувалося суперечливе коливання його параметрів. 
Так, із 175 функціонуючих банків, лише 10 % віднесено до 1 групи, а 
до 4 групи – 65%. Хоча, за останні чотири роки майже в 3 рази зросли 
активи банків, підвищилась частка капіталу банків у активах (14,6 
проти 12,5%). Збільшуються статутні фонди банків, водночас помітно 
зросла частка іноземного капіталу у статутному капіталі (40,6 проти 
27,6%). Коефіцієнт миттєвої ліквідності сягає 58,8%, поточної – 
77,33%, проте коефіцієнт співвідношення регуляторного капіталу до 
сукупних активів складає лише 14,57, а норматив максимального 
розміру кредитного ризику – 21,04. Рентабельність активів та капіталу 
знизилась відповідно: з 1,61 до -1,45% та з 13,52 до – 10,19%, чиста 
процентна маржа зросла з 5,30 до 5,79%. Водночас, знизився чистий 
спред – з 5,76 до 4,84%. Виявлено помітний розрив між ціною 
кредитів і депозитів (5 – 9 пунктів). Від 40 до 65% свого доходу банки 
заробляють на кредитних операціях, на них же випадає основна сума 
втрат – від 50 до 80%. Все це відбувається на тлі розгортання інфляції, 
зменшення попиту на гривню, підвищення доларизації, високої 
тінізації, нерозвиненості фінансових ринків, непрозорості банківської 
та кредитно-грошової системи, спотвореності цін на нерухомість, 
зростання недовіри населення до фінансової системи держави, 
очевидних недоліків податкової системи, низької платіжної 
дисципліни економічних суб’єктів, низької частки безготівкових форм 
розрахунків, жорсткого непрофесійного руйнівного втручання 
держави у діяльність банків, високого рівня облікової ставки, 
прорахунків фінансової політики, нерозвиненості кредитної 
інфраструктури.  

За 2000 – 2011 рр. параметри кредитування помітно зросли. 
Виявлено висхідний тренд частки довгострокових кредитів до 
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валового внутрішнього продукту України. За останні 5 років вона 
зросла в 3 рази, і у 2009 році, досягла 61,1%. Частка у ВВП країни 
іпотечних кредитів банків досягла – 12,7 %. Еластичність нарощення 
обсягів кредитів до зміни обсягів депозитів складає 0,6–0,7%. 
Купівельна спроможність національної валюти впала майже на 80%, а 
резервних валют – на 25-30%. Загрозливою вважається амплітуда 
строкових дисбалансів, яка досягла свого максимального 
екстремуму (40%). 

Спектр та обсяги банківських послуг залишаються переважно 
досить обмеженими. Банки сконцентрувалися на наданні традиційних 
послуг з розрахунково-касового обслуговування, короткостроковому 
кредитуванню, операціями з векселями. За впливу кризи, протягом 
останніх років обсяги банківських операцій помітно скоротилися, 
впали обсяги зовнішньоторговельних кредитів в іноземній валюті, 
припинилися ф'ючерсні угоди з валютою, простежується низький 
рівень менеджменту, тоді, як сучасні виклики вимагають якісно нового 
діапазону форм та методів банківського обслуговування. Ціни на 
банківські послуги амплітудно коливаються в розрізі окремих регіонів 
й незначно у межах регіонів. Вартість програмного забезпечення, 
комунікацій, електронного обладнання, інформаційного забезпечення 
та іншої інфраструктури для багатьох банків є непосильною, що 
зумовлює погіршення якості надання їх послуг. Проблемним у цих 
умовах представляється подальше успішне функціонування невеликих 
банків. Спостерігається стрімке зростання (в 4 рази до 9,4%) частки 
прострочених кредитів. Водночас, помітно зросла увага до 
підвищення якості обслуговування корпоративних клієнтів, розвитку 
програм пластикових карт, пожвавилась робота з фізичними особами. 
Стрімко набирають обертів документарні операції (акредитивні 
розрахунки).  

Виявлені чинники впливу на реалізацію кредитного потенціалу 
банків та формування  їх кредитної політики, доцільно розділити на 
макроекономічні – що діють на всі банки, і мікроекономічні, ті що 
впливають на роботу конкретного банку. Найважливішими 
макроекономічними чинниками є: загальний стан економіки країни, 
рівень інфляції, темпи зростання ВВП, дефіцит бюджету; вплив 
грошово-кредитної політики; рівень незалежності центрального банку, 
участь банків в політичному житті країни; рівень доходів населення, 
попит на банківські операції і послуги, готовність економічних 
суб’єктів споживати банківські послуги, наявність соціальних пільг; 
рівень конкуренції; рівень цін на банківські продукти і послуги; 
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політизованість суспільства; соціальна напруженість; стан та ризики 
кредитного ринку. 

Найважливішими мікроекономічними чинниками є: пріоритети 
банку; кредитний потенціал; прибутковість; ліквідність; впровадження 
нових видів операцій і послуг; рівень ризику та прибутковості окремих 
видів позик та послуг; стабільність депозитів; спектр операцій і послуг; 
забезпечення позик; клієнтура банку та можливості її розширення; 
якість кредитного портфеля; цінова політика банку; рівень ризик – 
менеджменту. 

До основних чинників, що впливають на нарощення 
кредитного потенціалу банків, віднесено: кількісне зростання обсягу 
носіїв трудового, інтелектуального, матеріально-технічного, 
ресурсного потенціалів; позитивні якісні зміни всіх видів ресурсів; 
встановлення і стабільність необхідної пропорційності й 
збалансованості всіх видів ресурсів і компонентів потенціалу; 
підвищення ефективності використання кредитного потенціалу і його 
складових; наявність загальної позитивної тенденції економічного 
розвитку в країні і в банківській сфері зокрема. 

Відстежено генезис, основні тенденції, траєкторію розвитку 
сучасної банківської кредитної політики при обслуговуванні 
агроформувань. У кредитуванні агроформувань в 2001–2008 рр. 
приймали участь більше 100 банків, в 2008 – 2011 рр. лише 47. 
Встановлено, що в структурі залучених ресурсів агроформувань за 
останні роки банківські кредити досягали не більше 15%. Обсяги 
кредитів спрямованих агроформуванням за 2000 – 2008 рр. 
збільшились у 32,4 рази, потім у 2009 – 2011 помітно скоротились. 
Субсидованими кредитами в 2009 – 2011 рр. скористалось лише 3,4% 
агроформувань, хоча ще у 2004 році вони склали 25,4 %, а у 2008 р. – 
40,5 %. Найбільш актуальною проблемою агроформувань при 
співпраці з банками є неадекватно висока ціна банківських послуг та 
складні умови й процедури кредитування. З’ясовано, що кредитна 
політика носить формальний суперечливий характер зумовлений 
перехресною взаємодією „конфронтуючих” і водночас 
взаємодоповнюючих тенденцій, кредитне планування здійснюється на 
низькому рівні, а кредитна стратегія формується без потрібного 
обґрунтування. Частка кредитів, спрямованих агроформуванням у 2000 
р. сягала лише 4,4 % , а у 2009– 2011 рр. вже 5,6 %, хоча частка 
банківських кредитів, не перевищувала 2,9 % ВВП, а з 2002 р. 
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спостерігалось її падіння, і в 2009 – 2011 рр. вона сягала менше 1 %. 
Виявлено, що кількісні та якісні параметри кредитування за групами 
агроформувань помітно різняться. В якості забезпечення, для середніх 
і малих агроформувань переважну частку займає застава нерухомості 
(83,2 %). Характерно, що майже у 85 % випадків їх кредитні угоди 
додатково забезпечуються гарантіями чи порукою третіх осіб.  

Високу потребу в співпраці з банками зазнавали 48,9 % 
агроформувань; низьку – 9,7%. Попит на банківські послуги був 
різною мірою задоволений у 83,4% агроформувань. Підвищується 
вимогливість агроформувань до банків. При виборі банку для 
агроформувань найбільшу вагу мають наступні фактори: надійність 
банку та швидкість здійснюваних ним розрахунків, сервіс, 
індивідуальне ставлення до клієнта, зручність розташування офісів, 
наявність повного спектру послуг та широкого кола стратегічних 
партнерів. 

Висновки. Мотиваційно-спонукальними домінантами 
формування кредитної політики банків при обслуговуванні 
агроформувань, що складають основу стратегії банків, є: консерватизм; 
пріоритет наявності забезпечення; контроль цільового використання 
кредиту; збереженість та надійність застави й фінансового стану 
агроформування; диверсифікація кредитного портфеля; обмеження 
ризику на одне агроформування; обмеження сукупного кредитного 
ризику; виважений активний маркетинг надійних агроформувань. 
Дієвість кредитної політики банків при обслуговуванні агроформувань 
характеризується, передусім рівнем дотримання спектру ціннісних 
орієнтирів: наукова обґрунтованість, оптимальність, ефективність, 
єдність, нерозривний зв’язок елементів кредитної політики, 
прибутковість, безпека, надійність, плановість, прогнозованість, 
динамічність і прозорість. Таким чином, дієвою кредитна політика 
банку може бути лише в тому випадку, якщо вона побудована з 
врахуванням означеного спектру ціннісних орієнтирів і забезпечує їх 
реалізацію на практиці, що дозволить: більш повніше використати 
кредитний потенціал банку, підвищити дієвість кредитної політики 
банків й банківського кредитування, знизити кредитні ризики та 
сприятиме розвитку агроформувань країни. 

Регламентуючі стандарти щодо технології кредитування 
агроформувань банками, переважно, не кореспондуються між собою і 
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не передбачають чіткого визначення повного ланцюга кредитних 
процедур, що, підвищує кредитні ризики та потребує всеохоплюючих 
докорінних якісних змін. Існуючий стан, засвідчує слабку готовність 
банків до кризових потрясінь, нерозвиненість кредитних механізмів, 
недостатність підготовки банківських фахівців, тобто підтверджують 
назрівшу нагальну необхідність модернізації кредитної політики 
банків.  

Модернізація кредитної політики банків має передбачати 
наступне: зміцнення стабільності банків; реструктуризацію банків; 
оздоровлення їх діяльності; поліпшення якості кредитного, особливо 
інвестиційного портфеля; поліпшення структури активів; зміцнення 
зв’язку банків з аграрною сферою; підвищення іміджу банку; 
забезпечення інтересів вкладників; посилення нагляду та мотивації 
банківських працівників; трансформацію структури депозитної та 
процентної політики банків; формування кредитної інфраструктури; 
розробку пакету регламентів, стандартів, нормативів; входження в 
міжнародне банківське співтовариство. 
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В статті розглядаються питання сучасних макроекономічних змін в різних 

країнах світу і дій урядів цих країн, спрямованих на подолання існуючих та потенційних 
проблем. Ці процеси змінюють геополітичний розподіл сил. Основним інструментом 
впливу на економіку залишається державна фінансова політика. 

The issues of modern economic changes in different countries aimed at overcoming of 
existing and potential problems are considered in the article. These processes change geopolitical 
distribution of power. One of the main instrument of economic influence is government's financial 
policy. 
 

Постановка проблеми. Тектонические изменения глобальной 
финансовой системы стали серьезными вызовами мировой экономике 
и правительствам. Экономическая власть вынуждена принимать 
неординарные решения, опыта которых она не имеет. Значительное 
внимание уделялось и продолжает уделяться международным 
договоренностям, поскольку современный мир характеризуется 
значительным симбиозом экономик, в первую - США и Китая, стран 
ЕС. Неоднозначность конечных результатов не в последнюю очередь 
обусловливается регулирующими действиями со стороны 
правительств. Вспоминая известное определение экономической 
политики П. Самуельсона, как процесса установления диагноза 
состояния экономики и назначения правильных лекарств, становится 
понятным, что мировая экономика и место каждой отдельной 
экономики в ней в значительной степени зависят от 
профессионализма государственных регуляторов.  

Анализ последних исследований и публикаций. 
Большинство современных авторов относятся к перспективам 
развития мировой экономики весьма скептически. В оптимистичном 
сценарии мир ожидают долгие годы мизерного (около 1%) 
экономического роста, слабого рынка труда и борьбы с фискальными 
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проблемами. Сторонниками последней теории является множество 
известных экономистов, в том числе и главные ее авторы - профессор 
Гарвардского университета Кеннет Рогофф (Kenneth Rogoff) и 
Кармэн Райнхарт (Carmen Reinhart). По их мнению, выздоровление 
развитых экономик может занять минимум 7 лет [1,2].  

Стивен Мим (Stephen Mihm) и Нуриель Рубини (Nouriel 
Roubini) [3], которые предусмотрели и детально описали причины 
возникновения предыдущего кризиса,  пророчат ее вторую волну. 
Основными факторами, по их мнению, является слабость 
государственных финансов развитых стран мира (например, США и 
ЕС), а также несбалансированность экономической модели стран, 
которые развиваются. Нобелевський лауреат Джозеф Стиглиц (Joseph 
E. Stiglitz) [4] также поддерживает теорию «двойного падения», 
выдвинутую Нуриелем Рубини (Nouriel Roubini) [5], и в своих статьях 
доказывает, что мероприятия фискальной консолидации, которые 
проводятся ЕС, несовместимы с мероприятиями выведения экономики 
из рецессии. В своих статьях экономист Дуглас МакИнтаер (Douglas 
McIntire) [6] приводит ряд причин, которые в совокупности могут 
привести к повторному падению мировой экономики. В своей статье 
Закери Карабелл (Zachary Karabell) [7] проводит детельну оценку 
факторов, которые могут привести к замедлению темпов роста 
китайской экономики, которая в последнее время получила статус 
двигателя мировой экономики. Разделяет эти пессимистические 
взгляды и известный эксперт Чарльз Неннер (Charles Nenner). 

Цель статьи. Целью статьи является продолжение 
ознакомления с результатами анализа и экспертной оценки 
современных и будущих тенденций в мировой экономике и финансах, 
которые возникают под воздействием объективных (экономических 
законов и закономерностей) и субъективных (вариативность решений 
проблем инструментами государственной финансовой политики) 
факторов. 

Изложение основного материала исследования. 
Исследование основных тенденций в мировой экономике 
проводиться по нескольким направлениям.  

Общая характеристика ситуации в мировой экономике. Прошедший 
2011 год стал годом значительных перемен в экономической и 
политической жизни мира. Кроме серьезных потрясений в 
геополитической расстановке сил и значительных осложнений 
состояния мировой экономики некоторым странам пришлось 
пережить природные катаклизмы огромных масштабов. Сочетание 
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этих событий сделали 2011 год серьезным испытанием для всех стран 
мира без исключения. Издержки традиционных экономических устоев 
проявились и стали вызовом для существующей системы 
экономической власти. 

Можно с уверенностью отметить, что волатильность 
финансовых рынков выросла в течение этого года, и достигла своего 
пика в начале осени с новостями о понижении кредитного рейтинга 
США, а также о критическом (и можно даже сказать тупиковом) 
положении дел в Евросоюзе.  Надежды на окончательное 
выздоровление мировой экономики не оправдали себя - спекуляции о 
второй волне кризиса приобрели вполне реальные очертания в 
середине лета. Экономики некоторых стран оказались крайне 
дестабилизированы и, в конце концов, начали падение во второй 
половине года, в то время как экономики развивающихся стран, на 
которые многие возлагали роль мирового экономического 
локомотива, значительно замедлили темпы роста.  

Стоит отметить, что в течение года некоторые экономические 
индикаторы, а с ними и доминирующие экономические доктрины, 
уступили свое место диаметрально противоположным взглядам. Так, 
если в начале года основные переживания концентрировались вокруг 
регулирования уровня цен и здоровья фискальной системы, то уже к 
концу года инфляционные настроения сменились дефляционными, а 
основной фокус переместился на уровень занятости и 
стимулирование потребления. К концу 2011 года многие экономисты 
сошлись во мнении, что применение мер фискальной консолидации 
было преждевременным и, таким образом, подорвало выздоровление 
экономик многих развитых стран (в частности, Великобритании, 
Италии и, разумеется, Греции). Также все более популярным 
становится тезис о том, что в определенной степени государственное 
стимулирование является необходимым и, в некоторых случаях, 
незаменимым факторов экономического развития. Еще в начале 2011 
года эта мыль считалась недопустимой и противоречила 
общепризнанной стратегии фискальных ограничений в целях 
оздоровления национальных экономик. 

Мы находимся на грани смены главенствующей экономической 
теории, описывающей свободные рыночные отношения, как 
единственный эффективный экономический порядок. При этом, 
однако, мы не можем наблюдать явной альтернативы рыночной 
доктрине, доказавшей свою несостоятельность в результате 
прошедшего кризиса. Успешность китайской модели, сочетающей 
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рыночные отношения с вполне прямым государственным 
вмешательством, сильно искажена интегрированностью страны в 
структуру мирового потребительского рынка и, следовательно, 
зависимостью от него, а также спецификой развития китайской 
экономики в последние полвека. Таким образом, последствия 
прошедшего финансового кризиса, а также события уходящего года 
ставят перед экономистами важную задачу, состоящую в определении 
системы экономических факторов, которые будут обуславливать 
развитие мировой экономики и финансовых рынков в последующие 
годы и будут равно подходить как развивающимся, так и развитым 
странам.  

Основные секторы экономики. 
Потребители и их платежеспособность. Мировой потребительский 

рынок повсеместно подвержен «делевериджингу» (процесс 
уменьшения долговых обязательств на балансе домашних хозяйств и 
одновременный рост доли накоплений). В начале 2011 года 
руководителями стран Европы было принято решение о том, что 
одним из основных способов стабилизации экономической ситуации 
в развитых странах может стать постепенное снижение долгового 
бремени в частном секторе, а также сокращение социальных 
программ, проводимых государством. Таких результатов можно было 
добиться путем ужесточения регуляторных мер в банковском секторе и 
сокращения расходной части бюджета. В результате, вместо 
ожидаемого «оздоровления» экономики Евросоюз увидел 
катастрофическое сокращение потребительского спроса и рост 
безработицы. Одновременно с этим экспортный сектор 
развивающихся экономик потерял значительный рынок сбыта. Таким 
образом, страны БРИК (экономики которых в значительной степени 
зависят от экспорта товаров и услуг) замедлили темпы роста к концу 
2011 года.  

Следует отметить, что инфляционные ожидания в странах 
Евросоюза остаются достаточно низкими - ниже критического 
порога, при котором ЕЦБ вынужден был бы поднимать учетную 
ставку. При этом стоит вспомнить, что еще в июне центральный банк 
Евросоюза вполне серьезно заявлял о своих планах повысить учетную 
ставку до уровня 1,25% с целью избежание роста инфляции выше 4%. 
Теперь же темпы инфляции, в среднем по Евросоюзу, не превышают 
1,6%. В Германии рост уровня цен в декабре в годовом выражении не 
превысил 2,1%. В сравнении с показателем предыдущего месяца 
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(2,4%) мы можем наблюдать замедление темпов инфляции в главной 
экономике ЕС. 

В США продажи товаров длительного пользования выросли на 
рекордные 3,8% в ноябре (после нулевого роста в предыдущем 
месяце). Большая часть этого роста обусловлена ростом спроса на 
транспортные средства для бизнеса и частных потребителей.  
Розничные продажи в США продолжают расти, хотя и не очень 
высокими темпами (0,2% в ноябре). Особого внимания заслуживает 
динамика показателя потребительских настроений (Consumer 
Confidence Index), который вырос в декабре выше отметки 60, при 
том, что на протяжении всего года этот показатель не превышал 58. 
Такая статистика в секторе частного потребления является 
нелогичной, учитывая сокращение доли кредитных средств в 
структуре потребления среднестатистического американца, а также 
достаточно вялом росте доходов (рост личного дохода составил 0,1% 
в ноябре). В США процесс делевериджинга сформировался 
самостоятельно без значительного вмешательства государства. 
Последнее, напротив, пытается всячески стимулировать потребление 
за счет кредитных ресурсов, достаточно агрессивно оказывая давление 
на процентные ставки. Ставки по ипотечным кредитам достигли своих 
исторических минимумов (3,94%) в конце текущего года, но 
американцы не спешат пользоваться данной им возможностью и по-
прежнему продолжают уменьшать долговое бремя, накопленное в 
предкризисные годы. На склонность американцев к потреблению 
значительно влияние может оказать анти-дефицитная политика 
руководства страны (не без давления республиканцев в Конгрессе). 
Конгресс США принял законопроект о временном продлении 
программы помощи безработным. По истечению двух месяцев данная 
государственная поддержка будет прекращена и, таким образом,  
окажет негативное давление на спрос в стране.  

Население развивающихся стран может быть более 
расположенным к активному потреблению, в том числе и за счет 
заемных средств, в предстоящие годы. Так, инвесторы из Бразилии 
активно покупают недвижимость в прибрежных городах США, в 
частности в Майами (шт. Флорида). Китайские потребители под 
чутким руководством государства будут склонны тратить свои деньги 
на товары национальных производителей. Основным преимуществом 
Китая в этом контексте является значительный буфер для увеличение 
доли потребления в доходах домашних хозяйств. Китайский 
потребительский рынок в ближайшее пятилетие будет расти за счет 



 24 

интеграции сельских районов в активную экономическую 
инфраструктуру страны (пока что в нее включены в основном 
промышленные прибрежные районы), а также за счет популяризации 
культуры потребления и снижения привлекательности сбережений. 
Последнего можно легко добиться путем снижения процентных 
ставок по депозитам; при этом достаточно высокие темпы инфляции 
(превышающие по итогам года 6%) сами по себе подталкивают 
население к более активному потреблению.  

На развитие потребительской культуры населения Поднебесной 
значительное влияние оказывает рост доходов среди населения 
больших городов, а также доступность большого ассортимента 
товаров среди широких масс. Большая часть Китайских потребителей 
не может позволить себе предметы роскоши или дорогую технику, 
однако вполне может регулярно приобретать предметы ежедневного 
быта, которые, в свою очередь, составляют большую часть 
производства в стране.  Интересным является заключение одного из 
исследований, показывающее, что узнаваемость иностранных брэндов 
(таких как Procter&Gamble, Unilever, BOSCH и т.д.) незначительно 
отличается от узнаваемости национальных брэндов. Таким образом 
международные компании теряют свое конкурентное преимущество 
перед местными компаниями, и таким образом не смогут полностью 
воспользоваться возможностями растущего рынка. Производители 
телефонов, автомобилей и предметов роскоши, с другой стороны, 
находятся в выгодном положении, так как китайская промышленность 
еще не зарекомендовала себя в этих секторах. Кроме того во всех 
перечисленных категориях Китай представляет собой самый большой 
рынок в мире.  

Для потребителей в Бразилии основным фактором 
неопределенности в 2011 году ( и возможно в 2012 году) была 
валютная политика центрального банка страны. В целях борьбы с 
притоком спекулятивного капитала Центральный Банк Бразилии 
использовал интервенции на валютном рынке. Курс бразильського 
реала к другим мировым валютам был крайне нестабильным, 
особенно во второй половине 2011 года. Валютный курс реала 
является одним из основных факторов, привлекающих 
международных инвесторов в Бразилию. Одновременно, курс 
национальной валюты определяет покупательную способность 
потребителей в стране. Таким образом валютная экспансия 
национального банка страны приводит к снижению спроса на 
импортные товары. При этом достаточно большая часть товаров 
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регулярного пользования импортируются из других стран, в частности 
Китая. Валютные интервенции Национального Банка Бразилии могут 
стать нормальным явлением в контексте разворачивающихся 
валютных войн между развивающимися и развитыми экономиками.  

В целом потребительский сектор мировой экономики 
находится в затруднительном положении: рост цен и «пузыри» в 
определенных секторах развивающихся экономик ограничивают 
покупательную способность покупателей развивающихся стран; 
рестриктивная фискальная политика и высокая безработица 
определяют негативные потребительские настроения в развитых 
стран. Очевидно, что, когда никто (ни в развивающемся ни в развитом 
мире) не покупает, то товарооборот ощутимо падает. Рост мирового 
потребления в 2012 году во много зависит от политики, принятой 
руководством Евросоюза и финансовых программ развивающегося 
мира. Либерализация торговых отношений, а также возобновление 
государственной поддержки (как за счет включения государственных 
расходов, так и за счет уменьшения налогов, пускай и в ущерб 
фискальным показателям) может стать ключевым сочетанием для 
выведения мирового спроса из кризисного положения.  

Бизнес и инвестиции. Главной характеристикой мировых 
финансовых рынок в уходящем году стала волатильность. На 
протяжении всего года инвесторы не могли проследить отчетливых 
трендов, ни в сторону возрастания, ни в сторону падения. Пик 
волатильности пришелся на конец лета-осень 2011 года, в основном 
благодаря понижению кредитного рейтинга США из-за отсутствия 
согласия при принятии бюджета на следующий год. Кроме 
понижения рейтинга рынке оказались очень чувствительными к риску 
технического дефолта в результате превышения долговых 
обязательств США предварительно установленного допустимого 
порога. Однако события в США были не единственным драйвером 
волатильности в 2011 году. События «Арабской Весны» внесли 
большую долю неопределенности в настроения инвесторов по всему 
миру. События в Египте и Ливии несли особо важный подтекст, как в 
контексте геополитического распределения ролей в регионе (Египет 
долгое время выступал союзником США и посредником в 
установлении отношений на Ближнем Востоке), так и в контексте 
экономических отношений, исказившихся в результате перебоев 
логистики через Суэцкий канал, а также перебоев поставок Ливийских 
энергоресурсов.  
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Мартовское землетрясение и последовавшее за ним цунами в 
Японии привели к разрывам в производственных связях по всему 
миру, так как японские производители является поставщиками многих 
важных компонентов для высокотехнологичного производства. 
Продажи мирового автогиганта, Тойоты, также упали в первом и 
втором квартале из-за закрытия и реконструкции заводов, а также 
длительного возобновления транспортной и энергетической 
инфраструктуры в пострадавших районах. Второй, аналогичный по 
масштабу, сбой в производственном цикле произошел во время 
летних наводнений в Таиланде. Многие тайские фабрики в свою 
очередь являются поставщиками компонентов для японских 
производителей. Таки образом закрытие сотен фабрик по всей стране 
привело к повторному значительному перебою в мировом 
производстве, и, как результат, в глобальном товарообороте.  

Все эти события нашли отражение в основных фондовых 
индексам по всему миру. Анализируя данные статистических баз, 
можно сделать вывод о том, что американский фондовый рынок был 
намного менее волатильным, чем остальные мировые рынки. Главной 
причиной этому мог послужить статус американского рынка, как 
самого капитализированного и безопасного. К тому же спрос и 
предложение на американском рынке более фундаментально 
обоснован, в то время, как капитал, поступающий на развивающиеся 
рынки, имеет более спекулятивную природу. Во время каждого 
экономического потрясения, будь то катастрофа в Японии, ухудшение 
долгового кризиса в странах ЕС или спекуляции по поводу резкого 
замедления Китайской экономики, большие объемы капитала резко 
перетекали из развивающихся стран в США. Так в течении 2011 года 
чистый отток капитала из стран БРИК составил 15 млрд.долл (это 
достаточно большая потеря, учитывая, что за последние 10 лет 
совокупные непрямые инвестиции в экономики стран БРИК 
составили 70 млрд.долл.). В сочетании с рядом других факторов этот 
отток вызвал падение индекса  MSCI на 24%. Совокупный отток 
средств из фондов развивающихся экономик составил 47 млрд.долл. 
Аналитики предсказывают продолжение оттока капитала и 
дальнейшее падение индекса MSCI BRIC на 20% в результате 
истощения европейских инвестиций и активного делевереджинга 
частного сектора стран Европы. В отдельном контексте стоит 
упомянуть ситуацию на ближнем востоке и в странах Северной 
Африки, переживших события «Арабской весны». Показательным в 
этом случае является падение египетского фондового индекса EGX30 
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на 49% в 2011 году. Отток иностранных инвестиций (в частности 
американских), разрыв прежних бизнес отношений и парализованный 
туризм поставили экономику страны в крайне тяжелое положение. В 
сочетании с напряженной социально-политической обстановкой в 
стране сложное экономическое положение создает базу для 
дальнейшей дестабилизации финансовых рынков в регионе, тем 
самым отпугивая иностранных инвесторов в ближайшее время.  

Как ни странно, даже объявление о понижении долгового 
рейтинга США отразилось на американском фондовом рынке менее 
жестко, чем на остальных международных рынках. Активами, 
выигрывающими от мировых потрясения оказались американские 
казначейские облигации, доходность по которым упала ниже 4% в 
конце года, золото, и американские дивидендные акции.  

Золото, считавшееся одним из безопасных активов в условиях 
мировой нестабильности закрыло годовой тренд на  отметке 1540 
долл./ун. Для некоторых сторонников золота, как постоянно 
растущего актива, эта цена может послужить возможностью для 
дополнительной покупки. Многие же инвесторы, считают, что 
падение цены на золото ниже данного уровня после достижения 
рекордной цены в 1920 долл./тр.ун. может быть сигналом первой 
коррекции перед сменой многолетнего тренда. Главным сторонником 
теории смены растущего тренда на падающий является финансист 
Дордж Сорос. Кроме него многие руководители крупных 
инвестиционных фондов заявили, что значительно уменьшили долю 
золота в своих портфелях за последние месяцы.  Таким образом по 
результатам последних исследований и статистики SEC многие 
институциональные инвесторы уменьшили долю золота в своих 
портфелях до минимума. Однако, если этот отток капитала из 
ценного металла уже включен в падение цены на золото в последние 
месяцы уходящего года, то вышеописанные новости могут послужить 
сигналом для покупки, так как проще говоря, продавать золото уже 
будет некому. Кроме того некоторые аналитики отмечают, что при 
падении цены на золото ниже определенной отметки (по оценкам 
многих 1400 долл./тр.ун.) в игру могут вступить казначейства 
государств, традиционно использовавших золото как хедж.  Таким 
образом, государственный спрос может оказать значительную 
поддержку ценному металлу в 2012 году.  

Рынок недвижимости хотя и перестал быть основным 
индикатором здоровья национальной экономики, но все еще активно 
использует аналитиками в комбинации с другими экономическими 
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индикаторами (такими как уровень безработицы, индекс 
потребительских настроений и потребительские расходы) для оценки 
перспектив экономического выздоровления. В 2011 году мы могли 
наблюдать стабильно противоположно направленную динамику на 
рынках развитых стран и рынках таких стран как Бразилия и Китай. 
Пока рынок недвижимости США и Европы переживает затяжное 
падение или не менее неблагоприятный для экономики застой, на 
рынках недвижимости стран БРИК по мнению большинства 
экономистов, образовался «пузырь». Правительство Китая, в 
частности, вполне явно признало этот факт и весь 2011 год проводило 
политику косвенного ограничения спекулятивного спроса на рынке 
жилой недвижимости (в особенности со стороны иностранных 
инвесторов, покупавших по несколько объектов одновременно). Не 
имея возможности использовать процентные ставки, как основной 
ограничитель спроса (в силу специфической валютной политики 
Китая, не предполагающей удорожание юаня ни при каких условиях) 
государство ввело в действие ряд законопроектов прямо 
ограничивающих покупку жилой недвижимости с целью 
перепродажи. Последовательно принятые на протяжении года законы 
были призваны закрыть все возможные лазейки для формирования 
спекулятивного спроса. Таким образом государство достигало двух 
важных целей: предотвращало  дальнейшее раздувание «пузыря», а 
также «охлаждало» рынок с целью обеспечения доступа среднего 
класса к новому жилью по адекватным ценам. Эффект политики еще 
не полностью ощутим, так как в целом ситуация на Китайском рынке 
вошла в стадию временного затишья, однако доступным построенное 
жилье так и не стало.  

США, в свою очередь, напротив переживает застой на рынке 
недвижимости, состояние которого в силу менталитета и 
исторических традиций определяет общеэкономические настроения в 
частном секторе, а также отвечает за большую долю бизнеса в стране.  
Статистика декабря показывает неожиданный рост новых строек и 
заявок на строительные лицензии на рынке жилой недвижимости. Так 
количество новых проектов в декабре составило 685 тыс., против 
ожидавшихся 635 тыс. Продажи новых домов выросли по сравнению 
с предыдущим периодом на 5 тыс. и составили 315 тыс. 
Одновременно с этим цены на рынке недвижимости по прежнему 
продолжают падать. Одним из главных индикаторов динамики уровня 
цен на рынке недвижимости США является индекс S&P/Case-Schiller, 
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в частности его Composite20 версия, сочетающая в себе информацию 
о жилой недвижимости в 20 самых больших городах страны.  

По мнению самих создателей индекса Карла Кейса и Роберта 
Шиллера рынок может достигнуть своего дна ближе к концу 2012 
году.  Разные районы США переживают кризис рынка недвижимости 
по разному. Например центральные штаты находятся под большим 
давлением главным образом из-за более низкой деловой активности, 
чем прибрежные штаты.  

Вашингтон стал одним из первых городов в США, который 
стал на путь восстановления цен. Майями, с другой стороны, ощутили 
на себе самый серьезный удар в ходе кризиса, так как вся экономика 
города в большой степени зависит от операций на рынке 
недвижимости. Теперь же в условиях истощившегося местного спроса 
на недвижимость группы люкс в курортных районах, руководство 
города возлагает большие надежды на иностранных инвесторов и 
покупателей из развивающихся стран.  

Стоит подчеркнуть важность состояния рынка недвижимости 
для американцев. Для среднестатистической семьи дом является 
главным индикатором богатства, и с растущими ценами на 
недвижимость богатство нации в целом также росло. При падающих 
ценах на дома многие американцы оказались в ситуации в которой 
ипотечный долг по объекту недвижимости превышает реальную 
стоимость этой недвижимости. Это в свою очередь вынуждает 
американцев к описанному ранее процессу делевереджинга – выплаты 
долгов за счет уменьшения текущих расходов. Аналитики 
прогнозируют, что как только на рынок выйдет очередная партия 
залогового имущества, продаваемого банками в ходе ликвидации 
проблемных долгов, цены на вторичном (а в последствии и на 
первичном) рынке пройдут еще один виток падения.  

Прошедший год у многих ассоциируется с массивным отзывом 
сделок по IPO (первичное размещение акций на рынке),  в 
особенности в технологическом секторе. Множество компаний из 
Европы, Азии и США отозвали свои заявки на размещение ввиду 
высокой волатильности на рынке и непредсказуемости поведения 
инвесторов (экономисты отметили что за последний год поведение 
инвесторов было крайне нерациональным). С другой стороны 
рекордный объем отозванных сделок (более 200) будет, скорее всего, 
перенесен на 2012 год. Инвесторы в частности ожидают размещения 
таких технологических гигантов как Groupon и Facebook, стоимость 
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которых на данный момент исчисляется десятками миллиардов 
долларов.  

По итогам года относительно стабильными были котировки 
ресурсодобывающих компаний, а также компаний 
машиностроительного сектора. Банковский сектор испытал 
небольшой подъем на волне объявленных прибылей в первом и 
втором квартале. Однако после осложнения ситуации в ЕС, а также 
ужесточения регуляторных норм в США, а также ряде развивающихся 
стран, индексы финансового сектора во всем мире начали падать. К 
концу года банковский сектор остается достаточно шатким в плане 
инвестиций, и аналитики советуют очень тщательно выбирать 
компании, акцентируя внимание на международные банки с прочной 
диверсифицированной базой активов. В этом году сюрпризом для 
всех стал внезапно возросший объем инвестиций в сектор 
альтернативной энергетики. Рынок уделяет особое внимание этой 
индустрии, несмотря на банкротство компании Solyndra 
(производство солнечных панелей), получившей около 
полумиллиарда долларов в виде государственных инвестиций. В этом 
году в США объемы кукурузы, направленной на производство 
биодизеля впервые превысили объемы кукурузы, используемой в 
качестве кормовой культуры. США и Бразилия в частности являются 
лидерами по формированию инфраструктуры для использования 
биодизеля в коммерческих целях: Бразилия всячески субсидирует 
производство и использование этого вида топлива; США переводит 
большую часть муниципального транспорта на экологическое 
топливо, давая положительный пример таким корпорациями как 
FedEx, UPS и т.д. 

Баланс международной торговли. В сфере международной торговли 
в 2011 году преобладающим трендом проходило нарастающее трение 
между развитыми и развивающимися странами. В основном давление 
в этом международном противостоянии происходило от США. В 
данном контексте США требовали объективного удорожания юаня, 
отмены компенсаторного субсидирования в ряде развивающихся 
стран, смены таможенного и налогового законодательства на более 
либеральное, которое позволило бы американским производителям 
свободно конкурировать на быстрорастущих рынках. Стоит отметить, 
что валютные войны играли немаловажную роль в международных 
торговых отношениях. Главным сторонником агрессивного 
валютного регулирования традиционно была Япония. Как ни странно, 
но после мартовской трагедии в Японии, курс йены к доллару (а также 
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другим мировым валютам) начал уверенно расти. Экономисты 
объясняли это явление таким же образом, как и подорожание доллара 
после понижения кредитного рейтинга США –йена по-прежнему 
остается одной из основных стабильных резервных валют. Так как 
весенний катаклизм затронул экономику всего мира, то вполне 
логичным стало «бегство» капитала из валют развивающихся стран и 
проблемного ЕС, в локальные валюты самых больших экономик 
мира: США и Японии.  

Во второй половине года государство активно  боролось с 
видимым подорожанием национальной валюты и несколько раз 
прибегало к валютным интервенциям для защиты национальных 
производителей-экспортеров.  При этом, не смотря на такую политику 
государства, курс йены к доллару достигал исторических максимумов 
относительно несколько раз.  

Швейцарский национальный банк решительно вступил в 
разворачивающееся противостояние на валютных рынках. 
Руководство банка приняло решение о закреплении курса 
швейцарского франка к Евро на уровне 1,20. При этом была 
использована формулировка «…будут приняты любые меры для 
недопущения подорожания национальной валюты». Таким образом, 
национальный банк страны дал понять, что готов использовать 
неограниченные по объемам интервенции на валютных рынках. 
Важность описанной валютной политики таких стран как Япония, 
Китай и Швейцария заключается в том, что  она является первым 
индикатором снижающейся гибкости международных финансовых 
рынков, а вместе с ними и международной торговли. Валютная 
политика, фактически, стала способом непрямого протекционизма в 
ряде стран, который, в свою очередь, ослабляет способность 
международных рынков к эффективному использованию 
относительных конкурентных преимуществ, а также к рациональному 
распределению ресурсов.  

В контексте международной торговли в 2011 году очень 
весомую роль сыграли природные катаклизмы. Цунами, разрушившее 
прибрежные районы Японии весной прошедшего года, нанесли 
огромный ущерб мировому товарообороту. В результате природного 
бедствия была повреждена вся транспортная и производственная 
инфраструктура страны. Мировое высокотехнологичное 
производство, в высокой степени зависящее от японских 
компонентов, фактически приостановилось до восстановления 
производственных мощностей страны. Как только международная 
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цепочка поставок была восстановлена после трагедии в Японии, 
аналогичный сценарий повторился в Таиланде. Экономика этой 
азиатской страны в последние годы стала центром производственного 
аутсорсинга за последние пять лет.  Деятельность сотен фабрик, 
пострадавших в результате осенних наводнений, тесно переплетена с 
производственным сектором других азиатских стран, в том числе и 
Китая. Оба события, японское цунами и наводнение в Таиланде, 
привели к значительному падению экспорта в азиатском регионе. 
Стоит отметить, что наводнение в Таиланде затронуло больше 
торговлю в Азии, тогда как события в Японии негативно повлияли в 
равной степени как на торговлю в азиатском регионе, так и в ряде 
развитых стран.  

Как видно из приведенных выше графиков, экспорт Китая и 
США в большей степени пострадал от перебоев в поставках из 
Японии, в то время, как экспорт Германии и Японии также упал 
значительно осенью прошедшего года в результате наводнения в 
Таиланде. Немецкий экспорт также упал в результате сокращения 
покупательной способности потребителей во всем мире, в частности в 
странах ЕС.  Стоит отметить, что дефицит торгового баланса США 
достаточно резко сократился к концу 2011 года и составил 43,5 
млрд.долл в октябре.  

На международную торговлю большое влияние оказали 
саммиты, посвященные международным торговым отношениям, 
проведенные в начале года в Дохе (Катар), а также Азиатско-
Тихоокеанское Экономическое Сотрудничество (Asian Pacific 
Economic Cooperation, APEC).  Если раунд в Дохе, по мнению многих 
экономистов, был провалом и поставил многолетние международные 
переговоры в тупик, то встреча, проведенная в г.Гонолулу (США), 
принесла определенные плоды. Страны-участницы переговоров 
смогли достичь определенного консенсуса на пути к формированию 
Транс-тихоокеанского партнерства. Создание зоны свободной 
торговли между США, Австралией, Малайзией,  Чили, Перу, 
Мексикой, Вьетнамом, Новой Зеландией и Японией помогло бы 
активизировать экономические связи между развитыми и достаточно 
динамично развивающимися странами. Для США достижение этих 
соглашений означает приобретение важного фактора экономического 
роста – свободного экспорта американских товаров на 
быстрорастущие рынки; для азиатских стран-участниц переговоров 
Транс-тихоокеанское Партнерство означает более высокую степень 
независимости от Китая в торговой политике. Достижение 
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соглашения в данном вопросе могло бы значительно увеличить 
шансы мировой экономики (в большей степени развитых экономик) 
на выздоровление. Однако при этом серьезным препятствием на пути 
достижения консенсуса становится требовательность США в 
переговорах и нежелание развивающихся стран снимать 
определенные меры протекции, которые позволяли их 
сельскохозяйственному сектору развиваться высокими темпами на 
протяжении последних десятилетий.  

Правительственные расходы/ кредитно-финансовая система. 
Состояние государственных финансов развитых стран стало главной 
темой для обсуждения в 2011 году. Нежизнеспособность 
расточительной политики государственных расходов Греции дала 
начало Европейскому фискальному кризису еще в 2010 году. В 
следствие роста рисков ассоциированных с экономикой Греции, 
рынки стали относиться и к другим странам Европейской периферии 
с меньшим доверием. За этим последовало удорожание долга таких 
стран, как Испания, Ирландия, Италия и Португалия. В течение года 
рейтинговые агентства понижали рейтинг всех вышеперечисленных 
стран, по крайней мере, на один пункт. В результате такого 
понижения эти страны вынуждены были предлагать намного более 
высокую ставку доходности по облигациям государственного займа, 
чем это предполагает состояние их экономик.  

Не смотря на общий консенсус в вопросе смены модели 
государственных финансов в ЕС в сторону более жесткого 
фискального регулирования и резкого сокращения государственного 
финансирования, экономики разных стран поразному отреагировали 
на принятые меры. Так, Германия, принявшая обязательство сократить 
размер государственного долга на 80 млрд.евро., вполне смогла 
позволить себе такие меры в силу текущего состояния экономики 
(профицит текущего счета) и национального менталитета (склонность 
немцев к сбережению доходов). С другой стороны, большинство 
стран ЕС на протяжении многих лет были чистыми потребителями 
товаров и их экономики фактически росли за счет потребления 
внутренних ресурсов, товаров и услуг. Ограничение государственного 
финансирования в данном случае, когда спрос как никогда низок и 
кредитные средства практически недоступны, становится 
нерациональным. При таком сочетании факторов и жесткой 
политики даже экономика Великобритании ощутила на себе 
негативный эффект от сокращения спроса на товары общего 
потребления, а также стагнацию на рынке недвижимости.  
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Для борьбы с долговым кризисом в ЕС руководство ЕЦБ 
приняло некоторые превентивные меры, такие как, отказ от 
повышения процентных ставок до обещанных 1,25%. Кроме этого 
ЕЦБ косвенно выступал инициатором финансирования проблемных 
стран Союза. Многие экономисты говорили о возможном переводе 
ЕЦБ в статус кредитора последней инстанции для всех стран ЕС. 
Более весомую роль в разрешении сложившейся ситуации играли 
лидеры Франции и Германии. Николя Саркози и Ангела Меркель, 
будучи лидерами стран, предоставивших наибольшее 
финансирование для общего резервного фонда (European Financial 
Stability Facility), фактически решали судьбу определенных стран. Так, 
осенью прошедшего года Ангела Меркель потребовала, чтобы банки, 
участвовавшие в аукционе на облигации проблемных стран, списали 
до 50% активов, ассоциированных с покупкой долга Греции. Именно 
Ангела Меркель выступила против создания общего кредитного 
рейтинга для всего Евросоюза с целью выравнивания разрыва между 
ставками доходности проблемных и здоровых стран. Многие 
экономисты считали, что эта мера, как никакая другая, могла бы 
помочь реанимировать экономику Греции без дополнительной 
помощи со стороны Германии и Франции.  

Весьма ироничным в контексте описанного выше 
распределения ролей в ЕС стало заявление о возможном понижении 
кредитного рейтинга Франции (одного из главных гарантов 
финансирования других проблемных стран).  Главным риском в этом 
случае является понижение кредитного рейтинга Европейского 
Стабилизационного фонда с балансом более 400 млрд.евро. В случае 
развития такого сценария фонду потребуется намного больше средств 
для обеспечения долговых гарантий странам, требующим 
финансирования. В то же время, желающих предоставлять 
дополнительное финансирование фонду в сложившихся 
рискованных условиях практически нет. 

Жесткая фискальная политика в сочетании с реакцией 
волатильных рынков на ухудшение положения дел в ЕС привели к 
следующим последствиям:  

— уровень безработицы в Испании достиг 22,8% (48,9% среди 
населения младше 25 лет), в Греции – 18,3% (45,1% среди население 
младше 25 лет), в Латвии – 16,2%; 

— ставки доходности по долгосрочному государственному долгу 
достигли рекордно высоких значений относительно стоимости долга 
Германии (1,87%): 8,51% в Ирландии; 17,9% в Греции (более 21% по 
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краткосрочному долгу); 6,2% в Испании; 3,41% во Франции (хотя и не 
очень высокий показатель, но уже включает в себя риск понижения 
кредитного рейтинга); 7,06% в Италии; 

— падение ВВП в некоторых странах в 3кв.: Ирландия (-0,1%), 
Греция (-5%), Италия (-0,2%). 

Ситуация в ЕС полна неопределенностей в следующем году. 
Вливание новых средств в экономику стран периферии при 
падающем ВВП не создаст желаемого результата, а лишь отложит 
дефолт некоторых членов союза на будущие периоды. Многие 
известные экономисты утверждают, что текущая ситуация в ЕС с его 
растущей стоимостью долга и редеющими рядами инвесторов, 
желающих финансировать рискованные экономики, требует 
кардинального пересмотра экономической программы.  

В общем ситуация в мире развивается однонаправленно: 
центральные банки как развивающихся, так и развитых стран 
проводят политику финансовой экспансии, одновременно принимая 
ряд косвенных мер для предотвращения возникновения «пузырей» в 
определенных секторах экономики.  

На протяжении года Китай понизил ставку обязательного 
резервирования с 21,5% до 21%, давая тем самым толчок и без того 
растущему кредитованию. При этом руководство центрального банка 
Поднебесной ограничено в действиях с процентной ставкой. С учетом 
темпов инфляции в стране реальная дисконтная ставка в Китае 
является отрицательной. Повышение процентной ставки в целях 
борьбы с инфляцией также является невозможным в силу политики 
фиксированного курса национальной валюты. Малейшее повышение 
процентной ставки в стране неминуемо приведет к давлению на курс 
юаня в сторону повышения. 

В целом во всех развивающихся странах (в частности странах 
БРИК) можно было наблюдать понижение процентных ставок ставок: 
в Бразилии на 1,5% до 11%, в России на 0,25% с 8,25% до 8%, в 
Индонезии с 6,5% до 6%. При этом инвесторы по всему миру 
ожидают дальнейшего понижения процентных ставок в 
развивающихся странах в следующем году.  

Прошедший год оказался весьма проблематичным для США. 
Ключевым событием года стала потеря элитного ААА рейтинга в ходе 
принятия решения об увеличении лимита государственного долга. 
Отсутствие консенсуса в принятии решения относительно бюджета 
США и государственного долга, которое поставило экономику страны 
перед риском технического дефолта, имел место и в конце года, уже в 
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контексте пересмотра ряда программ государственного 
стимулирования (например помощь по безработице и льготы на 
налоги на фонд оплаты труда). В сложившейся ситуации, когда 
обсуждение любого решения, требующего голосования в конгрессе, 
заходит в тупик, монетарная политика становится неотъемлемым 
элементом антикризисного регулирования.  При нулевой реальной 
процентной ставке у ФРС есть совсем немного инструментов для 
стимулирования экономики. Одним из них стал фонд для покупки 
облигаций. В сентябре руководство ФРС приняло решение 
реинвестировать доходы и выплаты по ипотечным облигациям в  
ценные бумаги того же класса, вместо финансирования 
государственного долга страны посредством покупки казначейских 
облигаций. Эти меры стали своего рода индикатором серьезности 
намерений ФРС и дали положительный толчок на рынке 
недвижимости.  Кроме того, в ноябре уровень безработицы в США 
упал до уровня 8,6%, в последний раз отмеченного в 2009 году. Так 
или иначе монетарная политика повлияла и на настроения 
покупателей – показатель уверенности потребителей вырос выше 64 
впервые за последние 3 года.  

По мнению многих признанных экономистов, таких как 
П. Кругман, Дж. Стиглиц, Н. Рубини, политика жесткого ограничения 
государственных расходов с целью стимулирования экономики, а 
также роли государства в регулировании рынков, доказали свою 
несостоятельность. Негативная динамика основных экономических 
показателей в большинстве стран мира стала результатом резкого, 
одновременного и нескоординированного «перекрывания кислорода» 
как в развитых, так и в развивающихся странах. В середине года 
мировая экономика стояла перед риском второй волны рецессии, 
избежать которой удалось благодаря своевременной корректировке 
экономического курса таких гигантов, как США, Китай и Япония. В 
дальнейшем реабилитация мировой экономики потребует более 
тесных взаимоотношений в сфере международной торговли, 
финансовой политики, международного движения капиталов, 
валютного регулирования, а также в сфере политического 
взаимодействия, несогласованность в которой препятствует принятию 
важных экономических решений. 

Выводы. Прошедший год стал серьезным испытанием для 
лидеров многих стран мира. Весь арабский мир пережил серьезное 
потрясение в результате смены многолетних режимов. Теперь 
международные отношения этих стран, а также экономическое 
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положение вызывают множество противоречий. Ни один экономист 
не в состоянии предсказать будущий политический и экономический 
курс развития Туниса, Египта, Ливии и Йемена. Под вопросом пока 
что остается и судьба революции в Сирии. Тот или иной курс 
развития этого региона имеет вполне ощутимые последствия для всего 
мира, так как именно вместе с тоталитарными режимами были 
фактически разрушены многолетние политические и экономические 
связи между Западом, странами Северной Африки  и некоторыми 
странами Ближнего Востока. В текущем году внимание многих 
экономистов и аналитиков будет сконцентрировано на ситуации в 
странах, переживших «Арабскую весну».  Вполне вероятна новая 
волна недовольств, вызванная предстоящими выборами в упомянутых 
странах. 

В предстоящем году можно ожидать кардинального изменения 
ситуации в Евросоюзе, как в положительном, так и в отрицательном 
направлении. Многое в этом контексте зависит от того, какой 
экономический курс и набор мер примут лидеры стран союза, в 
частности - лидеры Германии и Франции. По мере стабилизации 
экономической ситуации в остальных странах мира, новости из 
Евросоюза могут стать основным драйвером настроений на 
международных финансовых рынках.  

Конгресс США должен будет принять проект сокращения 
государственного долга страны (а с ним и дефицита бюджета) на 1,2 
трлн.долл. Дебаты на эту тему могут стать почвой для 
дополнительных спекуляций не тему дальнейшего пересмотра 
кредитного рейтинга страны и могут послужить причиной временной 
дестабилизации ситуации на международных фондовых рынках. 
Однако общий консенсус состоит в том, что, так или иначе, ситуация 
будет разрешена с последующим увеличением лимита 
государственного долга.  

В будущем году можно ожидать значительных изменений в 
геополитической расстановке ролей. Экономические и политические 
изменения, имевшие место в прошедшем 2011 году, создают  
плодородную почву для смены общего курса развития ряда стран. 
Политические и экономические взгляды лидеров Италии, Греции, 
Египта, Ливии, Северной Кореи, Японии и ряда других стран будут 
определять контекст международной торговли, финансово-
экономической политики, а также гибкость политического 
взаимодействия в ходе принятия решений по выводу мировой 
экономики из посткризисного стагнирующего состояния.  
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Предложено в основу стратегии информатизации социально-экономического 

развития региона положить принцип системно-кибернетического исследования, который 
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осуществляется по схеме от этапа применения неформальных методов, через этап 
применения формальных – снова к неформальным. 

It is suggested in basis of strategy of informatization of socio-economic development of 
region to put principle of system-cybernetic research, which is carried out on a chart from the stage 
of application of informal methods, through the stage of application formal – again to informal. 
 

Постановка проблеми. Нарощування масштабів процесів 
глобалізації інформаційних і телекомунікаційних мереж створило 
певні проблеми не тільки на державному рівні, але і відповідну напругу 
в регіонах країни. Такі проблеми є особливо актуальними у зв’язку з 
сучасними тенденціями трансформації світової економіки у напрямі 
посилення інформаційної складової. Україна нині знаходиться на 
етапі переходу від однієї суспільно-політичної формації до 
принципово іншої, в якій інформатизація є невід’ємним елементом, 
що і обумовлює актуальність даної теми.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження 
проблем інформаційного забезпечення функціонування економіки 
регіонів знайшло відображення в роботах Т.І. Алачової, 
Л.В. Балабанової, О.С. Височана, Н.Г. Георгіаді, В.В. Дорофієнко, 
А.Г. Загороднього, О.Є. Кузьміна, С.М. Петренко, В.Д. Шквір та 
зарубіжних дослідників С.А. Бороненкової, В.В. Годіна, Є.Ю. Духоніна, 
Д.В. Ісаєва, І.К. Корнєєва та інших. 

У зв’язку із актуальністю забезпечення ефективного 
функціонування економіки регіонів зупинимося на понятті „складна 
організаційно-технічна система (СОТС)” варто зупинитися 
докладніше. Найбільш повне визначення складної зазначеного 
поняття, на наш погляд, дають Г.С. Гамід, В.Г. Колосов, 
Н.О. Османов. Вони зазначають: „у загальному випадку складна 
організаційно-технічна система включає організаційні, технічні, 
соціально-економічні системи, що складають ієрархічну сукупність 
взаємопов’язаних елементів і підсистем, які доповнюють один одного 
при вирішенні основних завдань, що стоять перед СОТС” [2, с. 58].  

З огляду на наведене визначення стосовно інформаційної 
інфраструктури слід зазначити, що технічні аспекти інформаційних 
комп’ютерних технологій (ІКТ), хоча і є складними за своєю 
природою, можуть бути чітко формалізовані й оцінені за допомогою 
кількісних критеріїв. Що стосується питань взаємодії інформаційної 
інфраструктури як складної організаційно-технічної системи і регіону 
як складної соціально-економічної системи, то тут рівень можливої 
формалізації, на наш погляд, значно нижче. Якщо методи 
дослідження операцій, які широко використовуються в економіко-
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математичному моделюванні, фактично є спеціальними розділами 
математики [5, с. 158], що передбачають дослідження кількісних 
змінних і засновані на жорстких моделях, як правило, досить 
конкретного вузького характеру, то методологія системного підходу 
призначена для вирішення завдань більш великого масштабу, де 
потрібна декомпозиція (розбиття) проблеми в цілому на її складові 
частини, більш доступні для використання спеціальні методи для 
вирішення окремих під-проблем і нарешті, об’єднання власних рішень 
у загальне вирішення проблеми в цілому [1, с. 55]. 

Особливо це стосується проблем стратегічного планування 
розвитку господарських систем, що характеризуються високим 
ступенем невизначеності на всіх рівнях управління [4, с. 126].  

Ґрунтуючись на визначеннях регіональної соціально-
економічної системи, інформаційної інфраструктури та складної 
організаційно-технічної системи, можна сказати, що проблему цього 
дослідження не можна вирішити за допомогою точних моделей 
дослідження операцій. Слабка структурованість проблеми зумовлена 
наявністю в ній елементів як кількісного, так і якісного характеру. 
Отже, можна з упевненістю сказати, що адекватним методологічним 
підходом розробки стратегії підвищення ефективності 
функціонування регіональної соціально-економічної системи на 
основі модернізації інформаційної інфраструктури регіону є 
системний підхід. 

Конкретним вираженням системного підходу до вирішення 
складних проблем є системний аналіз.  

Деякі автори, наприклад, Б.А. Резніков [3, с. 36], вказують на 
виникнення в рамках системної теорії своєрідного феномену 
узагальненого системного аналізу, виділяючи цей напрям із множини 
системно-кібернетичних досліджень. Цей погляд можна вважати 
більш ніж обґрунтованим – системний аналіз виступає в ролі 
інструмента інтеграції різнопланових досліджень, методологічних 
підходів, вироблених в рамках окремих наукових галузей та 
системного аналізу. Більш того, між теорією систем і кібернетикою 
важко провести межу, яка чітко розділяє ці дві галузі наукових 
досліджень – обидві науки тісно пов’язані з науковим забезпеченням 
процесів управління об’єктами і системами різного роду, обидві 
використовують подібні формальні спорідненості. Розбіжності 
виявляються переважно в тому, на якому етапі відбувається 
застосування результатів досліджень. Для системного аналізу – це етап, 
який безпосередньо передує етапу вибору управлінського рішення, а 
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для кібернетичного дослідження – етап безпосереднього застосування 
керуючого впливу. Хоча в практиці досліджень ці етапи часто 
утворюють замкнутий цикл, в якому реалізується принцип зворотного 
зв’язку за результатом досліджень.  

Виклад основного матеріалу. Розглянемо основний зміст 
етапів системно-кібернетичного дослідження. 

1)  Аналіз та синтез цілей. Цільовий аналіз починається з 
синтезу основної цілі (або з аналізу проблемної ситуації). Основна 
мета розкривається шляхом визначення підпорядкованих їй головних 
цілей (аналітичний декомпозиційний етап). У складних задачах 
системного аналізу, вирішення яких залежить від багатьох 
взаємопов’язаних елементів, доцільним є подальше розгортання 
головних цілей у багаторівневе дерево цілей і завдань. 

2) Аналіз різного роду обмежень (як ресурсних, так і інших). 
Характерно, що аналіз цілей та обмежень є взаємопов’язаними 
процесами – завдання системного аналізу вирішуються в умовах 
різного роду обмежень, що накладаються в певній ситуації. При цьому 
мета повинна бути досягнута саме в існуючих умовах (втім, у число 
цілей можуть бути включені і цілі, пов’язані з необхідністю 
модифікації умов). Обмеження можуть мати різний характер, у тому 
числі й різну ступінь жорсткості. З числа всіх обмежень, безсумнівно, 
найбільш жорсткими обмеженнями є ресурсні обмеження (якщо не 
враховувати обмеження фундаментального характеру, наприклад – 
продиктованих законами фізики). Проте й аналіз обмежень не може 
здійснюватися без стадії синтезу, перш за все має бути створена 
модель системи та/або ситуації (ступінь формалізації цієї моделі може 
бути мінімальним – у ряді випадків достатньої і концептуальної моделі, 
сформульованої мовою природного спілкування). На цьому етапі 
модель виступає в ролі інструмента, за допомогою якого можуть бути 
виражені і/або виявлені протиріччя, що існують у предметній області. 

3) Синтез альтернативних стратегій. Альтернативні стратегії 
синтезуються з урахуванням об’єктивно існуючих та/або введених на 
основі суб’єктивних оцінок обмежень і є тією чи іншою мірою 
деталізованою послідовністю дій. На цьому етапі стратегії гіпотетично 
дозволяють залишитися в рамках встановлених обмежень, 
включаються до безлічі допустимих альтернатив – поки без 
урахування переваг. 

4) Синтез критеріїв переваги. Критерій переваги. У загальному 
випадку є певне правило, що визначає порядок вибору кращої 
альтернативи з безлічі допустимих. Таке правило лише в 
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найпростіших випадках буває єдиним – як правило, існує кілька 
критеріїв. У процесі синтезу критеріїв переваги встановлюються то 
безліч критеріїв, що відповідає поставленим цілям і забезпечує реальну 
порівнянність альтернативних стратегій. На цьому етапі основним 
завданням є синтез критерію об’єктивності оцінювання, які зводять до 
мінімуму суб’єктивізм оцінок. У результаті синтезується комплексний 
критерій вибору альтернативи, що інтегрує  окремі критерії переваги. 

5) Синтез та аналіз моделі. Дослідження альтернативних 
стратегій здійснюється з допомогою моделей. Для вирішення завдань 
багатокритеріального оцінювання потрібно використовувати кілька 
різнорідних моделей, що відображають різні аспекти поведінки 
системи та її елементів. Крім того, тут ми знову стикаємося з 
проблемою ізоляції процесів: з одного боку – модель вже має існувати 
(інакше неможливий синтез критеріїв), з іншого – модель необхідно 
синтезувати. Однак є одна обставина: в одному випадку мова йде про 
моделі системи та ситуації в цілому, а в іншому – про характер її зміни 
в ході реалізації альтернативної стратегії (по суті, модель повинна бути 
кібернетичною, тобто враховувати властивості системи з погляду 
аналізу управлінських стратегій). На цьому етапі оцінюється 
ефективність реалізації певної альтернативи і проводиться вибір 
оптимальної (або близької до оптимальної) альтернативи з безлічі 
допустимих на завершальному (заключному) етапі. 

6) Власне, моделювання. На цьому етапі модель 
використовується не як об’єкт аналізу та синтезу, а як інструмент 
дослідження. Тобто моделі є адекватними і передбачається, що 
подальші ітерації із вдосконалення моделей недоцільні. Моделі 
використовуються як системи, що заміщають задані фрагменти 
реальності – з їх допомогою проводяться обчислювальні та логічні 
операції, що виражають виявлені на попередніх етапах зв’язок і 
залежності, визначаються значення критеріїв вибору, що забезпечують 
можливість зіставлення альтернативних стратегій. Мова йде про 
варіації вихідних параметрів і логіки, що відображає стратегію 
управління, в результаті чого формується блок вихідних даних, що 
включають значення й оцінки критеріїв вибору, ризиків, даних, що 
використовуються на заключному етапі. 

7) Синтез рекомендацій. Це заключний етап системного аналізу, 
на якому формулюються висновки з проведеного дослідження і 
вказівки щодо реалізації його результатів.  

Отже, системний аналіз здійснюється за схемою від етапу 
застосування неформальних методів, через етап застосування 
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формальних – знову до неформальних. Як бачимо, етапи аналізу та 
синтезу чергуються, у ряді випадків процес протікає циклічно: 
результати, отримані на попередньому етапі роботи, виступають як 
вихідні дані для наступного, після чого можуть бути передані на вхід 
попереднього етапу для уточнення даних і врегулювання виявлених 
протиріч. Особливо часто це відбувається на початкових етапах 
(аналіз і синтез цілей на тлі існуючих обмежень) і на етапах 
моделювання та прийняття рішення.  

Можна говорити про існування певного узагальненого 
алгоритму системно-кібернетичного дослідження, який може також 
виступати алгоритмом вироблення оптимального управлінського 
рішення, щодо якого можуть допускатися незначні відхилення, але 
який в цілому зберігає свою структуру. Оскільки, як вище сказано, 
інформаційна інфраструктура є різновидом СОТС, то, з урахуванням 
принципу ієрархічності, вибір ієрархічної моделі повністю 
виправданий. 

Разом з тим, ієрархічна модель (або декілька моделей) повинні 
слугувати основою для розробки стратегії підвищення ефективності 
функціонування регіону на основі розвитку інформаційної 
інфраструктури. В загальному вигляді така стратегія повинна містити 
набір пріоритетів розвитку інформаційної інфраструктури для 
раціонального розподілу ресурсів. На наш погляд, найбільш вдалим 
засобом синтезу такої ієрархічної моделі є метод аналізу ієрархії (МАІ), 
розроблений Т. Саат, і який є потужним засобом формалізації процесу 
прийняття рішення в умовах багатокритеріальності. 

Висновки. Дослідження концептуальних підходів до 
формування стратегії інформаційного забезпечення ефективного 
соціально-економічного розвитку регіону дає змогу поглибити 
методологічну базу її розробки, проаналізувати зарубіжний досвід 
інформатизації, розробити стратегію інформатизації регіонального 
соціально-економічного розвитку, що дало змогу сформувати такі 
висновки. 

Запропоновано в основу стратегії інформатизації соціально-
економічного розвитку регіону покласти принцип системно-
кібернетичного дослідження, який здійснюється за схемою від етапу 
застосування неформальних методів, через етап застосування 
формальних – знову до неформальних. Етапи аналізу та синтезу 
чергуються, у ряді випадків процес протікає циклічно: результати, 
отримані на попередньому етапі роботи, виступають як вихідні дані 
для наступного, після чого можуть бути передані на вхід попереднього 
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етапу для уточнення даних і врегулювання виявлених протиріч. 
Особливо часто це відбувається на початкових етапах (аналіз і синтез 
цілей на тлі існуючих обмежень) і на етапах моделювання та 
прийняття рішення. 
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ПІДПРИЄМНИЦТВО І ДЕРЖАВА: 
ПРОБЛЕМА СПРАВЕДЛИВОГО РОЗПОДІЛУ МІЖ НИМИ 

РИЗИКІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 
 

ЮШИН С.О., Д.Е.Н., ПРОФЕСОР, 
ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
У статті досліджується проблема забезпечення справедливого розподілу ризиків 

між підприємництвом і державою.  
In the article the problem of providing of the just distributing of risks is probed between 

an enterprise and state. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Будь-якій 
діяльності у тій чи іншій мірі притаманна невизначеність. Тому кожна 
діяльність певним чином є ризикованою. Господарський кодекс 
України (ст.42) визначає підприємництво як на власний ризик 
господарську діяльність з метою досягнення економічних і соціальних 
результатів та одержання прибутку. З прибутком усе зрозуміло – тут 
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інтерес підприємця. Бо він ризикує і його винагорода – прибуток. А 
ось що таке “досягнення економічних і соціальних результатів”, яке 
передує прибутку, то незрозуміло – кому вони належать? Закон “Про 
державне прогнозування та розроблення програм економічного та 
соціального розвитку” у ст.5 говорить: показники прогнозних і 
програмних документів соціально-економічного розвитку – це 
орієнтир для розроблення підприємцями власних прогнозів, планів, 
бізнес-планів та інших документів. Одразу виникає протиріччя: 
Господарський кодекс у ст.11 починає з того, що держава має 
створювати економічні, організаційні та правові умови, за яких 
підприємці враховують у своїй діяльності показники вищезгаданих 
програм, а закінчує тим, що підприємці, які не врахують ці показники, 
не можуть отримати передбачені законом пільги та переваги у 
здійсненні господарської діяльності. І це незалежно від того, чи 
створила держава обіцяні умови, чи ні. Дану тенденцію 
несправедливого сприйняття підприємців дуже яскраво у свій час 
прокоментував У.Черчілль: одні бачать у підприємці вовка, якого 
необхідно вбити; другі ж вважають, що він – корова, яку можна без 
кінця доїти; і мало хто бачать у ньому трудівника-коня, що тягне воза 
[1, с.43]. Безумовно, серед підприємців, як і серед усіх людей взагалі, є 
й “вовки”, й “корови”, й “коні”. Але ж кримінальний кодекс 
застосовується лише по відношенню до “вовків”, “корів” правильно 
годують і мотивують до самоудосконалення, “коней” бережуть і 
захищають від “вовків”, до яких у багатьох випадках можна віднести й 
чиновників. А тому проблема справедливого розподілу ризиків між 
підприємцями і державою в умовах невизначеності є актуальною 
науковою і практичною задачею. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх 
праць, які вивчають сучасні аспекти підприємницького ризику в 
умовах невизначеності, свідчить, по-перше, що кількість праць 
навчальних домінує над кількістю дослідницьких, по-друге, що 
кількісні методи домінують над якісними (ризик втрати врожаю, 
зменшення дохідності підприємства до рівня його банкрутства і т. і.). 
Що ж стосується т.з. “політичних ризиків”, то, скажімо, у вітчизняних 
підручниках їм приділяють вкрай мало уваги. Якщо звернутися до 
навчального посібника Г.Чернової і А.Кудрявцева “Управління 
ризиками” [2], то там вони взагалі не згадуються. Хоча у Л.Тэпмана 
знаходимо відміну національного ризику (що охоплює 
підприємництво на рівні макроекономіки: несподівані зміни у 
політиці, законодавстві тощо) від ризику політичного (як 
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неможливості здійснення господарської діяльності внаслідок 
військових дій, революцій тощо) [3]. І тут виникає питання: на яких 
підставах ризик підприємництва (навіть усього) отримав статус 
національного, бо реально це становий ризик (ліквідація куркульства 
як класу). Крім того, мабуть чиновники (які собою уособлюют 
державу, уникають не стільки ризиків, пов`язаних із революціями, 
скільки пов`язаних із кримінальним кодексом. І коли ми говоримо 
“державні ризики”, то у дійсності маємо на увазі ризики невиконання 
чиновниками своїх функцій. На думку В. Геєця, одна з ключових 
функцій держави – забезпечення умов для опанування запланованих 
змін [4, с.69, 75], хоча при цьому для підприємництва завжди є ризик 
деформування держави у бік посилення примусових дій з її боку [5, 
с.186]. Безумовно, держава повинна діяти за допомогою “батога і 
пряника”. Але не слід забувати, що запровадження державою 
підприємництва як самостійного інституту є визнанням 
неспроможності самостійно долати адміністративно-командними 
методами усю сукупність соціально-економічних проблем розвитку 
суспільства. По суті, місія підприємництва – компенсація 
неспроможності держави охопити саме коло питань прискорення 
інноваційного розвитку, яке супроводжуется прискореним зростанням 
невизначеності. Й відповідно справедливий розподіл ризиків між 
ними вигідний обом сторонам. Іншого шляху, як довів світовий досвід, 
немає.  

Формулювання цілей статті. Мета даної статті – вивчення 
теоретичних поглядів щодо ризиків підприємців та держави в умовах 
зростання невизначеності, справедливого перерозподілу цих ризиків 
між ними, та національного правового простору, що визначає 
формування відносин підприємців та держави у часі.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Сама проблема 
уникання ризиків і загроз хвилює людство з давніх давен. Ще 
Хаммурапі (XVII ст. до н.е.) згадує про важливість пошуку безпечних 
місць для нації та про справедливість в управлінні. При цьому він 
виділяє й господарські ризики і відповідальність за невиконання 
договорів і норм: якщо чоловік відкрив свій арик для зрошування, але 
був він недбайливий, і вода затопила поле сусідів його, то тоді він 
повинен відміряти зерно відповідно до урожаю його сусідів (§ 55); 
якщо на полі, яке йому було дане, він не насадив саду, то, якщо це 
оброблювана земля, садівник має відміряти господарю поля дохід від 
поля за роки, у які воно було занедбано, як його сусіди, а на полі він 
повинен виконати роботи та повернути господарю поля (§ 62); якщо 
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будівельник побудував людині будинок і роботу свою не укріпив, і 
стіна обрушилася, він має укріпити стіну за власний рахунок (§ 233). 

Але, по суті, Хаммурапі веде мову про оперативні ризики. 
Оскільки будь-яке природне становлення на землі відбувається 
поступово і у терміни, незрівнянно довші за наше життя, вказує 
Аристотель, ці явища нам непомітні, а тому й навіть загибель та 
знищення цілих народів відбувається перш, ніж комусь удається 
засвідчити від початку і до кінця яку-небудь з таких змін. Серед 
причин найбільш спустошливого і швидкого винищення людей 
Аристотель виділяє недорід, який може бути страшним лихом, а може 
діяти поступово, так що навіть переселення таких народів відбувається 
непомітно: адже одні покидають свої краї, інші ж залишаються доти, 
поки земля вже нікого не може прогодувати [6, с.471]. А функція 
запобігання таким ризикам і національним катастрофам належить 
виключно державі, а не підприємництву. 

Держава по відношенню до підприємництва може діяти і як 
мотиватор, і як стресор. Коли А. Сміт пропагував ідею laissez-faire 
(принцип невтручання), то він виходив з того, що політика втручання 
урядів (монархічних) не допускала повної свободи, створюючи 
нерівності у конкуренції, блокуючи вільний перехід праці і капіталу у 
розрізі сфер і територій. На його думку, кожна людина, виходячи з 
місцевих умов, може значно краще, чим це робив би замість неї будь-
який державний діяч чи законодавець, визначати, до якої саме сфери 
прикласти свій капітал. У цьому випадку державний діяч, який 
намагався б давати приватним особам вказівки, як вони мають 
застосувати свої капітали, узяв би на себе абсолютно зайву турботу, а 
також привласнив би собі владу, яку не можна без збитку довірити не 
тільки якійсь особі, але й будь-якій раді чи установі і яка не виявилася 
ні у чиїх руках настільки загрозливою, як у руках настільки 
нерозумного і самонадіянного, щоб уявити себе здатним використати 
цю владу [7, c.168, 443]. А. Сміт вважав, що “невидима рука” ринку 
гармонізує егоїзм і альтруїзм: всупереч всім вимогательствам уряду 
капітал повільно і поступово нагромаджувався завдяки приватній 
ощадливості і розсудливості окремих осіб, завдяки їх загальним, 
безперервним і наполегливим зусиллям поліпшити своє власне 
положення; саме ці зусилля, що захищаються законом і що 
допускаються свободою застосовувати свої сили найбільш вигідним 
чином, забезпечували розвиток в Англії багатства і культури в колишні 
часи і, треба сподіватися, забезпечуватимуть його і надалі [7, c.352]. 
Але ж тут він сам собі протирічить, бо видання законів і допущення 
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свободи – це є прерогативою держави. Можна погодитися, що: 
переслідуючи свої власні інтереси, підприємець часто більш дійсним 
чином служить інтересам суспільства, чим тоді, коли свідомо прагне 
робити це; мені жодного разу не доводилося чути, щоб багато 
хорошого було зроблено тими, які вдавали, що вони ведуть торгівлю 
заради блага суспільства [7, c.443]. Але ж “часто”, це не “завжди”. А 
тоді проблема не у “непродуктивності” держави чи “продуктивності” 
підприємця-фермера як станів суспільства, а у повноті їх 
відповідальності за притаманні їм соціальні місії.  

Критика А. Смітом егоїзму монархічних держав мала під собою 
відповідні підстави. І це підтвердили ті хвилі революцій, які охопили 
Європу у XVIII-XX століттях. К. Маркс і Ф. Енгельс пророкували 
зникнення держав, ринку, грошей і т. і. Але попри усі ці пророкування, 
держави збереглися. І у ХХ ст. інтерес до взаємодії держави і 
підприємців, до розподілу між ними ризиків знову посилився. Так, 
Дж.М. Кейнс вказував: усе більше зростає група інвестицій, що 
здійснюється безпосередньо урядовими чи муніципальними органами 
(або тих інвестицій, щодо яких вони приймають на себе ризик) [8]. 
Ф.Х. Найт [9] певним чином розвиває ідеї А. Сміта, стверджуючи; у 
підприємницькій системі економічною діяльністю керує особливий 
клас – бізнесмени, які саме є виробниками, тоді як основна маса 
населення просто постачає їх виробничими послугами, надаючи у 
розпорядження цього класу і самих себе, і свою власність. Бізнесмени, 
на його думку, скоріше споживають, щоб виробляти, чим виробляють, 
щоб споживати; їх дійсний стимул – це бажання піднестися над 
іншими, отримати перемогу у самій великій із ігор, включаючи 
управління державою тощо. І тут Найт підкреслює: дійсна біда 
бюрократії не у тому, що вона необережна, а навпаки: якщо її не 
роз`їло шахрайство і корупція, то вона завжди прагне “діяти напевно” 
і тоді стає безнадійно консервативною, тоді як люди будують свої 
плани краще тоді, коли вони відчувають себе не у ролі чиновників, які 
роблять щось для інших людей, а у ролі трудівників, що працюють 
заради себе. У вільному суспільстві, продовжує Найт, будь-яке 
прийняття рішення сполучається із відповідним несенням 
невизначеності – прийняттям на себе відповідальності за них. І 
“ризик”, що породжує прибуток – це недоступна оцінці унікальна 
невизначеність, яка не страхується, не капіталізується, не оплачується. 
Головний фактор наших дій – це тенденція перетворювати 
невизначеності, що притаманні думкам і вчинкам людей, у вимірні 
ймовірності. При цьому сама глибока невизначеність пов`язана іх 
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тими факторами прогресу, які мають істотне відношення до зростання 
знань як таких. На цій основі Найт пропонує реалізувати ідеологію 
рівномірного розподілу невизначеності між індивідами. Проте, він тут 
ігнорує закони термодинаміки, бо абсолют рівномірності 
знаменуватиме ентропійний стан (“теплову смерть”), а не розвиток 
господарств. 

Аристотель жив більше ніж за 2 тис. років до відкриття законів 
термодинаміки. Та питання “рівність-нерівність” людей він розглядав 
діалектично. На його думку, в усьому, що складає єдине ціле, діє 
владарююче начало і начало підпорядковане (це загальний закон 
природи). А тому й рівність буває подвійного роду: рівність за 
кількістю і рівність за достоїнством. Те, з чого складається єдність, 
заключає у себе якісні відміни. Елементи, що утворюють державу, не 
можуть бути однаковими. Зрозуміло, що тоді виникає й 
нерівномірність розподілу власності, бо якщо вона буде спільною, 
саме існування стане цілком неможливим [10, с.382, 404, 405, 411, 528]. 
Але ж тоді нерівномірно будуть розподілятися у суспільстві 
невизначеності і ризики. Тут може бути поставлена лише задача 
відносно справедливого розподілу їх між індивідами, а також між 
підприємництвом і державою. 

Отже, підприємець має бути інноватором. Про це говорив 
Й.Шумпетер: підприємницька функція нерозривно пов`язана із 
новаціями: без розвитку немає підприємницького прибутку [11, с.304]. 
А інновації завжди пов`язані із певним ризиком. У цьому контексті 
Дж. Гелбрейт пише, що із зростанням періоду процесу виробництва і 
потреби у капіталі для будь-якої фірми стає все більш ризикованим 
покладатися на неконтрольовані коливання попиту, і чим складніше 
стає технологія виробництва, тим ризик більше. Витрати виробництва 
і пов`язаний з ними ризик можуть бути трохи скорочені, якщо 
держава бере на себе фінансування особливо сміливих технічних 
проектів або гарантує ринок для передових у технічному відношенні 
галузей: один можливих у цій ситуації напрямів дій у тому, щоб 
покласти весь ризик на державу, бо процес виробництва на більш 
високих ступенях свого розвитку може висунути такі проблеми, які 
виходять за рамки можливостей окремої фірми, тобто потреби 
розвитку техніки, а не ідеологія чи політичні інтриги, примушують 
фірму шукати допомоги і захисту у держави [12, с., 20, 41, 46]. Таким 
чином, соціалізація підприємців має фундаментальні підстави. 

За висловом Н. Лумана, майбутнє не може бути відомо у 
достатній мірі; до того ж навіть те майбутнє, яке створюється 
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рішеннями самих людей. На його думку, рівень ризиків завжди має 
поправку на “порог катастрофи”: сільське господарство, що працює 
на виживання, дуже негативно відноситься до ризиків, бо тут загрожує 
голод, втрата насіннєвого фонду, неможливість продовжувати 
виробництво. Він підкреслює, що перспектива ризику позначилася 
паралельно виділенню науки як особливої системи: сучасне 
суспільство ризику не є тільки результатом сприйняття наслідків дії 
техніки, бо початок йому поклало вже розширення дослідницьких 
можливостей і самого знання. Тому Н. Луман пропонує розробляти 
стратегію розподілу ризику [13, с.136, 143, 155]. Останнє, безумовно, є 
крок вперед порівняно з тезою Ф.Х. Найта (рівномірний розподіл 
ризиків у суспільстві). 

Автор концепції “суспільство ризику”, У. Бек, ідентифікує 
модернізаційні ризики і їх певні соціально-екологічні наслідки, які 
породжують субполітичний процес оновлення прогресу (що є 
компетенцією економіки, науки і технології), завдяки якому 
субполітика перехоплює у політики провідну роль у формуванні 
суспільства. Через маленькі та великі збої у суспільстві виникає 
політичний потенціал катастроф (саме захист від нього і веде до 
реорганізації влади і компетенції), де відсутній ізольований розгляд 
одиничних причин і відповідальності. Забруднює грунт сільське 
господарство, чи фермери лише найслабша ланка цього ланцюга 
кругового процесу шкідливих взаємодій? При такому 
високодиферційованому рівні розподілу праці виникає феномен 
всезагальної безвідповідальності: кожен є причиною і наслідком и тим 
самим не є лише причиною. У такій ситуації довгий час можна щось 
робити, не несучи персональної відповідальності. Люди діють 
начебто заочно. Тому суспільство ризику є ніяк не революційним 
суспільством, а суспільством катастроф, у якому надзвичайне 
положення загрожує стати нормою життя. Це добре простежується на 
зміні сільського господарства, якому загрожує перспектива 
перетворитися у місце кругообігу отрут [14]. Що ж, думка У. Бека щодо 
зміни “суспільства ризику” на “суспільство катастроф”, має підстави з 
огляду на стан здоров`я населення, депопуляцію і деградацію 
природних ресурсів в Україні. Який же вихід? Як вказує Біблія: “І 
пожиток землі є для всіх, бо поле й сам цар обробляє” [Еккл. 5: 9]. 
Іншими словами, вихід із такого становища у особистій 
компетентності і відповідальності суб`єктів прийняття рішень усіх 
рівнів, що можливе лише за умови контролю за цим процесом 
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дієздатного громадянського суспільства при партнерстві громадян, 
підприємців та держави. 

Активне формування безпекового законодавства України 
розпочато із Закону “Про основи національної безпеки України” 
(2003 р.) з його пріоритетами: конкурентоспроможної, соціально 
орієнтованої ринкової економіки; інноваційної моделі розвитку; 
екологічно і техногенно безпечної життєдіяльності громадян і 
суспільства, збереження довкілля і раціонального використання 
природних ресурсів. До загроз національній безпеці у ньому віднесені: 
зниження інвестиційної та інноваційної активності і науково-
технічного та технологічного потенціалу; ослаблення системи 
державного регулювання і контролю у сфері економіки; критичний 
стан виробничих фондів у провідних галузях АПК, промисловості; 
критичний стан з продовольчим забезпеченням населення. У статті 4 
Закону перечислені суб`єкти забезпечення національної безпеки від 
Президента до громадян. Але чомусь юридічні особи – резиденти 
України, у т. ч. підприємці, там не згадуються взагалі. Хоча у Законі 
“Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 
соціального розвитку України” згадується обов`язкове для суб’єктів 
підприємницької діяльності орієнтування на показники прогнозних і 
програмних документів економічного і соціального розвитку у процесі 
розроблення власних прогнозів, планів, бізнес-планів та інших 
документів. Цілком зрозуміло, що коли підприємці узгоджують свою 
діяльність із програмами розвитку України, то вони тим самим у 
більшій чи меншій мірі фактично також є суб`єктами забезпечення 
національної безпеки (безпекова місія), знімають з інших суб`єктів 
відповідну частку їх безпекового навантаження. 

Особлива увага після 2003 р. була приділена безпековим 
стандартам. У якості ДСТУ були прийняті стандарти ISO 14000 
(Екологічне управління), OHSAS 18001 (Система управління безпекою 
та гігієною праці), EN 1005 (Безпечність машин; Фізичні можливості 
людини), ISO 22000 (Системи управління безпечністю харчових 
продуктів) тощо. Проте схвалена у 2003 р. Кабінетом Міністрів 
України Концепція Державної програми забезпечення технологічної 
безпеки в основних галузях економіки вказує на те, що технічний стан 
споруд, конструкцій, обладнання та інженерних мереж в основних 
галузях економіки досяг критичної межі, що загрожує її сталому 
функціонуванню, а також підвищує імовірність аварій та надзвичайних 
ситуацій техногенного характеру. Та при цьому знов-таки не 
згадується те, що значна частина цих споруд і мереж приватизована, а 
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тому частка ризиків і відповідальності за їх стан лежить на приватних 
власниках, які отримують від їх експлуатації власний прибуток. 

З 2007 р. розпочинається активізація прийняття Кабінетом 
Міністрів України актів з розподілу суб'єктів господарювання за 
ступенем ризику їх господарської діяльності у частині: безпеки життя і 
здоров'я населення, природного середовища; карантину рослин; 
формування ресурсів сільськогосподарської продукції та визначення її 
якості; використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів; 
використання і охорони земель; сільськогосподарського насінництва; 
племінної справи у галузі тваринництва тощо. У 2001 р. приймається 
постановою Кабінету Міністрів України № 131 Положення про 
управління ризиками, пов'язаними з наданням державних гарантій, та 
розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками, 
де чітко зазначено, що рівень ризиків вважається прийнятним у разі 
відповідності його державним завданням і пріоритетам. Іншими 
словами, система розроблення державних завдань і пріоритетів, а 
відповідно і підприємницьких документів (проектів, бізнес-планів 
тощо), має враховувати вимогу справедливого розподілу ризиків між 
усіма учасниками відносин у сфері господарювання. 

У 2011 р. постановою Кабінету Міністрів України № 232 також 
затверджена Методика виявлення ризиків, пов'язаних з державно-
приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління 
ними, де у п. 8 вказується: розподіл ризиків здійснюється за 
принципами, першим з яких є справедливий їх розподіл між 
державним і приватним партнером. Безумовно, що Україна робить 
тільки перші свої кроки у напрямі становлення приватно-державного 
партнерства і т. і. Скільки років потрібно для того, щоб підприємці і 
держава набули інноваційних рис, альтруїзм потіснив егоїзм, а 
суспільство було гарантоване від різних катастроф? На думку А. Сміта, 
природні перешкоди для введення кращої системи можуть бути 
усунені в результаті тривалої праці і ощадливості, і повинно пройти не 
менше півстоліття або навіть ціле століття, перш ніж у всіх частинах 
країни буде абсолютно полишена стара система [7, с.256]. Така 
темпоральність розвитку, і такою має бути державна стратегія.  

Висновки. Наведений аналіз дає підстави для висновків: 
1) розвиток суспільств супроводжується зростанням рівня 

невизначеності і ризиків, які можуть породжувати катастрофи; 
2) держава не може сама подолати усі ризики, а тому вона 

зацікавлена у підприємництві, яке бере на себе частину ризиків; 
3) справедливий розподіл ризиків між суб`єктами це не є кількісне 

їх вирівнювання, бо передбачає й врахування якості;  
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4) державно-приватне партнерство – це є перший крок до 
визначення методів реалізації справедливого розподілу ризиків. 
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ПРИБУТКОВІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ: ПРИРОДА КАТЕГОРІЇ 

 
АНТОНЮК Р.Р., АСИСТЕНТ, 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

В статті досліджено генезис категорії прибутковості. Розкрито теоретичну суть 
дефініції прибутковості сільськогосподарського підприємства на сучасному етапі розвитку 
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економічної науки. Охарактеризовано параметри прибутковості сільськогосподарських 
підприємств. 

Genesis of category profitability is investigated in the article. Theoretical essence of the 
definition of farm profitability at the current stage of economic science is solved. Parameters 
profitability of agricultural enterprises are characterized. 
 

Постановка проблеми. Вирішальне значення прибутковості 
підприємства при ринковій економічній системі в середовищі наукової 
громадськості не піддається сумніву. Разом з тим, на сьогодні, серед 
науковців немає спільного бачення теоретичної сутності цієї дефініції, 
що вочевидь є проблематичним при вирішенні практичних завдань 
підвищення ефективності діяльності підприємств. 

В науково-практичних дослідженнях економічної науки чималої 
ваги приділяється пошуку шляхів підвищення прибутковості аграрних 
підприємств. Однак питанню визначення теоретичної сутності 
дефініції прибутковості присвячено не дуже багато публікацій. Наявні 
ж дослідження акцентують увагу на відмінних аспектах. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. При дослідженні 
поняття “прибутковість” виявлено, що в економічній теорії існує 
кілька концептуальних підходів щодо розуміння даної категорії.  

Так одними авторами поняття прибутковості асоціюється із 
значенням беззбитковості. Прихильниками такого трактування є 
зокрема Зятковський І.В. [1], Ковальов В.В. [2], Орлов О.А., 
Рясних Е.Г. [3]. 

З іншого боку, в дослідженнях таких авторів як Мец В.О [4], 
Мних Є.В. [5] Рішар Ж. [6], Зятюк Н.В. при визначенні суті 
прибутковості, ця категорія асоціюється з категорією рентабельності, 
що визначає її, як рівень прибутковості у відсотках. Тобто – відносний 
показник, за допомогою якого оцінюється фінансова результативність 
різних видів діяльності підприємств, реалізації окремих видів продукції 
та послуг, галузей виробництва. З допомогою комплексу показників 
рентабельності проводиться рейтингова оцінка різних сфер 
господарської діяльності, приймається рішення про інвестування 
тощо. Однак таке трактування зводиться до оцінки прибутковості 
підприємства лише через сукупність відносних показників на 
конкретний момент часу і не дає можливості до розуміння глибинного 
змісту цієї категорії. На нашу думку, рентабельність доцільно 
використовувати лише як один з параметрів прибутковості. 

Є. Брігхем [7] розглядає прибутковість підприємства з позиції 
менеджменту як “загальний результат поєднання засобів проведення 
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курсу компанії і відповідних рішень”  
Більш охоплюючий підхід запропонували інші автори, його 

можна означити як “генерація прибутку”. Прибутковість підприємства 
визначається як його спроможність отримувати прибуток і проводити 
рентабельну діяльність. В такому розумінні прибутковість широко 
висвітлюється І.О. Бланком [8] а також В.Г Загороднім та 
В.Г. Вознюком [9]. Схожої точки зору дотримується при визначенні 
прибутковості і Хмелевський О.В.: «Прибутковість підприємства – це 
стан підприємства, що вказує на здатність генерувати прибуток, 
здійснювати рентабельну діяльність, забезпечувати 
платоспроможність, зростання та сталий розвиток» [10 с.19]. Такий 
підхід, на нашу думку може бути визначений як базовий. Разом з тим, 
на наш погляд, не варто звужувати сутність прибутковості лише до 
сукупності потенційних “перспектив” та можливостей. 

Визначення цілей статті. Кожне з наведених трактувань, 
розкриває різні сторони категорії прибутковості, однак, вважаємо, 
самостійно не може прийматися як завершене. Тому постає 
необхідність у визначенні даної дефініції, що якнайповніше 
відображає її сутність 

Виклад основного матеріалу статті. На нашу думку 
прибутковість підприємства є складкою та багатогранною 
економічною категорією, що одночасно характеризує як одержані 
результати діяльності підприємства так і можливості отримувати  
прибуток в майбутньому. Тому: під прибутковістю слід розуміти стійке 
економічне явище, що проявляється як підтверджена здатність 
підприємства генерувати позитивний фінансовий результат від 
здійснення як основної так і всієї господарської діяльності, який 
полягає в перевищенні доходу над здійсненими витратами, в розмірі 
достатньому для ефективного подальшого функціонування.  

На нашу думку таке трактування може відображати 
характеристику прибутковості підприємств не лише потенційно 
прибуткових але, головно, тих, що досягли необхідного рівня 
прибутку. Відповідно, прибутковість підприємства підтверджує 
досягнену ним, високого рівня економічну ефективність, 
відображаючи дійсні результати, та можливість до самофінансування, 
розширеного відтворення та розвитку загалом. 

Виходячи з цього твердження, прибутковість підприємства 
оцінюється з позиції таких взаємопов’язаних параметрів: розмірності, 
якості, потенціалу. Виділення параметрів прибутковості дозволяє 
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комплексно оцінити прибутковість, провести рейтингову оцінку 
підприємств та визначити найперспективніші. 

Найважливішим параметром прибутковості підприємства 
безумовно є розмірність, що виражається величиною одержаних 
фінансових результатів підприємства по підсумку здійснюваної ним 
господарської діяльності. Розмірність прибутковості доцільно 
оцінювати за допомогою комплексу абсолютних та відносних 
показників. Абсолютним показником прибутковості є маса прибутку, 
що набуває таких форм: 

— чистий прибуток; 
— операційний прибуток; 
— прибуток від сільськогосподарської діяльності; 
— прибуток від фінансової діяльності; 
— прибуток від інвестиційної діяльності. 

Величина даних показників характеризує можливості 
підприємства до розширеного відтворення. Відносні показники 
рентабельності, що відображають величину одержаного 
підприємством зиску на одиницю затрат, авансованого ресурсу, 
капітал включають нижче наведені. 

Відносні показники прибутковості виражають співвідношення 
прибутку з певною базою порівняння. Норма прибутку, або, 
рентабельність активів характеризує прибуток отриманий 
підприємством на весь авансований капітал. Рентабельність власного 
капіталу відображає суму прибутку отриманого підприємством на 
одиницю власного капіталу підприємства. Рівень рентабельності є 
визначальним серед показників рентабельності, адже, характеризує 
ефективність здійснюваних підприємством витрат на виробництво 
продукції. Даний показник дає можливість оцінити прибутковість 
різних видів продукції, інвестиційну привабливість різних галузей, та 
дає можливість порівнювати ефективність господарсько-комерційної 
різних підприємств.  

Висновки про економічну ефективність підприємства базовані 
на факті наявності прибутку, та певної норми прибутку є неповними і 
не можуть однозначно характеризувати прибутковість підприємства. 
Адже джерелами чистого прибутку можуть бути як результати 
основної діяльності, так і інші доходи, часом випадкового характеру, 
або ж зумовлені побічними видами діяльності. З цієї позиції 
необхідним є визначення якості прибутковості. Дана дефініція на 
сьогодні не дуже широко висвітлена в публікаціях. 

Якість прибутковості більшість авторів схильні оцінювати через 
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параметри динаміки фінансових результатів, структури прибутку 
відповідно до порядку його визначення, достовірності відображення 
даних. Так Подлужна Н.О. [11] розглядає якість прибутку як частку 
операційного прибутку в сумі загального фінансового результату 
підприємства. 

Хмелевський О. в цьому контексті пропонує визначати якість 
прибутку через співвідношення прибутку від операційної діяльності та 
прибутку від звичайної діяльності. 

На нашу думку, якість прибутковості сільськогосподарського 
підприємства є параметром, що відображає джерела формування 
фінансових результатів, таким чином, будучи комплексною відносною 
оцінкою управління діяльності підприємства. 

 Якість прибутковості акумулює сукупність параметрів прибутку, 
що відображають ефективність здійснення діяльності підприємства в 
контексті виконання його місії. Тому при її оцінці потрібно 
враховувати специфіку його діяльності. Якість прибутковості 
сільськогосподарського підприємства характеризує вплив 
ефективності сільськогосподарської діяльності на загальну фінансову 
результативність підприємства, віддзеркалюючи ефективність 
реалізації стратегії підприємства, виробничої діяльності та 
фінансового менеджменту, та виражається через співвідношення 
прибутку від сільськогосподарської діяльності та чистого прибутку 
підприємства. Така пропозиція обґрунтовується наступними 
міркуваннями: чистий прибуток підприємства є узагальнюючим 
результатом підприємницької діяльності, відображуючи рівень 
використання підприємством внутрішніх та зовнішніх можливостей, а 
також обумовлює здатність підприємства до розвитку. Прибуток від 
здійснення сільськогосподарської діяльності відображає ефективність 
здійснення основної діяльності в контексті виконання виключної місії 
сільськогосподарського підприємства, а також результативність 
галузевого управління. 

Тож для оцінки якості прибутковості сільськогосподарського 
підприємства пропонується застосовуватися коефіцієнт якості 
прибутковості (КЯПсг ). Розрахунок даного показника набирає 
одного з двох варіантів обчислення: 

при  ПсгЧП , >0   
ЧП
ПсгКЯПсг   (1) 
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при ЧП < 0,або (і) 0Псг  : 
ЧП
ПсгКЯПсг   (2) 

де ЧП-чистий прибуток (форма №2 ); 
Псг- прибуток від сільськогосподарської діяльності (форма №50-сг) 

Необхідність застосування різних варіантів розрахунку 
коефіцієнта обґрунтовується певними логічними допущеннями, 
доцільними при врахуванні математичних властивостей частки. Так, 
якщо порівнювати величини фінансових результатів потрібно мати на 
увазі: збиток у чисельнику  або знаменнику формули вказує на 
незадовільну якість прибутковості підприємства, оскільки в першому 
випадку сільськогосподарське підприємство не виконує заданої місії, а 
в другому воно демонструє критичні помилки в плануванні та 
управлінні, і розрахунок коефіцієнта відповідно набуває вигляду 2, 
також – якщо від’ємними є і чисельник і знаменник, то це вказує на 
вкрай неефективне управління діяльністю, та прибутковістю, зокрема. 
По підсумках розрахунку ми можемо отримати значення коефіцієнта 
яке належить одному з трьох можливих важливих діапазонів: 

,0КЯПсг     0<КЯПсг<1,     КЯПсг >1, що свідчить про 
неприйнятну належну чи допустиму якість прибутковості. 

Рівень досягнення результатів є наслідком рівня ефективності 
використання потенціалу прибутковості сільськогосподарського 
підприємства.  

Потенціал прибутковості – це сукупність вихідних умов 
господарювання, що відображають можливості підприємства 
здійснювати рентабельну діяльність, одержуючи та нарощуючи в її 
результаті прибуток. Потенціал прибутковості є змістовним елементом 
загальногосподарського потенціалу підприємства. 

Краснокутська [12] визначає потенціал прибутковості як 
внутрішні резерви, що є  різницею між прихованими і явними 
можливостями зростання прибутку.  Він є невід’ємною складовою 
економічного потенціалу і визначається станом і рівнем використання 
потенціалів: виробничого, конкурентоспроможності, зниження витрат 
і зростання доходності. Традиційно до складу потенціалу включають: 

— трудовий потенціал; 
— фінансовий потенціал; 
— матеріальний, який складається з основних фондів (засобів) і 

оборотних активів; 
— нематеріальний потенціал; 
— інформаційний потенціал. 
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Проте, потенціал прибутковості  не є просто сукупністю певних 
ресурсів. Його рівень визначається рівнем поєднання різних елементів 
ресурсного потенціалу, його структурою, що визначатиме стійкість та 
конкурентоздатність підприємства на ринку, та визначатиме 
можливість одержання прибутку в перспективі. Тому важливими 
показниками потенціалу прибутковості виступають якість кадрового 
потенціалу, якість управління активами, платоспроможність, структура 
капіталу. Ці параметри представляють інтерес для власників та 
потенційних інвесторів, що і визначає перспективи підприємства за 
ринкових умов. Потенціал прибутковості сільськогосподарського 
підприємства має свої специфічні особливості, що зумовлені 
особливістю галузі. Так на можливість одержування підприємством 
прибутку впливає розмір якість та розташування використовуваних 
підприємством сільськогосподарських угідь, залежністю від 
природних умов, якості біологічних ресурсів. 

Висновки. Генезис поглядів на категорію прибутковості 
визначив наявність чималої кількості відмінних трактувань. В процесі 
дослідження виявлено, що прибутковість підприємства є 
багатогранною комплексною економічною категорією, яка 
характеризується параметрами розмірності, якості та потенціалу. Тому, 
за допомогою комплексу показників, може характеризувати досягнуту 
та перспективну результативність підприємства. Визначення 
показників оцінки прибутковості сільськогосподарських підприємств 
дає можливість розробляти в подальшому програми розвитку галузі. 
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Наведено аналіз впливу основних резервів забезпечення ефективності виробництва 
зерна в підприємствах з різними потенційними можливостями та виявлені заходи, які 
найбільш суттєво впливають на виробничий процес, економічні показники діяльності, 
ефективність організації виробництва та управління підприємством в цілому.  

The analysis effect of the major backlogs of providing efficiency of grain production in 
enterprises of different levels and identify the measures, which most substantially influence on a 
production process, economic indicators of activity, efficiency of organization  production and the 
management of enterprise in general. 
 

Постановка проблеми. Наявність виробничо-технологічних 
резервів є важливою складовою підвищення ефективності і 
стабільності виробництва продукції рослинництва. Ефективне 
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управління цими резервами сприяє збільшенню об’ємів виробництва 
та якості отриманої продукції, що в кінцевому результаті підвищує 
конкурентоспроможність підприємства, збільшуючи його 
прибутковість. Тому виявлення потенційних можливостей 
підприємств, щодо підвищення ефективності виробництва, за рахунок 
оптимального управління витратами, запасами та розміщенням 
ресурсів в залежності від рівня розвитку виробничого потенціалу 
підприємства та стану його використання є актуальним науково-
прикладним завданням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як підкреслюється в 
дослідженнях вчених-економістів, внаслідок дії певних обставин, 
сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, 
господарства населення за ресурсним забезпеченням суттєво 
відрізняються, як між категоріями господарств, так і в кожній з них. 
Підприємства з високим та достатнім рівнем ресурсного забезпечення 
мають можливість реалізації всіх функцій та етапів управління. 
Господарства із задовільним, а особливо з низьким рівнем 
забезпечення, в силу обмеженості ресурсів спроможні реалізовувати 
лише певні складові функцій та етапів управління. При чому вони 
змушені реалізовувати ті функції і етапи управління, які орієнтовані на 
найбільшу віддачу і швидке отримання результатів. Тобто виробники 
вкладають кошти в певну складову забезпечення виробничо-
технологічного процесу (насіння, добрива, відновлення технічного 
забезпечення), що приводить до покращення окремих фрагментів 
технологічного процесу, а не технології в цілому. Такі заходи 
практично не впливають на розвиток виробничо-технологічного 
забезпечення і подальшого підвищення ефективності виробничої 
діяльності підприємств [1 - 4]. 

Цілі статті. Обґрунтування виробничо-технологічних резервів 
підвищення ефективності виробництва зерна за рахунок 
оптимального управління витратами, запасами та розміщенням 
ресурсів. 

Виклад основного матеріалу. Виробничо-технологічні 
резерви виробництва зерна, на нашу думку, складають сукупність 
компонентів виробничого процесу, які дозволяють забезпечувати 
безперервність та ефективність виробництва за вибраною 
технологією. Вони відображають потенційні можливості підприємств, 
щодо підвищення ефективності виробництва за рахунок 
оптимального управління витратами, запасами та розміщенням 
ресурсів в залежності від стану виробничого потенціалу підприємства 
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та рівня його використання. 
Підвищення ефективності можливе за рахунок впливу на 

результати або на витрати. Впливати на результати діяльності 
підприємства силами підприємства в сучасних ринкових умовах не 
завжди можливо. Рівень недостатності власних можливостей 
безпосередньо залежить від потенційних можливостей підприємств. 
Причому в підприємствах високого рівня забезпеченості  
недостатність власних можливостей значно менша, ніж в 
підприємствах середнього та низького рівня. 

На результати діяльності також  впливають ринкові умови, 
тобто зовнішні фактори (ціни на ринку закупки зернової продукції, 
конкуренція, попит, іноземні закупки і т. п.). Підприємства з 
задовільним або низьким рівнем ресурсного забезпечення не 
спроможні, без об’єднаного виходу на ринок, впливати на зміну 
зовнішніх факторів. Їм залишається підвищувати ефективність своєї 
діяльності лише  за рахунок впливу на власні  витрати. Тобто, щоб 
вижити, таким підприємствам необхідно вплив змін зовнішніх 
факторів перекрити підвищенням ефективності впливу внутрішніх 
факторів на результат діяльності. Одним із шляхів підвищення впливу 
внутрішніх факторів є ефективне управління витратами. “Витрати – це 
виражені у грошовій формі витрати різних видів економічних ресурсів 
(праці, сировини, матеріалів, основних засобів, фінансових ресурсів) у 
процесі виробництва, обігу і розподілу продукції, товарів”, таке 
визначення подає економічна енциклопедія [5]. 

ПСБ(о) 16 «Витрати» передбачає фактично необмежену 
кількість класифікацій витрат [6]. При цьому найбільш поширеними в 
економічній науці є такі варіанти класифікацій витрат, як їх поділ на: 
прямі та непрямі, виробничі та невиробничі, умовно-постійні та 
умовно-змінні [7]. 

В контексті нашого дослідження найбільший інтерес 
представляє саме останній варіант класифікації. 

Для підвищення якості управління витратами на підприємствах 
необхідно чітко уявляти їх поділ у структурі витрат. В залежності від 
впливу обсягу виробництва на величину витрат, вони поділяються 
таким чином: 

— умовно-постійні витрати – непов’язані безпосередньо зі зміною 
обсягу виробництва; 

— умовно-змінні витрати – пропорційно збільшуються або 
зменшуються в залежності від зміни обсягу виробництва продукції; 

— повні витрати – складають суму умовно постійних і змінних 
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витрат. 
Умовно-постійні витрати на підприємстві складають: оплата 

праці постійних працівників; амортизація техніки, приміщень; страхові 
платежі за майно, посіви; витрати на організаційні заходи; орендна 
плата за майно, землю та ін., змінні: вартість паливно-мастильних 
матеріалів; вартість насіння; витрати на органічні та мінеральні 
добрива; витрати на ремонт обладнання і техніки; оплата праці 
найманих працівників та витрати на інші  виробничо-технологічні 
заходи [7]. Ці витрати в сукупності складають повні витрати 
підприємства. На нашу думку, в структурі повних витрат більшу 
частину становлять витрати на виробничо-технологічні заходи. 
Зокрема, в 2010р., в рослинництві виробничі витрати становили 65,9% 
від повних у сільськогосподарських підприємствах України [8].  
Особливо інтенсивне зростання витрат на виробничо-технологічні 
заходи відбувається в умовах неконтрольованого росту цін на паливо-
мастильні матеріали, мінеральні добрива, насіннєвий матеріал, засоби 
механізації та запасні частини до них і т. д. Також суттєво впливає на 
зростання змінних витрат зміна погодно-кліматичних умов, що 
супроводжується пізніми заморозками, посухою та іншими погодними 
катаклізмами. Перевищенні змінних витрат над умовно постійними 
характерне для підприємств з різними потенційними можливостями. 
Слід зазначити, що об’єм змінних витрат багато в чому залежить від 
об’ємів виробництва. Крім зазначених економічних та природно-
кліматичних факторів, на які підприємства практично не можуть 
впливати, виробництво продукції пов’язане з цілим рядом заходів,  які 
напряму залежать від діяльності підприємства. До таких факторів в 
першу чергу відносяться: 

—  напрямки виробничої діяльності (спеціалізація); 
— науково-обґрунтований вибір технології виробництва продукції, 

в умовах конкретного підприємства; 
— організація якісного виконання технологічних процесів та 

операцій всього технологічного циклу виробництва для забезпечення 
повної реалізації біологічного потенціалу рослин, післязбиральної 
обробки продукції та її реалізації. 

В умовах ринкової економіки ефективність виробничої 
діяльності підприємства багато в чому визначається попитом на 
певний вид продукції. Як показує практика сільськогосподарського 
виробництва, в окремі роки, навіть високі врожаї якісної продукції не 
приносять бажаного результату і разом з тим низькі врожаї, у 
неврожайні роки, забезпечують високу рентабельність виробництва за 
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рахунок великого попиту на дану продукцію (високу ціну реалізації). 
Така практика, нажаль, залишається характерною для 
сільськогосподарських підприємств України. Це примушує 
підприємців проводити перспективні маркетингові дослідження з 
метою наукового обґрунтування подальших напрямів виробничої 
діяльності підприємств. Слід зазначити, що повнота використання 
результатів маркетингових досліджень залежить від потенційних 
можливостей підприємства.  

Обсяг виробленої продукції та її якість багато в чому залежить 
від технології виробництва. Найбільш поширеною, особливо в 
фермерських та особистих господарствах залишається традиційна 
технологія виробництва, яка передбачає щорічну оранку. Майже 60 % 
трудових і матеріальних ресурсів виробництва продукції за такою 
технологією складає обробіток ґрунту [9]. Незважаючи на високу 
ресурсоємність, ця технологія використовує повний комплекс 
розроблених вітчизняних засобів механізації, простих за конструкцією 
і в обслуговуванні, доступних навіть підприємствам з низьким рівнем 
ресурсного забезпечення, які не потребують спеціальної підготовки 
механізаторів. Крім того, під час оранки зароблюються пожнивні 
залишки, що сприяє покращенню структури ґрунту та підвищенню 
природної його родючості. Це сприяє отриманню помірних врожаїв, 
навіть при недостатньому  матеріально-технічному забезпеченні 
виробництва (добрива, стимулятори росту, засоби захисту рослин, 
засобів хімічної меліорації та ін.). 

В засушливих умовах (останні три роки) набуває поширення 
використання консервувальної технології вирощування зернових 
культур, яка включає мульчування поверхневого шару землі та 
безполицевий обробіток на глибину 25 – 40 см. Така технологія 
сприяє накопиченню вологи в землі і потребує значно менше 
трудових і матеріальних ресурсів для її обробітку.  Для її впровадження 
необхідні спеціальні машини, як для обробітку землі, так і висіву 
насіння зернових культур, яких в Україні поки що виробляється 
недостатньо , як за кількістю, так і за якістю [9]. Крім  того, 
запровадження такої технології потребує підвищеного використання 
хімічних засобів захисту рослин, як від бур’янів так і шкідників. 

Ще менш енергоємною є мульчувальна технологія вирощування 
зернових культур. Вона включає мульчування верхнього шару землі з 
одночасним обробітком на глибину 10 – 12 см. Ефективне 
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запровадження такої технології потребує використання високоякісних 
подрібнювачів рослинних решток та науково обґрунтованих норм 
внесення мінеральних добрив. Крім того, для вирощування зернових 
культур в повній мірі використовується біологічний потенціал лише 
верхнього шару землі, що обробляється. Тому при недостатньому 
ресурсному забезпеченні використання такої технології вирощування 
призводить до зменшення урожайності культур і, не зважаючи на 
меншу енергоємність - до зниження рентабельності виробництва. 

В останні роки в практиці землеробства України набуває 
використання No-till технологія вирощування зернових культур, яка 
включає мульчування землі рослинними залишками та зберігання їх на 
поверхні землі на період сівби. Така технологія, на перший погляд, 
потребує найменших витрат на обробіток землі, але і не створює 
можливості для реалізації в повному об’ємі  її біологічного потенціалу. 
В особливо несприятливих умовах виробництва рослинам доступні 
поживні речовини, що знаходяться в межах зони рядка. Крім того, для 
посіву та підживлення рослин за такою технологією необхідні 
спеціальні машини, які в Україні лише розробляються, а зарубіжного 
виробництва за вартістю недоступні для підприємств з обмеженим 
фінансовим забезпеченням. 

Таким чином, науково обґрунтований вибір технологій 
вирощування зернових культур для конкретних природно – 
кліматичних умов виробництва з врахуванням матеріально – 
технічного та фінансового забезпечення є важливим фактором 
виявлення виробничо-технологічних резервів діяльності підприємства. 

Необхідність чіткого дотримання технології виробництва 
базується на тому, що в кожній технології всі передбачені операції 
природно впливають на врожайність і забезпечують певний рівень 
якості вирощеної продукції, інакше проведення операцій було б 
недоцільним. При цьому якість кожної операції повинна бути 
високого рівня, щоб забезпечити прогнозований її вплив на кінцевий 
результат. Високоякісні технологічні операції та чітке дотримання їх 
виконання забезпечує високу врожайність, високоякісну продукцію, 
яка, в свою чергу, забезпечує низьку собівартість цієї продукції. Крім 
того, високоякісну товарну продукцію можна реалізувати за більш 
високою ціною і отримати більш високий прибуток та високий рівень 
рентабельності. 

Слід розуміти, що низьку якість попередньої технологічної 
операції не можливо компенсувати високим рівнем якості 
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послідуючих операцій, а також неможливо допущений брак в 
рослинництві переробити на високому рівні якості. Навіть, при 
пересівання тієї чи іншої культури, коли сходи не з’явилися за якихось 
причин, або знищені шкідниками, або стихійними явищами, не 
можливо знову посіяти на високоякісному рівні. Адже пересів 
проводиться після агростроків, які суттєво впливають як на виконання 
технологічної операції, так і на розвиток рослини в цілому. Тому 
неякісно проведена хоча б одна технологічна операція може звести 
нанівець всі попередні операції і навіть суттєві додаткові вкладення 
фінансових і матеріальних ресурсів в наступні операції не завжди 
можуть забезпечити отримання запланованого результату. 

Таким чином, впровадження ефективної системи управління 
якістю виробництва продукції на всіх його етапах забезпечить високий 
рівень реалізації біологічного потенціалу рослин та післязбиральної 
обробки продукції. Це  дасть змогу  повною мірою використати 
потенціал підприємства і підвищити ефективність виробництва. 

Аналіз видів витрат та характер впливу на них показує, що 
своєчасна оптимізація співвідношення «витрати – результати» є 
важливою задачею сучасного управління витратами для всіх 
підприємств, незважаючи на їх потенційні можливості. Незважаючи 
на неоднозначність трактування сутності управління витратами, 
більшість зарубіжних і вітчизняних вчених вважають, що це: « 
взаємопов’язаний комплекс робіт, які формують корегуючі впливи на 
процес здійснення витрат під час господарської діяльності 
підприємства,  спрямовані на досягнення оптимального рівня (в межах 
допустимих відхилень) витрат в усіх підсистемах підприємства за 
виконання в них будь-яких робіт» [10, 11]. Управління витратами має 
бути спрямоване на їх регулювання та контроль за рахунок 
економічного аналізу, планів виробництва та реалізації зернової 
продукції, фактичних даних. До системи управління витратами слід 
віднести наступні заходи: 

— аналіз собівартості виробництва традиційних для підприємства 
та перспективних видів зернової продукції; 

— визначення нормативного рівня витрат на виробництво і 
реалізацію традиційних для підприємства та перспективних видів 
зернової продукції за різними технологіями виробництва; 

— розрахунок виробничої і комерційної собівартості традиційних 
для підприємства та перспективних видів зернової продукції; 

— розробка пріоритетних напрямків мінімізації собівартості 
зернової продукції. 
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Управління витратами спрямоване не тільки на аналіз витрат з 
метою зменшення виробничої і повної собівартості вирощеної 
продукції, але й на уникнення недоцільних витрат матеріальних, 
фінансових і трудових ресурсів. Таким чином, для підвищення 
ефективності і конкурентоспроможності діяльності підприємств з 
різним ресурсним забезпеченням система управління витратами 
повинна включати: визначення величини витрат підприємства,  
потреб в фінансових ресурсах для фінансування цих витрат, 
ефективне використання коштів підприємства, вкладених у 
виробництво, з метою отримання максимального віддачі та результату. 

Невід’ємним компонентом виробничих процесів, який бере 
участь у всіх фазах діяльності підприємства, а особливо у виробництві, 
маркетингу та фінансах є запаси.  Традиційно термін запаси розуміють 
як «матеріальні цінності, які очікують виробничого чи особистого 
використання» [12]. Запаси є важливим елементом , який забезпечує 
безпеку системи розподілу, її гнучкість функціонування і є своєрідною 
«страховкою»  [13]. Запаси на виробництві традиційно складають 
сировина,  незавершене виробництво, готова продукція. Особливістю 
виробництва зерна, як і всієї продукції рослинництва, є перебування 
значних виробничо-технологічних  та фінансових ресурсів на стадії 
незавершеного виробництва, що пов’язано з довго тривалістю циклу 
виробництва. Наприклад, початок підготовки землі під посів озимої 
пшениці починається в серпні місяці одного року, а післязбиральна 
обробка вирощеного врожаю і підготовка до реалізації завершується у 
серпні – вересні наступного року. 

Слід зазначити, що цілі управління запасами на підприємстві 
між собою суттєво протирічні. Причому, ступінь протирічності багато 
в чому визначається рівнем потенційних можливостей підприємства. З 
фінансової точки зору доцільніше формувати на підприємстві 
низький рівень запасів, який зменшує кількість вилучених коштів з 
циклу виробництва. Особливо такий підхід характерний для 
підприємств з обмеженими фінансовими ресурсами. Разом з тим, 
враховуючи сезонні коливання цін ( в посівну компанію зростання цін 
на насіннєвий матеріал, добрива та паливо-мастильні матеріали, 
падіння закупівельних цін на готову продукцію під час жнив та ін.) для 
сільськогосподарських підприємств економічно вигідне формування 
запасів необхідних виробничих матеріалів заздалегідь. З точки зору 
маркетингу, навпаки, доцільно формувати високий рівень запасів. 
Особливо це стосується запасів готової продукції, адже це сприяє 
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збільшенню об’ємів продажів за більш вигідними цінами. Це потребує 
спеціального матеріально-технічного забезпечення та додаткових 
витрат на післязбиральну обробку і зберігання готової продукції, що 
недоступне підприємствам із недостатнім фінансово-матеріальним 
забезпеченням. А з точки зору виробництва запаси повинні бути 
достатніми для здійснення виробничого процесу і залежать від 
масштабів виробництва та потенційних можливостей підприємства. 
Тому для ефективного управління запасами – сукупності правил і 
показників, які визначають термін часу і об’єм закупки продукції для 
поповнення запасів, необхідно знайти баланс між цими трьома 
протиріччями для ефективної діяльності підприємства. Широко відомі 
в науковій літературі системи управління запасами базуються на 
визначенні фіксованого об’єму закупок або фіксованого часу 
(періодичність) закупок. 

Виробництво зерна, як і більшості сільськогосподарської 
продукції, має чітко виражену сезонність виробництва. Характерною 
особливістю сезонності є нерівномірність розподілу етапів 
виробничих процесів на протязі року. Наприклад, підготовка землі і 
посів, як один з найвідповідальніших етапів виробництва за 
агротехнічними вимогами має виконуватись на протязі двох – трьох 
днів; збирання врожаю зернових – не більше десяти днів, а на протязі 
осінньо - зимового періоду (чотири – п’ять місяців) виконуються лише 
операції з затримання снігу на полях, руйнування льодової кірки, 
обслуговування сховищ та складів і підготовка техніки. Із наведеного 
прикладу очевидно, що потреба в ресурсах на різних етапах 
виробництва не однакова. Для забезпечення виконання етапів 
виробничого процесу, в задані агротехнічні строки, необхідною 
умовою є формування запасів всіх необхідних ресурсів заздалегідь, 
щоб виключити ризики недопоставки навіть окремих складових. 
Наприклад, недопостача паливо-мастильних матеріалів або 
насіннєвого матеріалу, приведе до не можливості виконання посіву в 
кращі агротехнічні строки, що знизить урожайність і якість вирощеної 
продукції. Недопостача паливо-мастильних в період збирання врожаю 
приведе до втрат вирощеного врожаю, за рахунок самоосипання 
зерна, що зведе нанівець всі затрати на весь процес виробництва. 
Такий підхід до формування об’ємів запасів з фінансової точки зору 
не завжди є раціональним, адже він потребує значних, одночасних 
вкладень коштів (що можливе не для кожного рівня забезпеченості 
підприємств, особливо в умовах недостатнього кредитування) і 
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додаткових витрат на обслуговування запасів до моменту їх 
використання (складські приміщення, енергооснащення, 
обслуговуючий персонал, податки, страховка, падіння цінності запасів 
в результаті старіння, пошкодження, кражі). З іншої сторони такий 
підхід надає підприємствам можливість вибору в часі партнерів та 
вигідних умов закупок (міжсезонні зниження цін, знижки на оптові 
закупки, прийнятні умови кредитування та ін.). 

Для підприємств з задовільним рівнем фінансового 
забезпечення доцільно виконати ранжування видів ресурсів та їх 
об’ємів по ступеню ризику не виконання етапів виробничого процесу 
або якості придбаних ресурсів на виробництво продукції в цілому. 
Наприклад, при закупівлі не елітного посівного матеріалу, який має в 2 
- 5 разів нижчу ціну за елітне насіння, отримаємо очевидне зниження 
об’ємів вирощеного зерна, але заощаджені кошти дозволять закупити 
паливо-мастильні матеріали чи добрива, які забезпечать вчасне 
виконання етапу виробничого процесу в кращі агротехнічні строки, 
що, в свою чергу, сприятиме формуванню оптимальних умов 
проростання насіння і розвитку рослин. Для підприємств з 
недостатнім фінансовим забезпеченням навіть дробний підхід до 
формування необхідного запасу ресурсів задовільної якості, в умовах 
недостатнього кредитування, часто неможливий. Для виживання 
підприємств з таким рівнем фінансового забезпечення необхідна 
державна підтримка на весь період виробництва і реалізації 
(ф’ючерсні контракти), або цільова підтримка у формуванні запасів 
ресурсів на окремі етапи виробничого процесу (державні поставки 
сільгосптоваровиробникам паливо-мастильних матеріалів, добрив, 
насіннєвого матеріалу та сільськогосподарських машин за зниженими 
цінами). 

За багатогранністю виробничого процесу вирощування 
зернових культур (велика кількість технологічних операцій, які 
повинні виконуватись на кожному етапі та різноманітності технічних 
засобів для їх виконання та ін.) навіть повне розрахункове 
забезпечення запасами не гарантує виключення виникнення порушень 
виробництва (поломки технічних засобів, поява шкідників і хвороб та 
ін.). Тому при плануванні фінансового забезпечення формування 
запасів ресурсів необхідно передбачити резервний фонд для усунення 
впливу непередбачуваних факторів виробництва. Цей резерв 
необхідно планувати із умови стану і рівня матеріально-технічного 
забезпечення ( наявність зарубіжних машин до яких запасні частини 
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дорожчі за вітчизняні, наявність машин, що відпрацювали свій ресурс 
та інше вимагає збільшення резервного фонду), рівня культури 
землеробства (забур’янені та заражені поля шкідниками та хворобами 
потребують додаткових витрат для захисту рослин) та рівня 
забезпеченості трудовими ресурсами, їх фахової підготовки, 
відповідальності, взаємозамінності. 

На економічну ефективність виробництва має великий вплив 
оптимальне розміщення ресурсів кожного підприємства не дивлячись 
на його потенційні можливості. Причому, особливе значення має 
відповідність певному рівню ефективності всіх складових ресурсного 
забезпечення. Слід зазначити, що може бути декілька варіантів 
невідповідності складових виробничих ресурсів. Поряд з високим 
рівнем ресурсів, що характерно для підприємств з високим рівнем 
забезпеченості, наявність однієї складової нижчої якості, або при 
порівняно не високому рівні ресурсів, що характерне для підприємств 
з достатнім рівнем ресурсного забезпечення, наявність однієї складової 
високої якості. Сумісне використання такого забезпечення в кінцевому 
результаті знижує ефективність виробництва в цілому. При чому, 
якщо в першому випадку використання складових ресурсів низької 
якості призводить до не забезпечення вимог певного технологічного 
процесу, що погіршує не лише умови для росту рослин, а й умови 
виконання послідуючих операцій і запланованих результатів  можна 
досягти використанням додаткових ресурсів. В другому випадку, 
використання більш якісної складової ресурсів не тільки не підвищить 
ефективність виробництва, а призведе до зростання собівартості 
продукції, а часто і до зниження готовності та терміну їх служби. 

При плануванні розміщення ресурсів необхідно також 
враховувати розміри підприємства, його спеціалізацію, потенційні 
можливості та перспективні напрямки розвитку. Слід зазначити, що не 
для кожного розміру підприємства можна підібрати абсолютно 
відповідний розмір ресурсного забезпечення. В більшості випадків на 
підприємствах його приходиться формувати або з запасом на 
перспективу, або з недостачею. Очевидно, що в обох випадках такий 
підхід на пряму веде до зниження ефективності виробництва. 
Причому, якщо в першому випадку зниження пов’язане із зростанням 
питомих витрат і в кінцевому результаті собівартості продукції, а в 
другому випадку з невиконанням планових об’ємів виробництва, що 
зменшує отриманий прибуток. Для забезпечення ефективного 
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виробництва в першому випадку в системі розміщення ресурсів 
підприємства планувати надання послуг іншим підприємствам шляхом 
розміщення надлишкових ресурсів, а в другому випадку – 
використання надлишкових ресурсів інших підприємств за умови, що 
затрати на їх залучення не перевищують зростання прибутку. 
Очевидно, що перший випадок з урахуванням додаткового 
розміщення ресурсів сприятиме формуванню перспективної 
структури ресурсів, підвищенню продуктивності праці, зниженню 
собівартості продукції, підвищенню фондовіддачі і оптимізації 
використання грошових запасів підприємства. Такий підхід має певні 
особливості для спеціалізації підприємства і забезпечує певну стійкість 
до впливу зовнішніх факторів та збільшує потенційні можливості 
перспективного розвитку. Разом з тим такий підхід потребує 
особливого формування і розміщення трудових ресурсів. В першу 
чергу, з економічної точки зору доцільніше забезпечити відповідність 
фахового рівня трудових ресурсів, за рахунок перепідготовки 
(перекваліфікації) існуючих трудових ресурсів, як в умовах 
підприємства, без відриву від виробництва, так і у спеціалізованих 
закладах освіти. Виходячи із засад соціальної ефективності, 
підприємствам з високими потенційними можливостями доцільно 
молодих, перспективних працівників або талановиту місцеву молодь 
направляти на навчання за профілем перспективних напрямків 
розвитку підприємства, як з метою підвищення ефективності 
розміщення трудових ресурсів, так і для ефективного розвитку самого 
підприємства. Крім того, підвищення їх використання можливе за 
рахунок надання послуг стороннім організаціям, як в підвищенні 
фахової підготовки трудових ресурсів так і в консультативній допомозі 
(дорадництві) з питань виробництва. Підприємствам з недостатніми 
потенційними можливостями, для підвищення ефективності 
виробництва, доцільно залучати трудові ресурси певної кваліфікації, 
як для консультативної допомоги, так і для виконання певних робіт по 
сумісництву, чи за штатним розкладом. 

Висновки. На основі всебічного аналізу впливу основних 
резервів забезпечення ефективності виробництва зерна в 
підприємствах з різними потенційними можливостями,  виявлені 
заходи, які найбільш суттєво впливають на виробничий процес, 
економічні показники діяльності, ефективність організації 
виробництва та управління підприємством в цілому.  
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АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ  
МАРКЕТИНГУ В ОВОЧІВНИЦТВІ 

 
БАРАННІКОВА М.І., АСИСТЕНТ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П. ВАСИЛЕНКА 

 
Розглянуто особливості маркетингу овочевої продукції відповідно до особливостей 

аграрного маркетингу. Визначено найбільш актуальні особливості сільського господарства 
для маркетингу в овочівництві. 

The features of marketing of vegetable products are considered in accordance with the 
features of the agrarian marketing. Certainly the most actual features of agriculture are for 
marketing in a vegetable-growing 
 

Актуальність дослідження. Значення овочів у житті людини 
важко переоцінити. Овочі є незамінними продуктами харчування, які 
багаті на різноманітні вітаміни, мінеральні речовини, мікроелементи, 
фітонциди. Деякі з них сприяють знищенню хвороботворних 
мікробів (лук, часник), інші можуть забезпечити людині добову 
потребу у йоді (крес-салат), а є такі, що виводять радіонукліди з 
організму (баклажани). Але усі овочі сприяють зміцненню імунітету 
людини, покращенню самопочуття. Тому вважаємо необхідним 
подальше розширення асортименту овочевої продукції в Україні. 

Але забезпечення нормального функціонування галузі 
неможливе без чітко налагодженої системи маркетингу у господарстві. 
Система маркетингу в овочівництві тісно пов’язана із системою 
агромаркетингу. Необхідність створення маркетингових систем стає 
дедалі актуальнішою в умовах глобалізації економіки України, коли все 
більше виробників сільськогосподарської продукції виходять на 
світовий ринок. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості 
аграрного маркетингу України розглядаються у наукових працях таких 
вітчизняних авторів як Бакай В.М., Барановська Т.І., Марченко О.М., 
Гогуля О.П., Новак О.В., Островський П.І. та ін. У розглянутих 
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роботах висвітлюються питання, пов’язані з маркетингом у аграрному 
виробництві взагалі, без врахування специфіки галузі. Ми вважаємо за 
необхідність акцентувати увагу саме на особливостях галузі. 

Такі науковці як Боровик Т.В., Маркова О.В., Писаренко В.В. та 
ін. у своїх працях розглядають проблеми маркетингу овочевої 
продукції, але більше з теоретичної точки зору. 

Цілі статті. Метою статті є аналіз особливостей маркетингової 
діяльності в овочівництві відповідно до відмінних рис агромаркетинг 
та визначення можливостей використання таких особливостей у 
господарствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Науковці 
вважають маркетинг одним з найбільш важливих резервів підвищення 
економічної ефективності в аграрному секторі [3], дієвим і реальним 
економічним інструментом управління діяльністю підприємств [4], 
ефективним засобом зміни як організації виробництва і збуту 
продукції, так і свідомості та психології поведінки керівників. Ця 
діяльність має відношення до усіх сторін ділової активності 
підприємства на всіх стадіях життєвого циклу товару [2]. 

Бакай В.Й. відмічає, що маркетинг допомагає об’єднати зусилля 
сільськогосподарських товаровиробників, підприємств переробної 
промисловості і торгівлі на стадії реалізації товарів, при визначенні 
обсягу і асортименту продукції та її просування. Таке об’єднання 
дозволить ефективно використовувати виробничі потужності, а також 
принесе вигоду усім учасникам розподілу  продукції, звичайно  з 
урахуванням вимог споживачів [1]. 

Гогуля О.П. і Новак О.В. наголошують на тому, що в межах 
класичного комплексу маркетингу, система агромаркетингу має 
включати в себе виробництво, збір, заготівлю, зберігання, 
транспортування, переробку і товарну доробку сільськогосподарської 
продукції, оптову та роздрібну торгівлю [4].  

Слід зазначити, що система агромаркетингу має свої відмінності 
в порівнянні з іншими видами маркетингу, які пов’язані із специфікою 
аграрного виробництва. 

Островський П.І. приділяє велику увагу дослідженню даних 
питань [5]. Нижче ми спробуємо проаналізувати названі 
Островським П.І. особливості аграного маркетингу в контексті їх 
відповідності до специфіки галузі овочівництва. 

1. Сільське господарство – галузь із досконалою конкуренцією, яка в інших 
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галузях економіки майже не зустрічається. 
Учасники ринку з досконалою конкуренцією можуть 

збільшувати свої прибутки лише за рахунок зниження витрат. Така 
ситуація спонукає виробників овочевої продукції шукати резерви 
зниження витрат (застосування прогресивних технологій виробництва 
продукції, використання нової техніки, поліпшення кваліфікації праці 
своїх робітників, застосування маркетингових принципів на всіх 
стадіях життєвого циклу товарів), тобто здійснювати пошук 
інноваційних рішень збільшення прибутків господарства. 
Використання інновацій на начальному етапі впровадження 
потребують додаткових витрат, що в майбутньому компенсуються  
зниженням собівартості продукції. 

2. Нерозвиненість українського ринку землі та ресурсів, а також 
недостатність і нерівномірність розвитку ринкової інформації. 

Нерозвиненість інформаційної інфраструктури на селі 
перешкоджає виробникам овочевої продукції вчасно отримувати 
достовірну, чітку й актуальну інформацію стосовно рівня попиту, 
насиченості ринку, цін, пропозиції конкурентів та інших даних. Але 
недостатній рівень інформаційного забезпечення впливає не тільки на 
діяльність господарств. Неповна поінформованість споживачів щодо 
обсягів пропозиції тих чи інших видів овочів на ринку, рівня цін, їх 
якості, умов виробництва, збирання та зберігання уповільнює процес 
реалізації виробниками. А відсутність інформації для споживачів 
стосовно поживних цінностей та користі для здоров’я тих чи інших 
видів овочів позбавляє їх можливості покращити свій раціон 
харчування.  

Метою бізнесу є отримання максимального прибутку, але лише 
у поєднанні із задоволеним попитом споживачів можна  говорити про 
ефективне здійснення маркетингової діяльності. 

3. Природні та економічні процеси в агробізнесі інтегруються і 
створюють нові умови для виробництва, а також для організації маркетингу.  

Як відомо, Україна розташована в декількох природно-
кліматичних зонах та має різні види ґрунтів. Ця особливість також має 
відображення в овочівництві, формуючи його зональну спеціалізацію.  

Так, наявність різноманітності ґрунтів та природно-кліматичних 
зон зумовлюють розвиток кооперації і спеціалізації в овочівництві, 
адже різні ґрунти надають різні можливості для виконання 
технологічних операцій при вирощуванні овочевих культур. У 
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Харківській області земельні ресурси представлені ґрунтами Степової 
та Лісостепової зон, які є сприятливими для вирощування таких овочів 
у відкритому та закритому ґрунті, як помідори, огірки, перець 
солодкий, морква, буряк та ін. 

На такі природні явища як посуха, повені, град та ін. людина не 
може вплинути, тому є ризик втрати врожаю і, як наслідок, зменшення 
доходу. Поширення масових захворювань на посівах та 
розповсюдження шкідників вимагають додаткових витрат інсектицидів 
та фунгіцидів для мінімізації ризику втрати врожаю. 

4. Служби агромаркетингу мають справу з товарами першої життєвої 
потреби з коротким терміном зберігання, які мають споживче, естетичне і 
моральне призначення. 

Галузь овочівництва представлена різноманітними видами 
овочів. Деякі з них мають досить довгі строки зберігання. Окремі овочі 
можуть зберігатися до наступного врожаю (гарбуз, капуста 
білокачанна, морква та ін.). Інші овочі мають значно менші строки 
зберігання, швидко псуються та втрачають привабливий зовнішній 
вигляд. Тому для галузі овочівництва дуже важливим є завдання 
забезпечити вчасне й обережне збирання врожаю. Необережне 
ставлення, наприклад, до томатів, зеленних культур призводить до 
значних втрат доходів через нетоварний вигляд продукції. Також 
необхідно дуже уважно підходити  до питання упаковки овочів, 
особливо якщо вони підлягають тривалому транспортуванню. До того 
ж відсутність привабливої для споживачів упаковки не сприяє 
збільшенню попиту. 

Зниження якості продукції через неправильне зберігання, 
неякісну упаковку, або ж недбале транспортування призводить до 
зменшення доходу товаровиробників та і до меншого задоволення 
попиту споживачів. 

Щодо споживчих якостей овочів, то зауважимо, що для здоров’я 
вони є найнеобхіднішим продуктом. Наприклад, морква, яка за 
вмістом каротину перевершує майже всі фрукти і овочі. Каротин, в 
свою чергу, корисний при різних захворюваннях: бронхітах, деяких 
шкірних, серцево-судинних, очних захворюваннях, при загоєнні ран. 
Гарбуз столовий також багатий на каротин. У гарбузовій м'якоті багато 
пектинових волокон, які забезпечують виведення з організму 
токсичних продуктів обміну, шлаків і надлишків холестерину; у 
гарбузовому насінні міститься цинк, який покращує стан шкіри; 
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гарбузовий сік містить калій, який посилює виділення рідини з 
організму. 

5. Можливість диверсифікації продукції сільського господарства значною 
мірою обмежена. 

Особливістю овочівництва є великий потенціал диверсифікації 
продукції порівняно з іншими підгалузями галузі рослинництва. В світі 
налічується близько 600 видів овочів, серед яких в Україні вирощують 
не більше 50. Отже, можна розширити асортимент за рахунок 
введення нових видів овочів та збільшення сортового і гібридного 
розмаїття. Це надасть можливість найповніше задовольнити потреби 
населення в різноманітній овочевій продукції та збільшити 
споживання овочів до загальноприйнятих норм на душу населення, а 
також забезпечити отримання високих прибутків товаровиробниками. 

Крім нових видів овочів, їх сортів та гібридів господарства 
мають можливість для розширення асортименту продукції ще й 
залежно від їх призначення. Так, продукція, яка реалізується 
безпосередньо до кінцевого споживача, може бути представлена у 
свіжому вигляді, консервована, заморожена, сушена, в брикетах та ін. 

6. Сільському господарству притаманна сезонність виробництва і 
отримання продукції та розбіжності у робочому періоді з періодом виробництва. 
Це зумовлює специфіку маркетингового дослідження ринку збуту і просування 
продукту. 

Дане положення є відносно справедливим для галузі 
овочівництва. Так, закритий ґрунт відкриває товаровиробникам великі 
перспективи. Наприклад, томати, вирощені у закритому ґрунті, можуть 
давати урожай кожні два місяці. При цьому господарства зможуть 
забезпечувати постійне задоволення попиту споживачів  та отримання 
доходу виробниками. 

Таким чином, якщо період виробництва продукції буде тривати 
на протязі всього календарного року, то зменшаться вивільнення 
робочої сили і розмах сезонності, які притаманні галузі. 

7. Для сільського господарства характерні різноманітні організаційно-
господарські форми. 

Наразі значна частка виробництва овочів сконцентрована в 
особистих селянських господарствах. У 2010 році в Україні було 
вироблено овочів сільськогосподарськими підприємствами 964 тис. 
тон (11,9% від загального виробництва овочів), а господарствами 
населення 7158 тис. тон (88,1%). У Харківський області ситуація 
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аналогічна. Сільськогосподарськими підприємствами вироблено 
овочів 202 тис. ц, що становить 4,3% від загального виробництва, а 
господарствами населення – 4443 тис. ц, (95,7%). 

Звісно, особисті селянські господарства не в змозі проводити 
маркетингову діяльність самостійно або замовляти маркетингові 
послуги у професіоналів. Тому про якісні маркетингові дослідження та 
ефективну товарну політику, використання товарного знаку чи 
реклами, яка сприятиме товаропросуванню продукції, не може бути 
мови. 

Очевидною стає необхідність розвитку овочівництва у 
крупнотоварних виробників, що дозволить в повній мірі використати 
комплекс маркетингу. 

8. Система маркетингу агробізнесу, яка включає виробництво, переробку і 
доведення продукту до кінцевого споживача, має особливість нерівномірності, 
нерівнозначності і різного рівня здійснення маркетингової діяльності. 

Для недопущення подібної ситуації у господарствах – 
виробниках овочів потрібна налагоджена система маркетингу та 
ефективне використання всіх його інструментів.  

9. Система агромаркетингу відрізняється від систем інших видів 
маркетингу більш високою чутливістю, адаптивністю, самоорганізацією та 
самоуправлінням. 

Незважаючи на те, що попит на овочі, як і на всі продукти 
харчування, існує на протязі року, все ж таки він нерівномірний і 
непередбачуваний. При цьому виробники овочевої продукції мають 
бути готові в будь-яку пору року задовольнити цей попит. При чому 
виникає необхідність представлення асортименту продукції не тільки 
за видами овочів (огірки, томати, морква, капуста і т.д.), але й за видами 
переробки (свіжа продукція, консервована, заморожена і т.д.). Тому для 
вчасного  реагування на зміни попиту на ринку потрібно постійно 
здійснювати маркетинг овочевої продукції. Також господарство – 
виробник овочів має постійно адаптуватися до дій конкурентів, 
погодних умов та зміни у законодавстві країни.  

Усе вищезазначене і обумовлює необхідність високої 
чутливості, адаптивності, самоорганізації та самоуправління системи 
маркетингу в галузі овочівництва. 

10. Аграрному виробництву притаманний більш низький рівень науки і 
мистецтва маркетингової діяльності порівняно з іншими видами маркетингу. 

В особистих селянських господарствах маркетинг ведеться, але 
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більше на підсвідомому рівні. Саме вони вирощують такі сорти 
овочевих культур, потребу у яких відчувають самі, одночасно будучи і 
споживачами. Займаючись реалізацією такої продукції, вони 
задовольняють вибагливий попит інших споживачів. В більшості 
випадків такий маркетинг має примітивний характер, який 
використовує обмежену кількість його інструментів. Проте 
ефективність його доволі висока. 

Висновки.  
1. Проаналізувавши всі особливості притаманні маркетингу 

аграрного виробництва, ми зробили висновок, що всі вони 
відповідають умовам галузі овочівництва. 

2. Такі особливості маркетингу в овочівництві як розбіжність 
між робочим періодом та періодом виробництва, сезонність 
виробництва, можливості диверсифікації а також споживче й 
естетичне призначення продукції можуть стати перевагами для галузі 
овочівництва. При правильному підході до організації маркетингової 
діяльності та вірному аналізі таких особливостей, вони мають сприяти 
розвитку галузі. 

3. Створення системи маркетингу для галузі овочівництва є 
актуальним саме для великих сільськогосподарських виробників. Адже 
вони мають більше можливостей, ніж господарства населення, для 
створення маркетингових служб або отримання зовнішніх 
маркетингових послуг. 
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ВІДРОДЖЕННЯ ТРУДОВОГО ІДЕАЛУ ЖИТТЯ ЯК 
АЛЬТЕРНАТИВИ СУСПІЛЬСТВУ СПОЖИВАННЯ 

 

БАТЮК Л.А., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
ШИБАЄВА Н.В., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П. ВАСИЛЕНКА 

 
У статті обґрунтовано необхідність відродження цінностей православної 

господарської етики, а саме – «трудового ідеалу життя» як альтернативи ідеології 
«суспільства споживання» сучасної ринкової економіки для забезпечення виживання 
людства. 

The article substantiates the need to revive the values of Orthodox economic ethics - 
namely, "the labor of the ideal of life" as an alternative to the ideology of "consumer society" of a 
modern market economy to ensure the survival of humanity. 
 

Постановка проблеми. Сьогоднішня реальність демонструє 
картину агресивного витіснення національних цінностей, історія та 
культура Західної Європи стали для нас єдино можливими мірками. 
Країна втратила власний культурний горизонт. Православна історична 
свідомість була втрачена, а відправною точкою економічних суджень 
став зовнішній для національної історії факт: прискорений 
економічний і соціально-політичний розвиток Європи. Все це 
призвело до перетворення споживацтва в надцінність. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідження праці як духовно-
моральної, а потім вже як економічної і організаційно-технічної 
категорії більш характерно для православної традиції. Але про те, що 
такий підхід є економічно плідним і ефективним, свідчить також 
розвиток на Заході концепції якості трудового життя, яка стала свого 
роду новою ідеологією праці, що забезпечує її високу продуктивність. 
Цю концепцію розвивали Д. Сінк, Дж.Ллойд Саттл, Б.Шнайдер. 
Програму підвищення якості трудового життя у США розробили 
Дж. Хекман, Надлерм, Хенлон, Е. Лоулер. 

Концепція якості трудового життя отримала широке 
розповсюдження та була визнана Міжнародною організацією Праці. 
Ця концепція розглядає людину не лише як трудовий ресурс, але й як 
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особистість, в тісному зв'язку з умовами (трудовими, національними, 
моральними, культурними, побутовими), у яких вона може 
оптимально реалізувати свої здібності.  

Зазначеним проблемам приділяють значну увагу такі вітчизняні 
вчені, як В.М. Геєць, Д.П. Богиня, Т.В. Гайдай, Б.М. Генкін та ін. 

Але незважаючи на досить солідний перелік прізвищ, як 
західних, так і вітчизняних, майже ніхто з вчених, за винятком 
російського вченого О. Платонова [6], не проводив дослідження цієї 
концепції з позиції порівняння її змісту з концепцією праці (у її 
теоретичному та прикладному вимірі) у православній соціально-
економічній системі. І зовсім відсутні серйозні дослідження 
можливості подальшої розбудови економіки на принципах 
переважання духовно-моральних пріоритетів життя над 
матеріальними, докорінно відмінних від стандартів сучасного 
«суспільства споживання». 

Метою статті є обґрунтування необхідності відродження ідеалу 
трудового життя як засадничого принципу функціонування економіки. 

Виклад основного матеріалу. Трагедія вітчизняної економіки в 
ХХІ ст. полягає в тому, що вона була насильно відірвана від свого 
коріння і стала ареною господарських експериментів, що 
здійснюються, як правило, всупереч віковому народному досвіду, 
народній культурі господарювання і праці. Один з таких 
експериментів полягає в насадженні цінностей «суспільства 
споживання». 

Сьогодні навколо нас існує фантастична очевидність 
споживання і достатку, заснована на збільшенні багатств, послуг, 
матеріальних благ. Люди в суспільстві достатку оточені не стільки, як 
це було в усі часи, іншими людьми, скільки об'єктами споживання. Їх 
повсякденне спілкування полягає не в спілкуванні із собі подібними, а 
в отриманні, відповідно до зростаючої статистичної кривої, благ і в 
маніпуляції з ними. 

Індивідуальне та громадське життя сьогодні управляється 
логікою товару. Ера споживання, будучи історичним завершенням 
всього процесу прискореного виробництва під знаком капіталу, є 
ерою глибокого відчуження. Логіка товару поширюється, керуючи 
сьогодні не тільки процесами праці і виробництва матеріальних 
продуктів, вона управляє всією культурою і людськими відносинами. 
Все охоплено цією логікою не тільки в тому сенсі, що всі функції, 
потреби об'єктивуються і маніпулюють під знаком прибутку, а й у 
тому більш глибокому розумінні, що все робиться спектаклем, тобто 
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видається, проводиться, організується в образи, в знаки, в споживані 
моделі. 

У поширеному процесі споживання немає більше душі, немає ні 
суперечності буття, ні проблематики справжності та видимості. 
Людина споживання не знаходиться перед обличчям своїх власних 
потреб, і більше того, - перед обличчям продукту своєї власної праці, 
вона ніколи більше не стикається зі своїм образом: він іманентний 
знакам, які він упорядковує. Немає більше трансцендентності, 
фінальності, цілі: це суспільство характеризує відсутність «рефлексії», 
перспективи щодо себе самого [3]. 

Хоча споживацтво не є виразом «природного» прагнення до 
задоволення безмежних потреб людини, всяке міркування про 
потреби покоїться на наївній антропології: на природному прагненні 
до щастя. Щастя - це абсолютна точка відліку суспільства споживання. 
Але яке це щастя, що переслідує сучасну цивілізацію з такою силою? 

Ідеологічна сила поняття щастя склалася в надрах міфу про 
щастя, який втілюється в сучасному суспільстві. Щастя, щоб бути 
провідником міфу, повинно бути вимірним, воно повинно бути 
комфортом, добробутом, вимірюваним в речах і знаках. Щастя як 
внутрішня насолода, що є незалежною від знаків, які могли б його 
продемонструвати поглядам інших і нам самим, таке щастя, що не має 
потреби в доказах, виявляється відразу ж виключеним з ідеалу 
споживання, де щастя завжди повинно позначатися «відповідно» з 
видимими критеріями . 

Поняття «персонального» щастя відтісніло на задній план 
категорію суспільного блага. 

Фахівці відзначають, що з другої половини ХХ століття західна 
економічна думка відмовилася від пошуків першооснови явищ, від 
виведення з одного або небагатьох "фундаментальних" понять 
піраміди складних систем, що претендують на моделювання 
реальності. І навіть коли визнається очевидне існування проблем, 
наука стверджує, що їх цілком можна розв’язати, якщо вжити 
відповідних і рекомендованих теорією заходів; можливість 
«природжених» дефектів системи навіть не обговорюють [7]. 
Головними цілями цієї системи є виправдання приватного інтересу і 
захист світопорядку, що склався.  

Західна економічна наука змогла захистити і збагатити базовий 
принцип неокласичної традиції, згідно з яким мотивом економічних 
агентів є власний інтерес. 

На нашу думку, приватний інтерес і практична вигода не можуть 
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слугувати надійною підставою для суспільного блага.  
Приватний інтерес сам по собі є аморальним, спроба ж 

побудови на його основі загальнонаукової методології одночасно 
означає зведення в ранг загального закону нігілістичного ставлення до 
будь-яких етичних принципів. Захист базового принципу 
неокласичної традиції, згідно з яким мотивом економічних агентів є 
власний інтерес, по суті, є розтлінням суспільства й усіх його 
економічних суб’єктів. 

Вступу людства в період глобальних криз і глибоких 
трансформацій на зламі століть і тисячоліть передувало формування 
"нової економіки". Тлумачення суті вказаного феномену в науковій 
літературі є неоднозначним. Для цілей нашого дослідження важливо 
зазначити, що принципово нові можливості підвищення добробуту 
людей в економіці знань забезпечуються за допомогою 
соціодинамічного мультиплікатора економічного зростання 
(самозрастання сукупного споживчого підсумку) [4]. 

Правила «нової» економіки лягли на благодатний 
методологічний ґрунт економічного індивідуалізму, впродовж багатьох 
десятиліть культивований офіційною неокласичною ортодоксією. 
Інформаційні технології дозволяють грошовому капіталу стати 
віртуальним, здійснювати кругообіг швидкими спекулятивними 
схемами в автономному режимі, незалежно від виробничих ресурсів. 
Доктрина «нової» економіки з серцевиною у формі економіки знань 
лише довела до логічного завершення вихідний принцип 
методологічного індивідуалізму, на практиці показавши всю його 
руйнівну силу. 

Відновлення порушеної економічної рівноваги на старій 
методологічній основі означає відновлення попереднього 
аморального світопорядку, який містить загрозу нових глобальних 
потрясінь.  

І суспільний, і приватний інтерес у їх «чистому» вигляді є 
однаково нерівноважними і не можуть бути стійкою платформою для 
системи суспільного впорядкування [2]. 

Подібні критерії і стандарти економічного розвитку не можуть 
бути орієнтирами для нашої економіки. У гонці споживання, яку 
здійснює західний світ, спираючись на неоплачену працю і 
нерівноправний обмін з країнами - постачальниками сировини і 
палива, наше місце може бути лише в таборі експлуатованих Заходом. 
Більш того, марнотрацтво гонки споживання в умовах ресурсів, що 
скорочуються, веде людство до загибелі. 
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Православна модель економіки, орієнтована на розумний 
достаток і здатна до самообмеження, надає людству один з варіантів 
виживання. 

Філософсько-економічна думка, сформована в лоні 
православної цивілізації, завжди відкидала ідею примату економічних, 
матеріальних відносин над особистістю людини. Лише найвищі цілі і 
відповідна мотивація праці – самореалізація, вище - реалізація себе, 
праця для іншої людини, для Батьківщини, ще вище – для Бога, 
забезпечує ефективність праці: і економічну, і соціальну, і духовно-
моральну, і особистісну, і суспільну. В цілому таку мотивацію потрібно 
визнати умовою безпеки і конкурентоспроможності підприємства, 
економіки і держави. 

Західну модель економіки умовно можна назвати 
індивідуалістичною. Вона заснована на жорсткій конкуренції, 
індивідуалізмі і егоїзмі у прояві життєвих інтересів, налагодженій 
ієрархічно-бюрократичній організації, необхідної в умовах гострої 
конкурентної боротьби. Ефективна праця мотивується в ній 
переважно матеріальними інтересами. 

На інших засадах будувалися господарські механізми 
православних країн, що зберегли багатовікові національні традиції і 
звичаї громадського життя, які розглядають суспільство не як просту 
суму окремих людей, а як щось більше, як ціле, яке має особливі 
потреби, що виходять за межі економічних потреб окремих його 
членів. Згідно такій моделі економіки повна віддача трудового 
потенціалу кожної окремої людини залежить від її місця в суспільстві 
та ступеню участі у соціальному процесі. А господарство, як 
переважно духовно-моральна категорія, характеризується 
орієнтованістю на певний духовно-моральний світопорядок. При 
цьому основний потік ефективної господарської діяльності 
спрямований не зовні, а всередину господарської системи. Таке 
господарство здатне до самообмеження і спрямоване не на споживчу 
експансію (постійне нарощування обсягів та видів товарів і послуг як 
самоціль), а на забезпечення самодостатності. Економічний процес в 
ньому націлений не на максимізацію капіталу і прибутку, а на 
забезпечення трудової самодостатності. Власність у такому 
господарстві - функція праці, а не капіталу. Капіталом є продуктивна 
частина власності, спрямована на виробництво; а капітал, що 
віддається в зростання, розглядається як паразитичний. Самобутні 
особливості трудової та господарської мотивації в даній системі 
характеризуються переважанням моральних форм спонукання до 
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праці над матеріальними. 
Головними рисами православної цивілізації, що відрізняють її, 

перш за все, від західної цивілізації, є переважання духовно-моральних 
пріоритетів життя над матеріальними. А господарська діяльність для 
парвославних людей була частиною багатого духовної життя. 

Як же можна імплікувати цінності православної господарської 
етики в живу тканину сучасної ринкової економіки? 

В умовах ринку суспільство, яке функціонує як єдиний 
соціально-економічний організм, має свідомо виявити природні 
норми доходу, належні кожному економічному фактору для його 
нормального відтворення, і здійснити справедливий розподіл 
виробленого сукупного продукту, погодившись з цілями суспільного 
блага. Управління процесами обміну і розподілу, а, отже, моделювання 
процесів виробництва і споживання стають, таким чином, 
визначальними для збереження національного суспільного суб'єкта в 
умовах ринку. Сьогодні, коли формується глобальний соціально-
економічний суб'єкт, значимість цього висновку набуває особливої 
актуальності, бо за відсутності свідомого начала в управлінні 
економічною процесуальністю на хиткій межі життя і смерті буде 
балансувати вся ноосфера [1]. 

Висновки. Нинішня глобальна криза показала, що змагання 
двох соціально-економічних систем, двох ідеологій, двох способів 
життя, що тривало впродовж ХХ століття, врешті завершилося, так і 
не виявивши світового ідейного лідера. В умовах формування 
інформаційного суспільства теорія неокласичного синтезу, так само як 
і доктрина ортодоксального марксизму, виявилися неспроможними 
обґрунтувати загальні закономірності соціально-економічного 
розвитку ні для власних країн, ні для глобального соціуму; вказані 
політико-економічні моделі в завершеному вигляді виявилися 
своєрідними інституційними пастками, що заплутали людство в 
темних лабіринтах мережевої економіки і гостро позначили проблему 
формування відносин довіри на всіх рівнях системи суспільного 
господарства. 

Стримуване споживання разом з усвідомленням праці як 
способу реалізації людини як духовно-моральної і творчої 
особистості, що володіє цілеспрямованою свідомістю і волею і 
перетворює себе та оточуючий світ відповідно до задуму Творця, може 
протистояти процесам саморуйнування та руйнування навколишнього 
світу. 
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СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ ЯК НАПРЯМ  
ДІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  

 
БЕЛЕЙ С.І., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Сучасний стан розвитку сільських територій залишається на достатньо 
низькому рівні. У світі активне державне регулювання є важливою складовою забезпечення 
розвитку сільських територій. Тому необхідним виділення сільських територій як 
окремого об'єкту економічної політики держави.  

The current state of development of rural areas remains quite low. In the world of 
active government regulation is an important component of rural development. Therefore, 
the necessary allocation of rural areas as a separate object of economic policy. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. В соціально-
економічному житті України сільські території займають особливе 
місце. Без подолання негативних тенденцій у розвитку сільських 
територій, де проживає 31,9 % населення України, наша держава не 
зможе ефективно конкурувати з економічними системами інших 
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розвинених країн, в яких рівні життя сільського та міського населення 
максимально зближені.. Значимість сільських територій посилюється 
їх внеском у формування продовольчої безпеки. Це робить розвиток 
сільських територій одним з основних пріоритетів державної політики 
України, спрямованої на підвищення стандартів життя сільського 
населення, зростання ефективності функціонування аграрних 
підприємств, покращення якості людського капіталу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-
методологічні засади реформування аграрного сектора України, 
розвитку сільських територій викладені у наукових дослідженнях 
П. Саблука, В. Юрчишина, О. Онищенка, Д. Крисанова, М. Кропивка, 
В. Рябоконя. Соціальні, демографічні та управлінські аспекти розвитку 
сільських регіонів, проблеми сільської депресивності представлені у 
публікаціях А. Доценка, О. Павлова, М. Маліка, О. Біттера, І. Прокопи, 
О. Бородіної, А. Лісового, В. Терещенка. Однак до сьогодні не вдалося 
навіть призупинити деградацію сільських регіонів. У сучасних умовах 
на селі відбуваються різновекторні процеси, все нагальнішим є 
питання обґрунтування стратегії розвитку сільських територій. 

Формулювання цілей статті. Головною метою даного 
дослідження є оцінка ефективності проведення державної політики 
сприяння розвитку сільських територій Карпатського регіону. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Диференціація 
рівнів життя сільського та міського населення в Карпатському регіоні 
загрожує відпливом найбільш активної та працездатної частини 
сільського населення до міст, активізує зовнішню трудову міграцію, 
що робить занепад сільських територій самовідтворюваним процесом. 
Тому формування державної політики розвитку сільських територій - 
це багатоаспектна проблема, яка має розв'язуватися на певній науковій 
базі і потребує вирішення багатьох питань. 

Сьогодні термін державна політика зустрічається досить часто. 
Існує широкий набір визначень державної політики. Однак в науковій 
літературі немає загальноприйнятого визначення державної політики. 
В більшості з них наголошується на цілях, намірах, завданнях та 
засобах. На нашу думку, під поняттям «державна політика» доцільно 
розуміти напрям дії бо утримання від неї, обрані відповідними 
інститутами для розв’язання певної проблеми або сукупності взаємно 
пов’язаних проблем. Загальне визначення державної політики як 
напряму дій або утримання від неї, обраних державними органами для 
розв’язання даної проблеми або пов’язаної між собою сукупності 
проблем допомагає концептуально відрізнити політику від інших 
видів рішень, поведінко або інституцій. Але для розуміння держаної 
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політики розвитку сільських територій потрібне заглиблення в 
анатомію різних варіантів політики. Емпіричний зміст держаної 
політики розвитку сільських територій можна звести до трьох 
елементів: проблеми визначення, завдань та знарядь. Тому при 
розробці держаної політики розвитку сільських територій необхідно 
провести діагностику проблеми, тобто розроблення політики 
залежить від визнання та визначення суспільних проблем. Проблеми 
складають причини виникнення політики. Розуміння способу, яким 
була визначена проблема, відкриває анатомію або логіку даної 
політики. 

Все це зумовлює необхідність пошуку адекватних інструментів 
підвищення ефективності функціонування аграрного сектору на 
основі забезпечення розвитку сільських територій. 

Основою для розробки дієвої державної політики розвитку 
сільських територій, спрямованої на комплексний розвиток сільських 
територій у всій його багатовимірності та різноаспектності мають 
стати ґрунтовні наукові дослідження та активні дискусії в середовищі 
компетентних фахівців і зацікавлених осіб, а також сформовані на 
їхній основі рішення органів державної влади та місцевого 
самоврядування, орієнтовані на розвиток виробничого потенціалу, 
покращення якості природного середовища та підвищення якості 
людського капіталу сільських територій. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 
р. N 121-р була схвалена Концепція Державної цільової програми 
сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року [1]. 
Концепція визначила, що позитивні зрушення, які відбулися за 
останні роки у сільськогосподарському виробництві, не дали змогу 
розв'язати проблеми соціально-економічного розвитку сільських 
територій, найгострішими з яких залишаються безробіття, трудова 
міграція селян та руйнування соціальної інфраструктури в сільській 
місцевості. Системні кризові явища та занепад сільських територій 
призводять до зниження рівня життя сільського населення, зменшення 
обсягів сільськогосподарського виробництва, що загрожує 
продовольчій безпеці держави [1]. 

Вказані проблеми знаходять своє відображення як на 
загальнодержавному рівні, так і в контексті життєдіяльності сільських 
територій окремих регіонів, зокрема, Карпатського. 

Кількість постійного населення сільських територій 
Карпатського регіону протягом останній 20 років постійно 
зменшується (табл. 1.) 
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Таблиця 1 
Кількість населення на сільських територіях Карпатського 

регіону у 1991-2010 рр. (тис. осіб) 
 

Роки Області 
1991 1996 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Закарпатська 784,2 785,7 786 783,7 782,4 781,2 781,5 782,2 
Івано-
Франківська 826,1 827,2 804,1 798,9 793,7 789,3 786,4 784,3 

Львівська 1082,3 1078,9 1038,2 1027,6 1019,6 1011,8 1005,7 1001,6 
Чернівецька 545,4 553,5 538,4 534,3 534,3 531,4 528,8 527 

Джерело даних: [2-6]. 
 
З розподілу сільського населення за віком видно, що найбільшу 

частку в Карпатському регіоні становлять пенсіонери, особи вікової 
категорії понад 70 років. (табл. 2).  

Таблиця 2 
Розподіл населення сільських територій в областях Карпатського 

регіону за віковими групами на грудень 2010 р. (%) 
 

Області Вікові 
групи, 
років Закарпатська Івано-

Франківська Львівська Чернівецька 
до 1 1,3 1,3 1,3 1,3 
1-4 4,9 4,6 4,5 4,8 
5-9 5,7 5,3 5,0 5,5 

10-14 6,9 6,4 6,2 6,6 
15-19 7,5 7,1 7,1 7,2 
20-24 7,9 7,7 7,7 7,7 
25-29 7,8 7,1 7,3 7,0 
30-34 7,7 7,0 6,8 7,2 
35-39 7,5 7,0 6,8 7,0 
40-44 7,1 6,7 6,8 6,7 
45-49 7,3 7,2 7,4 6,9 
50-54 6,5 6,8 6,8 6,4 
55-59 6,2 5,2 5,0 5,4 
60-64 4,2 4,2 4,2 4,1 
65-69 4,4 4,2 4,3 4,6 

70 і старше 7,1 12,2 12,9 11,6 
Джерело даних: [2-6]. 

 
Це створює низку ризиків, пов'язаних з потенційною втратою 

частини наявних трудових ресурсів у найближчому майбутньому, 
оскільки люди старших вікових категорій є вагомим чинником 
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здійснення виробничої діяльності у сільській місцевості, ризик міграції 
якого до міста чи за кордон є мінімальним. Натомість, представники 
молодших вікових категорій значно більш підвладні міграційним 
процесам. 

Спостерігається суттєве скорочення природного приросту 
сільського населення регіону. Стрімке падіння за цим показником 
почалося у період 1990-1995 рр. і зупинилося у 2005 р. З 2006 р. 
спостерігається невелике зростання, хоча загальний приріст 
продовжує залишатись від'ємним. Це підтверджує висновок про 
поступове вимивання кадрових ресурсів з цих територій та відповідне 
погіршення якості наявного тут людського капіталу. 

Негативні тенденції підсилюються також тим, що життєвий 
рівень мешканців села суттєво відрізняється від рівня мешканця міста, 
оскільки саме соціальна інфраструктура разом з чинниками має 
найбільший вплив на відтворення трудового потенціалу. При цьому 
спостерігається закономірність у формуванні взаємопов'язаного 
впливу усіх негативних явищ в один цілісний ланцюг, що створює 
своєрідне "замкнуте коло" проблем: вартість навчання одного учня у 
сільській школі обернено пропорційна кількості учнів, кількість учнів 
безпосередньо залежить від кількості осіб репродуктивного віку, які 
проживають на селі, що, у свою чергу, визначається економічними, 
соціальними та побутовими умовами в сільських населених пунктах. 
Тому для нормальної життєдіяльності сільських територій необхідно, 
щоб тією чи іншою мірою, усі складові соціальної інфраструктури 
були наявними в кожному населеному пункті. Як показує практика, 
сьогодні досягнення такого стандарту видається мало реальним в 
сільських територіях Карпатського регіону.  

Сучасний стан сільських територій Карпатського регіону, 
характеризується не лише значними структурними, функціональними 
та демографічними проблемами, він також відзначається значним 
потенціалом до розвитку сільськогосподарської та інших видів 
підприємницької діяльності на селі. Однак реалізація цього потенціалу 
є неможливою без державної підтримки сільських територій, як 
складових регіональної економіки, що є не лише місцем виробництва 
сільськогосподарської продукції, але й територією проживання та 
отримання доходів третини населення держави і більш ніж половини 
населення Карпатського регіону. 

Проте, слід відмітити, що державна політика часто відповідає 
цілій низці проблем, і це створює в ній напруження і непослідовність. 
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Зокрема, уряд намагається одночасно вирішити проблему з високою 
відсотковою ставкою, безробіттям, інфляцією та низьким рівнем 
інвестицій. З першого погляду безробіття в сільській  місцевості – це 
прямий наслідок високого рівня безробіття серед людей віком від 18 
до 60 років. Однак цей рівень у свою чергу відображає низку проблем, 
пов’язаних з низьким освітнім рівнем, браком кваліфікації та робочого 
досвіду,відсутністю неформальних служб зайнятості та низьким рівнем 
оплати праці тощо. Частиною проблеми також стають наслідки 
високого рівня безробіття, зокрема – низькі доходи, соціальне 
невдоволення, політичне роздратування тощо.  

Таким чином урядова політика розвитку сільських територій має 
визначати і впорядковувати за важливістю ці проблеми, створивши 
стратегію не однієї, а низки реакцій. Тому, не зважаючи на прийняті 
програми та схвалені концепції розвитку сільських територій у період 
з 1991 до 2011 року, соціально-демографічна ситуація в сільських 
територіях Карпатського регіону не лише не покращилася, але й 
суттєво погіршилася, причому це стосується усіх без винятку сфер. 

Висновки. Проведене дослідження дає підстави сформулювати 
висновок, що для забезпечення розвитку сільських територій 
необхідно виокремити сільські території як самодостатній об'єкт 
регулювання і вирішувати проблеми їх розвитку комплексно з 
прив'язкою до європейських принципів і стандартів. 
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ТЕРИТОРІАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ГОСПОДАРСТВ 
НАСЕЛЕННЯ: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 

 
БЕРКУТА Т.В., К.Е.Н., В.О. ДОЦЕНТА, 

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

В статті висвітлено територіальну диференціацію господарств населення яка 
проявляється на рівні регіонів, адміністративних районів і поселень. У 
трансформаційний період це зумовлює необхідність диференційованого підходу до 
регулювання розвитку господарств населення на загальнодержавному, регіональному та 
місцевому рівнях з урахуванням наявності різних типів господарств і цілей їх розвитку. 

The territorial differentiation of farming population shown up at the level of regions, 
administrative districts and settlements is reflected in the article. In the transformation period it 
predetermines the necessity of the differentiated approach to the development of farming population 
regulation on national, regional and local levels taking into account a presence of different types of 
economies and goals of their development. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Господарства населення в сучасному аграрному секторі є однією 
із форм організації вітчизняного аграрного виробництва, що 
склалась в процесі еволюції сімейного типу господарювання в 
конкретних історичних умовах розвитку українського суспільства 
впродовж ХХІ століть. Вони розглядаються в основному як 
цілісний об’єкт дослідження: один із секторів сільського 
господарства чи сфери діяльності населення. Проте цей об'єкт не 
однорідний. По-перше його утворюють різні групи виробників 
сільськогосподарської продукції: особисті селянські господарства, 
власники присадибних ділянок, індивідуальних садів і городів, 
члени садово-городницьких кооперативів. По-друге, кожна з 
перелічених груп неоднорідна за виробничими, демографічними та 
іншими характеристиками. 

Вченими досліджувався характер їхньої діяльності 
(споживчий, товарний), спеціалізація, динаміка розвитку і, 
звичайно, розміри. Однак, останній напрям певною мірою 
обмежувався, адже розміри ОПГ регламентувалися. Оскільки в 
різних регіонах обмеження розмірів були різними, цей напрям 
нерідко набував регіонального (територіального) забарвлення. 
Водночас міжрегіональні зіставлення, аналіз регіональних 
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відмінностей розвитку сектора господарств населення в галузі 
сільського господарства розкриті недостатньо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
функціонування, розвитку, трансформації особистого сектора 
сільського господарства присвячені публікації вітчизняних і 
зарубіжних вчених: О. Бородіної, В. Збарського, З. Калугіної, 
П. Макаренка, О. Онищенко, О. Попової, І. Прокопи, І. Свиноуса, 
О. Шпичака, В. Юрчишина. 

Формулювання цілей статті. В умовах формування ринкової 
економіки у трансформаційний період відбулась істотна 
диференціація господарств населення за територіальною ознакою, 
забезпеченістю виробничими ресурсами, характером виробництва. 

Метою статті є розкриття територіальної диференціації 
господарств населення на рівні регіонів, адміністративних районів та 
поселень, висвітлення міжрегіональних відмінностей і темпах розвитку 
сектора в трансформаційний період і за його місцем в аграрній 
економіці регіонів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Різні аспекти 
проблем функціонування та диференціації господарств населення за 
територіальними та іншими ознаками завжди привертала увагу 
дослідників. Зокрема, в кінці 20-х років минулого століття це 
питання активно обговорювалося у колишньому СРСР у зв'язку з 
визначенням шляхів подальшого розвитку великої кількості 
натуральних і напівнатуральних селянських господарств, які стояли на 
порозі переходу до товарного виробництва. Важливою в цьому плані 
є робота О.Чаянова «О дифференциации крестьянского хозяйства», в 
якій він сформулював напрями дослідження диференціації цих 
господарств і відзначив визначальну роль у ній демографічного 
чинника Головний же напрям дослідження диференціації 
селянських господарств О. Чаянов вбачав у виявленні процесу 
переродження їх у фермерські господарства, що залишається 
актуальним і для нинішніх господарств населення [1]. 

Окремо досліджувалися і територіальні аспекти диференціації 
особистих підсобних господарств. Наприклад, цій проблемі 
присвячено один із розділів монографії З.Калугіної [2]. Особливості 
функціонування господарств населення в усіх регіонах України в 
новітній період їх розвитку детально висвітлені у виданні, 
підготовленому за матеріалами обстеження понад 4 тис. 
господарств, здійсненого 2003 р. [3]. Розкриваються вони й у низці 
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публікацій, присвячених проблемам і тенденціям розвитку 
господарств населення в окремих регіонах [4,5]. 

Регіональні відмінності розвитку господарств населення 
були істотними ще за часів планової економіки. Так, різниця в 
середніх розмірах присадибних ділянок різних категорій громадян в 
окремих областях перевищувала 2 і навіть 3 рази [6]. Відчутною була 
різниця і в продуктивності земельних ділянок, якими користувалося 
населення. Вартість валової продукції сільського господарства (у 
порівнянних цінах 2005 р.) в розрахунку на 1 га сільськогосподарських 
угідь 1990 р. в Івано-Франківській області становила 10,7 тис. грн, 
Кіровоградській – 11,8, Київській, Черкаській, Харківській – 13 – 14 тис. 
грн, у Волинській, Рівненській, Закарпатській, Херсонській областях – 
22 - 25, в Криму – 30 тис. грн; розбіжність між крайніми значеннями 
цього показника досягала 2,8 раза. 

Регіональна специфіка ведення сільського господарства 
позначалася і на співвідношенні, за тодішньою термінологією, між 
громадським і особистим підсобним секторами сільського господарства. 
Частка останнього у загальному обсязі валової продукції галузі (у 
порівнянних цінах 2005 р.) 1990 р. коливалася від 19,8% у Криму до 
57,1% в Закарпатській області. За середньої по Україні частки господарств 
населення у валовій продукції сільського господарства 30,6% вона, з 
одного боку, у 8 областях не перевищувала 25, а з іншого, - у 9 становила 
35 і більше відсотків (табл. 1). 

У 2010 р. обсяг валової продукції особистого сектора сільського 
господарства був на 26,3% більшим порівняно з 1990 р. Проте його 
динаміка за зазначений період була різною як в цілому по Україні, так і 
по регіонах. Загалом по Україні за певних річних коливань цей обсяг 
зростав із 44,6 млрд грн 1990 р. до 51,4 млрд грн 2000 р. і 59,6 млрд 
(найбільше значення) 2004 р., після чого поступово знизився до 53,3 
млрд грн 2007 р. Далі він знову зростав і досягнув 56,3 млрд. грн. 2010 
року.  

Як видно з табл. 1, порівняння середніх за 2007 – 2010 рр. 
обсягів валової продукції господарств населення з даними 1990 р. 
показує, що підсумкові результати розвитку цього сектора сільського 
господарства в регіонах надзвичайно різняться. Так, у Житомирській, 
Сумській і Чернігівській областях ці обсяги виявилися навіть дещо 
нижчими, ніж 1990 р., а в Херсонській перевищили рівень 1990 р. в 1,8 
раза. До регіонів зі значно нижчим за середній рівень зростання 
виробництва в господарствах населення впродовж 1991 – 2010 рр. 
відносяться Київська (109,3), Тернопільська (108,8), Черкаська (111,0%) 
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області, а до регіонів зі значно вищим рівнем, окрім Херсонщини, 
Харківська (159,2), Чернівецька (153,2), Закарпатська (151,2), 
Кіровоградська (142,7), Донецька (142,2%) області та АР Крим 
(159,4%). 

Характеристика груп регіонів з низькими і високими темпами 
зростання виробництва в особистому секторі сільського господарства 
свідчить про те, що динаміка цього показника визначалася взаємодією 
різноманітних чинників. Серед них: досягнуті перед початком 
аграрних трансформацій обсяги виробництва, характер і наслідки 
реформування сільськогосподарських підприємств, їх співпраці з 
господарствами населення; доступність ринків збуту продукції 
особистого сектора, розвиненість інших елементів ринкової 
інфраструктури в регіонах; демографічна ситуація тощо. Водночас 
приналежність регіону до певної природно-кліматичної зони, 
економічного району чи його географічне положення серед цих 
чинників вочевидь відсутні. 
 

Таблиця 1 
Динаміка і частка виробництва продукції сільського 

 господарства в господарствах населення, 1990-2010 рр. 
(у порівнянних цінах 2005 р.) 

 

Індекси валової продукції, % 

у середньому за 
2007-2010, до 

Частка господарств 
населення у 

загальному обсязі 
валової продукції, % 

Регіони 2000 до 
1990 

2004 до 
2000 

1990 2004 1990 2000 2010 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Україна 115,3 116,0 123,9 92,7 30,6 66,0 55,2 
АР Крим 108,9 94,4 159,4 155,0 19,8 49,9 55,6 
області:        
Вінницька 100,1 114,9 117,2 101,8 32,2 60,3 55,5 
Волинська 107,8 112,8 116,3 95,7 41,3 81,5 73,7 
Дніпропетровська 136,5 107,3 130,1 88,9 25,8 64,4 40,9 
Донецька 151,4 119,0 142,2 79,0 24,9 66,9 53,0 
Житомирська 90,1 117,1 98,2 93,0 40,7 71,2 72,0 
Закарпатська 128,5 115,8 151,2 102,1 57,1 94,6 95,1 
Запорізька 121,2 119,0 125,4 86,9 21,7 55,4 44,7 
Івано-Франківська 123,3 106,6 119,3 90,7 54,1 91,4 80,1 
Київська 118,7 89,5 109,3 102,8 27,1 59,9 35,8 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Кіровоградська 127,3 138,8 142,7 80,7 22,5 59,2 50,1 
Луганська 110,4 109,3 118,8 98,4 25,2 67,7 51,7 
Львівська 123,4 104,5 118,0 91,4 49,2 90,8 76,0 
Миколаївська 86,6 169,8 128,7 87,5 23,5 49,7 50,6 
Одеська 124,5 140,0 113,0 64,8 26,8 57,7 52,0 
Полтавська 94,0 143,0 138,6 103,1 24,1 52,3 45,7 
Рівненська 104,9 121,7 121,4 95,0 42,6 79,2 77,2 
Сумська 100,9 106,8 95,2 90,8 30,9 61,6 56,0 
Тернопільська 112,2 100,6 108,8 96,4 37,8 77,1 63,8 
Харківська 149,5 117,4 159,2 90,7 22,8 61,4 53,2 
Херсонська 126,8 132,9 166,8 99,0 23,2 55,1 57,3 
Хмельницька 110,1 124,6 125,4 91,4 33,0 63,4 64,4 
Черкаська 121,7 107,9 111,0 84,5 26,7 56,6 28,9 
Чернівецька 128,9 115,0 153,2 103,3 40,8 83,5 80,8 
Чернігівська 95,4 116,8 99,2 89,0 35,9 70,3 58,6 
Джерело: складено за даними: Сільське господарство України у 2008 році: стат. збірн. - 
К.: Держкомстат України, 2009. - С. 207; Валова продукція сільського господарства 
України за 2010р. - К.: Держкомстат України, 2011. - С. 18, 20. 
 

Зазначені регіональні розбіжності у рівнях і темпах розвитку 
виробництва в господарствах населення, а також особливості 
трансформації у секторі сільськогосподарських підприємств, які 
супроводжувалися спочатку значним спадом, а в подальшому — 
нарощуванням виробництва в ньому (різним в різних регіонах), 
зумовили істотну зміну співвідношення між цими секторами в 
постреформаційний період. Загалом частка особистого сектора у 
валовій продукції сільського господарства 2010 р. склала 55,2% (2003 р. 
вона досягала 69,7%), що на 24,6 відсоткових пункта більше, ніж 1990 
р. При цьому в Чернівецькій області вона перевищила рівень 1990 р. 
на 40,0, Закарпатській – 38,0, Херсонській – 34,1, а в Черкаській – 
всього на 2,2 пункти. У 2010 р. частка господарств населення у 
загальному обсязі сільськогосподарського виробництва коливалась від 
28,9% в Черкаській області до 95,1% на Закарпатті. 

Істотна територіальна диференціація в секторі господарств 
населення спонукає до аналізу загальних характеристик цього сектора 
в регіонах, близьких за тією чи іншою ознакою. На жаль, статистика 
господарств населення обмежена, що звужує можливості вибору як 
групувальних, так і результативних показників. З використанням 
найдоступніших з них ми здійснили два варіанти групування регіонів: 
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за обсягом валової продукції сільського господарства в розрахунку на 1 
домогосподарство, яке займається сільськогосподарською діяльністю, 
та за часткою господарств населення у вартості валової продукції 
сільського господарства. Розрахунки здійснено на основі усереднених 
даних за 2007-2010 рр. 

Різниця між крайніми значеннями показника валової продукції 
сільського господарства з розрахунку на 1 домогосподарство, яке 
займається сільськогосподарською діяльністю, в середньому за 2007-
2010 рр. по регіонах перевищувала 2,5 раза (від 3,3 тис. грн. у 
Луганській до 8,3 тис. грн. у Львівській областях). Розподіл регіонів на 
4 групи (І гр. – до 5,0 тис. грн., II гр. – 5,1-6,0; III гр. - 6,1 – 7,0; IV гр. – 
понад 7,0 тис. грн. на 1 домогосподарство) дав такі результати. До 
першої групи увійшло 6 областей: 5 із них – зі східної та південної 
частин України (Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, 
Одеська) і одна – з центру (Київська); до другої – АР Крим і 5 
областей, які розташовані в різних частинах країни -Миколаївська, 
Кіровоградська, Черкаська, Сумська та Івано-Франківська; до третьої – 
6 областей, які також розташовані не компактно: Вінницька, 
Житомирська, Полтавська, Харківська, Чернівецька і Чернігівська, до 
четвертої - 7 областей, з яких 6 – Закарпатська, Львівська, Волинська, 
Рівненська, Тернопільська і Хмельницька утворюють компактну групу, 
та Херсонська. 

Дослідження показників діяльності господарств населення по 
зазначених групах регіонів свідчить про те, що збільшення обсягів 
валової продукції в розрахунку на 1 домогосподарство від групи до 
групи цілком природно супроводжується зростанням показників, котрі 
характеризують розміри господарств: площі землекористування, 
поголів'я худоби і птиці (табл. 2). 

Найнижчі вони у першій групі регіонів, де значна частина 
господарств належить жителям міст і селищ міського типу. Найбільші 
ж за розмірами господарства населення у четвертій групі: вони 
перевищують середні показники господарств першої групи за 
площею сільськогосподарських угідь в 1,6 раза, за поголів'ям ВРХ – у 
5,1, поголів'ям свиней – у 3, поголів'ям птиці – в 1,6 раза. Водночас від 
групи до групи зростає продуктивність господарств населення, 
зокрема вартість валової продукції з розрахунку на 100 га 
сільськогосподарських угідь як загалом по сільському господарству, так 
і по його галузях – рослинництву і тваринництву. Це можна було б 
вважати підтвердженням загальноприйнятної думки про вищу 
ефективність більших господарських формувань, але в даному 
випадку аналізуються не відмінності в групах господарств з різними 
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масштабами виробництва (вони є у всіх регіонах), а регіональні 
особливості господарювання. Очевидно, в регіонах четвертої групи 
сприятливіша продуктова структура виробництва, вища урожайність 
окремих сільськогосподарських культур чи продуктивність тварин. Як 
видно з табл. 2, від групи до групи (за винятком II гр., де вона 
найвища) зростає і частка тваринництва у валовій продукції сільського 
господарства, а також частка господарств населення у валовій 
продукції сільського господарства регіонів. 
 

Таблиця 2 
Характеристика груп регіонів України з різним обсягом 
сільськогосподарського виробництва в господарствах 

населення (в середньому за 2007-2010рр.) 
 

Групи регіонів з вартістю ВП* 
сільського господарства в 

розрахунку на 1 
домогосподарство, яке має 
земельну ділянку, тис. грн. Показник 

1 
до 5,0 

II 
5,1-6,0 

III 
6,1-7,0 

IV 
більше 

7,0 

У
кр

аї
на

 

Кількість регіонів 6 6 6 7 25 
Вартість ВП сільського господарства у 
розрахунку на 1 домогосподарство, яке має 
земельну ділянку 

4036 5457 6321 7725 5705 

Приходиться на 1 домогосподарство:      
- сільськогосподарських угідь, га 1,29 1,52 1,77 2,02 1,61 
- поголів'я ВРХ. гол 0,17 0,37 0,37 0,86 0,35 
- поголів'я свиней, гол. 0,24 0,39 0,41 0,72 0,42 
- поголів'я птиці, гол. 6,7 9,9 10,2 10,6 9,1 

Вартість ВП сільського господарства у 
розрахунку на 100 га сільськогосподарських 
угідь, тис. грн 

313,2 358,4 357,0 381,8 353,5 

утому числі:      
- продукція рослинництва 194,8 179,4 214,4 212,6 202,3 
- продукція тваринництва 118,4 179,0 142,6 169,2 151,2 

Частка продукції тваринництва у ВП сільського 
господарства, % 37,8 49,9 39,9 44,4 42,8 

Частка господарств населення у ВП сільського 
господарства регіонів, % 45,9 50,2 58.3 72,2 56,2 

* Валова продукція у порівнянних цінах 2005 р. 

Джерело: Розраховано за даними статистичних збірників Держкомстату України "Сільське 
господарство України" за відповідні роки. 
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У групуванні регіонів за часткою господарств населення у загальній 
вартості валової продукції сільського господарства також виділено 4 групи: до 
50,0% (І гр.); 50,1-55,0 (ІІ гр.); 55,1-70,0 (III гр.); більше 70,0% (ІУ гр.). 
При цьому склад більшості груп (окрім четвертої) істотно змінився 
порівняно з попереднім варіантом групування. Першу склали 5 
областей, які суцільною смугою простягаються з півночі на південний 
схід України в її центрально-східній частині: Київська, Черкаська, 
Полтавська, Дніпропетровська і Запорізька. До другої групи входить б 
областей, які прилягають до першої групи зі сходу (Харківська, 
Луганська, Донецька) та півдня (Кіровоградська, Миколаївська 
Одеська), а також АР Крим. Третю групу утворюють 6 областей: 
Чернігівська, Сумська, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська і 
Херсонська, четверту – 7 областей, із них 6 – західні (Волинська, 
Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька і Закарпатська) 
та Житомирська область. 

У цьому, як і в попередньому варіанті групування, від групи до 
групи зростають показники, органічно пов'язані з групувальною 
ознакою – частки господарств населення у площі 
сільськогосподарських угідь, поголів'ї худоби і птиці. Прослідковується 
також прямий зв'язок між групувальною ознакою і обсягом 
виробництва сільськогосподарської продукції з розрахунку на 1 
домогосподарство: останній також зростає від першої до четвертої 
групи, хоча у першій і другій групах його значення не надто 
відрізняються. Цей зв'язок пояснюється тим, що в центральних і 
східних областях не тільки менший середній розмір господарств 
населення (у зв'язку з вищим рівнем урбанізованості, складнішою 
демографічною структурою сільського населення тощо), але й більше 
розвинений сектор сільськогосподарських підприємств (табл. 3).  

Водночас показники продуктивності господарств населення 
(вартість валової продукції з розрахунку на 100 га сільгоспугідь) в 
групах регіонів з різною часткою цього сектора у валовій продукції 
сільського господарства не повністю підпадають під визначену вище 
тенденцію. Про її наявність свідчить лише той факт, що в четвертій 
групі найвищі значення виробництва валової продукції сільського 
господарства загалом і продукції тваринництва зокрема з розрахунку 
на 100 га сільськогосподарських угідь.  
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Таблиця 3 
Характеристика груп регіонів України з різною часткою 

господарств населення у валовій продукції сільського 
господарства (в середньому за 2007-2010 рр.)* 

 

Групи регіонів з 
часткою господарств 

населення у ВП,% Показник І 
до 

50,0 

II 
50,1-
55,0 

III 
55,1- 
70,0 

IV 
більше 

70,0 

Ук
ра

їн
а 

Кількість регіонів 5 7 6 7 25 
Частка господарств населення, % від:      

- вартості валової продукції 40,2 52,1 60,0 79,5 56,2 
- площі сільськогосподарських угідь 30,6 38,4 44,8 68,7 42,6 
- поголів'я великої рогатої худоби 47,7 65,2 64,1 79,3 65,7 
- поголів'я свиней 40,3 46,8 67,1 77,8 57,3 
- поголів'я птиці 26,5 50,0 78,2 70,0 49,7 

Валова продукція господарств населення 
з розрахунку на:      

- 1 домогосподарство, яке має земельну 
ділянку, грн. 4718 4727 6668 7177 5705 

- 100 га сільськогосподарських угідь, 
тис. грн. 397,9 286,4 339,7 425,1 353,5 

у тому числі:      
продукції рослинництва 255,9 160,6 202,5 217,7 202,3 
продукції тваринництва 142,0 125,8 137,2 207,4 151,2 

Частка продукції тваринництва у вартості 
валової продукції, % 35,7 43,9 40,4 48,8 42,8 

Довідково:      
- вартість ВП з розрахунку на 100 га 

сільськогосподарських угідь у секторі 
сільськогосподарських підприємств, тис. 
грн. 

261,0 164,2 183,9 239,7 204,3 

- співвідношення продуктивності 
господарств населення та підприємств, % 152,4 174,4 184,7 177,3 173,0 

*Валова продукція у порівнянних цінах 2005 р. 
Джерело: Розраховано за даними статистичних збірників Держкомстату України 
"Сільське господарство України" за відповідні роки. 
 

Однак у другій і третій групах обсяги сільськогосподарського 
виробництва в розрахунку на зіставну площу (в тому числі по галузях) 
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нижчі, ніж у першій. При цьому в першій групі регіонів 
продуктивність господарств населення усього на 6,4% нижча від 
господарств четвертої групи регіонів, а в галузі рослинництва вона 
найвища серед усіх груп. 

Як видно з даних табл. 3, на загальну продуктивність 
господарств населення має вагомий вплив виробництво продуктів 
тваринництва. Саме завдяки більшій частці продукції тваринництва 
регіони четвертої групи мають найвищий рівень продуктивності 
господарств населення. 

Привертає увагу також відчутна кореляція рівня продуктивності 
в секторі господарств населення у виділених групах регіонів з 
показником продуктивності сільськогосподарських підприємств, 
поданим у довідковій частині вказаної таблиці. Логічним поясненням 
цього є природно-кліматичні умови, економічна кон'юнктура 
виробництва, наявність ринків збуту продукції, розвиненість інших 
елементів ринкової інфраструктури, що значною мірою впливають на 
структуру і обсяги виробництва в обох секторах. Водночас 
співвідношення продуктивності господарств населення і 
сільськогосподарських підприємств демонструє, хоч і не зовсім чітку, 
тенденцію до зростання від першої до четвертої групи. На підставі 
цього можна припустити, що різниця у вигоді ведення сільського 
господарства на особистих (малі форми) і організованих, 
корпоративних (великі форми) засадах усвідомлюється чи інтуїтивно 
відчувається і враховується в регіонах. І там, де ця різниця на користь 
господарств населення більша, частка особистого сектора у валовому 
виробництві сільськогосподарської продукції вища, і навпаки. 

Висновки. Підводячи підсумок аналізу регіональних 
особливостей диференціації господарств населення, слід зазначити 
таке. 

По-перше, внаслідок різних темпів розвитку різних секторів 
сільського господарства (особистого і сільськогосподарських 
підприємств) в трансформаційний період сформувалися істотні 
міжрегіональні відмінності у середніх розмірах господарств населення, 
різні співвідношення в регіонах між особистим і підприємницьким 
(сільськогосподарських підприємств) секторами сільського 
господарства. Це стало наслідком складної взаємодії соціально-
економічних чинників, що визначають потребу населення у 
самозабезпеченні продуктами харчування і отриманні грошових 
доходів від продажу сільськогосподарської продукції; природно-
кліматичних умов, які впливають на галузеву і продуктову структуру 
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виробництва; впливу ринкової кон'юнктури та інфраструктури; дії 
чинників історико-культурного характеру, зокрема особливостей 
реформування колгоспів і радгоспів, збереження традицій особистого 
господарювання тощо. 

По-друге, обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в 
господарствах населення з розрахунку на 1 домогосподарство, яке 
займається сільськогосподарською діяльністю, нині визначаються 
головним чином розмірами основних виробничих ресурсів – площею 
сільськогосподарських угідь, поголів'ям утримуваної худоби і птиці, а 
також характером виробництва (основне чи підсобне). Меншими вони 
є у східних, південних, центральних областях, більшими – північних і 
західних. У регіонах з меншими середніми розмірами господарств 
населення нижчі й показники виробництва валової продукції в 
розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь, що пов'язано 
головним чином зі структурою виробництва. 

По-третє, у групах регіонів з найбільшою і найменшою 
частками господарств населення в сільському господарстві 
спостерігається вища продуктивність виробництва (більший вихід 
валової продукції на 100 га сільськогосподарських угідь) порівняно з 
регіонами, які займають серединне між ними положення. При цьому 
рівень продуктивності господарств населення відчутно корелюється з 
рівнем продуктивності сільськогосподарських підприємств, що 
пояснюється спільними для обох секторів загальними чинниками 
продуктивності виробництва, котрі також зумовлюють її регіональну 
диференціацію. 

По-четверте, диференціації регіонів за часткою господарств 
населення у загальному обсязі сільськогосподарського виробництва в 
загальних рисах відповідає динаміка співвідношення рівня 
продуктивності особистого і підприємницького сектора сільського 
господарства: частка особистого сектора більша в тих групах регіонів, 
у яких це співвідношення вище. Отже, можна зробити висновок, що 
важливим економічним чинником розвитку господарств населення є 
вища за певних умов господарювання продуктивність малих форм 
сільськогосподарського виробництва і цей чинник в певні історичні 
періоди повніше використовується в тих регіонах, де показник 
продуктивності на користь господарств населення вище. 
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ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОТИВАЦІЇ 
РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

 
ВОРОНКОВА А.А., К.Е.Н., ДОЦЕНТ,  

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ 
 

Розглянуто та проаналізовано новації Податкового кодексу стосовно політики 
податкової підтримки вітчизняного виробництва в Україні. Обґрунтовано практичні 
рекомендації щодо підвищення ефективності передбачених податкових преференцій 
вітчизняним товаровиробникам, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування в 
умовах посткризового відновлення економіки країни. 

The authors consider and analyze innovations of the Tax Code concerning tax policy 
support in the domestic production of Ukraine; motivate practical recommendations for improving 
tax preferences provided to domestic producers in the post-crisis recovery of the economy. 
 

Постановка проблеми. Сьогодні малий бізнес, 
підприємництво впливає на всі сторони суспільного життя завдяки 
своїй спроможності швидко реагувати на зміни суспільних потреб, 
чітко відчувати ринкову кон'юнктуру, сприймати новітні технології. 
Тому у наукових колах триває активне обговорення питання 
нарощування регулятивного потенціалу вітчизняної податкової 
системи, підвищення ефективності податкових інструментів, 
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створення належних умов для переходу країни на інвестиційно-
інноваційну модель економічного розвитку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
оподаткування малого і середнього бізнесу входять до кола наукових 
інтересів багатьох дослідників.  Питання, щодо  особливостей 
оподаткування суб'єктів малого бізнесу, мали місце в наукових працях  
таких вітчизняних вчених, як М. Азарова, О.Василика, 
В. Вишневського, А. Єлисєєва, А. Крисоватого, М. Кучерявенка, 
С. Лондар, І. Луніна, А. Соколовського, С. Бондар, Н. Ущалівського, 
В. Шпільова, С. Юрія та інших. Зазначені науковці зробили значний 
внесок у вирішенні питань, пов'язаних із обґрунтуванням доцільності 
створення спеціальної системи оподаткування представників малого 
підприємництва, оцінюванням переваг  та втрат  підприємств і 
бюджету від запровадження даної системи, окреслюють конкретні 
напрями використання в Україні сучасного досвіду зарубіжних країн із 
антикризового податкового регулювання. Проте необхідно 
констатувати, що деякі теоретичні та практичні аспекти залишилися 
недостатньо вирішеними, отримали подальшого удосконалення, 
реформування  під впливом прийняття Податкового кодексу України, 
що й обумовило вибір теми дослідження[1]. 

Мета даної статті полягає в дослідженні й аналізі того, наскільки 
запроваджені Податковим кодексом України податкові преференції 
для суб'єктів господарювання, які знаходяться на спрощеній системі 
оподаткування, сприятимуть активізації діяльності вітчизняних 
товаровиробників, підвищенню їх конкурентоспроможності та 
посткризовому відновленню виробництва. 

Основний матеріал дослідження. Запроваджена з 1 січня 1999 
р. спрощена система оподаткування за єдиним податком надійно 
увійшла у вітчизняну практику оподаткування юридичних осіб - 
суб'єктів малого підприємництва, забезпечила їм суттєві переваги й 
водночас наблизила державу до розв'язання проблем зайнятості та 
легалізації підприємницької діяльності. Поряд з явними перевагами 
дана система виявила й окремі вади, що зумовило численні дискусії та 
дебати між ученими, практиками, представниками податкових та 
інших органів влади у контексті прийняття Податкового кодексу, щодо 
її подальшого застосування й визначення перспектив оподаткування 
малого бізнесу в майбутньому.  

Під тиском підприємницької спільноти України 4 листопада 
2011 року було прийнято Верховною Радою України Закон  України 
„Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
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законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, 
обліку та звітності ” №4014-VI. Це важливий крок у напрямку 
поліпшення податкового клімату для підприємців України.   

 На відміну від Податкового кодексу, норми цього Закону чітко 
регламентують: 

—  критерії перебування на спрощеній системі; 
— порядок переходу платника на спрощену систему оподаткування 

і навпаки; 
—  порядок визначення доходу; 
— ведення обліку та складання звітності; 
— порядок видачі та анулювання свідоцтва платника єдиного 

податку;  
— відповідальність  платника єдиного податку за недотримання 

норм кодексу. 
З метою створення сприятливих умов для розвитку малого 

бізнесу, даним законом передбачено: 
— збільшення обсягів річного доходу, що дає право перебувати на 

спрощеній системі; прив'язку ставок єдиного податку до розміру 
мінімальної заробітної плати; встановлення з метою оподаткування 4 
категорії платників; 

—  скасування надбавок,  які застосовувалися до фіксованих ставок 
податку за кожного найманого працівника фізичної особи;  

—  скасування обмеження щодо віднесення до витрат      платника 
податку на прибуток, витрат на придбання товарів (робіт, послуг) у 
фізичних осіб - платника єдиного податку; 

— обмеження сфери застосування спрощеної системи 
оподаткування   для окремих видів господарської діяльності; 

—  посилення відповідальності платника податку за   застосування 
іншого способу розрахунків, здійснення діяльності, не зазначеної у 
свідоцтві, перевищення граничного обсягу доходу, тощо; 

— встановлення підстав для анулювання  органами податкової 
служби свідоцтва платника єдиного податку. 

Згідно із о Законом №4014-VI, проведено диференціацію 
фізичних осіб- підприємців, які застосовують спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності. Їх поділили на три групи: 

До першої групи віднесено підприємців, які не використовують 
працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж 
товарів з торговельних місць на ринках  або провадять господарську 
діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких 
протягом календарного року не перевищує 150 тис. грн. Для таких 
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підприємців встановлюється ставка податку в межах від 1% до 10% 
мінімальної заробітної плати (10-100 грн.). 

Друга группа – підприємці, що протягом календарного року 
використовують  працю не більше 10 найманих осіб та обсяг доходу 
не перевищує 1 млн. грн., які здійснюють господарську діяльність  з 
надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку 
чи населенню, виробництво чи продаж товарів, діяльність у сфері 
ресторанного бізнесу.  

При цьому у другу категорію не потрапляють підприємці, які 
займаються посередницькими послугами з продажу, оренди чи оцінки 
нерухомості, вони відносяться до третьої категорії. 

Для другої категорії місцевими радами встановлюється ставка 
податку в межах від 2% до 20% мінімальної заробітної плати (20-200 
грн.). 

До третьої групи віднесені фізичні особи-підприємці, які мають 
не більше 20 найманих працівників з обсягом доходу не більше 3 млн 
гривень на рік. 

До четвертої групи відносяться юридичні особи, які мають  не 
більше 50 найманих працівників з обсягом доходу не більше 5 млн. 
гривень на рік. 

Для підприємців третьої і четвертої категорій  встановлюється 
ставка податку в розмірі 3% від отриманої виручки, за умови сплати 
ПДВ,  або 5% від отриманої виручки без сплати ПДВ. 

У разі здійснення діяльності, не зазначеної у свідоцтві, 
перевищення граничного обсягу доходу, тощо   дохід оподатковується 
єдиним податком за ставкою 15% (для першої, другої та третьої 
категорії підприємців) та за подвійною ставкою - для четвертої 
категорії платників. 

Спрощена система оподаткування не поширюється на фізичних  
осіб - підприємців, які здійснюють: 

— діяльність з проведення азартних ігор;  
— обмін іноземної валюти; 
— виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім 

роздрібного продажу поливно-мастильних матеріалів  в ємностях до 
20 літрів, пива та столових вин); 

— видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і 
дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення; 

— видобуток, реалізацію корисних копалин; 
— діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у 

сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, 
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визначеними Законом України „Про страхування”; 
— діяльність з управління підприємствами; 
— діяльність з надання послуг пошти та зв’язку; 
— діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, 

діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, 
предметами колекціонування або антикваріату; 

— діяльність з організації, проведення гастрольних заходів; 
— технічні випробування та дослідження, діяльність у сфері аудиту; 
— діяльність із  надання в оренду земельних ділянок, загальна 

площа яких перевищує 0,2 гектара, житлових приміщень, загальна 
площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлових приміщень 
(споруди, будівлі) чи їх   частини, загальна площа яких перевищує 300 
квадратних метрів. 

Також не можуть бути платниками єдиного податку: 
— страхові брокери; 
—  фізичні особи - нерезиденти; 
— фізичні особи-підприємці, які на день подання заяви про 

реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім 
безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин 
непереборної сили  (форс-мажорних обставин). 

Спрощена система оподаткування і нині не втрачає своєї 
актуальності і лишається досить привабливою для бізнесу перш за все 
за простоту застосування. Спрощення фінансової та податкової 
звітності, зменшення її обсягів — перевага,  яка набуває майже 
першорядного значення в умовах наявних колізій у законодавстві: 
неоднозначного трактування норм законів, заплутаності та складності 
обчислення об'єктів оподаткування, істотних відмінностей між 
бухгалтерською та податковою системами обліку, особливо при 
застосуванні жорстких санкцій за виявлені порушення. 

Слід зауважити, що спрощена система оподаткування є 
альтернативною, суб'єкти оподаткування завжди мають можливість 
перейти на загальну систему. Зазначена пропозиція набуває 
актуальності з урахуванням того, що для суб'єктів, які були 
зареєстровані платниками єдиного податку до прийняття нового 
Податкового кодексу, на перехідний період до 2016 р. запроваджується 
пільгове оподаткування прибутку за пільговою ставкою 0%. Правда, до 
їх числа потрапили лише особи, які дотримуються чотирьох 
обов'язкових умов: 

— величина річного доходу (виручки) у них не перевищує 3 млн. 
грн.; 
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—  середньооблікова кількість працівників - не більше 50 осіб; 
—  розмір нарахованої за календарний місяць заробітної плати 

(доходу) працівника, який перебуває з платником податку в трудових 
відносинах, становить не менше двох мінімальних заробітних плат; 

— господарюючий суб'єкт не здійснює діяльність, яка не дає права 
на застосування пільги (усього 17 видів діяльності). 

Висновки. Таким чином бачимо, що спрощена система 
оподаткування, обліку та звітності, це особливий механізм справляння 
податків і зборів,  що  встановлює  заміну сплати окремих  податків  і  
зборів,  зазначених Податковим кодексом,  на сплату єдиного податку   
в  порядку  та  на  умовах,  визначених кодексом, з одночасним  
веденням спрощеного обліку  та звітності.  

На підставі проведених досліджень можна зробити такі 
висновки. 

1. До переваг спрощеної система оподаткування відносяться: 
активізація підприємницької діяльності; створення нових робочих 
місць; економія коштів і часу на адміністрування податків; сприяння 
стабільному розвитку господарюючих суб'єктів та інші. 

2. До вад її застосування відносяться: викривлення дії ринкових 
механізмів господарювання; нерівномірний розподіл податкового 
навантаження; створення передумов для ухилення від оподаткування та 
мінімізації податкових платежів;  

3. Податковий кодекс України дає право суб’єктам  малого 
підприємництва й надалі використовувати спрощена система 
оподаткування. Водночас він створює передумови для переходу на 
загальну систему оподаткування через запровадження на період до 
2016 р. пільгового оподаткування прибутку таких суб’єктів  
господарювання за нульовою ставкою. 

Щодо перспектив оподаткування суб’єктів малого 
підприємництва, то на нашу думку, воно може здійснюватися  і без 
застосування спеціальних спрощених режимів оподаткування, в межах 
загальної системи. Але це можливо за умови усунення наявних колізій 
у законодавстві, недопущення надмірного адміністративного тиску на 
платників податків, спрощення податкової звітності та максимального 
наближення податкового обліку до бухгалтерського з подальшою 
ліквідацією першого. При цьому обов'язково слід урахувати досвід 
передових країн світу щодо надання представникам малого бізнесу 
відповідних податкових привілеїв. 
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ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING 
 STUMPAGE PRICES 

 
ГОЙЧУК Д.А., ЗДОБУВАЧ*, 

 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ 
 І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 
We developed a model that determines a variety of factors influencing transaction price of 

red pine stumpage in Minnesota. Some o the methods used include least squares linear regression, 
tests on multicolinearity and Goldfeld-Quandt. The model demonstrated that size class, permit 
duration, and access season have a significant impact on stumpage prices. 

Розроблено економетричну модель визначення ціни на соснову деревину від ряду 
ринкових, адміністративних, та біологічних факторів в штаті Міннесота, США. 
Використовано лінійний метод найменших квадратів та проведено ряд тестів, зокрема 
на мультиколінеарність, та Гольдфельд-Квандта. Визначено, що на ціну найбільший 
вплив мають товарно-сортиментна структура деревостану, тривалість виданого дозволу 
на рубку, та сезон рубки. 
 

Objective and postulation. The objective of this study is to 
develop and test a statistical model that can be used to predict stumpage 
price of pine species. The objective is accomplished through statistical and 
spatial analysis of data on timber action sales of red pine stumpage on 
public lands in Minnesota for the period from June 1997 to March 2004 
(n=387). The price and geospatial data were obtained from the Minnesota’s 
Department of Natural Resources.  

The assumption is made that the actual value of a specific red pine 
stand may be influenced by the following factors: stumpage category 
(pulpwood, saw timber or bolts), permit duration, sale volume of forest, 

                                                
* Науковий керівник – Кваша С.М.,  д.е.н., професор, член-кор. НААН України 
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distance to the nearest mill buyer, seasonal operability and legal limitations 
on harvesting operations.  

Literature review. One of the first attempts to apply multiple 
regression analysis as a methodological tool for timber price modeling was 
made by Anderson’s (1969). His research involved transaction data on 
private bids in South Carolina for the period 1948-1967. Although fifteen 
independent variables were initially included in the analysis, only eight were 
tested to be significant, such as lumber price, lumber price change, location, 
time element, and several volume parameters. The coefficient of 
determination for the model was about 44 percent [1].  

More recently, Burak (1996) created an OLS multiple regression 
model used in the appraisal of pine sawtimber stumpage in the Southern 
United States. The model utilized private timber sale data from Florida for 
the period 1985-1990. Six characteristics were determined to be significant 
estimators, including sawtimber tree size, sawtimber grade of quality, pine 
pulpwood volume per acre, total hardwood volume, surface and 
topographic logging conditions, R2 = 49% [3].  

Bare and Smith (1999) attempted to estimate the stumpage value of 
individual species and qualities in lump-sum timber sales based on western 
Washington sales data. Ordinary least squares regression included the 
following variables: hauling distance, logging conditions, volume per acre, 
four timber quality classes, and time variables. Their corrected for the mean 
R2 was 71.5% with F = 56.53 (p=0.000). Nagubadi and Munn (1999) 
examined the hardwood stumpage market in the South Central United 
States for the period of 1981-1996.  Three stage least squares regression 
was used to determine parameters of pulpwood and sawtimber stumpage 
markets for hardwoods [2]. 

There have been a few documented attempts to apply regression 
methods for red pine and other species stumpage trend estimation in 
Minnesota. Merzenich (1986) used multiple regression equations to predict 
stumpage price based on the characteristics of past sales [5]. MacKay and 
Baughman (1996) conducted similar research developing a transactions 
evidence appraisal system for timber tracts administered by the Minnesota 
Department of Natural Resources. Using thirteen variables, their model 
explained approximately 83% of the variation in price, with F= 258 [4]. 

Empirical specification of the model and data. The regression 
model to predict stumpage price based on past transactions may be written 
as: 



 111

P RP = f (B RP, A RP, M RP) 
B RP є [AREA, V, S]                                            
A RP є [PERM, O]                                              (1) 
M RP є [D] 

 
where B RP are for biophysical characteristics of red pine stand; 

A RP – administrative parameters;  
M RP - market-related parameters.  
Biophysical B RP price determinants include total area of sale AREA, 

total volume sold V, and size-class of red pine trees S, represented in the 
form of product specification (pulpwood, saw timber, wood run). Both 
total area and volume of sale reflect economies of scale, and therefore, the 
expected sign of the slope coefficient for both parameters is positive. 
Buyers are more likely to be more interested in one large-scale harvesting 
rather than in several small-scale operations due, due to reduced equipment 
transportation costs.  The expected sign for saw timber and wood run is 
positive, because they had broader appliance then pulpwood, and more 
likely to be converted into high value solid wood products.   

Administrative A RP variables include restrictions on seasonal 
operability O, and permit duration PERM. The sign of the slope coefficient 
is more likely to be positive in cases where operations are not restricted to 
frozen ground conditions, which allow more flexible technological 
scheduling. Longer permit durations determine more preferable settings for 
harvest planning and are expected to have a positive sign. The M RP 
parameter is the distance to buyer. Its slope is expected to be negative. That 
is, the smaller the distance, the larger is price. We considered 10 explanatory 
independent variables, six of which are dichotomous variables (Table 1). 

Analysis and results. Multiple OLS regression models were used to 
study relationships between explanatory variables and stumpage price. 
Dichotomous variables were introduced to represent seasonal operability 
and stumpage product subgroups in the regression model. The permit 
duration parameter was derived as a difference between sale date and 
permit expiration date. Volume and price characteristics for all product 
categories were converted into single units of measure (i.e., cords; $ per 
cord) using conventional cord conversion factors. Red pine prices were 
deflated to common scale using Consumer Price Index. 
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Table 1. 
Codification and characteristics of variables 

 

Data Summary Code Description Units 
Mean Std. 

Dev. 
Min Max 

P Stumpage price $/cord 48.94 38.38 2.5 240 
AREA Total sale size acres 413.14 352.94 1 2730 
SAW Sawtimber (YES 

if SAW=1) 
binary … … 0 1 

PULP Pulpwood (YES 
if PULP=1) 

binary … … 0 1 

WR Wood Run (YES 
if WR=1) 

binary … … 0 1 

PERM Permit duration years 4.01 1.24 1 6 
W Winter access 

(YES if W=1) 
binary … … 0 1 

SP Spring access 
(YES if SP=1) 

binary   … … 0 1 

SU Summer access 
(YES if SU=1) 

binary   … … 0 1 

V Total volume 
sold 

cords 1472.2
 

2457.4 1 25900 

DIST Distance  km 62.46 55.21 1.5 318 

 
Several hypotheses were tested in this study. First, it was interesting 

to test whether each of the identified variables were significant, and of the 
expected sign. Second, three product (SAW, PULP, PW) and three season 
(W, SP, SU) dummy variables were separately tested whether they are 
jointly significant, and have similar slope coefficients. Third, test of 
heteroscedasticity for suspected variables completed using Goldfeld-
Quandt test and corresponding F-statistic. Forth, the model was checked 
for multicollinearity. Finally, it was tested whether the initial model with 11 
variables is not significantly better than the final model with reduced 
number of variables. The above hypotheses are summarized in the classical 
form in Table 2. 
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Table 2. 
Study Hypotheses 

 

Null Hypothesis Restrictions Н 
LNAREA, LNVOLUME, SAW, WR, 
PERM, SU. Separately each slope 
coefficient is positive. 

H0: βi > 0 
H0 is 

rejected 

LNPDIST, W, SP, PULP. Separately 
each slope coefficient is negative. 

H0: βi < 0 
H0 is 

accepted 
Constant, LNAREA, LNVOLUME, 
LNPDIST, W, SP, SU, SAW, WR, 
PULP, PERM. Separately each 
coefficient is equal to zero. 

H0: βi = 0 
H0 is 

rejected 

W, SP, SU. Jointly equal to zero. H0: βw= βsp= βsu= 0  
SAW, WR, PULP. Jointly equal to 
zero. 

H0: βsaw= βwr= βpulp= 0  

Multicollinearity H0: e1, e2, … ,en  
independent 

H0 is 
accepted 

Heteroscedasticity H0: Var(ei) = Var(ej).  
Reasonable for practical purposes R2 R2 ≥ .55  

 
Individual histograms of P, AREA, DIST, and VOL did not 

illustrate normal distribution, and they have positive skew. A switch to 
natural logarithmic scale was made with an introduction of corresponding 
variables LNP, LNAREA, LNDIST, and LNVOL. The data was checked 
for linearity and normality; identification and exclusion of outliers was done 
using box-plot (Figure 1). Total number of outliers removed n=12 out of 
387. The new total of observations was 375. 

The bivariate correlation was conducted between dependent and all 
explanatory variables. Pearson correlation and two tailed test of significance 
were used for continuous variables that are assumed to follow a Gaussian 
distribution (LNDIST, LNAREA, LNVOL). The nonparametric Spearman 
correlation test was applied to other variables with no violation of 
explanatory variable independence was detected. Correlation is significant 
for PULP, SAW, LNVOL at the 0.01 level of significance, for PERM, WR, 
W at the 0.05 level. The relationship is positive for SAW, WR, LNVOL and 
PERM and negative for other variables, as expected. 
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Figure 1. Box-plots of LNP, LNAREA, LNDIST, and LNVOL 

 
Visual examinations of scatter plot of standardized residuals vs. 

predicted value and scatter plot of standardized residuals vs. each 
continuous independent variable do not indicate non-linearity or 
heteroscedasticity of the model (Figure 2). To verify visual observation for 
LNVOL, Goldfeld-Quandt test was run. The observations were ordered in 
ascending order of suspected explanatory variable LNVOL and p central 
observations were omitted (p = n/3 = 375/3 = 125) to catch differences in 
variances. The separate set of regressions was fit to both set of observations 
and the test F statistic was calculated. Goldfeld-Quandt test did not detect 
heteroscedasticity at the 0.01 level of significance, with F=23.223, 
indicating no need for the White estimators. 

 
Figure 2. Heteroscedasticity test results 
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The regression was run for LNP, LNAREA, LNVOL, LN and 
explanatory variables from Table 1. Model was created using approximately 
80% of randomly selected transactions (308 out of 375). The estimated 
coefficient of determination R2 = .609, adjusted R2= .596. The standard 
error of the estimate was equal to 0.50528.  Analysis of VIF, condition 
index and tolerance statistic for each parameter showed that 
multicollinearity was not an issue.  

The reduced regression model (2, 3) contained five explanatory 
variables: SAW, PULP, WR, PERM, and W. The estimated coefficient of 
determination R2 = .599, adjusted R2=.592. The standard error of the 
estimate was equal to .50757.  The coefficients are shown in Table 3. Each 
variable was statistically significant at 0.01 level. F-statistic for the model is 
90.403, which was statistically significant at the 0.01 level of significance.    

 
LN (P) = 3.331 - 0.740 * PULP + 1.011 * SAW +  

                    +0.615 * WR + 0.071 * PERM - 0.269 * W                         (2) 
 

P = 3.331 * PULP - 0.740 * SAW1.011 * WR0.615 *  
PERM 0.071 * W -0.269,                                 (3) 

 
where P - selling price, PULP – pulpwood, SAW – sawtimber, WR – 

wood run,  W – winter, and PERM - permit duration.  
Table 3  

Stumpage price model 
 

Unstandardize
d Coefficients 

Collinearity 
Statistics 

  
  B Std. 

Error 

T Sig 
Tolerance VIF 

(Const) 3.331 .125 26.720 .000   
pulp -.740 .079 -9.387 .000 .881 1.135 
saw 1.011 .070 14.443 .000 .894 1.118 
wr .615 .213 2.888 .004 .965 1.036 

perm .071 .024 2.915 .004 .952 1.050 
w -.269 .076 -3.518 .001 .974 1.027 

 
The F-test was also used to specify whether the model with ten 

independent variables was better than optimized model with five 
independent variables. Applied F-test restrictions: β LNAREA = 0, β SP = 0, β 
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SU = 0, β LNVOL = 0, β LNDIST = 0 The p-value is larger than the chosen 
significance level, therefore at significance level 0.05 < 0.8670, thus hat 
there is no basis for choosing the general rather than the optimized model.  

The reduced model was created using approximately 80% of 
randomly selected transactions (308 out of 375). Its reliability was tested on 
the remaining 20% of cases. An average error of prediction was $3.11 per 
transaction. F-tests for slope hypotheses were run. The estimated F* was 
greater than critical Fc value, and p-value was smaller than the chosen 
significance level 0.05, for tests βlnvol=0, βpulp=0, βsaw=0, βwr=0, βperm=0, 
βw=0 (Table 4). Therefore, there is sufficient statistical evidence to reject 
H0: βi=0 for these variables (Table 1), showing their importance in the 
model. At significance level of 0.05 we also conclude that H0: βsaw= βwr= 
βpulp= 0 can be rejected, indicating SAW, WR, PULP dummy variables are 
important in explaining red pine stumpage prices. H0: βw= βsp= βsu= 0 
cannot be rejected. 

Conclusions. As a result of the study, a linear multiple regression 
model for red pine transaction price on Minnesota’s public land was 
developed. The model allows calculation of price knowing the values of 
five variables (sawtimber, pulpwood, wood run, permit duration and 
winter). At the 0.01 level of significance, the additive combination of the 
three independent variables jointly accounts for about 60% of the variation 
in price. The remaining 40 percent of the variation could be explained by 
additional variables, not tested in my analysis, such as timber quality, market 
demand, type of logging equipment etc.  The estimated elasticity was 
negative for pulpwood and winter, as expected. The model has limitations 
due to extrapolation, which occurs when some of the independent variables 
used for model design are out of range used for model design.  
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КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВА ПО ОКАЗАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
 

ГРУЗИНСКАЯ Е.В., К.Э.Н., ДОЦЕНТ, 
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
Обосновываются государственные меры по обеспечению справедливого 

распределения эффекта от кредитной деятельности между участниками процесса 
кредитования посредством сопоставления маржи банка, рентабельности предприятия от 
кредита и эффекта государства в виде увеличения налогов от самовозрастания кредитной 
стоимости, что позволит поддерживать доходность от оборота кредитных ресурсов в 
производстве на более высоком уровне, чем доходность посреднической распределительной 
деятельности банков. 

The state measures on maintenance of fair distribution of effect from credit activity 
between participants of credit process by means of comparison banks income, profitability of the 
enterprise from the credit and effect of the state as increase of taxes from self-increase of credit cost 
that will allow to support profitableness from a revolution of a credit resource in manufacture on 
more high level, than profitableness of intermediary distributive activity of banks are proved. 
 

Проблема исследования. Согласно государственной 
программе возрождения и развития села на 2005-2010 годы 14% 
объема ее финансирования должны были составить кредиты банков 
Республики Беларусь. Данная кредитная задолженность построена не 
на двусторонних отношениях кредитор – кредитополучатель, а 
характеризует вмешательство государства в механизм кредитования, 
что предполагает иной порядок кредитования с соблюдением 
принципов кредитования и наличием сущностных признаков кредита.  
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Анализ информации и цель исследования. С целью 
эффективного использования кредитных ресурсов разрабатываются и 
совершенствуются мероприятия по выведению общества на новый 
уровень социально-экономического развития, которые прописаны в 
ряде государственных программ [1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12]. Вместе с тем 
не затронута тема повышения эффективности кредитования в рамках 
реализации государственных программ. 

Основные результаты исследования. Для определения 
возможности государства по поддержке кредитования предлагается 
комплексная методика определения возможностей государства по 
оказанию государственной поддержки предприятиям, которая состоит 
в определении: 

— эффекта для государства при кредитовании предприятий; 
— государственной меры по удешевлению кредитных ресурсов. 

Комплексная методика основана на оценке полученных 
государством налогов от деятельности с использованием кредита, 
регулировании налоговыми выплатами дисбаланса доходности банков 
и предприятий при кредитовании. Она предусматривает 
сопоставление эквивалента поступления налоговых платежей с 
маржой банка и рентабельностью предприятий от кредитования. Это 
позволяет определить возможности государства по оказанию 
государственной поддержки предприятиям. 

Для количественного определения интересов и необходимости 
участия государства в кредитной деятельности предлагается методика 
определения эффекта для государства при кредитовании 
предприятий. Методика заключается в установлении эффекта от 
кредита для экономики государства как суммы полученных налогов от 
деятельности с использованием кредита, то есть от самовозрастания 
кредитной стоимости. Методика различает эффект, получаемый от 
трех групп налогов – облагающих затраты, уплачиваемых из прибыли 
и из выручки. 

1. Налог облагает затраты. Например, налог на недвижимость 
берется от основных фондов, приобретенных с использованием 
кредита, стоимость которых включает: 

— сумму процентов по кредиту, уплаченную продавцом этих 
фондов,  

— прибыль продавца фондов от кредита, 
— собственно сумму кредита.  

В этом случае эффект для государства состоит в разнице 
полученных налогов в зависимости от характера затрат (формула 1): 
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[iн*(Соб + Покупка к + К)] – [iн *Соб] > 0, (1) 
где [iн*(Соб + Покупка к + К)] – сумма налога, облагающего затраты, 
по объектам, приобретенным за счет кредита (К) или приобретенным 
по цене, включающей затраты продавца по ранее использованному 
кредиту (Покупка к), руб.; 

[iн *Соб] – сумма налога, облагающего затраты, по объектам, 
приобретенным без участия кредита, руб.; 

iн – ставка налога, в десятичных дробях; 
Соб – стоимость фондов, возведенных за счет собственных 

средств, руб.; 
Покупка к – стоимость приобретенных фондов, цена которых 

включает затраты по кредитному источнику, руб.; 
 К – стоимость фондов, для приобретения которых самим 

производителем использован кредит, сумма которого с процентным долгом 
включена в затраты, руб. 

2. Налог уплачивается из прибыли. Эффект для государства: 
- если налог взимается до выплаты процентов по кредиту 

(формула 2): 
iн *[(Псоб + Пк + ПР) + ЧПД банка] – [iн *Псоб] > 0, (2) 
 
- если налог взимается после выплаты процентов по кредиту 

(формула 3): 
iн *[(Псоб + Пк + 0) + ЧПД банка] – [iн *Псоб] > 0,            (3) 

где  iн *[(Псоб + Пк + 0) + ЧПД банка] – сумма налога из прибыли 
при движении (присутствии в сделках) кредитных ресурсов, руб.; 

[iн *Псоб] – сумма налога из прибыли при отсутствии движения 
(отсутствия в сделках) кредитных ресурсов, руб.; 

iн – ставка налога, в десятичных дробях; 
Псоб – прибыль предприятия от использования собственных 

источников  финансирования, руб.; 
Пк – прибыль предприятия от использования кредитных 

источников    финансирования, руб.; 
ПР – процентные расходы по кредиту, выплачиваемые 

предприятием из прибыли, руб.; 
ЧПД банка – чистый процентный доход (процентная прибыль) 

банка от размещения кредитных ресурсов, руб. (так как банк платит 
налоги из прибыли, полученной в том числе и за счет кредитной деятельности). 

3. Налог уплачивается из выручки. Эффект для государства от 
кредитования предприятия (формула 4, 5): 

iн *[(Пк + ПР + Vк) + (Псоб+Соб)] – [iн *(Псоб+Соб)] > 0,   (4) 
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или (если вынести за скобки объемные показатели): 
iн *[(Rк+ iк +1)*Vк + (Rс+1)*Соб)] – [iн *(Rс+1)*Соб] > 0,  (5) 

где  iн *[(Пк + ПР + Vк) + (Псоб+Соб)] – сумма налога из выручки, 
полученной с участием кредита, руб.; 

 iн *[(Rк+ iк +1)*Vк + (Rс+1)*Соб)] – сумма налога из выручки, 
полученной с участием кредита, руб.; 

[iн *(Псоб+Соб)] – сумма налога из выручки, полученной без 
участия кредита, руб.; 

[iн *(Rс+1)*Соб] – сумма налога из выручки, полученной без 
участия кредита, руб.; 

Пк – прибыль предприятия от кредита, руб.; 
ПР – процентные расходы по кредиту, выплачиваемые 

предприятием из прибыли, руб.; 
Vк – объем кредитных источников финансирования предприятия, 

руб.; 
Псоб – прибыль предприятия от собственных источников 

финансирования, руб.; 
Соб – объем собственных источников финансирования 

предприятия, руб.; 
iн – ставка налога, в десятичных дробях; 
iк – ставка кредита, в десятичных дробях; 
Rк – рентабельность предприятия от использования кредита, в 

десятичных дробях; 
Rс – рентабельность предприятия от использования собственных 

источников финансирования, в десятичных дробях. 
Предложенная методика позволяет достичь баланса 

распределения эффекта от кредитной деятельности между 
участниками процесса кредитования, отражающего их интересы в 
сфере кредитования, через сопоставление маржи банка, 
рентабельности предприятия от кредита и эффекта государства в виде 
увеличения налогов от самовозрастания кредитной стоимости. 

Значительное расхождение между ставками банка по кредитам и 
рентабельностью агропромышленных предприятий от кредита 
свидетельствует об ущемлении интересов агропромышленных 
предприятий, недополучении ими прибыли от кредита и 
недополучении государством налогов, которые у предприятий 
взимаются и из прибыли от кредита, и из выручки, включающей 
сумму процентов по кредиту, и путем налогообложения затрат, 
включающих кредитные вложения.  
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В этой связи на сумму указанных налогов, недополученных из-за 
превышения ставок по кредитам над рентабельностью предприятия, 
предлагается сократить перечисление банку суммы процентов по 
кредитам. По недоплаченным банку суммам процентов на сумму 
указанных налогов отчет предлагается производить перед налоговыми 
органами и государством, которое примет решение о перечислении 
этих сумм в бюджет или направлении их предприятием на развитие 
производства.  

Бюджету выгодна такая корректировка движения процентных 
выплат, поскольку указанные суммы налогов предприятий превысят те, 
которые банки не доплатят как часть от недополученных процентных 
доходов и прибыли. А значит, недополучение налогов от банка 
сложится меньше, чем недополучение налогов от предприятий 
вследвствие того, что рентабельность предприятий упадет при росте 
процентного бремени по кредитам.  

Предложенную меру целесообразно предпринимать только в 
случае слишком высоких ставок по кредитам, поэтому стабильность 
банковской системы не пострадает, однако направит банки на поиск 
дешевых кредитных ресурсов, рентабельных клиентов, а также на 
участие банков в обеспечении благоприятных финансовых условий 
деятельности предприятий. Банк недополучит доход на сумму 
эквивалентную превышению ставки кредита над рентабельностью 
предприятия. При этом банки не смогут приостановить выдачу 
кредитов, которая является их непосредственной деятельностью и 
приносит доход. Рентабельная деятельность предприятий принесет 
государству налоги, а банкам выручку на расчетных счетах, как 
источник кредитных ресурсов. 

Следует подчеркнуть, что эту меру предполагается использовать 
для удешевления кредитов, предоставляемых предприятиям, только 
при очевидном дисбалансе доходности банков и предприятий. 
Предложенная мера предполагает, что доходность от оборота 
кредитных ресурсов в производстве должна быть выше доходности 
посреднической распределительной деятельности банков, в 
противном случае целесообразно применять вышеуказанную 
процедуру удешевления государством кредитных ресурсов. 

Предложенная мера позволяет посредством корректировки 
движения процентных выплат сохранить нормально 
функционирующий механизм кредитования за счет соблюдения 
интересов всех его участников – и банков, и предприятий, и 
государства. 
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Выводы. Таким образом, с целью определения возможности 
государства по оказанию государственной поддержки предприятиям 
предлагается рассчитывать эффект для государства при кредитовании 
предприятий как сумму полученных государством налогов от 
деятельности с использованием кредита, то есть от самовозрастания 
кредитной стоимости. Кроме того, необходимо регламентировать 
государственную меру для удешевления кредитов посредством 
регулирования налоговых выплат при обнаружении дисбаланса 
доходности банков и предприятий, при которой на сумму налогов 
предприятий, недополученных из-за превышения ставок по кредитам 
над рентабельностью предприятия, предлагается сократить 
перечисление банку суммы процентов по кредитам и направить их в 
бюджет или предприятиям на развитие производства. Такая мера 
позволит государству вмешиваться в удешевление кредитных ресурсов 
без эмиссионных вливаний в производство и без последствий для 
экономики в плане как получения налогов, так и поддержания 
приемлемого уровня инфляции за счет баланса доходности в 
финансовой и производственной сферах при кредитовании.  
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Понятие и сущность, роль и значение прибыльности сельскохозяйственных 

предприятий. В статье рассмотрены общие принципы определения прибыльности 
производства с учетом подходов отдельных ученых относительно сущности прибыли и 
определения уровня прибыльности.  

Conceptandessence, the roleand importance of the profitability of agricultural enterprises. 
The article deals with general principles of  determination of profitability of production, taking in 
to account the approaches of individual scientist about the nature of profitsand determine the level 
of profitability. 
 

Постановка проблеми. Прибутковість сільськогосподарського 
підприємства є одним з найголовніших показників, що відображають 
його фінансовий стан. Він визначає мету підприємницької діяльності 
та кінцевий результат господарювання. Крім керівництва підприємства 
і колективу, він цікавить вкладників капіталу (інвесторів, кредиторів), а 
також державні органи, податкову службу, фондові біржі, що 
здійснюють купівлю - продаж цінних паперів. Тому проблема 
забезпечення прибутковості є стратегічною метою підприємства і на 
сьогоднішній день ця тема є досить актуальна і потребує ретельного 
дослідження.  

Аналіз останніх джерел і публікацій. Проблемі визначення 
прибутковості присвячені праці як вітчизняних (Бланк І.А.,Відун В.А.) 
так і зарубіжних (Томпсон А., Формбі Дж.)економістів, розглядаючи 
питання соціально-економічної сутності прибутку, збігаються з 
думкою, що по своїй економічній природі прибуток виступає як 
частка вартості доданого продукту, створеного для суспільства працею 
робітників матеріального виробництва, а джерелом утворення доданої 

                                                
* 1Науковий керівник – Гуторова О.О. к.е.н., доцент 
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вартості є додана праця. Однак це питання потребує подальшого 
вивчення. 

Формулювання цілей статті. Узагальнити визначення поняття 
і сутності ролі і значення прибутковості сільськогосподарських 
підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. По мірі розвитку 
економічної теорії поняття прибутку постійно ускладнювались. 
Найпростіше визначення прибутку підприємства трактується, як дохід 
отриманий від виробництва та реалізації будь якого товару чи послуг 
[1,с. 422]. 

Економічна сутність прибутку є однією із складних та 
дискусійних проблем в сучасній економічній теорії. Визначення 
поняття прибутку розглядається під різними кутами зору. Так, 
найбільш просте визначення прибутку – це перевищення доходів над 
витратами. З економічної точки зору прибуток – це різниця між 
грошовими надходженнями та грошовими виплатами. З господарської 
точки зору прибуток – це різниця між майновим станом підприємства 
на кінець та на початок звітного періоду. 

Прибуток виступає важливим інструментом управління 
економікою. Відмітимо, що перехід підприємств і організацій  до 
роботи в умовах планово-регульованих ринкових стосунків передбачає 
ще більше підвищення ролі прибутку як головного джерела 
розширення виробництва і соціального розвитку колективу. До 
підприємств нині не доводяться контрольні цифри по  прибутку, їм не 
встановлюються економічні нормативи його розподілу. Значення 
прибутку в системі планового управління  виробничими 
об'єднаннями(підприємствами) постійно зростає. Це обумовлено тим, 
що прибуток одночасно виступає і як джерело ресурсів виробничих  
ланок, і як показник ефективності їх діяльності.  

Значення прибутку полягає в тому, що він одночасно є 
фінансовим результатом і основним джерелом фінансових ресурсів 
підприємства. За рахунок прибутку здійснюється фінансування заходів 
по науково-технічному і соціально-економічному розвитку 
підприємств, збільшення фонду матеріального заохочення 
працівників. Він є не лише джерелом забезпечення  
внутрішньогосподарських потреб підприємств, але набуває все 
більшого значення у формуванні бюджетних ресурсів, позабюджетних 
і благодійних фондів. 

Доцільно підкреслити, що роль і значення прибутку різко 
підвищується  в умовах входження підприємств в ринкові стосунки. 
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Підприємства усіх форм власності, отримавши фінансову 
самостійність, мають право вирішувати, на які цілі і в яких розмірах 
направляти прибуток, що залишився після сплати податків до 
бюджету і інших обов'язкових платежів і відрахувань. В той же час, 
підприємницька діяльність підприємств в умовах різноманітних форм 
власності означає  не лише розширення прав власників майна, але і 
підвищення відповідальності за формування і використання 
фінансових ресурсів, у тому числі прибутку, [2]. 

Роль і значення прибутку англійські економісти Артур Томпсон 
і Джон Формбі [3, с.263-264] розглядають з позиції  соціальних вигод 
прибутку. Багато зарубіжних економістів, аналізуючи мотив прибутку і 
мети фірми, розглядають теорії виникнення прибутку, такі як: 
компенсаторні і функціональні, теорії монопольного прибутку і 
прибутки від ринкового дисбалансу, технологічні і інноваційні, а 
також суб'єктивні і об'єктивні. Ми вважаємо, що усі досліджені теорії, 
поза сумнівом, мають свої позитивні сторони. Проте розвиток і 
динамізм сучасних умов господарювання вимагає якісно нових 
підходів до визначення поняття прибутку. 

Прибуток не є винагородою тільки за підприємницьку 
діяльність і стимулом підприємництва; він відіграє і іншу важливу 
роль, виступаючи стимулом творчих  заощаджень і накопичень. Саме 
ті, хто роблять прибуток, направляють свої заощадження на 
продуктивне використання. Прибутки індивідуального 
підприємництва, прибуток акціонерів, нерозподілені прибутки 
служать для оновлення, поліпшення і зростання  продуктивного 
капіталу економіки, а також для покриття витрат на інновації.  

Економічний зміст прибутку розкривається в його складових, 
для визначення яких необхідно розглянути, що є валовим доходом і 
валовими витратами, і з чого вони формуються.  

Розглядаючи суть прибутку, можна відзначити, що саме він є 
генератором ринкової економіки. Саме очікування прибутку спонукає 
підприємство діяти на свій страх і ризик, здійснювати нововведення. 
Нововведення, у свою чергу, є основним чинником економічного 
зростання. 

На наш погляд, при аналізі категорії прибуток, слід розглянути,  
яку роль відіграє прибуток підприємства в умовах ринкової економіки. 
Так, не можна не погодитися з Бланком [4], який  виділяє і пояснює  
основні його рольові функції. Першою і найбільш узагальнюючою  
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характеристикою ролі прибутку підприємства є те, що прибуток 
виступає головною метою підприємницької діяльності. Основним 
спонукальним мотивом здійснення будь-якого виду бізнесу, його 
головною кінцевою метою є зростання добробуту власників 
підприємства. Наслідком  цього зростання виступає розмір поточного 
і відкладеного їх доходу на вкладений капітал, джерелом якого є 
отриманий прибуток.  

Для іншого персоналу рівень прибутку підприємства також є 
досить високим спонукальним мотивом їх діяльності, особливо за 
наявності на підприємстві  програми участі найнятих робітників  в 
прибутку. Прибутковість підприємства є не лише гарантом їх 
зайнятості(за інших рівних умов), але до певної міри забезпечує 
додаткову матеріальну винагороду їх праці і задоволення ряду їх 
соціальних потреб. 

Роль прибутку, отриманого на підприємстві, полягає і в тому, 
що  вона створює базу економічного розвитку держави в цілому. 
Механізм перерозподілу прибутку підприємства через податкову 
систему дозволяє «наповнювати» прибуткову частину державних 
бюджетів усіх рівнів(загальнодержавного і місцевих), що дає 
можливість державі успішно виконувати покладені на нього функції і 
здійснювати  намічені програми розвитку економіки. Крім того, 
реалізація відомого принципу - «багатство держави характеризується 
рівнем багатства його громадян» - також пов'язана із зростанням 
прибутку підприємства, яке забезпечує зростання доходів його 
власників, менеджерів і персоналу. 

Третя ролева функція зумовлена тим, що прибуток 
підприємства є критерієм ефективності конкретної 
виробничої(операційній) діяльності. Індивідуальний рівень прибутку 
підприємства порівняно з галузевим характеризує міру 
уміння(підготовленості, досвіду, ініціативності) менеджерів успішно 
здійснювати  господарську діяльність в умовах ринкової економіки. 
Середньогалузевий рівень прибутку  підприємства характеризує  
ринкові і інші зовнішні чинники, що визначають ефективність  
виробничої діяльності і є основним регулятором «переливання 
капіталу» в галузі з ефективнішим його використанням. При цьому 
капітал переміщається, як правило, в ті сегменти ринку, які 
характеризуються значним об'ємом  незадоволеного попиту, що 
сприяє повнішому задоволенню  громадських і особистих потреб. 
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Наступна роль прибутку полягає у формуванні фінансових 
ресурсів підприємства, що забезпечують його розвиток. У системі 
внутрішніх джерел формування цих ресурсів прибутку належить 
головна роль. Чим вище рівень  генерування прибутку підприємства в 
процесі його господарської діяльності, тим менше його потреба  в 
залученні фінансових коштів із зовнішніх джерел і за інших рівних 
умов - тим вище рівень самофінансування його розвитку, забезпечення 
реалізації стратегічних цілей цього розвитку, підвищення 
конкурентної позиції  підприємства на ринку. При цьому, на відміну 
від деяких інших внутрішніх джерел формування  фінансових ресурсів 
підприємства, прибуток є постійно відтворним джерелом і його 
відтворення в умовах успішного господарювання  здійснюється на 
розширеній основі. 

Наступною характеристикою ролі прибутку є задоволення 
соціальних потреб суспільства. Соціальна роль прибутку проявляється, 
передусім, в тому, що засоби, що перераховуються  до бюджетів 
різних рівнів в процесі її оподаткування, служать джерелом реалізації 
різноманітних загальнодержавних і місцевих  соціальних програм, що 
забезпечують  «виживання» окремих соціально не захищених (чи 
недостатньо захищених) членів суспільства. Необхідно відмітити те, 
що прибуток є основним захисним механізмом, що оберігає 
підприємство від загрози банкрутства. Хоча така загроза може 
виникнути і в умовах прибуткової господарської діяльності 
підприємства (при використанні невиправдано високої частки 
позикового капіталу, особливо короткострокового; при недостатньо  
ефективному управлінні  ліквідністю активів і т.п.), але за інших рівних 
умов, підприємство набагато успішніше виходить з кризового стану  
при високому потенціалі  генерування прибутку. За рахунок 
капіталізації отриманого прибутку  може бути швидко збільшена доля 
високоліквідних активів(відновлена платоспроможність), підвищена 
частка власного капіталу при відповідному зниженні об'єму 
використовуваних позикових коштів(підвищена фінансова стійкість), 
сформовані відповідні  резервні фінансові фонди. 

Узагальнення вищевикладеної характеристики прибутку, її 
значущості і ролі в умовах ринку представимо у вигляді рис. 1. 
[4, ст.11]. 
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Рис. 1. Характеристика ролі прибутку підприємства 
в умовах ринкової економіки 

 
Висновки. Економічна сутність прибутку є однією із складних 

та дискусійних проблем в сучасній економічній теорії. Визначення 
поняття прибутку розглядається під різними кутами зору. Так, 
найбільш просте визначення прибутку – це перевищення доходів над 
витратами. Роль прибутку важко переоцінити, адже саме він є 
генератором ринкової економіки. В кінцевому результаті прибуток 
підприємств впливає на фінансове і політичне становище держави та 
загальний добробут населення країни. Важливе значення має не лише 
наявність прибутку, а і його величина, яка повинна бути достатньою 
для задоволення усіх потреб підприємства та здійснення видатків для 
безперешкодного відновлення виробничого процесу. 
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РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ, 
ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
ДАЩУК Ю.Є., АСПІРАНТ*,  

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

У статті обґрунтовано значення рекреаційного потенціалу в контексті 
регіонального розвитку. Розглянуто наукові підходи, щодо трактування сутності 
категорій «потенціал» та «рекреація». Визначено зміст поняття рекреаційний потенціал 
регіону. 

In the article the importance of recreational potential in the context of regional 
development. Consider scientific approaches to the interpretation of the essence of the categories 
"potential" and "recreation." The content concept of recreational potential of the region. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Реалії сучасного 
стану функціонування багатьох регіонів держави характеризуються 
домінуванням галузей матеріального виробництва, практикою ведення 
природовиснажливої діяльності, що здійснює непоправний вплив на 
навколишнє середовище багатьох територій. У зв’язку із нагальною 
потребою вирішення такої ситуації, як на загальнодержавному, так і на 
регіональному рівнях, постає питання пошуку специфічного сектору 
економіки, який сприятиме активізації соціо-еколого-економічного 
розвитку територій. Такий напрям вбачаємо в розвитку рекреаційного 
потенціалу регіону, як ефективного засобу використання природних 
рекреаційних ресурсів, джерела значних валютних надходжень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній науці 
питанню рекреаційної сфери, а також особливостям використання 
рекреаційного потенціалу регіонів нашої держави присвячені праці 
О.О. Бейдик, З.В. Герасимчук, Ю.П. Гуменюк, М.В. Глядіної, 
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Н.В. Коленди, О.О. Любіцевої, Л.М. Черчик, Ю.В. Шабардіної, 
О.І. Шаблія та інших дослідники.  

Авторами виділено основні характерні риси рекреаційного 
потенціалу, здійснено спроби його комплексної оцінки, при цьому до 
кінця не визначеними залишаються питання значення рекреаційної 
сфери в структурі функціонування регіональної економіки, а також  
розвитку рекреаційного потенціалу, як одного з основних її елементів. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є вдосконалення 
понятійно-термінологічного апарату в рамках категорії рекреаційний 
потенціал регіону, та розкриття змісту останнього через призму 
дефініції потенціал, а також в контексті носія потенціалу – рекреації.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 
максимального відображення змістовного наповнення поняття 
рекреаційний потенціал регіону в теоретичному та практичному 
аспектах пропонуємо здійснити його розгляд в розрізі наступних 
категорій: «потенціал» та «рекреація». 

Зародження терміну «потенціал» припадає на 70-80 роки ХХ ст., 
саме цей період характеризується вагомими науковими дослідженнями  
в контексті даної проблематики. Зазначимо, що основоположником 
теоретичних та практичних підходів, щодо розгляду категорії 
потенціал був Карл Маркс. Автор зазначав, що засоби і предмети 
праці  та робоча сила, як необхідні умови створення нового продукту є 
можливостями, що визначають потенціал [1, c.42]. 

Наукова думка в контексті досліджень теорії потенціалу 
характеризується широким спектром визначень, що в першу чергу 
зумовлено об’єктивними умовами та кутом вирішення проблем, які в 
той чи інший період часу ставилися перед науковцями. Так, 
досліджуючи особливості розвитку виробничих сил в умовах планової 
економіки, поняттю потенціал, як категорії що детермінує даний 
процес, були присвячені роботи таких науковців, як К. Воблий, В. 
Вейц, О. Анчишкін, В. Нємчиков та інших. З часом значна увага, 
щодо дефініції потенціал проявлялася в дослідженнях організаційно-
управлінського характеру, а саме в контексті потенціалу підприємства, 
згодом на цій основі спостерігаємо розробки в рамках трудового 
потенціалу у роботах провідних вітчизняних та зарубіжних вчених: 
В.Н. Авдєєнко,Н.С. Краснокутської, Є.В. Лапіна, Є.В. Попова та ін. В 
сучасних умовах склалася ситуація за якої потенціал досліджується та 
оцінюється в контексті практично всього народно-господарського 
комплексу держави. Окремої уваги, на наш погляд, слід приділити й 
рекреаційному потенціалу регіону, як  вагомому  аспекту галузевого  
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розвитку, що детермінує комплексну реалізацію рекреаційних 
властивостей регіону через призму системи  можливостей. 

Проведений нами ґрунтовний аналіз та систематизація підходів, 
щодо трактування дефініції потенціал дали поштовх до формування 
власної наукової позиції, яка маємо надію внесе певну ясність у процес 
дослідження даної категорії. Виділимо основні її моменти: 

1.Розгляд категорії потенціал з позиції ресурсного забезпечення, 
на наш погляд, є одностороннім, адже наявні ресурси (природні, 
соціальні, технічні та ін.) створюють суб’єктивні переваги об’єкта чи 
системи, щодо процесу його функціонування та розвитку, порівняно з 
іншими. В той же час наявність таких ресурсів обумовлює сучасну 
дійсність, реальний стан досліджуваного об’єкта, і не  в повній мірі 
характеризує його потенціал, у зв’язку з тим, що не враховує умови, 
чинники та можливості його подальшого використання. Ми не 
відкидаємо значимість ресурсної складової потенціалу, проте її  
актуальність була виправдана в умовах екстенсивного розвитку 
економіки, в сучасному ж світі  передовими є прогресуючі технології, 
які забезпечують досягнення максимальної ефективності при 
найменших ресурсних затратах, що і має бути враховано у 
змістовному наповненні категорії потенціал. 

2. Визначення потенціалу, як сукупності чинників, умов та 
засобів, що використовуються для досягнення певної мети, є суттєвим 
при однотипності об’єктів дослідження, а оскільки, наприклад, регіони 
держави наділені специфічним особливостями, володіють різного 
класу ресурсами та розвивають галузеву структуру у характерному для 
їх території напрямку, говорити лише про умови або засоби для 
характеристики потенціалу, на наш погляд є надто спрощено. 

3. Потенціал в контексті резервів  розглядати також сумнівно, 
адже останні є частиною ресурсів, які просто на даний момент не 
використовуються, або не задіяні. Така позиція зводиться до ресурсної, 
наше бачення якої було викладено вище.    

4. Можливості, як сутнісна характеристика потенціалу, на наш 
погляд, обумовлюють зовнішні обмеження та рушійні сили, в 
контексті яких реалізуються властивості носія потенціалу. При цьому 
вони не характеризують внутрішні особливості функціонування 
об’єкта, як часто зазначається у наукових дослідженнях.  

5. Розгляд дефініції потенціал з позиції здатності, частково 
враховує нашу позицію, адже характеризує властивість об’єкта 
забезпечити досягнення поставленої мети через призму системи 
ресурсних складових. Однак сама лише наявність здатності, не 
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свідчить про її практичне втілення, така позиція не враховує умов 
зовнішнього середовища, які беззаперечно повинні розглядатися в 
процесі тлумачення дефініції потенціал. 

Зазначимо, що у науковій літературі дефініцію потенціал у 
більшості випадків розглядають через призму певного носія, тобто 
підприємства чи його відділу, галузі, регіону, але на важливому 
значенні останнього мало хто акцентує увагу. Адже сам по собі 
потенціал, як оцінювана категорія не існує, його особливості, характер 
складових, межі функціонування проявляються лише з позиції 
властивостей носія. Погоджуємося із думкою, що носій потенціалу — 
будь-яке природне чи штучне явище, якому притаманна внутрішня 
властивість проявлятися відносно зовнішнього середовища певним 
чином (що можна оцінити як потенціал об'єкта), і без якого ця 
властивість (потенціал) не існує [2]. Таким чином потенціал слід 
розглядати з позиції його носія, зокрема через призму властивостей, 
які йому притаманні з врахування можливостей середовища.  

Логічним продовженням викладу наукового дослідження в 
контексті поняття рекреаційний потенціал регіону є  розкриття 
змістовного наповнення носія потенціалу, тобто рекреації, як 
комплексного поняття. Вихідним етапом формування термінологічної 
бази, щодо рекреації є чітке окреслення та співвідношення основних 
термінів, які характеризують дане поняття.  

Проведений аналіз змістовного наповнення дефініції рекреація 
(табл.), шляхом виділення системи ознак, дозволив нам виділити три 
рівні категорії, які на наш погляд, змістовно окреслюють термін 
«рекреація»: ключові (які формують основу дефініції рекреація); 
обумовлюючі (які забезпечують перебіг ключових категорій); 
результативні (які обумовлюють цілі досягненні в процесі реалізації 
попередніх двох категорій).  

Усі вищевикладені напрями в певній мірі мають місце в 
контексті рекреаційного потенціалу, адже реалізують свої властивості в 
межах даного поняття та проявляються через створені середовищем 
рекреаційні можливості. При цьому огляд наукових праць за 
тематикою дослідження показав, що не існує єдиного визначення та 
чіткого розмежування термінів туристично-рекреаційний, 
туристичний природно-рекреаційний, курортно-рекреаційний 
потенціал. Проте правильне тлумачення даної дефініції є важливим, 
адже воно повинно відображати найбільш суттєві елементи змістовної 
частини проблеми в теоретичному та прикладному плані і найбільш 
точно відображати сутність даного явища. 



 134

Таблиця 
Змістовні аспекти поняття «рекреація» 

 

Аспекти поняття «рекреація», що знайшли 
відображення у його визначенні 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Система заходів, пов’язаних з використанням 
вільного часу для оздоровчої, культурно-
пізнавальної і спортивної діяльності людей 
на спеціалізованих територіях, розташованих 
поза місцями їхнього постійного мешкання [3] 

 + +  +    

Процес відновлення фізичних, духовних і 
нервово-психічних сил людини, який 
забезпечується системою заходів і 
здійснюється у вільний від роботи час на 
спеціалізованих територіях [4, ст. 5]. 

+ + +  +    

Виявляється на конкретній території шляхом 
дії об’єктивних умов та суб’єктивних 
чинників, які забезпечують переваги її 
розвитку на цих територіях, щоб сприяти 
відновленню та розвитку фізичних і 
духовних сил людини, її працездатності. [5] 

+ +  +     

Поведінка людини, яка спрямована на 
задоволення свої потреб у відпочинку, 
лікуванні, компенсації життєвої енергії.[6] 

+       + 

Неприбутковий процес використання 
вільного часу, в результаті якого відбувається 
відновлення працездатності людини, шляхом 
ефективного використання рекреаційних 
ресурсів, в результаті чого підвищується 
соціальний та економічний рівні регіону[7, c. 4] 

+  +   + +  

Галузь господарства, пов’язану з освоєнням 
рекреаційних ресурсів, формуванням 
санаторно-курортних, туристичних, 
оздоровчо-пізнавальних зон; галузь 
невиробничої сфери, пов’язану з наданням 
різноманітних рекреаційних послуг; систему 
заходів, сукупність явищ і відносин, пов’язану 
із заповненням вільного часу; діяльність чи 
поведінку людей, спрямовану на відтворення 
своїх фізичних, психічно-моральних сил, 
розвиток; наслідок задоволення рекреаційних 
потреб [8] 

+  +  + + 

 

+ 
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продовження табл. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всі форми дозвілля людини в закритих 
приміщеннях, відкритому просторі і 
урбанізованому середовищі [9] 

 + 
 

   
 

+ 

Авторське визначення 
Процес, пов’язаний з відновленням сил 
людини у відповідних часових проміжках на 
спеціалізованих територіях, що передбачає 
використання рекреаційних ресурсів, 
реалізацію конкретних заходів, шляхом 
врахування дії системи чинників, що в свою 
чергу сприяє задоволенню потреб рекреанта, 
а також активізації розвитку території. 
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Так, науковці І.В. Давиденко, І.В. Бережна та інші розглядають 

рекреаційний потенціал через призму рекреаційних ресурсів, які 
використовують для задоволення потреб та організації рекреаційної 
діяльності. Але окрім ресурсів в рамках рекреаційного потенціалу слід 
врахувати й систему забезпечуючих елементів: розвиток 
транспортного сполучення, інфраструктура території, її інвестиційна 
привабливість, відповідність послуг, що надаються, світовим 
стандартам та вимогам.  

Автори І.В. Смаль, О.В. Кифяк, Н.В. Фоменко та інші 
дотримуються думки, що змістовною основою рекреаційного 
потенціалу є передумови, які створюються для розвитку рекреаційної 
діяльності на певній території. Ми абсолютно погоджуємося з такою 
позицією, але зауважимо, що для комплексної реалізації та 
використання сукупності передумов необхідне якісне управління, яке є 
основою активізації рекреаційних можливостей території, а відтак і її 
рекреаційного потенціалу. 

Розглядаючи рекреаційний потенціал з позиції здатності 
більшість вчених обумовлюють її через рекреаційні ресурси, якими 
володіє територія. Ми підтримуємо такий підхід, але вважаємо за 
доцільне здатність розглядати також через призму рекреанта, як 
споживача рекреаційний послуг, через його приналежність до того чи 
ін. виду відпочинку, бюджет вільного часу, фінансові можливості 
тощо, а також з позиції виробника рекреаційних послуг, зокрема через 
наявність у регіоні висококваліфікованих спеціалістів, які здатні 
виробляти та реалізовувати  якісний та конкурентоспроможний 
рекреаційний продукт. 
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Враховуючи вищесказане, рекреаційний потенціал регіону – 
інтегрована система взаємозв’язків та властивостей, що 
характеризуються здатністю використовувати природні ресурси, 
реалізовуючи при цьому можливості, через призму умов, які 
продукують готовність до ведення рекреаційної діяльності, що 
здійснюється під впливом комплексу засобів для задоволенню потреб 
рекреанта у відпочинку та відновленні.  

Висновки. Таким чином, дослідження змістовного наповнення 
дефініції рекреаційний потенціал регіону полягає у комплексному 
розгляді його регіональних особливостей, через призму категорій 
«потенціал», «рекреація», що в свою чергу формує нове бачення 
даного поняття.  
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ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ФОРМУВАНЬ 
АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

ІЛЬЇН В.Ю., ДОКТОРАНТ*, 
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
У статті проаналізовані існуючі проблеми у багатьох сферах економіки нашої 

країни. Виявлено значення товарів сільського господарства та стан агропромислового 
комплексу. Визначено значну перевагу між імпортом і експортом товарів, а також 
низьку конкурентоспроможність вітчизняної продукції. 

In the article the analyzed existent problems in many spheres of economy of our country. 
It is found out the value of commodities of agriculture and state of agro industrial complex. 
Certainly considerable advantage between the import and export of commodities, and also low 
competitiveness of domestic. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Стояти 
осторонь інтеграційних процесів, які сьогодні охоплюють всю 
планету, ще не вдалося жодній країні. Завдяки внутрішньополітичним 
ритмам, наше життя все більше підпорядковується ритмам глобалізації, 
хвилям інтернаціоналізації та інтеграції. 

Попри всю відірваність значної частини української економіки 
від глобальних ринків та автаркічність економічної поведінки уряду й 
національного капіталу, Україна змушена більш активно шукати 
відповіді на виклики глобалізації, вирішувати дилему про те, кому 
врешті-решт „делегувати” частину економічного суверенітету – Росії, з 
її проектом Єдиний економічний простір, чи об’єднаній Європі, що 
розширюється, напрацьовувати національну модель співпраці та 
взаємодії з транснаціональним капіталом. 

Також у держави немає цілісної стратегії розвитку України у 
світі, стратегії, яка б не тільки декларувала, але й пропонувала 
технології ухвалення та проведення послідовної та прогнозованої 
зовнішньої політики.  

Зазначені питання є актуальними сьогодні для України. Адже ні 
держава, ні бізнес, ні українське суспільство ще не готові до вступу в 
європейський простір.  
                                                
* Науковий керівник – Ткаченко В.Г., д.е.н., професор 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
трансформації економіки України за умов глобалізації розглядали 
багато вітчизняних учених, таких як: П.Т. Саблук [12], В.І. Губенко, 
М.М. Михайленко, Н.О. Новічкова, О.В. Валентієва [11], В.М. Геєць 
[3], В.В. Захарченко [9], М.В. Коваленко, О.М. Зав’ялова [8], 
Н.М. Кабанова та інші. Разом з тим залишається багато невирішених 
серйозних питань, які стосуються не лише нашої влади, а й кожного 
громадянина нашої країни. 

На основі останніх досліджень вітчизняних і зарубіжних учених, 
навряд чи можна серйозно говорити про осмислену участь України в 
інтеграційних проектах Європейського союзу, Світової організації 
торгівлі, Організації за демократію і економічний розвиток. Ні серед 
політичної еліти, ні в суспільстві в цілому досі немає відповіді на 
питання - а навіщо Україні взагалі входити в те чи інше інтеграційне 
об’єднання.  

Продовжується самовиснаження у боротьбі за східний та 
західний вектор економічної інтеграції, в той час коли обидва вектори 
є лише похідними від включення країни в процеси інтернаціоналізації 
та глобалізації.  

Формулювання цілей статті. Вивчення проблем 
трансформації економіки України в умовах глобалізації та стан 
української економіки на сьогоднішній день. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Перш ніж 
говорити про трансформацію економіки в умовах глобалізації, треба 
знати, що таке глобалізація. 

Глобалізація - це процес всесвітньої економічної, політичної та 
культурної інтеграції та уніфікації (рис. 1).  

Основними наслідками цього процесу є міжнародний поділ 
праці, міграція в масштабах усієї планети капіталу, людських та 
виробничих ресурсів, стандартизація законодавства, економічних та 
технічних процесів, а також зближення культур різних країн [17]. 

Це об’єктивний процес, який носить системний характер, тобто 
охоплює всі сфери життя суспільства. В результаті глобалізації світ 
стає більш взаємозв’язаним і залежним від усіх його суб’єктів. 
Відбувається збільшення як кількості спільних для груп держав 
проблем, так і кількості типів інтегрованих суб’єктів [11, с. 47]. 
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Рис. 1. Структуризація глобалізаційного процесу 
 
Вплив інтеграції за допомогою існуючого макро - та макрорівня 

на глобалізацію розглянемо за допомогою рис. 2. 
Глобалізація - це посилення взаємозалежності національних 

економік, переплетення соціально-економічних процесів, що 
відбуваються в різноманітних регіонах світу і спонукають фірми до 
пошуку кращих умов діяльності [1, с. 73]. Глобалізація є закономірним 
етапом розвитку інтеграційних процесів сучасної світової економіки. 

Ресурси підприємства відігрівають потенційну роль на світових 
ринках, а єдиним таким ресурсом в Україні є земля. Але це пасивний 
ресурс, який скоріше є предметом потенційного інтересу, аніж 
реальним засобом  для того, щоб скористатися світовим поділом праці 
[4, с. 8]. Поки що ми володіємо досить обмеженими можливостями 
для того, щоб інтегруватися у геоекономічні процеси. Наша країна в 
цьому плані недостатньо розвинута. 
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Рис. 2. Структура інтеграційного процесу  
 

Максимальна відкритість, лібералізація економічних відносин в 
умовах практичної нездатності контролювати негативні процеси 
призвела до руйнівних наслідків.  

Нові етапи у взаємовідносинах України з ЄС і зрештою 
членство вимагають суттєвих коригувань в українській економіці та 
законодавстві. Власне, йдеться не про посилення протекціонізму, а 
про необхідність захисту національного ринку і відновлення статусу 
національної економіки як такої. Тому для того, щоб інтеграція була 
ефективною, потрібна максимально швидка модернізація. 

Велике значення для України має забезпечення міжнародної 
конкурентоспроможності її сільського господарства. Це можна досягти 
за допомогою прямої державної підтримки вітчизняного аграрно-
промислового комплексу [6, с. 56]. 

Найбільш важливу частину земель України займають 
сільськогосподарські угіддя - пасовища, сінокоси та пашні. Дуже 
сильно впливають на руйнування ґрунтів підземні та відкриті розробки 
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корисних копалин, що, у окремих випадках, призводить до 
виникнення безплідних, позбавлених рослинності ділянок земної 
поверхні, які називають індустріальними пустелями.  

У наш час у сільському господарстві все ширше 
використовуються хімічні засоби для знищення шкідливих комах, 
пестициди [5]. Багатьом з цих поєднань властива значна хімічна 
стійкість, внаслідок чого вони в дуже великій кількості зливаються 
дощовими та талими водами у річки, а потім - у моря та океани. 
Збільшення токсичної дії пестицидів відбувається при підвищенні 
температури води, що пояснюється більшою розчинністю отрути. 

Поряд з екологічними проблемами є багато соціально-
економічних, які привели в занепад стан сільського господарства в 
Україні. 

Найгостріші серед них - „ножиці цін”, безробіття та бідність, 
що зумовлюють трудову міграцію сільського населення; занепад 
соціальної сфери; поглиблення демографічної кризи; обезлюднення 
та відмирання сіл. За останні 15 років чисельність сільських жителів 
скоротилася майже на 2 млн. чоловік, село старіє, більшість його 
жителів - пенсіонери, крім того ситуацію погіршує низька 
народжуваність на селі. 

Велика кількість сільських жителів у найбільш активному віці в 
пошуках роботи виїжджає із сіл, в тому числі за кордон (за окремими 
оцінками - 7 млн. осіб).  

В сільській населених пунктах в останні роки майже 
припинилось будівництво шляхів із твердим покриттям, стоять 
недобудовані і руйнуються більше тисячі шкіл, 600 дошкільних 
закладів, 400 сільських клубів, близько 20 тисяч кілометрів газових 
мереж і водогонів [18]. 

Лише третина сіл сьогодні газифікована, більше 1,5 тисяч їх 
користуються привізною водою, а обсяги будівництва об’єктів 
соціальної сфери села в останні роки дуже мізерні. 

Державні програми розвитку села залишаються 
нереалізованими, органи місцевого самоврядування не мають 
фінансових ресурсів на утримання об’єктів соціальної сфери. 

 При збереженні таких тенденцій розвитку в селі в недалекому 
майбутньому не буде кому займатися сільськогосподарським 
виробництвом.  

Практично всі вітчизняні товари, навіть ті, що мають високу 
якість, не відповідають міжнародним стандартам [13]. 
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Україна торгує із зовнішнім світом переважно сировиною та 
напівфабрикатами, а не кінцевою високотехнологічною продукцією. 
Глобалізація вказує на необхідність здійснення Україною економічних 
реформ, зокрема зміни структури виробництва [10, с. 44]. 

П’ята частина експорту України припадає на товарні групи з 
несприятливою кон’юнктурою товарних ринків [9, с. 368]. Досвід ряду 
країн довів доречність тактики „експортного прориву”. Вона означає 
інтенсивне нарощування експорту порівняно обмеженої групи товарів, 
для виготовлення яких існують найсприятливіші умови [3, с. 21]. 

Майбутнє України - за інноваційною економічною політикою. 
Слід налагоджувати експортоспроможні високотехнологічні 
виробництва, ширше запроваджувати принципи вільної міжнародної 
торгівлі [7]. Якщо Україна братиме участь у більшій кількості зон 
вільної торгівлі, то процес економічної глобалізації буде для неї 
легшим і швидшим. Потрібно враховувати зони вільної торгівлі 
Європейського Союзу і Співдружності Незалежних Держав [16]. 

Вступати у глобалізацію необачно, а то й небезпечно без 
наявності освічених вітчизняних кадрів. Зокрема, конче потрібно 
знати процедуру антидемпінгових, субсидіарних та компенсаційних 
розслідувань, що проводяться за кордоном [15]. В Україні дотепер 
відчувається гостра нестача високопрофесійних кадрів, які можуть 
працювати на зовнішніх ринках. 

Щоб успішно влитися у процес глобалізації, необхідно вміти 
мобілізовувати внутрішні ресурси. 

Фінансовий ресурс став важливим чинником успіхів у 
глобальній конкурентній боротьбі. Україна повинна багато зробити 
для нарощування обсягів інвестування і кредитування реального 
сектору економіки, зокрема й для залучення іноземних інвестицій [14, 
с. 41]. 

Процеси глобалізації висувають перед Україною завдання 
підвищити стійкість її банківської системи до кризових явищ. 
Глобалізація економічної діяльності створює сприятливі умови не 
лише для легального, а й для нелегального бізнесу, що потребує 
узгоджених з міжнародною спільнотою заходів боротьби. 

Висновки. Таким чином, дослідивши проблеми розвитку 
агропромислового комплексу, треба зазначити, що стан сільського 
господарства України є незадовільним. Тому, на наш погляд, існує 
необхідність запропонувати власні шляхи вирішення цієї проблеми. 
При умові, що ці вимоги будуть виконані, стан сільського 
господарства України може значно покращитися. 
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Рішення аграрного питання досягається шляхом введення 
передової системи землеробства, яка основана на використанні 
правильних сівозмін, науково обґрунтованої обробки ґрунту з 
необхідною кількістю добрив, а також проведення різноманітних 
заходів, спрямованих на покращення водного режиму ґрунтів. 
Порушення цих вимог та несприятливі умови призводять до 
погіршення структури ґрунту та до розвитку водної й вітрової ерозії. 

Окрім того, ми вважаємо, існує гостра потреба підняття рівня 
життя селян. Держава повинна організувати економічну та юридичну 
підтримку розвитку на селі через систему пільг, дотацій, фінансової 
стабілізації та ін.  

В умовах сучасної інтегрованої і взаємозалежної світової 
економіки окремі держави не можуть самі вирішувати всі свої 
економічні проблеми. Стратегія нового уряду зрушить економіку 
України в напрямку повної інтеграції не тільки з Європейським 
Союзом, але й з міжнародною економікою через членство в 
міжнародних фінансових та економічних інститутах. 

Всі вказані дії зрештою приведуть до забезпечення чотирьох 
свобод, що асоціюються з внутрішнім ринком ЄС: вільний рух товарів 
і послуг, робочої сили і капіталу. Це також передбачає реалізацію 
конкурентної політики та поступове зменшення обсягів державної 
допомоги. Нові реформи, які проводить уряд держави, також 
відобразяться на ключових секторах економіки, насамперед, на 
сільському господарстві, харчовій промисловості та енергетиці. Уряд 
буде проводити необхідні реформи в цих секторах у спосіб, який веде 
до мінімальних соціальних порушень і надасть щонайбільші переваги 
українському суспільству. 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ 
ІНВЕСТИЦІЯМИ В КРУГООБОРОТІ КАПІТАЛУ 

 
КАМІНСЬКА Т.Г., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ 
 І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 
У статті розглядаються основи обліково-аналітичного забезпечення управління 

інвестиціями в кругообороті капіталу. Доведено, що інвестиції є найважливішою умовою 
кругообороту капіталу на підприємстві. Виділено п’ять основних етапів аналізу руху 
грошових потоків. 

In the article bases of the accounting-analytical providing of management investments are 
examined in capital turnover. It is proved that investments are a major condition of capital 
turnover at an enterprise. Five basic stages of money motion streams analysis are distinguished. 
 

Постановка проблеми. Основним призначенням підприємств 
сфери матеріального виробництва є виробництво необхідної для 
суспільства продукції. Для забезпечення безперебійності виробництва 
повинні здійснюватись процеси постачання необхідними засобами і 
предметами праці та процеси реалізації створеного продукту. Всі ці 
процеси – постачання, виробництво, реалізація постійно змінюють 
один одного, внаслідок чого відбувається кругооборот капіталу на 
підприємстві. 

Характер руху капіталу частково обумовлений інвестиціями. 
Якщо ми маємо справу з інвестуванням засобів у капітальні вкладення, 
то основний капітал буде представлений придбаними (побудованими) 
основними засобами і нематеріальними активами. Якщо інвестування 
засобів здійснюється у формі довгострокових фінансових внесків, то 
основний капітал може бути сформований у процесі реалізації 
спільної діяльності, а також в процесі його консолідації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кругооборот 
капіталу детально розглянуто в працях таких економістів як Ф.Кене, 
К.Маркса та ін. Відображення в бухгалтерському обліку кругообороту 
капіталу досліджувалось такими вітчизняними і зарубіжними вченими 
як В.П. Астахов, А. Бикова, Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Малюга, 
Я.В. Соколов, Ю.Ю. Корольов, В.Г. Макаров, І.В. Малишев, 
В.Г. Швець, І.Й. Яремко та ін. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Наукові результати 
їх досліджень досить активно використовуються в науці та 



 146

навчальному процесі, але тема залишається актуальною, зважаючи на 
необхідність сучасного погляду на кругооборот капіталу, враховуючи 
економічні реалії. 

Формулювання цілей статті. Розглянути основи обліково-
аналітичного забезпечення управління інвестиціями в кругообороті 
капіталу та сформувати його модель. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Господарські 
процеси, які відбуваються на підприємстві, взаємопов’язані та 
взаємообумовлені, оскільки вони уособлюють загальний рух капіталу 
в процесі його відтворення. Господарські процеси як складові 
кругообороту капіталу відображають його перетворення у грошовій, 
товарній і виробничій формах. Саме взаємообумовленість 
господарський процесів полягає у відповідному інформаційному 
забезпеченні кожного етапу, наявність і повноцінність цього 
забезпечення зумовлює здійснення наступного етапу [4]. 

Різноманіття напрямів вчення про капітал дозволили логічно 
визначити відношення цієї категорії капіталу до господарюючого 
суб’єкта. Тому варто виділити три напрями, які характеризують 
капітал: 1) капітал як сукупність ресурсів чи виробничих потужностей 
господарюючого суб’єкта, які є універсальним джерелом його доходів. 
Ця характеристика в економічній літературі одержала назву «фізична 
концепція капіталу як квінтесенція економічного підходу»; 2) капітал як 
частка засновників власників підприємства, розміщена в її активах 
(«фінансова концепція капіталу як квінтесенція бухгалтерського 
підходу»); 3) капітал як сукупність довгострокових джерел 
фінансування господарюючого суб’єкту («модифікована фінансова 
концепція капіталу як квінтесенція обліково-аналітичного підходу»).  

В першому випадку в бухгалтерській практиці говорять про 
придбання готових об’єктів основних засобів (будівель, споруд, 
передавальних пристроїв, машин, обладнання та ін.) і створення 
основних засобів шляхом їх будівництва. Цікавим є галузевий аспект 
даних сегментів. Якщо ми маємо справу з будівельною організацією, 
то побудовані нею об’єкти для продажу слід вважати товаром, а якщо 
із промисловим підприємством, яке здійснює будівництво цеху, то — 
із формуванням елементу (частини) основного капіталу. 

У другому випадку, серед класифікаційних груп фінансових 
внесків у спільну діяльність. Внески учасників основними активами 
(основними засобами, нематеріальними активами) будуть формувати 
початковий основний капітал, придбанні (побудовані) об’єкти в 
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процесі основної діяльності будуть свідчить про приріст основного 
капіталу. 

У процесі розширеного відтворення менеджмент підприємств 
націлений на приріст основного капіталу чи одержання чистого 
доходу (чистого прибутку), який також може бути використаний на 
приріст основного капіталу. У цьому випадку менеджери говорять про 
збільшення активів і приріст основного майна (виробничих основних 
засобів і тих, які використовуються у виробничій діяльності 
нематеріальних активів), а бухгалтери відображають на рахунках рух 
грошових коштів, пов’язаних з інвестиціями в основний капітал. 

Слід відзначити ще один важливий аспект, який пов’язаний з 
використанням основного майна не у виробничому процесі, а для 
отримання доходу (прибутку). Це великий і важливий сегмент бізнесу 
– довгострокова оренда, що називається в ринковій практиці лізингом. 
Основний капітал, що є об’єктом лізингу, по-різному трактується в 
теорії бухгалтерського обліку. Причиною цього є невідповідність та 
недостатня розвиненість нормативно-правових актів і законодавства з 
питань лізингу. Економічна сутність лізингу розглядається частіше 
через призму можливості отримання вигоди. Утримання об’єктів 
лізингу, як частини елементів основного капіталу, залишається поза 
полем наукових знань і розвитку наукових теорій. Тому ми звертаємо 
також увагу на даний сегмент бізнесу.  

Таким чином, специфіка руху основного капіталу стосовно до 
сегментів бізнесу може бути розглянута за наступними напрямами: 

1 напрям – інвестиційна діяльність: капітальні вкладення 
(будівництво, придбання основних засобів) з метою збільшення 
основного капіталу; 

2 напрям – фінансова діяльність: довгострокові вкладення в цінні 
папери; вкладення в спільну діяльність з метою формування спільного 
основного капіталу та його збільшення; в статутні капітали інших 
організацій (консолідація капіталу); 

3 напрям – операційна діяльність: прибуткові вкладення в 
матеріальні цінності (фінансовий лізинг) з метою збільшення доходу. 

Всі згадані види діяльності: операційна, інвестиційна та 
фінансова, - добре відомі в бухгалтерії як особлива інформація, на 
основі якої формується звіт про рух грошових коштів. Грошовий 
потік по кожному виду діяльності може виступати характеристикою 
змін, в результаті яких змінюється уявлення про стан вартості 
основного капіталу. Якщо взяти термін «потенціал основного 
капіталу», то життєзабезпечення цього потенціалу залежить 
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безпосередньо від грошових потоків. Можливо, ці висновки є 
основними для прийняття рішень менеджерами: скільки інвестицій, в 
який інвестиційний проект, для збільшення прибутковості по якого 
сегменту бізнесу слід прийняти в поточних та стратегічних планах. 
Для бухгалтера з’являється прямий інтерес працювати з формою «Звіт 
про рух грошових коштів». Аналітична інформація, яка сприятиме 
прийняттю управлінських рішень по інвестиціях в основний капітал, 
повинна бути сформована особливим чином. Можливо, для цього 
знадобиться ведення окремого виду оперативного обліку, що містить в 
кожному звітному періоді показники: про зміну вартості основних 
засобів; про відновлення, розширення, реконструкцію матеріально-
технічної бази виробництва; придбання та викуп лізингового майна; 
вкладення у спільну діяльність, в статутні капітали інших 
організацій і т.д. 

Концепція підтримки капіталу є тією базою, на основі якої 
створені теоретичні та методичні підходи до інвестування коштів в 
основний капітал. Згідно того, як класифікується основний капітал для 
відображення його в якості активів балансу, визначаються напрями 
інвестування коштів в ці частини основного капіталу. Такий підхід 
дозволив визначити сегменти бізнесу, в яких основний капітал 
потребує інвестицій. Можна сказати що це: капітальні вкладення 
(вкладення у необоротні активи), фінансові вкладення (в спільний 
бізнес або спільне підприємство), фінансові вкладення в лізинг (як 
прибуткові вкладення в матеріальні активи). Інвестування в 
перераховані сегменти бізнесу є тим процесом, про говорять «генерує 
основний капітал». Інформація про інвестиції в основний капітал, що 
формується в бухгалтерському обліку та звітності, потребує 
особливого методичного підходу при її інтерпретації для 
використання в управлінні основним капіталом. Тому важливим 
фактором, що впливає на структуру інвестицій в основний капітал, є 
інвестиційна політика, яка впливає на протікання кругообороту капіталу. 
Від її змісту та процедури реалізації залежить система показників, яка 
може і повинна відображатися у звітності для характеристики 
основного капіталу та інвестицій в основний капітал.  

Завершальним елементом обліку інвестицій в основний капітал 
є його бухгалтерська класифікація, що дозволяє визначити об'єкти, 
схему організації обліку, ступінь аналітичності та інші необхідні 
питання, що становлять суть методики обліку. 

Викладені вище теоретичні та методологічні проблеми, від 
вирішення яких залежить зміст категорії «основний капітал», дають 
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можливість сформулювати концепцію обліково-аналітичного 
інструментарію для управління інвестиціями в кругообороті капіталу. 
Ця модель містить чотири взаємопов’язаних блоки, що відображають 
обліково-аналітичну інформацію формування і руху основного 
капіталу в процесі інвестиційної діяльності. До них відносяться: 

1. Інвестиції в основний капітал. В даному блоці розглядаються цілі 
та завдання інвестиційної політики організації і положення облікової 
політики, пов’язані з відображенням руху основного капіталу в 
бухгалтерському обліку та звітності. Інвестиційна політика є 
складовою частиною економічної політики організації. Під 
інвестиційною політикою слід розуміти комплекс цілеспрямованих 
заходів щодо створення сприятливих умов для інвестиційної 
діяльності з метою підвищення ефективності виробництва і 
вирішення соціальних проблем. 

Інвестиційна політика представляє собою систему 
довгострокових цілей інвестиційної діяльності організації, що 
визначаються загальними завданнями її розвитку та інвестиційної 
ідеологією, а також вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення. 
Можна виділити наступні цілі інвестування: 1) підвищення 
ефективності діяльності організації за рахунок заміни об'єктів 
основного капіталу прогресивною технікою і технологією, що 
дозволить створити необхідні умови для зниження витрат і отримання 
додаткового доходу і прибутку; 2) розширення діючого основного 
капіталу для утримання раніше сформованих ринків збуту готової 
продукції; 3) створення нових виробництв для задоволення 
споживчого попиту за рахунок оновлення асортименту продукції та 
розширення ринків збуту; 4) зростання добробуту власників компанії 
або ринкової вартості її звичайних акцій внаслідок отримання 
інвестиційних доходів. 

Розглядаючи інвестиційну політику, необхідно враховувати, що 
інвестиції є найважливішою умовою кругообороту капіталу на підприємстві. В 
ході інвестиційної діяльності створюються передумови для нових 
інвестицій, тому будь-який вид підприємницької діяльності включає в 
себе процеси інвестиційної та основної виробничої діяльності. Це 
дозволяє представити інвестиції в основний капітал у вигляді цілісної 
системи, яка включає акумулювання грошових коштів, їх інвестування 
у необоротні активи, експлуатацію активів і відшкодування первісно 
вкладених коштів за рахунок отриманого в результаті інвестування 
доходу. В основі розробки інвестиційної політики підприємства 
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лежать принципи нової управлінської парадигми - системи 
стратегічного управління. Виділимо деякі з цих принципів: 

— принцип відповідності. Будучи частиною загальної стратегії 
розвитку підприємства, інвестиційна стратегія носить по відношенню 
до неї підпорядкований характер, тому вона повинна бути узгоджена зі 
стратегічними цілями і напрямками операційної діяльності 
підприємства; 

— принцип інвестиційної підприємливості і комунікабельності. Даний 
принцип полягає в активному пошуку ефективних інвестиційних 
зв’язків по всіх напрямах і формах інвестиційної діяльності, а також на 
різних стадіях інвестиційного процесу; 

— принцип інвестиційної гнучкості та альтернативності. Інвестиційна 
стратегія повинна бути розроблена з урахуванням пристосованості до 
змін факторів зовнішнього інвестиційного середовища. Крім того, в 
основі стратегічних інвестиційних рішень повинен лежати активний 
пошук альтернативних варіантів, напрямів, форм і методів здійснення 
інвестиційної діяльності, вибір найкращих з них, побудова на цій 
основі загальної інвестиційної стратегії та формування механізмів 
ефективної її реалізації; 

— інноваційний принцип. Формуючи інвестиційну стратегію, слід мати 
на увазі, що інвестиційна діяльність є головним механізмом 
впровадження технологічних нововведень, які забезпечують зростання 
конкурентної позиції підприємства на ринку; 

— принцип мінімізації інвестиційного ризику. Практично всі основні 
інвестиційні рішення, які приймаються в процесі формування 
інвестиційної стратегії, в тій чи іншій мірі змінюють рівень 
інвестиційного ризику. У першу чергу, це пов’язано з вибором 
напрямів і форм інвестиційної діяльності, формуванням інвестиційних 
ресурсів, впровадженням нових організаційних структур управління 
інвестиційною діяльністю [2]. 

В умовах розвитку інвестиційної діяльності все більше зростає 
значення облікової політики, під якою розуміється прийнята 
організацією сукупність способів ведення бухгалтерського обліку - 
первинного спостереження, вартісного виміру, поточного угруповання 
і підсумкового узагальнення фактів господарської діяльності [6]. 
Облікова політика організації - внутрішній нормативний документ, що 
дозволяє визначити принципи регулювання діяльності в аспектах, 
пов’язаних як з особливостями виду діяльності на ринку обігу 
специфічного товару – інвестицій, так і в істотних особливостях 
діяльності самого підприємства.  
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2. Обліковий інструментарій. Цей блок включає елементи, які 
можна вважати критеріями формування інформації (або виду обліку) 
для відображення інвестицій в основний капітал. До цих елементів 
відносяться:1) бухгалтерська класифікація елементів основного 
капіталу; 2) оцінка (способи оцінки) основного капіталу, що 
відображається показниками активу балансу; 3) визнання витрат, 
пов’язаних з обслуговуванням основного капіталу: відновленням 
(реконструкцією, модернізацією, капітальним ремонтом) основних 
засобів; 4) робочий план рахунків для відображення елементів 
основного капіталу та його джерел в активі і в пасиві балансу; 5) 
внутрішня звітність про ефективність використання основного 
капіталу, взаємопов’язана із звітом про рух грошових коштів. 

Перераховані елементи – багатогранні і взаємопов’язані між 
собою. Головна їх особливість полягає в тому, що в сукупності вони 
забезпечують організаційну і методичну основу інформації 
аналітичного обліку щодо капіталу. 

3. Оцінка грошових потоків. Цей блок містить інформацію, на базі 
якої формуються обліково-аналітичні показники забезпечення 
інвестицій в основний капітал. Грошовий потік – це сукупність 
розподілених у часі обсягів надходжень і вибуття грошових коштів в 
процесі здійснення господарської діяльності організації. Надходження 
грошових коштів називається позитивним грошовим потоком. 
Вибуття грошових коштів називається негативним грошовим потоком. 
Різниця між позитивним і негативним грошовими потоками по 
кожному виду діяльності або по господарській діяльності підприємства 
в цілому називається чистим грошовим потоком (нетто результатом).  

Оскільки інвестиції в реальні активи тривалі у часі, при 
інвестиційному аналізі важливо відслідковувати динаміку грошових 
надходжень і витрат протягом усього циклу реалізації того чи іншого 
проекту. Цей цикл складається з трьох основних етапів: придбання, 
використання та ліквідація об’єктів інвестування. 

Грошові потоки в період придбання об’єктів – це грошові 
витрати найрізноманітнішого характеру. Капітальні витрати – витрати 
на придбання та установку основних засобів, а також, якщо в тому є 
необхідність, на придбання ліцензій, патентів, що забезпечують 
ефективне використання цих основних засобів. Стартові витрати – 
витрати на навчання майбутнього персоналу, проведення рекламної 
кампанії, юридичне оформлення нової діяльності і т.д. Чистий 
оборотний капітал – витрати на збільшення поточних активів, які 
необхідно забезпечити до початку або на самому початку реалізації 
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інвестиційного проекту, мінус поточні зобов’язання, які утворилися до 
початку або майже на самому початку реалізації цього проекту. 

Вплив інфляції – один з чинників, який завжди повинен 
враховуватися в інвестиційних розрахунках, навіть якщо темпи 
зростання цін невисокі. Інфляція помітно змінює вигідність тих чи 
інших проектів, як орієнтованих на внутрішній ринок, так і тих, що 
роблять ставку на експорт продукції. 

4. Аналітичний інструментарій. Аналіз грошових потоків 
спрямований на формування інформації про достатній обсяг коштів, а 
також для підтримки їх збалансованості в часі. 

До завдань аналізу грошових потоків організації відносяться [7]: 
оцінка оптимальності обсягів грошових потоків підприємства; оцінка 
оптимальності грошових потоків за видами господарської діяльності; 
оцінка складу, структури, напрямів руху грошових коштів; оцінка 
динаміки потоків грошових коштів; виявлення та вимірювання впливу 
різних чинників на формування грошових потоків; виявлення та 
оцінка резервів поліпшення використання грошових коштів; розробка 
пропозицій щодо реалізації резервів підвищення ефективності 
використання грошових коштів. Як показує практика, українські 
підприємства надають перевагу відображенню інформації про рух 
грошових коштів у формі № 3, використовуючи прямий метод. 

Аналіз руху грошових потоків включає п’ять етапів [7]. На 
першому етапі розглядається динаміка обсягу формування позитивного 
грошового потоку підприємства (збільшення грошових коштів) у 
розрізі окремих джерел. Доцільно зіставляти темпи зростання 
позитивного грошового потоку з темпами зростання активів, обсягів 
виручки від продажу, різними показниками прибутку (прибутку від 
продажу, чистого прибутку). Особливу увагу необхідно приділити 
співвідношенню джерел утворення позитивного грошового потоку: 
внутрішніх (виручки від продажу) і зовнішніх (отриманих позик, 
кредитів), виявлення ступеня залежності від зовнішніх джерел. 

Другий етап аналізу полягає у вивченні динаміки обсягу 
негативного грошового потоку підприємства (відтоку грошових 
коштів), а також його структури за напрямами витрат грошових 
коштів. 

На третьому етапі аналізується збалансованість позитивного і 
негативного грошових потоків за загальним обсягом. Аналіз динаміки 
чистого грошового потоку дозволяє оцінити результат діяльності 
організації, так як чистий грошовий потік слугує одним з 
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найважливіших індикаторів збалансованості виробничо-фінансової 
діяльності. 

На четвертому етапі аналізу визначається роль і місце показника 
чистого прибутку у формуванні чистого грошового потоку, 
визначається вплив на нього різних факторів: зміни за аналізований 
період величин залишків виробничих запасів, дебіторської і 
кредиторської заборгованості, сум нарахованої амортизації, утворених 
резервів і т. п. Особливе місце приділяється характеристиці «якості 
чистого грошового потоку», тобто показникам структури джерел його 
формування. Високий рівень якості чистого грошового потоку 
характеризується зростанням питомої ваги чистого прибутку, 
отриманого за рахунок зростання виручки від продажу, зниження 
собівартості. Низька якість має чистий грошовий потік, значна 
частина якого отримана за рахунок зростання цін на реалізовану 
продукцію, обумовленого в більшій мірі інфляційними процесами, 
епізодичними доходами і т. п. 

П'ятий етап - це коефіцієнтний аналіз, у процесі якого 
розраховуються необхідні відносні показники, що характеризують 
ефективність використання грошових коштів в організації. За 
допомогою різних коефіцієнтів проводиться моделювання факторних 
систем з метою виявлення і кількісного вимірювання різноманітних 
резервів зростання ефективності управління грошовими потоками. 

Згідно економічної теорії, в умовах досконалого фінансового 
ринку в якості норми дисконту повинна бути прийнята ставка, рівна 
вартості позики або вартості капіталу. Це означає, що підприємство не 
має стратегії самостійної поведінки і обмежується введенням в свої 
інвестиційні розрахунки колективної переваги теперішнього моменту, 
що визначається зовнішнім середовищем. Деякі підприємства 
застосовують метод розрахунку норми дисконту на основі 
середньозваженої вартості капіталу (WASS). Складність обліку всіх 
факторів, які можуть вплинути на зміну WASS в часі і на тимчасову 
перевагу, викликає труднощі, а формалізовані процедури - сумнів у 
визначенні об’єктивної норми дисконту. Тому часто норма дисконту 
визначається виходячи із суб’єктивних оцінок кваліфікованих 
експертів і керівників. В процесі оцінки ефективності інвестицій 
норма дисконту виступає двояко: з одного боку відіграє безпосередньо 
дисконтуючу роль, тобто призводить майбутні грошові потоки до 
теперішнього часу, з іншого - служить критерієм внутрішньої 
рентабельності, тобто визначає прийнятність проектів. 

Визначення ефективності інвестицій являє собою опис 
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очікуваних економічних результатів від прогнозованих вкладень. Для 
того щоб розрахувати ефективність інвестицій, необхідно знати 
грошові потоки розрахункового періоду. Крім того, необхідно 
зробити розрахунковий прогноз за такими показниками: обсяг 
інвестицій за роками інвестиційного циклу; термін функціонування 
об’єкта інвестицій; вплив інвестицій на витрати в майбутньому періоді. 

Висновки. Господарські процеси, які відбуваються на 
підприємстві, взаємопов’язані та взаємообумовлені, оскільки вони 
уособлюють загальний рух капіталу в процесі його відтворення. 
важливим фактором, що впливає на структуру інвестицій в основний 
капітал, є інвестиційна політика, яка впливає на протікання кругообороту 
капіталу. Від її змісту та процедури реалізації залежить система 
показників, яка може і повинна відображатися у звітності для 
характеристики основного капіталу та інвестицій в основний капітал. 
Обсяг інвестицій визначається виходячи з проектно-кошторисної 
документації і включає вартість будівель і споруд, машин та 
обладнання, а також інші можливі витрати, пов’язані з підготовкою 
об’єкта до експлуатації. Термін функціонування інвестицій залежить 
від морального і фізичного зносу основного капіталу. У багатьох 
випадках моральний знос настає раніше фізичного. Тому термін 
експлуатації об’єкта може бути обмежений моральним зносом. 
Інвестиції є найважливішим фактором зниження експлуатаційних 
витрат. Вплив цього фактора слід розраховувати по роках усього 
періоду експлуатації об’єкта і враховувати при розрахунку прибутку. 
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ОЦІНКА ВХІДНИХ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ 
МУНІЦИПАЛЬНОГО БАНКУ ПРИ СТВОРЕННІ 

МУНІЦИПАЛЬНОГО КЛАСТЕРУ  
(НА ПРИКЛАДІ МІСТА ЛЬВОВА) 

 
КАРПІНЕЦЬ В.Й., ЗДОБУВАЧ ІНСТИТУТУ РЕГІОНАЛЬНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ. ДИРЕКТОР ВІДДІЛЕННЯ 
“ЛЬВІВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ” 

ПАТ “МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК”. 
 

В статті проаналізовано існуючі грошові потоки комунальних підприємств 
міста Львова. Проведено підрахунок доходів, які отримують комерційні банки за 
обслуговування комунальних підприємств. Доводиться доцільність створення 
муніципального банку. Обслуговуючи комунальні підприємства, муніципальний банк 
зможе акумулювати гроші громади, які йдуть в дохід комерційним банкам. 

Existing cash flows of Lviv municipal enterprises are analysed in the article. Calculation 
of incomes which commercial banks receive from municipal enterprises service is being held. 
Expediency of municipal bank will accumulate money of citizens which passes to the income of 
commercial bank. 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Житлово-
комунальне господарство перебуває в незадовільному стані. Одним із 
способів покращення ситуації у галузі є створення муніципального 
кластера. Такий кластер варто створювати у великих містах, де є 
висока концентрація виробників і споживачів комунальних послуг. До 
складу муніципального кластера повинен входити муніципальний 
банк, комунальні підприємства та підприємства інших форм власності, 
що надають соціальні послуги. В сучасних умовах комунальні 
підприємства обслуговуються комерційними банками. На нашу думку, 
комунальні підприємства міста повинні обслуговуватися спеціальним 
муніципальним банком, контроль над яким повинні здійснювати 
органи місцевого самоврядування. Створення такого банку дозволить 
залишити в міському бюджеті кошти, які сплачують комунальні 
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підприємства комерційним банкам за банківське обслуговування. 
Проблема полягає у відсутності досліджень, які б показували скільки 
заробляють комерційні банки на обслуговуванні грошових потоків 
комунальних підприємств та грошових потоків міста в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В науковій 
літературі [2-7] широко досліджуються різні фінансові аспекти 
функціонування бюджетів. З 2009 року місцевим органам 
самоврядування дозволяється розміщувати тимчасово вільні кошти на 
депозитах, надавати позики при надлишках коштів. Крім того, місцеві 
бюджети можуть наповнюватися за рахунок випуску облігацій. 
Зазначені види діяльності носять суто фінансовий характер і є 
традиційними для банків. Отже, постає питання про доцільність 
створення в місті спеціального муніципального банку для виконання 
вказаних функцій. В науковій літературі не досліджуються фінансові 
ефекти від створення в місті такого банку. 

Формулювання цілей статті – дослідити грошові потоки 
комунальних підприємств міста Львова та оцінити доходи, які 
отримують комерційні банки за обслуговування комунальних 
підприємств. Зазначені доходи автоматично стануть вхідними 
грошовими потоками муніципального банку при переведенні 
комунальних підприємств на обслуговування до цього банку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Шаров Ю. та 
Чикаренко І. [1] пропонують наступні принципи місцевого 
самоврядування: 1) принцип забезпечення високої якості публічних 
послуг та захисту прав споживачів; 2) принцип регулярного 
зворотнього зв’язку з громадою з приводу оцінювання якості 
діяльності влади з позицій громадянина – споживача послуг; 3) 
принцип створення реального конкурентного середовища під час 
розподілу муніципальних ресурсів серед агентів, що забезпечують 
функціонування та розвиток громади; 4) принцип кластерного підходу 
до організації територіального співробітництва виробників товарів і 
послуг; 5) принцип відкритості влади й співучасті громадян в 
управлінні; 6) принцип постійного розвитку системи управління 
громадою; 7) принцип постійного розвитку персоналу органів 
муніципального управління. 

Саме ці принципи, на нашу думку, можна повною мірою 
реалізувати, створивши муніципальний кластер, головним елементом 
якого повинен бути муніципальний банк. Важливим завданням такого 
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банку є забезпечення прозорості для громади грошових потоків, 
показаних на рисунку 1. Інформація про наведені грошові потоки 
повинна бути доступною в мережі Інтернет, що посилить 
громадський контроль за коштами міста. 

 

 
 

Рис. 1. Спрощена схема грошових потоків комунальних 
підприємств м. Львова (3,4,5,6 – транзитні платежі, які сплачують 
ЖЕКи виробникам відповідних послуг; 7,8,9,10 – заробітна плата, 

яку виплачують комунальні підприємства своїм працівникам) 
 
З рис. 1 видно, що мешканці оплачують комунальні послуги 

безпосередньо ЖЕКам, при цьому за водопостачання, 
теплопостачання, вивезення сміття та інші послуги мешканці не 
платять на пряму виробникам цих послуг. ЖЕКи виступають 
посередниками, у Львові такими посередниками є 49 комунальних 
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підприємств і 1 ТзОВ ЖЕП “Стимул-Сихів”. Аналіз цих підприємств 
показав, що більшість з них обслуговуються у наступних банках: ПАТ 
“Укрсоцбанк” котрий здійснює свою діяльність на ринку України під 
торговою маркою “UniCredit Bank“, ВАТ Банк “Біг Енергія”, ПАТ 
“Кредобанк”, ПАТ “Мегабанк”, ПАТ “Фольксбанк”, АТ “Ощадбанк”, 
ПАТ “Приватбанк”, ПАТ “Укрсиббанк”, ПАТ “Укрінбанк”. При 
цьому ВАТ Банк “Біг Енергія” проходить процедуру банкрутства. 

Розглянемо кожен грошовий потік більш детально для того, 
щоб порахувати, який дохід отримують комерційні банки від 
обслуговування комунальних підприємств. На рисунку 2 показано 
грошовий потік 1 – касові надходження до ЖЕКів. 

 

 
 

Рис. 2. Грошовий потік – касові надходження до ЖЕКів 
м. Львова у 2009-2012 рр. (грн.) 

 
У 2011 році середньомісячний касовий оборот ЖЕКів становив 

– 12143,470 тис.грн. Приймемо розмір комісії за касове обслуговування 
в розмірі – 0,5%, тоді за місяць з касового обороту банки отримають – 
12143,470*0,5/100 = 60,717тис.грн. 

Середній розмір комісії взято згідно досліджень тарифів на 
послуги з обслуговування вищевказаних комерційних банків на їхніх 
офіційних інтернет сайтах [8-16]. 

На рис. 3 показано грошовий потік 2 – надходження на поточні 
рахунки ЖЕКів. 
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Рис. 3. Грошовий потік – надходження на поточні рахунки 
ЖЕКів м. Львова у 2009-2012 рр. (грн.) 

 
У 2011 році середньомісячний обсяг надходжень на поточні 

рахунки ЖЕКів становив – 45498,500 тис.грн. Приймемо розмір 
комісії за перерахунок коштів в розмірі – 1%, тоді за місяць за 
зарахування коштів на поточні рахунки банки отримають – 
45498,500*1/100 = 454,985 тис.грн. 

На рис. 4 показано грошовий потік 3 – виплати ЖЕКів 
аварійній службі та іншим підприємствам за обслуговування ліфтів. 

 

 
 

Рис. 4. Грошовий потік – виплати ЖЕКів м. Львова аварійній 
службі та іншим підприємствам за обслуговування ліфтів 

у 2009-2012 рр. (грн.) 
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У 2011 році середньомісячний обсяг виплати ЖЕКів аварійній 
службі та за обслуговування ліфтів становив – 1265,757 тис.грн. 
Приймемо розмір комісії за перерахунок коштів в розмірі – 0,1%, тоді 
за місяць за зарахування коштів на поточні рахунки банки отримають 
– 1265,757 *0,1/100 = 1,266 тис.грн. 

На рис. 5 показано грошовий потік 4 – виплати ЖЕКів 
підприємствам, що займаються вивозом та утилізацією твердих 
побутових відходів. 

 
 

Рис.5. Грошовий потік – виплати ЖЕКів м. Львова 
підприємствам, що займаються вивозом та утилізацією ТПВ у 

2009-2012 рр. (грн.) 
 
У 2011 році середньомісячний обсяг виплати ЖЕКів 

підприємствам, що займаються вивозом та утилізацією ТПВ становив 
– 2625,839 тис.грн. Приймемо розмір комісії за перерахунок коштів в 
розмірі – 0,1%, тоді за місяць за зарахування коштів на поточні 
рахунки банки отримають – 2625,839*0,1/100 = 2,626 тис.грн. 

На рис. 6 показано грошовий потік 5 – виплати ЖЕКів за 
теплопостачання. 

 
Рис. 6. Грошовий потік – виплати ЖЕКів м. Львова за 

теплопостачання у 2009-2012 рр. (грн.) 
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У 2011 році середньомісячний обсяг виплати ЖЕКів за 
теплопостачання становив – 23107,166 тис. грн. Приймемо розмір 
комісії за перерахунок коштів в розмірі – 0,1%, тоді за місяць за 
зарахування коштів на поточні рахунки банки отримають – 
23107,166*0,1/100 = 23,107 тис. грн. 

На рис. 7 показано грошовий потік 6 – виплати ЖЕКів за 
водопостачання. 

 

 
 

Рис. 7. Грошовий потік – виплати ЖЕКів м. 
Львова за водопостачання у 2009-2012 рр. (грн.) 

 
У 2011 році середньомісячний обсяг виплати ЖЕКів за 

водопостачання становив – 6171,911 тис. грн. Приймемо розмір комісії 
за перерахунок коштів в розмірі – 0,1%, тоді за місяць за зарахування 
коштів на поточні рахунки банки отримають – 6171,911 *0,1/100 = 
6,172 тис. грн. 

Середньомісячні обсяги заробітної плати у 2011 році  ЛМКП 
“Львівтеплоенерго” становлять – 7149,191тис.грн., ЛМКП 
“Залізничнетеплоенерго” – 1866,825 тис. грн., ЛМКП 
“Львівводоканал” – 3113,250 тис. грн., ЛМКП “Львівелектротранс” – 
3490,000 тис. грн. 

На рис. 8 показано грошовий потік 7 – виплати заробітної 
плати ЖЕКами. 
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Рис. 8. Грошовий потік – виплати зарплати 
ЖЕКами м. Львова у 2009-2012 рр. (грн.) 

 
У 2011 році середньомісячний обсяг виплати заробітної плати 

ЖЕКами становив – 6107,438 тис. грн. Приймемо розмір комісії за 
перерахунок коштів на зарплатні картки працівників ЖЕКів в розмірі 
– 0,7%, тоді за місяць за зарахування на поточні карткові рахунки та в 
подальшому видачу готівки працівникам комунальних підприємств 
банки отримають – (6107,438+7149,191+1866,825 + 
3113,250+3490,000)*0,7/100 = 152,086 тис.грн. 

Крім зазначених комісій, банки беруть зі своїх клієнтів плату за 
виконання платіжних доручень. За місяць ЖЕК в середньому виписує 
100 платіжних доручень на паперовому носії, а такі великі комунальні 
підприємства як ЛМКП “Львівтеплоенерго”, ЛМКП 
“Залізничнетеплоенерго”, ЛМКП “Львівводоканал”, ЛМКП 
“Львівелектротранс” можуть виписувати по 1500 таких платіжних 
доручень в місяць. Якщо прийняти плату, яку беруть банки за 
виконання платіжних доручень, у розмірі 3 гривень, то за місяць банки 
отримають: (50*100+4*1500)*3 = 33,00 тис. грн. 

Доходи, які отримують комерційні банки за обслуговування 
комунальних підприємств міста Львова, наведено у табл.  
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Таблиця 
Доходи комерційних банків від обслуговування 

комунальних підприємств м. Львова 
 

Назва статті 
доходів 

База 
нарахування 

тарифу 
Тариф 

Місячний 
обсяг 

доходів КБ, 
тис. грн. 

Річний 
обсяг 

доходів КБ, 
тис. грн. 

Комісія за касове 
обслуговування 

Касовий оборот 
(12143,470 
тис. грн в 
місяць) 

0,5 % 60,717 728,604 

Комісія за прийом 
готівки від 
фізичних та 
юридичних осіб 
для зарахування на 
поточні рахунки 

Сума платежів 
(45498,500 
тис. грн в 
місяць) 

1 % 454,985 5459,82 

Комісія за 
перерахування 
коштів на поточні 
рахунки 

Сума платежів 
(33170,673 
тис. грн в 
місяць) 

0,1% 33,171 398,052 

Комісія за 
обслуговування 
зарплатних карток 

Сума платежів 
(21726,704 
тис. грн в 
місяць) 

0,7% 152,086 1825,032 

Плата за 
обслуговування 
платіжних 
доручень клієнтів 

Кількість 
платіжних 

доручень (11000 
шт. в місяць) 

3 грн./ 
п.д. 33,000 396,000 

Всього 733,959 8807,508 
 
З табл.  видно, що, обслуговуючи грошові потоки комунальних 

підприємств міста Львова, комерційні банки щороку отримують 
доходів близько 9 мільйонів гривень. Окрім того, банки можуть 
розміщувати частину обігових коштів комунальних підприємств на 
міжбанківському валютному ринку під певний відсоток (депозит 
“овернайт” орієнтовно під 2-15% річних) на короткі терміни, що 
також збільшує їхні доходи. 

Висновки. У статті ми підрахували, що комерційні банки 
щороку на обслуговуванні комунальних підприємств міста Львова 
заробляють близько 9 мільйонів гривень. Цих коштів, на нашу думку, 
достатньо, щоб покрити операційні витрати при створенні і 
функціонуванні муніципального банку. Саме до такого банку повинні 
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перейти на обслуговування всі комунальні підприємства міста. Такий 
крок зробить фінансові потоки комунальних підприємств прозорими. 
У свою чергу це сприятиме покращенню фінансової дисципліни на 
комунальних підприємствах, посилить громадський контроль і 
відповідно довіру до місцевих органів влади. Грошові потоки 
комунальних підприємств є досить стабільними, що дозволяє 
планувати ефективне використання фінансових ресурсів. Значну 
частину грошових потоків можна спрямувати на міжбанківський 
валютний ринок під певні відсотки, що збільшить дохідність 
муніципального банку. Частину коштів такий банк зможе спрямувати 
на кредитування енергозберігаючих проектів у комунальній сфері. 
Цей вид діяльності повинен стати пріоритетом для муніципального 
банку. На нашу думку, саме його створення дозволить залучити 
кредити в галузь. Муніципальний банк повинен стати невід’ємним 
елементом муніципального кластера. 

Подальші дослідження необхідно спрямувати на розроблення 
нормативно-правового забезпечення діяльності муніципального 
кластера. В статуті муніципального банку необхідно прописати всі 
правила взаємодії з комунальними підприємствами в межах 
муніципального кластера. 
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ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
СВІТОВОГО РИНКУ М’ЯСА ПТИЦІ 

 
КИРИЛЮК Д.О., АСПІРАНТ*,  

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ 
 І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 
В статті проаналізовано динаміку розвитку світового ринку м’яса, особливості 

формування ринку м’яса птиці, досліджено тенденції та можливості подальшого 
розвитку ринку м’яса птиці на світовому ринку м’яса. 

It is analyzed the dynamic of world meat market development, features of world poultry 
market formation, examined the tendencies and possibilities of future poultry market development 
on the world meat market. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Птахівництво в 
усьому світі розвивається швидкими темпами і є одним з основних, 
порівняно недорогих джерел надходження білкових продуктів 
харчування для населення. Харчова цінність м'яса птиці 
характеризується кількістю і співвідношенням білків, жирів, вітамінів, 
мінеральних речовин і ступенем їх засвоєння організмом людини; 
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вона зумовлена також енергетичним змістом і смаковими 
властивостями м'яса. Краще засвоюється і володіє хорошими 
смаковими властивостями м'ясо з рівним вмістом білків і жирів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
формування та розвитку світового ринку м’яса загалом та м'яса птиці 
зокрема в різних країнах світу висвітлені в роботах провідних 
вітчизняних вчених, зокрема, О.О. Лук’яненка, В.І. Топіхи, 
О.М. Шпичака, Ф. Ярошенка та ін. Не зменшуючи значення робіт, 
необхідно відзначити, що світовий ринок м’яса, в т.ч. м’яса птиці 
динамічно розвивається і потребує постійного дослідження та аналізу. 

Формулювання цілей статті. Аналіз формування та розвитку 
світового ринку м’яса птиці, а також тенденцій його подальшого 
розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Проаналізувавши 
динаміку світового виробництва м’яса за період 2001-2010 роки, 
можемо відмітити що м’ясо птиці має найбільші темпи щорічного 
приросту порівняно з іншими видами м’яса такими як свинина та 
яловичина. Так за 10 років виробництво м’яса птиці збільшилось на 
30,76%, тоді як свинина і яловичина всього лише на 19,50% та 11,55% 
відповідно (Рис. 1). Зростання виробництва м’яса птиці в світі є 
результатом збільшення попиту даний вид м’яса на світовому ринку. 

 

 
 

Рис. 1. Темпи приросту виробництва м’яса в світі  
за 2001-2010 рр., тис. тон 

Розраховано за даними OECD 
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Аналіз структури споживання м’яса свідчить про те, що м’ясо 
птиці користується найбільшим попитом. Так за відповідний період 
споживання яловичини зросло на 11,91%, свинини на 19,56%, в той 
час як м’ясо птиці показало найбільші темпи приросту порівняно з 
2001 роком – 29,75% (Рис. 2). Це є свідченням того, що кількість м’яса 
птиці в раціоні споживачів збільшується за рахунок зменшення 
споживання інших видів м’яса. Основними причинами такого 
зростання є невисока ціна та харчові властивості у порівнянні з 
іншими видами м’яса. 
 

 
 

Рис. 2. Темпи приросту споживання м’яса в світі  
за 2001-2010 рр., тис. тонн 

Розраховано за даними OECD 
 

Збільшення споживання м’яса птиці забезпечується не лише 
власним виробництвом, але також і експортом та імпортом. За період 
2001-2010 роки торговельний баланс на світовому ринку м’яса птиці 
збільшився більше ніж в 5 разів. Незважаючи на те, що  торговельний 
баланс м’яса птиці на світовому ринку першим почав спад в 2005 році, 
вже в 2010 році він показав найбільший приріст, в той час як свинина 
після різкого спаду в 2006 році так і не вийшла на рівень 2001 року, а 
яловичина показала незначний приріст (Рис. 3). Позитивний  
торговельний баланс показує переважання експорту над імпортом, що 
є свідченням збільшення виробничих потужностей країн-експортерів 
м’яса птиці. 
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Рис. 3. Приріст торговельного балансу м’яса 
 за 2001-2010 рр., тис. тонн 

Розраховано за даними OECD 
 

За прогнозами Організації світового економічного 
співробітництва і розвитку (OECD) та Продовольчої і 
сільськогосподарської організації ООН (FAO) виробництво м’яса 
птиці протягом наступної декади (2010-2019 рр.) буде зростати і в 
цілому зросте на 24% до 2019 року в порівнянні з 2010, в той час як 
виробництво свинини та яловичини збільшиться на 17% та 14% 
відповідно(Рис. 4). Найбільшими виробниками м’яса птиці в наступній 
декаді будуть такі країни як США, Китай, Бразилія, Європейський 
Союз та Індія. 

 

 
Рис. 4. Прогнозований приріст виробництва м’яса в світі 

 на 2010-2019 рр., тис. тонн 
Розраховано за даними OECD 
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Аналіз прогнозу щодо подальшого споживання м’яса в світі 
показує, що м’ясо птиці має найбільший потенціал і до 2019 року його 
споживання зросте на 24% до 116 млн. тон порівняно з 2010 роком і 
буде складати 37% в загальній структурі споживання м’яса (Рис. 5). 
Найбільшими споживачами м’яса птиці протягом 2010-2019 років 
будуть Китай, США, Європейський Союз, Бразилія та Мексика. Таке 
значне споживання пояснюється значною кількістю населення в цих 
країнах та порівняною доступністю м’яса птиці для середнього та 
бідного класів населення. 

 

 
 

Рис. 5. Прогнозований приріст споживання м’яса в світі 
 на 2010-2019 рр., тис. тонн 

Розраховано за даними OECD 
 
Прогнозоване зростання світового торговельного балансу за 

даними Організації світового економічного співробітництва і розвитку 
(OECD) та Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН 
(FAO) демонструє значне позитивне зростання м’яса птиці, що є 
свідченням перевищення експорту над імпортом. Це є показником 
того, що даний вид м’яса користується попитом на ринку м’яса і має 
великий потенціал для розвитку виробництва, а також збільшення 
експортно-імпортних операцій в умовах глобалізації. До 2019 
торговельні баланси свинини та яловичини майже не зміняться, в той 
час як експорт м’яса птиці буде зростати і в загальній структурі 
експортно-імпортних операцій в 2019 році буде складати 63% (Рис. 6). 
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Рис. 6. Прогнозована динаміка структури торговельного балансу 
м’яса на світовому ринку 2010-2019 рр., тис. тонн 

Розраховано за даними OECD 
 
Висновки. Проаналізувавши динаміку розвитку світового рику 

м’яса за 2001-2010 роки, можна сказати, що м’ясо птиці користується 
найбільшим попитом як серед виробників, так і серед споживачів. Це 
пояснюється розвитком технологій виробництва, порівняно низькою 
ціною реалізації, а також розвитком світового ринку в умовах 
глобалізації. В подальшому, ринок м’яса птиці має найбільші 
перспективи для розвитку і за прогнозами Організації світового 
економічного співробітництва і розвитку (OECD) та Продовольчої і 
сільськогосподарської організації ООН (FAO) буде зміцнювати свої 
позиції на світовому ринку м’яса, а співвідношення ціни та якості 
продукції призведе до значного збільшення частки м’яса птиці в 
загальній структурі світового споживання м’яса. 
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ЩОДО ПРОБЛЕМИ ТРАНСКОРДОННОГО 
БАНКРУТСТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ 

 
КОСТАНЕЦЬКА Т.М., АСПІРАНТКА*, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА 

 
Про проблему транснаціонального банкрутства в аграрній сфері. В статті 

розкрито сутність транснаціонального банкрутства, визначені причини його виникнення 
та обґрунтовані шляхи усунення. 

On the problem of transnational bankruptcy in the agricultural sector. In the article are 
disclosed the nature of transnational bankruptcy, identified the causes of this situation and 
justiedfied their solutions. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. В умовах 
розвитку економіки та налагодження ринкових відносин завжди 
існують ситуації  фінансової  стабільності,  злиття капіталів, утворення 
потужних міжнародних компаній та  неспроможності  суб’єктів  
підприємницької діяльності. Для вирішення проблем, пов’язаних з 
неплатоспроможністю суб’єктів господарської діяльності в Україні 
існує інститут банкрутства. Як відомо, такі інститути існують і в 
розвинутих країнах з ринковою економікою, де існують загальні 
норми і правила регулювання й впровадження заходів банкрутства, 
санації та ліквідації підприємств. 

На шляху формування ринку землі в Україні спостерігається той 
факт, що в сільському господарстві з’являються агрохолдинги з 
іноземними інвестиціями. В разі виникнення ситуацій щодо їх 
неспроможності, виникає ситуація транскордонного банкрутства, яку 
сучасний механізм банкрутства України не регулює. В сучасному 
законодавстві є лише декілька нормативно-правових актів щодо 
врегулювання транскордонного банкрутства. Таким чином, 
удосконалення механізму відновлення платоспроможності є 
актуальним науковим завданням, що вимагає ретельного і глибокого 
дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням вивчення 
механізму відновлення платоспроможності та особливостей 
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законодавства про банкрутство в Україні присвячено чимало 
публікацій науковців як економічного, так і юридичного фаху. 
Найбільш ґрунтовні дослідження провели такі  науковці, як 
О.О. Терещенко [1], А.В. Череп [2],  В.А. Соколенко [3], К.В. Багацька 
[4], Т.М. Білоконь [5], В.В. Джунь [6], О.М. Бірюков [7]. 

Формулювання цілей статті. Головною ціллю статті є 
розкриття сутності транскордонного банкрутства, виявлення проблем 
виникнення такої ситуації в аграрній сфері. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відомо, що 
банкрутство є природним явищем в системі світової торгівлі, яке 
будується на прозорих правилах поведінки учасників економічних 
відносин, котрі намагаються розв’язати фінансові проблеми[8]. В 
основі концепції банкрутства лежить просте правило вільного ринку: у 
конкурентному середовищі мають виживати ті підприємства, 
діяльність яких є ефективнішою і товари яких знаходять попит у 
споживачів [9]. В Україні продовжують укріплювати свої позиції такі 
суб’єкти аграрної сфери, як агрохолдинги. Вони характеризуються 
здебільшого своєю масштабністю, крупними вливаннями іноземних 
інвестицій та різноплановою сферою спеціалізації. Навіть такі великі 
агрооб’єднання незастраховані від неплатоспроможності та загрози 
банкрутства. Таким чином виникає ситуація транскордонного 
банкрутства, що є новим, а тому потребує врегулювння. 

Відомо, що Закон України «Про внесення змін до Закону 
України "Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» [10] було введено додатковий розділ щодо 
регулювання транскордонних банкрутств. Законодавчі пропозиції 
здебільшого будуються на положеннях Типового закону 
ЮНСІТРАЛ [11]. 

При дослідженні механізму банкрутства Європейських держав, 
США, Росії та Білорусі стало відомо, що не має єдиного терміну, який 
характеризує транскордонну неспроможність. Тому вона, як категорія, 
яка пов’язана з міжнародними відносинами, може бути 
характеризована таким чином: це неспроможність та банкрутство при 
участі іноземних кредиторів. 

В останні 3 роки в діяльності українських агрохолдингів в 
Україні просліджувалося декілька основних тенденцій: збільшення 
земельного банку, вихід на міжнародний ринок капіталів, злиття та 
поглинання. А в діяльності аграрних компаній середньої ланки набуло 
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широкого масштабу прагнення увійти в структуру агрохолдингів за 
рахунок накопичення землі та залучення міжнародних інвестицій[12].  

За станом на січень 2012 року в України нараховується 30 
агрохолдингів, котрі оброблюють більше 50 тис. га. На початок 2011 
року суспільний земельний банк складає приблизно від 3,5 млн. га до 
4 млн. га, а в 2010 році він нараховував 3 млн. га. У таблиці показані 
агрохолдинги, які володіють більше 100 тис. га орендованих земель та 
їх доля від загальної кількості орендованих сільгоспугідь станом на 
2012 рік. 

На ряду з нібито успішною діяльністю, агрохолдинги, як і 
середні, і малі сільськогосподарські підприємства банкрутують. Нижче 
ми наведемо декілька прикладів, які це підтвердять. 

У вересні 2011 року було офіційно оголошено, що 
ЗАТ «Міжнародна агропромислова корпорація» є банкрутом. Це один 
з перших вертикально інтегрованих агрохолдингів держави.  

Компанія за часів свого розквіту (2004 – 2007 роки) обробляла в 
Черкаській та Київській областях близько 30 тис. га, володіла 
комбікормовим заводом та мала елеватори, вирощувала до 100 тис. т 
зернових в рік. 2007 рік став найбільш успішним роком при 
підрахунках фінансових результатів його діяльності, так дохід рівнявся 
77 млн. гривень, а чистий прибуток – 251 тис. гривень. Однак у 2008 
році компанія стала на шлях неспроможності. При аналізі діяльності 
ліквідатор зробив висновок, що агрохолдинг не зміг вчасно сплатити 
надані банком кредити, що й привело до банкрутства. 

Так у 2009 році проти агрохолдингу була відкрита справа про 
банкрутство, а ініціатором  виступив  агрохолдинг «Райз» (головна 
спеціалізація - виробництво цукру), пред’явлені вимоги склали 
1,33 млн. гривень.  Були  спроби  залучити  інвестиції Druce Corporate 
Holding, для підписання мирової угоди з агрохолдингом «Райз» та для 
відновлення платоспроможності. Але свої претензії також пред’явив до 
господарського суду банк «Київ», сума позову нараховувала 120 млн. 
гривень, що привело для поновлення справи про банкрутства з 
наступною ліквідацією. 

Розглянемо інший приклад неплатоспроможності 
агрохолдингів. У 2011 році один з найбільших виробників цукру в 
Україні аграрний холдинг «Цукровий союз «Укррос» (м. Київ), 
закінчив зі збитком 3,496 млн. гривень. Про це повідомляє 
інформаційна служба холдингу. 
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Таблиця 
Загальні володіння агрохолдингів орендованими 

сільгоспугіддями станом на 1 січня 2012 року* 
 

Характеристики 
Найменування аграрного 

об'єднання земельний 
банк, тис. га 

Доля від загальної 
площі орендних 

с/г угідь, у % 
Укрландфармінг 500 2,88 
Українські аграрні інвестиції 300 1,73 
Миронівський хлібопродукт 280 1,61 
Мрія 240 1,38 
Астарта 230 1,32 
HarvEast 225 1,30 
NCH Capital 220 1,27 
Kernel 215 1,24 
Нафком ТОВ 200 1,15 
Агротон 150 0,86 
Приват-Агрохолдінг 150 0,86 
Valinor 124 124 0,71 
Сінтал  110 0,63 
Агрофірма "Шахтер" ДП 105 0,60 
Лотуре 101 0,58 
Стіоми-Холдинг 100 0,58 
Золотий світанок 100 0,58 

Всього: 3350 19,30 
* Джерело: Власні розрахунки на основі даних ИА "АПК-Информ" [12] та 
Державного комітету статистики України 
 

Про це повідомляє інформаційна служба холдингу. Активи за 
результатами діяльності склали 524,795 млн. гривень, загальна 
дебіторська заборгованість – 76,158 млн. гривень, поточні 
зобов’язання – 5,372 млн. гривень. Як повідомляло агентство, у 2010 
році холдинг закінчив з прибутком 27,021 млн. грн., а чистий 
прибуток склав 166,150 млн. грн., що на 10,9% нижче ніж у 2009 році. 
Аграрний холдинг «Цукровий союз «Укррос» був на шляху 
поглинання іншим крупним агрохолдингом "Кернел груп» (м. Київ), 
який спеціалізується на вирощуванні та обробленні олійних культур. У 
серпні 2011 року ним було завершено придбання 71% акцій холдинга 
«Цукровий союз «Укррос». 

У грудні 2011 року провідна агрокоманія «Landkom International 
PLC» з активами в Україні отримала дві фінансові пропозиції щодо 
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продажу акцій компанії «Jaden Finch» та приєднання до швецької 
агрокомпанії «Alpcot Agro AB», яка також має активи в Україні, і Росії, 
шляхом сумісного обміну акціями. Сприяло таким пропозиціям те, що 
агрокомпанія має кредиторську заборгованість перед компанією ТОВ 
«Амако-Україна» у розмірі 15,7 млн. дол. США. Акціонери компанії 
«Alpcot Agro AB» на зібранні акціонерів вирішили про приєднання 
агрокомпанії «Landkom International PLC» та випустити додатково акції 
для залучення додаткового акціонерного капіталу у розмірі 20 млн. 
доларів США. Залучені кошти будуть направлені на погашення 
заборгованості перед компанією «Амако-Україна», а залишок буде 
використано на забезпечення потреб обігового капіталу для бізнесу та 
сплати витрат на проведення угоди. 

Всі вище наведені приклади показують про наявність проблеми 
транскордонного банкрутства. Одна основна причина, чому велике 
агроб’єднання стає на шлях неплатоспроможні – велика кількість 
основних засобів, які придбалися за рахунок залучених коштів. В часи 
фінансової кризи через курсові коливання бюджети холдингів не 
змогли покрити курсової різниці, що призвело до накопичення 
кредиторської заборгованості. 

Висновки. Будь-які перетворення економічного або 
юридичного характеру погіршують всі сфери економіки держави та 
негативно впливають навіть на великі суб’єкти господарювання, такі як 
агрохолдинги. Для вирішення причин пов’язаних з транскордонним 
банкрутством на наш погляд, треба розробити більш оптимальну 
систему надання кредитів для аграрних підприємств, та ввести зміни до 
законодавчої системи, з ціллю вирішення даних питань в арбітражних 
судах України. 
 

Література. 
1. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: 

[навч. посіб.] / О.О. Терещенко / – К.: КНЕУ - 2000. – 412 с. 
2. Череп А.В., Северина С.В. Удосконалення класичної моделі санації 

підприємств /А.В. Череп, С.В. Северина // Вісник економічної науки 
України. – 2010. - №2 – С. 169-171. 

3. Соколенко В.А. Санационный менеджмент: реалии, проблемы, 
решения /В. А. Соколенко/ – Харьков: Основа, 2001. – 249 с. 

4. Багацька К.В.  Фінансовий  механізм  санації  підприємства:  дис.  на  
здобуття  наук.  ступеня  канд.  екон.  наук  / К. В. Багацька/ — Запоріжжя, 
2005. — 215 с. 

5. Білоконь Т.М. Вдосконалення механізмів санації вітчизняних 
підприємств / Т.М. Білоконь // Вісник Вінницького політехнічного 
інституту. — 2005. — № 6 — С. 79—84. 



 176

6. Джунь В.В. Інститут  неспроможності: світовий досвід розвитку і 
особливості становлення в Україні: монографія / В.В. Джунь/. – вид. 2-ге, 
виправ. і допов. – К.: Юридическая практика, 2006. – 384 с. 

7. Бірюков А.Н. Проблемы банкротств транснациональных 
корпораций и унификация законодательства о несостоятельности 
/А.Н. Бирюков// - Бизнес. – 1998. – № 18(277). 

8. Джунь В.B. Напрями вдосконалення інституту неспроможності 
(банкрутства) в законодавстві України/ В.В. Джунь // Право України. – 
1995. – № 9–10. 

9. Bufford Samuel L. Bankruptcy Law in European Countries Emerging 
from Communism: The Special Legal and Eсonomic Challenges / L. Samuel 
Bufford// American Bankruрtcy Law Journal.– 1996. – Vol. 70. – Р. 459–483. 

10. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» № 
4212-VІ від 22.12.2011р // Голос України – 2012. - №8-9. 

11. Бірюков О.М. ЮНСІТРАЛ і транскордонні банкрутства / 
О.М. Бірюков // Підприємництво, господарство і право. –№ 2(134). – 
2007. – С. 53. 

12. Коняхина Н. И. Агрохолдинги Украины: тенденции сегодняшнего 
дня / Н. И. Коняхина// ИА "АПК-Информ" [Электронный  ресурс] –  2011. 
– Режим доступа: http://www.apk-inform.com 
 
 
УДК 334.734:63 
 

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ  

 
КРУТЬКО М.А., АСПІРАНТ*, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П. ВАСИЛЕНКА 

 
В статті висвітлено питання щодо правового забезпечення функціонування і 

розвитку обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів. Зроблено висновки, про 
необхідність державної підтримки обслуговуючих кооперативів та удосконалення правової 
бази їх функціонування 

In the article a question is reflected in relation to the legal providing of functioning and 
development of attendant agricultural cooperative stores. Conclusions are done, about the necessity 
of state support of attendant cooperative stores and improvement of legal base of their functioning 
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Постановка проблеми. Одним із найгостріших питань, що 
нині стоять перед усіма формами кооперативів, є необхідність 
поліпшення законодавчої бази, що регулює їхні відносини, які 
склалися  в процесі господарської діяльності. Тому слід звернути увагу 
на цю форму господарювання на селі, діяльність якої базується на 
методичних засадах Закону України «Про сільськогосподарську 
кооперацію» від 17 липня 1997р. [1] та «Про кооперацію» від 10 липня 
2003р. [2].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літературних 
джерел, в яких розглядаються питання функціонування і розвитку 
кооперативів показав, що дана проблема завжди привертала увагу 
вчених таких як Р. Оуен, Дж. Расел, Ш. Фур'є, А.К. Сен-Сімон, 
П. Прудон, Є. Пуасон, Б. Лавернь, Є. Якоб, Ф. Райфайзен. Серед 
вітчизняних вчених чзначне місце посідають М.І. Туган-Баранівський, 
О.В. Чаянов, К.А. Пажитнов. В наш час цьому питанню присвячені 
наукові праці сучасних вчених-економістів, серед яких: В.Я. Амбросов, 
В.В. Гончаренко, В.Ф. Горбонос, О.Д. Гудзинський, В.В. Зіновчук, 
І.І. Лукінов, П.М. Макаренко, М.Й. Малік, Т.Г. Маренич, В.І. Месель-
Веселяк, Т. Саблук, та ін. Однак цілий ряд питань, пов'язаних з 
функціонуванням кооперативів та правовим забезпеченням 
становлення кооперації залишається невирішеним. Так на думку 
В.Я. Амбросова - сучасна економічна наука ще не з'ясувала до кінця 
глибини сутності кооперації. Немає і загальновизнаних методичних 
підходів ні до оцінки ефективності функціонування кооперативних 
формувань, ні до складу і побудови економічних відносин всередині 
кооперативів. Дослідження створення кооперативів носять хаотичний 
характер. Досить мало досліджені питання соціального значення 
кооперативів. Тобто, не зважаючи на всебічний теоретичний набуток 
в Україні, питання практичного впровадження застосування 
принципів кооперації в аграрній сфері залишилося недостатнім. Має 
місце неоднорідне відношення до виробничих структур створених на 
принципах кооперації, обслуговуючих у агротехнічній, 
постачальницькій, збутовій, фінансово-кредитній, побутовій 
діяльності [3, с.473].  

Формулювання цілей статті. Аналіз стану правового 
забезпечення функціонування обслуговуючих сільськогосподарських 
кооперативів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно зі ст. 2 
Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» за цілями, 
завданнями й характером діяльності сільськогосподарські кооперативи 
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поділяються на виробничі й обслуговуючі. Закон визначає поняття 
«сільськогосподарський обслуговуючий кооператив» як підприємство, 
що створюється для надання послуг переважно членам кооперативу та 
іншим особам з метою провадження ними сільськогосподарської 
діяльності. Залежно від виду діяльності, ці кооперативи поділяються на 
переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі, сервісні та ін. 

Основним обов’язком сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів є надання комплексу послуг, пов’язаних з виробництвом, 
переробкою, збутом продукції рослинництва, тваринництва, 
лісництва, й рибальства, тобто через це підприємство аграрні 
товаровиробники можуть отримувати надійний і досить дешевий 
доступ до засобів виробництва (сільськогосподарської техніки та 
обладнання до неї тощо). 

Повністю згідні з В. Федоровичем, що саме кооператив 
покликаний обслуговувати діяльність членів сільськогосподарських 
кооперативів, може забезпечити їм реальний доступ до фінансових і 
матеріальних засобів. Кооператив може й повинен стати єдиною 
ланкою між приватним товаровиробником і ринком, надаючи йому 
послуги у сфері збуту продукції, матеріально-технічного забезпечення, 
агрономічного та іншого обслуговування [4, с.3]. 

Відмінність сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 
від інших підприємств полягає в тому, що вони, здійснюючи 
обслуговування членів кооперативу, не ставлять за мету отримання 
прибутку (ст.2 закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» 
з доповненнями від 2 листопада 2000р.).  

Діяльність сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу 
не пов’язана з сільськогосподарським виробництво, а його мета є 
надання послуг членам кооперативу, кожен з яких – це 
сільськогосподарський товаровиробник, який працює у своєму 
господарстві й отримує від цього підприємства послуги. Поряд з цим 
вони мають право надавати послуги іншим особам в обсягах, що не 
перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу. 

З вище зазначеного видно, що сільськогосподарські 
кооперативи – це неприбуткові організації, які створюються 
сільськогосподарськими виробниками й управляються ними на 
демократичних засадах, забезпечують своїх членів послугами, 
необхідними їм для ведення своїх власних господарств. 

Однак відповідно до листа Державної податкової адміністрації 
України від 12.03.2004р., сільськогосподарські обслуговуючі 
кооперативи не можуть бути включені до Реєстру неприбуткових 
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організацій, оскільки при створенні обслуговуючого кооперативу 
обов’язково має формуватися пайовий фонд, який за своєю сутністю є 
аналогом статутного фонду комерційного підприємства, та у випадку 
ліквідації майно кооперативу розподіляється між співвласниками 
відповідно від вартості їх паю, а не передається до неприбуткових 
організацій відповідного виду чи бюджету, як це передбачено для 
громадських організацій. Таким чином, ніяких податкових пільг для 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів законодавством 
не передбачено, незалежно від того, чи надав такий кооператив  
послуги тільки членам кооперативу або іншим особам. 

Держава не може залишатись осторонь розвитку кооперації і 
всіляко має сприяти цьому процесу. Постановою Кабінету Міністрів 
України від 3 грудня 2009 р. № 1858 було затверджено Державну 
цільову економічну програму підтримки розвитку 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 
року [5], в якій на 2012 рік спрогнозовано обсяг фінансування за 
рахунок державного бюджету – 1300,9 млн. грн., а на інші джерела 
припадає сума в розмірі 141,5 млн. грн., усього відповідно – 
1445,4 млн. грн. Вона спрямована на розроблення системного підходу 
до розбудови кооперативного руху в сільській місцевості, визначення 
напрямків і пріоритетів його державної підтримки. 

У 2011 році на державну підтримку сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів парламентом виділено 5 млн. грн [6]. 
Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України порядок 
використання цих коштів встановлює Кабінет Міністрів України. З 
метою реалізації вищезазначених положень законодавства урядовою 
постановою від 09.03.2011року №272 затверджено Порядок 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 
Бюджетні кошти спрямовуються на конкурсних засадах на фінансову 
підтримку таких кооперативів, членами яких є виключно особисті 
селянські, фермерські господарства та фізичні особи – 
сільськогосподарські товаровиробники, для придбання 
сільськогосподарської техніки. Фінансова підтримка надається 
кооперативу в розмірі 90% вартості техніки за умови попередньої 
оплати кооперативом постачальнику техніки 10% її вартості. 

Серед заходів державної підтримки розвитку кооперації, на нашу 
думку, можна назвати декілька першочергових: 

— внести зміни до Господарського кодексу України про визнання 
правового статусу сільськогосподарської обслуговуючої кооперації; 
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— необхідно створити систему накопичення, узагальнення 
статистичної інформації про обсяги діяльності та спеціалізацію 
обслуговуючих кооперативі, їх товарообіг та фінансові результати 
господарської діяльності; 

— посилити роль кооперативного розвитку як напрямок в 
державній політиці; 

— покращити загальноекономічну ситуацію для 
сільськогосподарських виробників, включно з обслуговуючими 
кооперативами; 

— сприяти психологічній підготовці сільських жителів до 
кооперування; 

- інтенсивно формувати ринкову інфраструктуру для малих 
товаровиробників, в тому числі і обслуговуючих кооперативів; 

— сформувати систему підготовки кадрів для обслуговуючих 
кооперативі; 

— досягати комплексності в формуванні кооперативного руху 
організацій; 

— удосконалювати управління кооперативними процесами в 
умовах інтеграції; 

— надавати фінансову підтримку кооперативам, що створюються 
та їх учасникам; 

— створити службу контролю використання фінансових ресурсів, 
наданих державою в межах цільових концепцій, програм, планів 
розвитку кооперативного руху в Україні. 

Висновки. 
Подальший розвиток та ефективне функціонування 

обслуговуючих кооперативів потребує посилення їх інстуціонального 
забезпечення, та відповідної державної підтримки. 
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СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ У ФОРМУВАННІ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ВИРОБНИЦТВА ГРЕЧКИ  

 
КУЧЕР А.В., ВИКЛАДАЧ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ  
УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В. В. ДОКУЧАЄВА 

 
У статті розкрито результати досліджень впливу спеціалізації на 

формування економічної ефективності виробництва гречки в агропідприємствах. 
The results of researches of the influence of specialization on the formation of the 

economic efficiency of production of buckwheat in agricultural enterprises have been given 
in the article. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Одним із 
напрямів подальшої інтенсифікації виробництва гречки на 
інноваційній основі є формування раціональних параметрів 
спеціалізації аграрних підприємств на цьому виді агробізнесової 
діяльності. Спеціалізація та концентрація виробництва разом із 
іншими чинниками інтенсифікації мають забезпечити підвищення 
прибутковості виробництва гречки та конкурентоспроможності 
агропідприємств на цьому сегменті зернового ринку. Зважаючи на 
наявність помітної суперечності між бажаним і досягнутим рівнем 
розвитку та ефективності виробництва гречки, можна стверджувати, 
що розв’язання цієї проблеми є актуальним та своєчасним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що 
спеціалізація є однією з форм науково обґрунтованого поділу праці 
між територіальними й виробничими одиницями, їх галузями, а також 
усередині них з метою підвищення конкурентоспроможності 
продукції та прибутковості виробництва [1, с. 12]. Одним із 
найпоширеніших показників рівня спеціалізації є структура товарної 
продукції, яка свідчить про рівень розвитку окремих галузей. 
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П. К. Канінський пропонує визначати рівень спеціалізації за 
структурою товарної продукції в порівнянних цінах, а не за цінами 
реалізації, оскільки нестабільність і коливання останніх штучно завищує 
або занижує частку одних і тих же видів продукції в загальній сумі 
грошових надходжень [2, с. 6]. Для комплексної оцінки стану 
спеціалізації з урахуванням часових змін пропонується використовувати 
графік Лоренца [3, с. 3]. Проблеми формування ринку круп’яних 
культур в Україні та інтенсифікації й концентрації виробництва гречки 
знайшли відображення в публікаціях В. І. Бойка, А. І. Камінської, 
О. А. Козак, А. В. Кучера [4-7]. Водночас у сучасних наукових працях 
проблема спеціалізації виробництва гречки не знайшла належного 
обґрунтування, що диктує необхідність поглибленого опрацювання 
цього питання. 

Формулювання цілей статті. Мета публікації – розкрити 
особливості впливу спеціалізації на формування ефективності 
виробництва гречки в аграрних підприємствах.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Результати 
дослідження свідчать, що протягом останніх років складається 
ситуація, за якої через різновигідність зернових культур 
зерновиробництво набуває ознак монопродуктового напряму 
спеціалізації, тобто більш урожайні, а звідси й більш прибуткові 
культури з позицій формування маси прибутку на гектар, витісняють із 
посівних площ ті, які є менш урожайними. До числа таких культур 
відноситься й гречка, яка через відносно нижчу врожайність часто не 
може забезпечити формування маси прибутку на гектар, достатньої 
для мотивації підприємств до виробництва цього виду продукції. Тому 
при дослідженні проблеми спеціалізації агропідприємств на 
виробництві гречки слід виходити з того, що одним із напрямів 
удосконалення та підвищення економічної ефективності спеціалізації 
в зерновиробництві має бути встановлення раціонального 
співвідношення між окремими видами зернових культур задля 
мінімізації підприємницьких ризиків.   

Через те, що нині в переважній більшості аграрних підприємств 
гречка займає далеко не домінуючі позиції в структурі товарної 
продукції, то для визначення рівня спеціалізації пропонуємо 
використовувати показник питомої ваги виручки від реалізації гречки в 
структурі грошових надходжень по зерновій галузі. Оскільки, по-
перше, не завжди вироблена на підприємстві гречка набуває товарної 
форми та, по-друге, дискусійним є те, чи вказаний показник є 
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факторним або результативним і чи можна тоді ним управляти, то 
поряд із цим слід розраховувати показник питомої ваги зібраної площі 
гречки в структурі площі зернових культур. Вважаємо, що такий підхід 
є найбільш прийнятним для системного аналізу впливу рівня 
спеціалізації на економічну ефективність виробництва гречки. 
Спираючись на викладений теоретичний базис, нами виконано 
емпіричне дослідження специфіки формування економічної 
ефективності виробництва гречки в підприємствах з різним рівнем 
спеціалізації. На першому етапі здійснено групування підприємств за 
часткою виручки від реалізації гречки в загальній виручці від реалізації 
зерна (табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Вплив рівня спеціалізації на економічну ефективність 
виробництва гречки в агропідприємствах України, 2010 р. 
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І до 2 294 0,5 44 266 6,0 1568 261,33 238,46 353,19 48,1 371 
ІІ 2,1-4 182 2,9 70 396 5,7 1581 277,37 277,44 364,04 31,2 405 
ІІІ 4,1-6 166 4,9 56 345 6,2 1622 261,61 295,31 415,04 40,5 703 
ІV 6,1-8 111 7,0 68 459 6,8 1561 229,56 246,06 353,96 43,9 771 
V 8,1-10 108 9,0 91 565 6,2 1606 259,03 268,75 379,46 41,2 848 
VI 10,1-15 166 12,3 87 735 8,4 1668 198,57 224,64 420,57 87,2 1706 
VII 15,1-20 95 17,1 114 1092 9,6 1885 196,35 221,85 435,00 96,1 2000 
VIII 20,1-30 141 23,9 143 1128 7,9 1445 182,91 210,38 428,53 103,

7 1844 
ІХ 30,1-40 79 34,5 139 1082 7,8 1678 215,13 224,20 411,22 83,4 1703 
ХІ понад 40 89 56,6 144 999 6,9 1551 224,78 251,38 437,49 74,0 1311 

У середньому 143
1 6,0 85 614 7,2 1604 222,78 238,05 409,42 72,0 1232 

 
Як і очікувалося, підвищення питомої ваги виручки від реалізації 

гречки в структурі товарної продукції зерновиробництва органічно 
пов’язано зі зростанням рівня концентрації виробництва та 
урожайності гречки, а також прибутковості її виробництва, але при 
цьому виявлено цікавий факт: вказане зростання відбувалося лише до 
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певної межі, причому ця межа була різною. Так, рівень концентрації 
виробництва гречки найвищим виявився в групі підприємств із 
часткою гречки у виручці від реалізації зерна в межах 20-30 %, а 
найвищої урожайності (9,6 ц/га) було досягнуто в підприємствах з 
часткою виручки 15-20 %. У цій же групі підприємств сформувалася 
найбільша маса прибутку на 1 га – 2000 грн., хоча найвищий рівень 
рентабельності й найнижча виробнича та повна собівартість гречки 
мали місце в підприємствах з часткою виручки від її реалізації в межах 
20-30 %. Отже, є підстави зробити припущення про наявність 
оптимального рівня спеціалізації, який можна визначити, 
використовуючи параболічну функцію (рис. 1). 
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Рис. 1. Залежність прибутковості виробництва гречки 
від  її питомої ваги у виручці від реалізації зерна 

в агропідприємствах України, 2010 р. (згруповані дані) 
 
Дослідження наведеної на графіку функції на екстремум дало 

змогу визначити оптимальний рівень спеціалізації за часткою виручки 
від реалізації гречки в структурі грошових надходжень від зернової 
галузі, який становить 33,7 %. Аналогічно було визначено оптимальні 
рівні спеціалізації підприємств на виробництві гречки за іншими 
критеріями як за даними всієї сукупності, так і за середньогруповими 
показниками (табл. 2). На підставі аналізу цих даних можна дійти 
висновку, що раціональні межі питомої ваги виручки від реалізації 
гречки в структурі товарної продукції галузі зерновиробництва 
знаходяться в діапазоні 30-45 %. Саме за таких параметрів досягалися 
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найвищі рівні прибутковості виробництва гречки та формувалися 
конкурентні переваги за собівартістю. При встановленні раціональної 
спеціалізації гречкосіючих підприємств важливе значення, особливо в 
практичній площині, має формування оптимальних параметрів 
структури посівних площ, які в подальшому значною мірою 
визначають склад і структуру товарної продукції зернової галузі. 
Групування агропідприємств за питомою вагою зібраної площі гречки 
в загальній площі збирання зернових культур (табл. 3) засвідчило те, 
що зі зростанням рівня групувальної ознаки закономірно 
підвищувалися частка гречки у виручці від реалізації зерна та рівень 
концентрації її виробництва. 
 

Таблиця 2 
Раціональні рівні спеціалізації агропідприємств України на 

виробництві гречки за її питомою вагою у виручці 
 від реалізації зерна, 2010 р. 
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По-іншому формувалася динаміка врожайності гречки, яка 
найвищою (8,2 ц/га) була в групі підприємств з питомою вагою 
гречки в структурі площі зернових у межах 2-6 %, після чого вона мала 
чітку тенденцію до зниження. Тобто, не зважаючи на підвищення 
рівня спеціалізації та концентрації виробництва гречки, в динаміці 
урожайності такої тенденції не простежувалося. Це пов’язано з тим, 
що в основі формування урожайності лежить рівень витрат на гектар, 
який синхронно змінювався із динамікою урожайності, але темпи 
зниження витрат були дещо вищими за темпи зменшення 
урожайності, в результаті чого виробнича собівартість у шостій групі 
була нижчою, ніж у першій. Водночас повна собівартість 1 ц гречки в 
останній групі була навіть вищою за її рівень у першій групі 
підприємств, де вона, до речі, виявилася нижчою за виробничу 
собівартість, що пояснюється реалізацією врожаю гречки 
попереднього року, бо рівень товарності тут становив 130,3 %. На 
відміну від рівня товарності, ціна реалізації 1 ц гречки мала досить 
чітку тенденцію до підвищення, за винятком однієї групи. При 
загальній тенденції до зростання прибутковості виробництва гречки в 
міру насичення її посівами групи зернових культур найвища 
прибутковість була досягнута в п’ятій групі підприємств, де частка 
гречки в площі зернових становила 12,1 %. 
 

Таблиця 3 
Групування агропідприємств України за питомою вагою 
зібраної площі гречки в структурі площі зернових, 2010 р. 

 

Групи підприємств за питомою 
вагою зібраної площі гречки в 
структурі площі зернових, % 

І ІІ ІІІ ІV V VІ 
Показники 

до 2 2,1-4 4,1-6 6,1-10 10,1-
15 

понад 
15 У
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Кількість підприємств у 
групі 238 275 213 264 197 244 1431 

Частка зібраної площі 
гречки в структурі площі 
зернових, % 

0,7 3,0 5,0 7,8 12,1 23,5 5,9 

Частка гречки у виручці від 
реалізації зерна, % 0,7 3,9 5,8 10,2 15,6 24,6 6,0 
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продовження табл. 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Зібрана площа на одне 
підприємство, га 22 42 64 80 133 179 85 

Вироблено гречки на одне 
підприємство, ц 177 345 526 602 950 1162 614 

Урожайність, ц/га 8,0 8,2 8,2 7,5 7,1 6,5 7,2 
Витрати на один гектар, грн 1891 1858 1768 1603 1600 1453 1604 
Виробнича собівартість, 
грн./ц 236,38 226,59 215,61 213,73 225,35 223,54 222,78 

Повна собівартість, грн./ц 220,09 243,42 235,57 247,80 228,94 241,98 238,05 
Ціна реалізації, грн./ц 334,41 404,04 382,10 402,48 424,23 432,35 409,42 
Рівень товарності, % 130,3 101,7 95,9 102,7 107,8 88,0 99,4 
Рівень рентабельності, % 51,9 66,0 62,2 62,4 85,3 78,7 72,0 
Маса прибутку на гектар, 
грн. 1183 1336 1153 1193 1507 1089 1232 

 
За результатами регресійного моделювання залежності 

результативних показників з’ясовано, що раціональні рівні 
спеціалізації агропідприємств на виробництві гречки за питомою 
вагою її зібраної площі в структурі площі зернових знаходяться в 
межах 11-18 %. Подальше збільшення питомої ваги гречки в структурі 
посівів зернових культур призводитиме до зниження економічної 
ефективності виробництва гречки в підприємствах. 

Висновки. Встановлено, що спеціалізація позитивно впливає 
на формування прибутковості виробництва гречки, але лише до 
певного рівня, який за різними критеріями оптимальності коливається 
в діапазоні 30-45 % питомої ваги виручки від реалізації гречки в 
структурі товарної продукції галузі зерновиробництва та 11-18 % за 
часткою її зібраної площі в структурі площі зернових. Безумовно, 
поглиблення спеціалізації само по собі не призводить до 
автоматичного підвищення економічної ефективності, а лише 
створює підґрунтя для зосередження ресурсів на виробництві гречки. 
Вирішення проблеми підвищення економічної ефективності 
виробництва гречки потребує концентрації зусиль не лише на 
спеціалізації, а на реалізації комплексного підходу до приведення в дію 
всіх факторів інтенсифікації виробництва з метою забезпечення 
синергічного ефекту.  
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ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ 
СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
ЛАЙКО О.О., АСПІРАНТ*, 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ 
 ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 
В статті досліджені напрямки застосування стратегій на 

сільськогосподарських підприємствах. Розглянуті стратегії, які забезпечать 
успішний розвиток суб’єктів господарювання в залежності від їх ринкових позиції.  

The ways of application of strategies on agricultural enterprises are expanded in 
the article. Strategies that ensure the successful  development  of enterprises are considered.  
 
                                                
* Науковий керівник –  Єрмаков О.Ю., д.е.н., професор 
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Постановка проблеми. В умовах глобалізації ринку та 
нестабільного зовнішнього середовища у сільськогосподарських 
підприємств виникає необхідність застосування ефективного 
механізму стратегічного планування діяльності для забезпечення 
конкурентоспроможності власної продукції. Динамічний розвиток 
сучасного ринку та стрімкий впливу науково-технічного прогресу, 
посилюють необхідність стратегічного планування розвитку 
діяльності аграрних підприємств.  

Міжнародна конкуренція, поширення іноземних товарів на 
українському ринку, зниження конкурентоспроможності продукції 
вітчизняного виробництва, зумовлюють розгляд стратегічного 
планування, як першочергової управлінської проблеми, вирішення 
якої забезпечить виживання сільськогосподарських підприємств в 
економічному середовищі. Розроблення стратегій діяльності - один із 
способів забезпечити виживання і ефективне функціонування 
підприємствам аграрного сектору  в агресивному конкурентному 
середовищі. Для уникнення спаду діяльності та для сприяння її росту, 
необхідно розробити систему стратегічного управління, яка 
базуватиметься на розробці стратегій, які будь спрямовані на 
досягнення поставлених цілей. Під час переходу до нових етапів 
ринкових реформ, на всіх рівнях управління підвищується увага 
вмінню приймати оптимальні рішення, які будуть здійснювати вплив 
на майбутнє і співвставляти поточну діяльність з стратегічними 
цілями. Постановка цілей, розробка оптимального набору стратегій 
довгострокового розвитку є основним завданням стратегічного 
планування. Функціональні можливості стратегічного планування 
дають змогу забезпечити зв’язок діяльності підприємства із 
перспективним його розвитком. За сучасних умов господарювання, 
посилюється роль стратегічного планування, оскільки дає можливість 
моніторингу поточної ситуації, що є основою для планування 
майбутнього розвитку підприємства. 

Актуальність теми статі визначається тим, що незважаючи на 
трансформацію підходів, принципів та завдань планування в умовах 
ринку, незмінним залишається розуміння керівництва в необхідності 
розробки стратегій сільськогосподарського підприємства на всіх 
етапах його розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню питання 
розробки стратегій на підприємстві приділяли значну увагу вчені-
економісти М.М Алексєєва, О.А Богомолов, З. Борисенко, 
А. Воронкова, Л.П Владимирова, В.А Горемкін, Л.А. Євчук, 
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Б. Кваснюка, С. Киреєва, І. Крючкової, О Кузьміна, В. Павлової, 
І. Піддубного, З. Шершньової, О. Шнипака. Деякі аспекти даного 
питання висвітлено у наукових працях зарубіжних вчених-економістів 
Р. Антоні, І. Ансоффа, А. Бранденбургера, Ф. Вірсеми, Я. Гордона, 
П. Друкера, У. Кінг, Д. Кліланд, М. Колесо, Ф. Котлера, Г. Мінцбера, 
Дж. Мура, Б. Нейлбаффа,  М. Портера, В. Рамасвамі. 

Дослідженнями стратегічного планування в сільському 
господарстві займалися В.М. Нелеп, О.М. Онищенко, Б.Й. Пасхавер, 
П.Т. Саблук, О.М. Шпичак. 

Кожен науковець вніс свій вклад у формування поняття 
стратегічного планування, але різноманітність підходів, щодо 
формування стратегій викликала необхідність в обґрунтованому 
аналізі існуючих підходів та їх детальної систематизації. Низька 
конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств та 
необхідність у забезпеченості стійкості суб’єктів аграрного сектору 
зумовила написання статті.  

Формулювання цілей статті. Дослідити теоретичні аспекти та 
підходи розробки стратегій та обґрунтувати підходи до розроблення 
стратегій сільськогосподарських підприємств.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Для забезпечення 
конкурентоспроможності вітчизняних сільськогосподарських 
підприємств та досягнення ефективного його функціонування 
необхідно застосовувати підходи стратегічного планування. 
Різноманітність трактування стратегічного планування, призводить до 
відсутності єдиного та однозначного тлумачення даного поняття. 
Дослідивши змістовність поняття робимо висновок, що стратегічне 
планування – це набір дій і рішень керівництва підприємства, які 
спрямовані на розробку специфічних стратегічних планів , які 
спрямовані на досягнення поставлених цілей та місії підприємства. 
Стратегічне планування базується на основі взаємозв’язку зовнішніх та 
внутрішніх економічних процесів. Перш за все стратегія підприємства 
ідентифікує головні напрямки розвитку та встановлює основні цілі, які 
направлені на загальну стратегію розвитку в цілому, шляхом 
координації усіх підрозділів. 

В основу розробки стратегій покладено програму розвитку 
економічної системи, картину майбутнього, управлінські рішення, 
використання ресурсів. Головною основою для побудови стратегії є 
розробка методів посилення конкурентних переваг, з метою швидкої 
адаптації до зовнішнього середовища. В сучасних умовах стратегії 
вітчизняних сільськогосподарських підприємств повинні базуватися на 
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інвестиційно-інноваційних рішеннях та розроблятися на основі 
нововведень. Власне інвестиційні рішення є логічним підґрунтям для 
прийняття стратегічних рішень. Складання стратегічних планів 
базуються на детальному прогнозі майбутнього стану, аналізі загроз та 
переваг на зовнішньому середовищі підприємства, глибокому 
дослідженні сучасних.  

Метою кожного суб’єкта аграрного сектору, що функціонує у 
ринкових умовах – це забезпечення виживання та розвитку 
підприємства. Для досягнення даної мети, сільськогосподарське 
підприємство потребує створення конкурентних переваг та їх 
реалізації, що можливе лише при розробці ефективних стратегій 
розвитку. Отже, одним з ключових етапів стратегічного планування є 
розробка та реалізація стратегій. Варто, зауважити, що підприємству 
необхідно ув’язати загальну стратегію в цілому та розробити єдиний 
план розвитку, якому будуть слідувати усі логічні підрозділи 
господарської одиниці. Кожне аграрне підприємство здійснює 
власний стратегічний вибір, враховуючи свої можливості, загрози, 
слабкі та сильні сторони. Таким чином не можливо розробити 
загальну стратегій для всіх господарств на ринку.  

Місією сільськогосподарських підприємств є забезпечення 
продовольчої потреби країни якісною сільськогосподарською 
продукцією по конкурентоздатній ціні та отримати прибуток, який 
забезпечить підприємству розширене відтворення. Слабкий та 
нестабільний фінансовий стан більшості аграрних підприємств 
робить досягнення даної мети можливим у довгостроковій перспективі 
або взагалі неможливим. 

Коли обирається конкурентна стратегія, керівництво повинне 
чітко усвідомлювати, до якого типу відноситься сільськогосподарське 
підприємство, оскільки стратегії зростання для малих, середніх та 
великих суб’єктів відрізняються. 

Малі підприємства мають таку перевагу, як гнучкість, що дає їм 
змогу зазвичай оперативно перебудовувати свою діяльність, тому вони 
мають ринкові перспективи. До основних видів стратегій малого 
суб’єкта відносять стратегію копіювання, стратегію оптимального 
розміру, стратегію участі в продукті великого підприємства, стратегію 
використання переваг великого підприємства. Спрямованість цих 
стратегій – зведення до мінімуму гостроти конкуренції з великими 
підприємствами та якнайкраще використання їх гнучкості. 

Середні підприємства для забезпечення життєдіяльності мають 
дотримуватися спеціалізації на ринковій ніші. Середні суб’єкти можуть 
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вибрати один із чотирьох видів стратегії зростання залежно від темпів 
їх зростання та темпів зростання ринкової ніші, в якій функціонують 
підприємства: стратегія збереження, стратегія пошуку загарбника, 
стратегія лідерства у ніші, стратегія виходу за межі ніші. Ринкова ніша 
для середніх підприємств – це засіб конкурентної боротьби з 
великими підприємствами. 

Стратегії для великих підприємств слід вибирати на основі 
аналізу ключових чинників, що характеризують їхній стан з 
урахуванням результатів аналізу портфеля різних видів бізнесу, а також 
характеру і сутності реалізованих стратегій [10].  

Досліджуючи еволюцію поняття «стратегія», робимо висновки, 
що в науковій літературі відсутнє його узагальнене визначення. 

В економічному словнику: економічна стратегія – це 
«довготерміновий курс економічної політики, який передбачає 
вирішення великомасштабних економічних і соціальних завдань» [8]. 

Термін стратегія в теорії менеджменту трактується як модель дій, 
набір правил і прийомів, за допомогою яких досягають 
довгострокових цілей розвитку організації [10]. 

А. Чанднер надає наступне тлумачення поняттю стратегія: 
«визначення базових довготермінових цілей та орієнтирів 
підприємства, вибір основних дій та забезпечення необхідних для 
досягнення таких цілей ресурсів». Основним процесом у виборі та 
розробці стратегії він визначав раціональне планування [2] 

Пропонуємо трактувати поняття «стратегія», як набір заходів по 
визначенню місії, завдань та способів їх досягнення, ураховуючи 
можливості господарського суб’єкту.  

У науковій літературі виокремлюють три основних види 
стратегій розвитку підприємства, кожний з яких повністю 
обґрунтований специфікою виробництва:  

1) стратегія зростання (розвитку) відображає намір підприємства 
збільшувати обсяги продажу, прибутку, капіталовкладень;  

2) стратегія стабілізації (сталості) характеризує прагнення 
підприємства зберегти досягнуті обсяги виробництва в умовах суттєвої 
нестабільності обсягів продажу і прибутку;  

3) стратегія виживання (скорочення) – оборонна стратегія в умовах 
глибокої кризи діяльності підприємства. 

Стратегію зростання обирають сільськогосподарські 
підприємства, які функціонують у динамічних галузях з 
швидкозмінною технологією. Господарський суб’єкт намагається 
застосувати свої сильні сторони та можливості зовнішнього 
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середовища. За мету ставиться збільшення обсягів продажу та 
підвищення ефективності виробництва, а також значну увагу 
акцентують на шляхи виходу та захоплення нових ринків. У зв’язку з 
розширенням підприємств різними способами, виділяють різновиди 
цієї стратегії, такі як інтенсивне зростання, інтегроване зростання або 
диверсифіковане зростання.  

Стратегії зростання передбачають розширення підприємства 
через концентрацію, інтеграцію чи диверсифікацію [6]. Стратегія 
розвитку повинна стати пріоритетною для суб’єктів господарювання, 
адже саме вона здатна забезпечити його конкурентоспроможність. 
Підприємство може зростати в результаті збільшення масштабів своєї 
поточної діяльності; запровадження нових напрямків роботи або 
розширення технологічних можливостей; розширення групи 
споживачів [11].  

Стратегії розвитку для сільськогосподарських підприємств 
здійснюються через такі способи як збільшення їх розмірів, 
застосування сучасних підходів керування, поглинання конкуруючих 
підприємств, злитті та створення спільних підприємств. Для 
забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств 
стратегія зростання має стати пріоритетною при плануванні 
діяльності.  

Слід зазначити, що лише збільшення розміру підприємства не 
приведе до розвитку сільськогосподарського підприємства. При цьому 
необхідно розробити стратегічний набір, який буде узгоджений з 
специфікою діяльності та розвитку підприємства.  

Стратегія стабілізації характерна сільськогосподарським 
підприємствам, які зосередженні на вже існуючих видах діяльності та 
спрямовують усі сили на їх підтримку. Вище зазначена стратегія 
характерна для підприємств, які функціонують у сформованих галузях 
із застосуванням стабільної технології. При застосуванні стратегії 
сталості, управлінці ставлять за мету в майбутньому дотримуватися вже 
давно діючої стратегії та утримання завойованої частки ринку, але при 
такому ході дій підприємство ризикує вчасно не зреагувати на зміни в 
зовнішньому середовищі. Найчастіше, стратегія сталості викликається 
інфляцією. Даний тип стратегії може обиратися лише фінансово 
стійкими сільськогосподарськими підприємствами на певний строк. 
Як правило, такі  сільськогосподарські виробничі одиниці працюють 
за сучасними технологіями виробництва. Обираючи стратегію 
стабільності господарські суб’єкти можуть не змінювати напрям своєї 
діяльності та залишатися на стабільному рівні прибутковості або 
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можуть обрати напрям діяльності, метою якого буде отримання 
більшого прибутку. Але в останньому випадку не виключено, що 
аграрному підприємству слід буде відмовитися від не прибуткових 
галузей, що вплине на соціальну та економічну перспективу такого 
підприємства. 

Сільськогосподарським підприємствам з нестабільним 
фінансовим станом в умовах динамічної зміни зовнішнього 
середовища неможливо забезпечити стабільність діяльності на 
тривалий період. В таких умовах господарський суб’єкт повинен 
швидко впровадити заходи для відновлення сталості діяльності. Для 
таких фінансово нестійких аграрних підприємств слід обирати 
стратегії скорочення.  

Стратегію виживання, а також в економічній літературі її 
називають стратегією скорочення, аграрні підприємства обирають в 
умовах тяжкої кризи, інфляції та загальної нестабільності. 
Використовуючи стратегію виживання, господарство має на меті 
пристосуватися та знайти шляхи функціонування в існуючій ситуації. 
Існую такі стратегії нижчого порядку реалізації стратегії виживання, як 
стратегія розвороту, відокремлення та ліквідації.  

За характером стратегії можуть бути активними та пасивними. 
Активна стратегія супроводжується розширенням діяльності, 
постійним пошуком конкурентних переваг, впровадження нової 
продукції та новітніх технологій в діяльність суб’єкта. Пасивна 
стратегія, яку іноді називають реактивною стратегією, 
характеризується направленістю на конкретний сегмент ринку та 
ставить на меті зайняти лише певну частку ринку.  Реактивна стратегія 
реалізується у двох формах – рецептивній та адаптивній. Для першої 
форми реалізації, характерне використання вже перевірених часом 
управлінських методів та рішень, без інноваційних нововведень. 
Адаптивна форма реалізації стратегії, навпроти активно використовує 
новаторські підходи до управління. 

Досвід зарубіжних країн підтверджує, що саме орієнтація на 
розвиток, напрямок якого визначається стратегіями росту, забезпечить 
конкурентоспроможність підприємству. При таких обставинах стає 
можливим підвищення рівня конкурентоспроможності галузі та країни 
в цілому. Проте на даному етапі більшість українських підприємств 
використовують стратегію виживання. 

Висновки. В процесі розробки стратегій стає очевидним, що 
насамперед, сільськогосподарському підприємству необхідно 
визначити стратегічні пріоритети розвитку, обґрунтувати 
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організаційний механізм реалізації стратегій в існуючому середовищі, 
який забезпечить конкурентоспроможність підприємства та його 
продукції, як на зовнішньому так і на внутрішньому ринку. При цьому 
стратегія розвитку підприємства повинна бути взаємопов’язаною з 
стратегіями кожної ланки господарюючого суб’єкта, тобто повинна 
бути розроблена загальна стратегія на досягнення спільної мети. 
Базуючись на практиці зарубіжних підприємств та  використовуючи 
адаптовані підходи стратегічного планування українські аграрні 
підприємства матимуть змогу стабілізувати свою діяльність та 
забезпечити успішний розвиток діяльності в цілому. Методи 
стратегічного планування широко застосовуються у світовій практиці 
та спрямовані на вирішення поставлених проблем, шляхом досягнення 
поставлених цілей на перших етапах планування підприємства. 
Безумовно, існує необхідність забезпеченості чіткої послідовності 
планів, їх взаємозв’язок  та структурність поставлених завдань.  

Загальна стратегія повинна визначати найефективніші та 
найраціональніші напрями використання потенціалу підприємства, 
що забезпечить успішних розвиток господарської одиниці та 
забезпечить його конкурентоспроможність на ринку. Побудова такої 
стратегії досить складний та ємкий процес, оскільки 
сільськогосподарські підприємства функціонують у важко 
передбачуваному середовищі і тому виникає необхідність постійного 
моніторингу ринку, прогнозуванні зовнішніх та внутрішніх факторів, 
аналізі конкурентів та побудові можливих моделей ринкової 
поведінки. Узагальнюючи, можна зробити висновок, що 
розробляючи загальну стратегію планування діяльності, кожне 
сільськогосподарське підприємство обирає для себе індивідуальну 
схему планування, яка відповідає поставленим цілям, потребам та 
фінансовому стану господарського суб’єкта. Сільськогосподарські 
підприємства з стійким фінансовим станом обирають стратегії 
розвитку або стабільності, для збиткових господарств з фінансово 
нестійким станом слід застосовувати антикризову стратегію або взагалі 
ліквідовувати свою діяльність.  
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ:  
РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 
ЛІПСЬКИЙ Р.В., АСИСТЕНТ,  

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
 

Розкрито проблеми інноваційного розвитку підприємств в сучасних економічних 
умовах. Наведено причини та можливості усунення цих проблем, для створення 
конкурентних переваг в економічному розвитку держави. 
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In the article the problems of innovative development of enterprises are exposed in modern 
economic terms. Reasons and possibilities of removal of these problems are resulted, for creation of 
competitive edges in economic development of the state. 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді. Будь-яка 

соціально-економічна система досягає успіху в своїй діяльності якщо 
вона знаходиться в стані послідовного і неухильного розвитку. 

Розвиток – це придбання нової якості, що визначає посилення і 
стійкість життєдіяльності організації, її зростання. Як би успішно не 
функціонувало підприємство, але якщо його керівництво не націлене 
на освоєння нових технологій, що дозволяють виробляти нові види 
продукції вищої якості і з найменшими витратами, таке підприємство 
через певний проміжок часу ризикує стати конкуренто 
неспроможним. А це означає ослаблення позицій на ринках збуту, 
втрата споживачів продукції і зниження розмірів прибутку. Все це 
сприяє виникненню кризової ситуації в організації і може послужити 
причиною банкрутства. 

Особливо актуальна ця проблема для економіки нашої держави, 
що переживає складну економічну ситуацію. Події, що відбуваються 
останнім часом, в українській економіці характеризується загальним 
спадом виробництва і конкурентоспроможності продукції, зниженням 
зацікавленості більшості товаровиробників в проведенні інноваційних 
заходів, а також  практично повною відсутністю у державних структур 
цілісної інноваційної політики. 

Проблеми в економіці країни посилюється інноваційною 
кризою, яка виявляється в різкому зниженні керованості процесами 
створення і впровадження нововведень, у відсутності джерел 
фінансування, в згортанні діяльності дослідницьких творчих 
колективів. З урахуванням цього пошук можливих вирішень проблем 
управління інноваційними процесами стає одним з найважливіших 
завдань антикризового управління. 

Разом з тим характер і особливості розвитку інноваційних 
процесів визначають не тільки загальна економічна ситуація, але і 
закономірності розвитку, властиві саме інноваційній сфері, 
дослідження яких здійснюється в рамках теорії нововведень, 
починаючи з моменту її виникнення. Крім того, важливий такий 
елемент антикризового розвитку, як оцінка можливостей ефективного 
використання у вітчизняній практиці світового досвіду управління, як в 
цілому, так і інноваційними процесами зокрема. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомий 
американський економіст Едвард Демінг виклав в своїх наукових 
роботах програму управління корпорацією в умовах жорсткої 
конкуренції. Суть цієї програми представлена в 14 принципах, 
слідувати яким він закликає керівництво компаній. Ось деякі з них: 

— зробіть так, щоб прагнення до вдосконалення товару або послуги 
стало постійним; 
— постійно удосконалюйте систему виробництва і обслуговування, 
щоб підвищувати якість і продуктивність; 
— сформуйте систему ефективного керівництва; 
— запровадьте загальну програму підвищення кваліфікації і 
самовдосконалення [4].  

Реалізація відмічених принципів безпосередньо пов’язана з 
формуванням ефективної системи інноваційного управління 
підприємством, що дозволяє йому функціонувати, уникаючи кризових 
ситуацій і займати провідні позиції своєї галузі. 

Найбільший внесок в розвиток теорії інновації належить, на 
думку фахівців, австрійському економістові Й. Шумпетеру. Він вважає, 
що основу економічного зростання складають нововведення. 
Відповідно до класифікації Й. Шумпетера поняття «нововведення» 
розглядається, як: 

1) виготовлення нового продукту, ще невідомого споживачам; 
2) впровадження нового, тобто невідомого, методу (способу) 

виробництва; 
3) освоєння нового ринку збуту; 
4) отримання нового джерела сировини або напівфабрикатів. 

Проблемам інноваційного розвитку в антикризовому управлінні 
присвячені роботи Балашова В.Г., Бандуріна О.В., Василенка В.О., 
Градова А.П., Ірікова В.О., Короткова Е.М., Лапенкова В.І., 
Лігоненко Л.О., Таля Г.К., Блосфельда Г.-П., Жерарда-Варе Л.-А., 
Кірмана А.П., Прейна Дж. Представлені в науковій літературі 
розробки можна ефективно використовувати як комплексні 
рекомендації щодо методів виходу з кризового становища та 
зміцнення фінансового стану підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах 
загального прискорення науково-технічного прогресу, глобалізації і 
інтернаціоналізації ринку, посилення конкуренції, яке супроводжується 
скороченням термінів дії конкурентних переваг і необхідністю 
розділення ринку на сектори, ніші і мікросегменти, інноваційність стає 
ключовим чинником успіху, якщо не єдиним засобом виживання. А 
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стратегічне управління нововведеннями – найважливішим завданням 
антикризової політики підприємства, виконання якої багато в чому 
залежить від якості прийнятих інноваційних рішень, від можливості 
знаходити такі рішення які організаційно і економічно зможуть 
забезпечити досягнення поставленій меті по створенню 
конкурентоздатної продукції. При ухваленні такого роду 
управлінських рішень слід виходити з особливостей інноваційного 
процесу, враховувати ступінь новизни нововведень, їх потенціал, 
ресурсні можливості підприємства. 

Інноваційна діяльність пов’язана із залученням різних ресурсів, 
основними з яких є інвестиції і витрати часу на наукові, інформаційні і 
технічні розробки та технологічне освоєння масштабного 
виробництва нової продукції. Особлива роль тут належить 
управлінському персоналу, його здатності розробляти і ухвалювати 
інноваційні рішення. 

Процес формування ефективної системи інноваційного 
управління залежить від рівня інноваційного потенціалу підприємства 
– його можливостей в досягненні поставлених інноваційних цілей. 
Реалізація цих цілей в глобальних масштабах виступає як засіб 
отримання достатньо високого прибутку в довгостроковій перспективі, 
зміцнення, а потім і підвищення конкурентних можливостей на ринку, 
вирішення економічних проблеми і проблеми виживання 
підприємства в цілому. 

На рівень розвитку інноваційного потенціалу фірми впливають 
чинники, представлені в табл.  

Перераховані причини, що сприяють і заважають розробці 
нововведень в організації, інноваційні можливості якої визначаються 
не тільки її розмірами, величиною капіталу, розвитком виробничої 
бази, але і рівнем науково-технічного і управлінського потенціалу 
фахівців.  

Чим вище рівень інноваційного потенціалу, тим успішніше 
підприємство уникає можливих кризових ситуацій. Інноваційний 
потенціал підприємства визначається як технічними чинниками, так і 
управлінськими. До них відносяться: 

— рівень розвитку виробництва, що склався раніше; 
— стан механізму і системи управління; 
— тип і орієнтація організаційної структури; 
—  тенденції економічної і інноваційної політики; 
— розуміння потреби в різного роду змінах і готовність до них 

персоналу [3]. 
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Таблиця  
Чинники, що впливають на розробку нововведень 

 

Чинники, що сприяють 
розробці нововведень 

Чинники, які заважають розробці 
нововведень 

Збереження і розширення 
виробничої бази 

Високі витрати, пов'язані з розробкою і 
впровадженням нововведень 

Скорочення витрат 
Тривалі терміни між розробкою  

нововведення і виходом виробу на 
ринок 

Реалізація потреб і 
пропозицій споживача Велика невпевненість в успіху 

Підвищення науково-
технічного потенціалу 

фахівців 

Слабка патентоспроможність 
нововведення 

Імідж корпорації Труднощі в збереженні частки на 
ринку 

 Відсутність необхідних ресурсів і 
кваліфікованих кадрів 

 
Показниками інноваційних підприємств є: 

1) організація спеціальної групи, що відповідає за створення нових 
ідей;   

2) пошук цією групою різноманітних джерел розвитку, як 
внутрішніх, так і зовнішніх; 

3) використання різноманітної сучасної практики стимулювання 
творчої активності працівників; 

4) заохочення і підтримка менеджерами інноваційної активності 
службовців на всіх рівнях за допомогою спеціальних бюджетних 
асигнувань; 

5) заохочення ухвалення рішень по відбору і впровадженню 
нововведень на колективній основі; 

6) чітка стратегія управління нововведеннями. 
Якщо перші п’ять ознак характеризують організаційну 

спрямованість установи на роботу з персоналом, то шоста відображає 
необхідність існування чітко сформульованої інноваційної стратегії, 
яка на довгостроковій основі створює необхідні умови для генерування 
нових ідей. 
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Інноваційна стратегія найтіснішим чином пов’язана з 
принципами підприємницького управління, вона вимагає від керівника 
здібності передбачення, особистої мужності і реалізму, 
підприємницького підходу уяви, ініціативності і раціональності. 
Важлива умова управління в складних системах – здатність визначення 
пріоритетів. Відповідальність за інноваційну стратегію, що визначає 
виживання підприємства, лежить на плечах керівників. Завдання 
вищого керівництва в зв’язку з цим полягає в тому, щоб виявляти 
управлінський потенціал, необхідний для конкретних умов 
функціонування організації, систематично переглядати свої внутрішні 
«запаси» управлінських талантів, визначати масштаби і цілі необхідної 
управлінської підготовки і виділяти відповідні ресурси. 

У літературі розрізняють два основні типи інноваційної 
стратегії: 

— адаптивну, коли підприємство використовує нововведення як 
відповідну реакцію на зміни ринкових умов в цілях збереження своїх 
позицій на ринку (тобто в цілях виживання); 

— конкурентну, коли нововведення використовується як відправна 
точка для досягнення успіху (засобу отримання конкурентних переваг). 

Адаптивну стратегію характеризує концентрація зусиль на 
часткових змінах, додатковим поліпшенням існуючих продуктів, 
ринків технологій, традиційних для даної організації шляхів 
досягнення успіху. Така стратегія позбавляє організацію можливості 
створювати і використовувати нові виробничі і ринкові можливості, 
знаходити нові конкурентні переваги та робить таку стратегію, 
прогнозованою для конкурентів. 

Конкурентна стратегія, заснована на творчому підході, 
припускає подвійний зворотний зв'язок шляхом аналізу інноваційного 
середовища  організації, яка складається з чинників інноваційного 
потенціалу. Ця стратегія вимагає постійної інноваційності, 
самовдосконалення організації через постійну оцінку і 
експериментування в області способів аналізу і рішення проблем [1]. 

Висновки. Створення нових інноваційних структур – одне з 
основних завдань економічної політики як економічно розвинених, 
так і країн, що розвиваються. Ці структури дозволяють стабілізувати 
економічну ситуацію. Навіть у розвинених економічних системах вони 
у ряді випадків створюються в період економічного спаду, структурної 
перебудови, робочих місць, що супроводжуються скороченням обсягів 
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бюджетних асигнувань на науковий розвиток, а також в умовах 
значного накопичення науково-технічного потенціалу за відсутності 
механізму доведення наявних ідей до конкретного споживача і 
досягнення комерційного успіху. 

Ефективне управління інноваційним процесом вимагає 
спеціальних організаційно-економічних механізмів. Це, в першу чергу, 
пов’язано з умовами невизначеності, які характерні для інноваційної 
діяльності. Завжди існує небезпека того, що вартість отриманих 
інноваційних рішень може опинитися дуже висока або нова продукція 
потерпить комерційну невдачу на ринку. Вірогідність неефективності 
інвестицій залежить від вірогідності комерційного успіху. Ця проблема 
може бути вирішена шляхом формування спеціальної інфраструктури, 
що підтримує інноваційний процес. 

Інноваційна інфраструктура є організаційно-матеріальною, 
фінансово-кредитною та інформаційною базою для створення умов, 
що сприяють ефективному розподілу засобів існування та наданню 
послуг для розвитку інноваційної діяльності, технологічного процесу 
комерціалізації науково-технічної продукції конкурентоздатних 
підприємств. 

Одним з позитивних чинників розвитку інноваційних структур 
в державі є розвиток підприємництва малого і середнього бізнесу, що 
допомагає вирішувати проблеми зайнятості і соціальної стабільності 
суспільства та сприяє вирішенню завдань інноваційної політики в 
рамках антикризового управління держави в цілому. 
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УДК 330.341.1 
 

СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
ЛУНЬОВА В.А., ЗДОБУВАЧ*, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П. ВАСИЛЕНКА 

 
У статті проведено дослідження понять «інновація», «інноваційний процес», 

«інноваційний розвиток» з метою визначення їх економічної сутності та передумов для 
впровадження у виробничу діяльність. Розглянуто інноваційний процес як складову системи 
управління інноваційною діяльністю у сільськогосподарських підприємствах. Обґрунтовані 
основні авторські трактування понять «інновація», «інноваційний процес» та 
«інноваційний розвиток» стосовно агропромислових підприємств. 

A study of concepts «innovation», «innovative process», «innovative development» with the 
aim of determination of them economic essence and pre-conditions for introduction in productive 
activity is search in the article. An innovative process is considered as component of control system 
in agricultural enterprises. Authorial interpretations of concepts «innovation», «innovative 
process», «innovative development» has been grounded in relation to agro industrial enterprises. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. На сьогодні 

актуальними проблемами економіки України є підвищення 
ефективності і конкурентоспроможності підприємств на основі 
інноваційних процесів, які здійснюють наукомістку діяльність. 
Виникає потреба у запровадженні нових передових технологій, 
виробництві продукції з новими якостями. Але, нажаль, ще не 
створені надійні організаційні і економічні умови для розвитку 
інноваційної  діяльності безпосередньо у сільськогосподарських 
підприємствах. З кожним роком спостерігається тенденція зниження 
науково-технічного рівня виробництва, що негативно позначається на 
якості продукції, її конкурентоспроможності та обсягах реалізації. 

Технологічний розвиток вітчизняного АПК все більшою мірою 
починає залежати від інтелектуальної продукції інших розвинених 
країн.  

Технічно-технологічна відсталість викликає і економічну 
відсталість держави. Уникнути технологічної залежності Україні 
можна, лише активно відновлюючи власний науково-технічний 
потенціал шляхом використання новаторської розумової праці, 
                                                
* Науковий керівник – Онегіна В.М., д.е.н., професор 
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створюючи нові знання і нові технології і підтримуючи 
підприємництво в сільськогосподарській сфері. Тому важливу роль 
набуває глибоке вивчення можливостей використання інновацій як 
основи економічного розвитку сільськогосподарських підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання ролі 
інновацій в економічній системі знайшли одне з провідних місць в 
дослідженнях вітчизняних та зарубіжних економістів і вчених. До них 
передусім належать праці І.Р. Бузько, А.В. Тичинського, 
В.А. Євтушенського, Н.В. Краснокутської, В.В. Іванової, О.В. Попової, 
Ю.В. Бухвостова, В.А. Іванова, А.Г. Фесенко, І.Т. Балабанова, 
О.П. Коробейникова, А.М. Ясира, А. Пригожина, Ю. Бажала, 
Р.А. Фатхутдинова, А. Йохни, В.В. Стадник, С.Д. Ільєнкової. Що 
стосується інноваційного розвитку, то це один з можливих типів 
розвитку підприємства, галузі, економіки в цілому. Його особливостям 
присвячені роботи Л.І. Федулової, С.М. Ілляшенко, Д.О. Карлюки, 
Д.М. Черваньова, А.А. Чухно, В.І. Бєляєва. Значний внесок зробили 
також і зарубіжні фахівці М. Портер, Д. Тідд, Д. Бессант, К. Павітт, 
Дж. Сорос, В .Хіпель, Й. Шумпетер, Б. Санто, Е. Тоффлер. 

Аналіз наукової літератури і власні дослідження дозволяють 
зробити висновок, що існує необхідність у конкретизації змісту понять 
«інновація», «інноваційний процес», «інноваційний розвиток» стосовно 
сільськогосподарських підприємств. 

Формулювання цілей статті. Ціллю статті є розкрити та 
обґрунтувати сутність та особливості цих понять стосовно діяльності 
сільськогосподарських підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У вітчизняній, як і 
у світовій літературі, існують численні погляди на сутність та зміст 
поняття «інновація». І це не дивно, адже, як зауважив відомий 
американський футуролог Елвін Тоффлер, серед проблем, з якими 
стикається суспільство, немає важливішої і складнішої, ніж проблема 
інновацій [18]. Поняття «інновація» вперше було вжито у XIX столітті 
в культурології та лінгвістиці для позначення процесу трансфера (лат. 
transfero – переношу, переміщую) – проникнення елементів однієї 
культури в іншу і набуття при цьому нових, не властивих раніше 
якостей. Термін «інновація» активно використовується в економіці, як в 
теорії так і на практиці, як самостійно, так і для позначення ряду 
понять: нововведення, новація, інновація, інноваційна діяльність, 
інноваційний процес, відкриття тощо. 

Визначення поняття на державному рівні дає Закон України 
«Про інноваційну діяльність», де інновація розглядається як 
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новостворені (застосовані) і вдосконалені конкурентоспроможні 
технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні 
рішення – виробничі, адміністративні, комерційні та інші, що істотно 
поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної 
сфери [7].  

Ряд закордонних вчених трактують поняття «інновація» залежно 
від об’єкта та предмету свого дослідження (табл.1.).  

Більшість економістів-науковців дотримуються єдиної думки 
про те, що інновація є остаточний результат інноваційної діяльності у 
формі нового чи вдосконаленого продукту (технологічного процесу, 
послуги), нового організаційно-технічного рішення виробничого чи 
комерційного характеру [13,14,19].  

Ільєнкова С.Д. та Фесенко А.Г. приходять до висновку, що 
специфічний зміст інновацій складають зміни, а головною функцією 
інноваційної діяльності є функція зміни [9,20].  

Стосовно сільськогосподарських інновацій Іванов В.А. 
розкриває сутність поняття, як реалізацію в господарській практиці 
результатів досліджень та розробок у вигляді нових сортів, порід та 
видів тварин і кросів птахів, нових та покращених продуктів 
харчування, матеріалів нової техніки, нових  технологій в 
рослинництві, тваринництві та  переробній промисловості, нових 
форм організації та управління різноманітними сферами економіки, 
нових підходів до соціальних послуг, які дозволяють підвищити 
ефективність виробництва [8]. Найбільш поширеними новаціями в 
аграрній сфері А.І. Гордійчук називає нові сорти та гібриди рослин і 
породи тварин, штами мікроорганізмів, марки і модифікації 
сільськогосподарської техніки, технології, хімічні та біологічні 
препарати (вакцини), економічні розробки (документально оформлені 
методики, різні рекомендації тощо) [5,6]. За думкою Кот О.В. інновації 
– це системні впровадження в аграрну сферу результатів науково-
дослідницької роботи, що призводять до позитивних якісних та 
кількісних змін у характеристиці взаємозв’язків між біосферою та 
техносферою, а також поліпшують стан навколишнього середовища 
[12]. Шайтан Б.І. трактує поняття, як результат творчого процесу у 
вигляді нової продукції, технології, методу; це зміни в техніці, 
технології чи організації, які в майбутньому призведуть до задоволення 
певних суспільних потреб; це результат впровадження наукових знань 
та науково-дослідних робіт у виробничо-господарську діяльність [21]. 
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Таблиця 1 
Зміст визначень поняття «інновація»  закордонними вченими 

 

Науковець Визначення поняття 
«інновація» 

Ключова 
ознака 

Портер М. 
[15] 

Це можливість здобути 
конкуренті переваги Здобуття переваг 

Тідд Д., 
БессантД., 
Павітт К. 

[1] 

Це процес перетворення 
можливостей у нові ідеї, які 
широко впроваджуються у 

практику 

Перетворення 
можливостей у 

нові ідеї 

Хіпель В. 
[2] 

Це застосування нового 
продукту або процесу на 

практиці 

Застосування 
нового продукту 

або процесу 

Шумпетер Й. 
[22] 

Полягає в рекомендації 
концептуальних фізичних 

матеріалів, які існували на ринку 

Нові 
комбінаційні 

зміни 
 

Зробивши аналіз різних визначень, ми у своїй роботі поняття 
«інновація» трактуємо, як фактор технологічного виробництва, 
технологію або продукт виробництва, який має ознаки новизни. Його 
запровадження та/або реалізація дають можливість одержати 
економічний, соціальний, екологічний ефекти, враховуючи 
комплексність умов сталого розвитку сільського господарства. 

Але, простежуючи основні підходи поняття, необхідно також 
приділити увагу «інноваційному процесу». Так, Бочаров М.К. та 
Кірейцев Г.Г. поняття «інноваційний процес» трактують як спосіб 
організації комплексу взаємопов’язаних між собою напрямків наукової, 
технологічної, організаційної, фінансової та комерційної діяльності, 
який спрямований на створення та впровадження на ринку нового або 
вдосконаленого продукту, технологічного процесу, використання в 
практичній діяльності організаційно-економічної форми для 
забезпечення прибуткової роботи підприємця, забезпечення його 
конкурентоздатності та досягнення визначеної мети [3,11]. 
Власова А.М., Краснокутська Н.В. розрізняють дві моделі 
інноваційного процесу: 1) модель дифузії – розвиток нововведень на 
макрорівні; 2) модель організації інновацій на окремій фірмі – 
розвиток нововведень на макрорівні [4]. Можна замітити, що у 
загальному розгорнутому вигляді, інноваційний процес містить 
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наступні етапи: фундаментальні та прикладні дослідження, дослідний 
зразок, маркетинг, промисловий зв’язок, виробництво і реалізацію. Ми 
поділяємо точку зору О.І. Янковської, яка вважає, що виконання 
кожного етапу інноваційного процесу у сільському господарстві має 
ряд особливостей. Це зумовлено, в першу чергу, особливостями 
самого сільськогосподарського підприємства, основними факторами 
виробництва, взаємодією з живими організмами, сезонним характером 
виробництва, високим рівнем ризику [23]. Таким чином, виходячи з 
наведених напрямків та етапів, можна визначити, що інноваційний 
процес – це процес виникнення ідеї, генерації нового знання, 
розробки та апробації дослідницьких зразків, запровадження у масове, 
серійне виробництво та реалізація продукції і технологій, які 
відрізняються науково-технічною новизною. Інноваційний процес 
розкриває зміст інноваційної діяльності та передбачає перетворення 
наукового знання у реальність. 

Інноваційні процеси підпорядковуються теорією циклічного 
розвитку. Залежності окремих фаз розвитку повного інноваційного 
процесу в межах певного циклу наведено нами у табл. 2. Слід 
зазначити, що інноваційний процес у сільському господарстві, 
порівняно з іншими галузями, характеризується тривалими термінами 
розробок і апробації. Так, наприклад, для виведення нових порід 
тварин потрібно стільки часу. 

Разом з поняттям «інновації», «інноваційний процес» часто 
використовується термін «інноваційний розвиток», який має свої 
особливості, а саме: новації пропонуються, відбираються і 
впроваджуються свідомо та цілеспрямовано. Інноваційний розвиток 
ґрунтується на світових результатах науково-технічного прогресу, 
власних інноваційних ідеях, проектах, кадрах. Так, Д.О. Карлюк 
визначає інноваційний розвиток як складний процес прикладного 
характеру створення і впровадження інновацій з метою якісних змін 
об’єкта управління та отримання економічного, соціального, 
екологічного, науково-технічного чи іншого виду ефекту, який 
пов’язаний з необхідною умовою виживання і розвитку підприємств у 
довгостроковій перспективі [10]. Ситник В.П. підкреслює, що 
інноваційний розвиток зумовлюється багатьма факторами, зокрема, це 
сформована система менеджменту в галузі трансферту (передавання) 
результатів науково-дослідних праць агороформуванням, створення 
повноцінного ринку науково-технічної продукції та його відповідної 
інфраструктури» [17]. Ржига Л. вважає, що інноваційний розвиток 
АПК реалізується в декількох напрямах, що взаємно впливають і 
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доповнюють один одного (механізація, автоматизація, хімізація та 
інше), на практиці представлено та обумовлюється створенням і 
використанням досконаліших виробів, поліпшенням їх техніко-
економічних параметрів, механічних, хімічних і інших характеристик; 
підвищенням технічного рівня виробничих  процесів,  створенням  
нових  і  удосконаленням існуючих типів машин, обладнання, агрегатів 
і приладів і їх впровадженням; створенням, винаходом, впровадженням 
і використанням нового вигляду матеріалів, палива та енергії, 
вдосконаленням і більш доцільним використанням існуючих видів 
матеріалів і сортів рослин; розробкою впровадженням нових 
технологічних засобів виробництва і вдосконаленням існуючої 
технології, організації виробничих процесів [16]. 
 

Таблиця 2 
Залежності окремих фаз розвитку повного інноваційного 

процесу в межах певного циклу  
 

ЕТАПИ ФАЗИ 
Етап 1 Обговорення Зародження ідеї 

Визначення можливостей та оцінка ідеї 
Кореляція ідеї стосовно стратегії підприємства  

Етап 2 Експертний 

Економічне та технічне обгрунтування 
Фундаментальні дослідження 
Аналіз прикладних та експериментальних досліджень 
Дослідно-конструкторські роботи 
Створення дослідного зразка  
Поліпшення якості 
Тестування, апробація 

Етап 3 Науково-
дослідний 

Оформлення протоколів 
Патентування винаходів 
Забезпечення комерційної таємниці НОУ-ХАУ 
Перевага перед конкурентами по терміну розробки 

Етап 4 Інформа-
ційний 

Документообіг 
Етап 5 Навчальний Навчання та підготовка персоналу, які будуть пов’язані 

з інновацією (технолог, інженер, провідний спеціаліст 
та ін.) 
Маркетинг 
Поширення інформації, реклами про НОУ-ХАУ 
серед дилерів та споживачів 
Аналіз зовнішнього середовища 

Етап 6 Впровад-ження 

Ризик-менеджмент 
Стимулювання продаж 
Заміна кадрової та цінової політики 

Етап 7 Ринок 

Забезпечення конкурентоспроможності 
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Ми у своїй роботі пропонуємо розглядати інноваційний 
розвиток сільськогосподарських підприємств, як конструктивну 
динаміку переходу підприємства з одного стану в інший, який 
забезпечується за рахунок інновацій. Тобто, основне призначення 
інноваційного розвитку підприємства полягає в тому, щоб сприяти 
його зростанню на основі розробки і реалізації інновацій.  

Висновки. На основі проведеного теоретичного дослідження 
нами були проаналізовані такі економічні категорії, як: «інноваційний 
процес», «інноваційний розвиток», розкрита сутність поняття 
«інновація» сільськогосподарських підприємств. Встановлено, що 
впровадження інноваційних технологій – важливе завдання для будь-
якого підприємства. На нашу думку тільки розуміння суті інновацій і 
механізму інноваційного розвитку дасть змогу сільськогосподарським 
підприємствам більш ефективно здійснювати свою діяльність, 
підвищувати результативність функціонування та 
конкурентоспроможність на ринку.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ПРОВІДНИХ 

МОДЕЛЯХ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

МАКЕДОН В.В., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. А. НОБЕЛЯ 

 
У статті розглянуто поняття та визначено роль корпоративного управління, 

охарактеризовано основні моделі корпоративного управління соціальною відповідальністю 
(КУСВ), здійснено їх порівняльний аналіз, виділено їх основні позитивні та негативні 
риси при впровадженні в Україні. 

The concept of corporate management is considered in the article, there are described the 
social by responsibility’s models in corporate management, their comparative analysis, their positive 
and negative features when introduction in Ukraine. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Поняття 
«корпоративне управління» широко використовується в західній 
економічній літературі і досить швидко запроваджується в Україні. Це 
пояснюється поширеною формою корпоративного господарювання і 
власності, необхідністю управління нею і активним розвитком такої 
власності в Україні. На сьогодні не існує єдиного визначення 
корпоративного управління ні у зарубіжній, ні у вітчизняній науковій 
літературі. Часто під корпоративним управлінням розуміють загальний 
менеджмент, стратегічне управління організацією, систему органів 
управління чи сукупність організаційно-правових норм. Усі 
визначення мають право на існування, але складність проблеми 
потребує більш глибокого підходу до вивчення цієї проблеми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При підготовці 
статті були використані праці іноземних та українських авторів у 
суміжних галузях науки. Серед авторів, праці яких присвячені даній 
тематиці, відомі П. Буряк, М. Гераськін, А. Демб, В. Євтушевський, 
О. Кібенко, Г. Козаченко, С. Пішпек, С. Румянцев, Л. Скібіцька, 
І. Спасибо-Фатєєва, І. Храброва, В. Шеин. 

Формулювання цілей статті. Не дивлячись на розмаїття думок, 
всі автори погоджуються з необхідністю подальшого вивчення 
особливостей корпоративного управління. При цьому у вітчизняній 
літературі й досі якісно не висвітлені сучасні моделі КУСВ. Мета 
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роботи полягає у обґрунтуванні моделей корпоративного управління 
соціальною відповідальністю та здійсненні їх порівняльного аналізу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Насамперед 
корпоративне управління можна розглядати як управління 
корпоративними правами [6]. Проте для нас найбільш цікавим є 
розгляд корпоративного управління крізь призму соціальної 
відповідальності. Саме тому нижче ми пропонуємо опис сучасних 
моделей КУСВ. 

Сьогодні виділяють такі моделі КУСВ [3, 9]: 
1. Американська модель характеризується переважно підходом, 

що передбачає розподіл частини прибутку компанії для інвестування її 
суспільно-корисних ініціатив. Модель зорієнтована, перш за все, на 
«публічних» акціонерів, тому навіть власник 2-5% акцій може 
вважатися великим акціонером [11]. Їй притаманна однорівнева 
структура органів управління, за якої рада директорів включає 
виконавчих та незалежних директорів. Аналізуючи недоліки такої 
моделі корпоративного управління, слід зазначити про наявність 
конфлікту інтересів інвесторів, що прагнуть високих прибутків, та 
керівництва компанії, що орієнтується на короткотермінові цілі хоча й 
з метою зацікавлення інвесторів. Наслідки цього нерідко 
проявляються в спотворенні фінансової звітності. Прикладом втілення 
американської моделі соціально відповідальної поведінки компанії 
може бути соціальна політика ВАТ «СУАЛ-холдинг» (Росія). До 2004 
р. компанія фактично займалася вкладеннями ресурсів у добродійні 
ініціативи місцевих громадських організацій і зацікавлених груп, хоча 
після 2004 р. практично всі філантропічні проекти компанії були 
значно скорочені. Цієї ж моделі соціально відповідальної поведінки 
дотримується й група компаній «Об’єднані Машинобудівні Заводи», 
надаючи пряму фінансову підтримку фондам, добродійним 
об’єднанням і дитячим установам відповідно до заявлених у соціальній 
політиці компанії цілей. В Україні прикладом таких компаній є «System 
Capital Management», Корпорація «Індустріальна спілка Донбасу», які 
пов’язані з реконструкцією національних історичних пам’ятників, 
фінансуванням гуманітарних проектів, проектів із будівництва і 
устаткування дитячих лікарень, підтримкою національної культури, що 
є відповідним підтвердженням дієвості і ефективності американської 
моделі КСВ [1,4]. 
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У сучасних економічних умовах американська модель соціально-
відповідальної поведінки компаній використовується найширше. На 
нашу думку, це пояснюється тим, що: 

– вона досить легко втілюється в життя, результати її реалізації 
часто є публічно наочними. Важливим є і той факт, що з погляду 
інвестора, участь компанії в добродійній діяльності характеризує її як 
соціально стійку і, отже, за інших рівних умов, привабливішу для 
зовнішніх вкладень; 

– ця модель у разі коректного її втілення, знаходить найбільш 
позитивний відгук від населення, громадських організацій і персоналу, 
оскільки дозволяє цим групам сприймати компанію як таку, що 
піклується про потреби мешканців міста, району тощо. 

Основними повідомленнями, які компанія, що застосовує 
американську модель КСВ, може нести цільовим групам і 
використовувати у побудові зовнішніх комунікацій, є такі, як 
екологічність роботи компанії; стабільність і надійність. Тож, 
обираючи американську модель КУСВ, компаніям необхідно 
забезпечити залучення місцевої влади, громадських організацій і 
населення до процесу вибору об’єктів соціально-орієнтованого 
інвестування, а також відстежувати результат від цих вкладень [10,12]. 

2. Європейська (німецька) модель КУСВ передбачає, що 
соціально-відповідальна діяльність компанії пов’язана з досягненням її 
бізнес-цілей і є частиною стратегії створення додаткової інвестиційної 
привабливості компанії. 

Практично всі ініціативи, що фінансуються компанією в рамках 
такої моделі, мають безпосередньо стосуватися підвищення прибутку. 
Поштовхом до розвитку соціальної відповідальності в Європі став 
закон, що зобов’язав пенсійні фонди інформувати громадськість про 
те, чи вкладають вони надходження від пенсійних внесків у діяльність 
соціально відповідальних 

компаній. Взагалі, сектор інвестицій в соціально відповідальний 
бізнес (socially responsible investments – SRI) у світі постійно зростає. 
Сьогодні активи тільки європейських SRI-фондів сягають 15 млрд. 
доларів [5]. 

На нашу думку, найбільш популярними об’єктами інвестицій у 
рамках цієї моделі є розвиток науки, освіти і технологій; розвиток 
персоналу компанії; внесок в розвиток муніципальних утворень, де 
розташовані виробничі потужності компаній; природоохоронна 
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діяльність; програми приведення діяльності компанії у відповідність до 
світових галузевих стандартів; добродійні внески за участю 
працівників компанії. 

Прикладом реалізації такої моделі може бути рішення 
британської компанії «FTSE» (спільний проект газети «The Financial 
Times» і «Лондонської фондової біржі» – «London Stock Exchange 
Office») [3] визначити додатковим критерієм включення до свого 
індексу (FTSE 4 Good) показника ефективності діяльності компаній 
щодо захисту навколишнього середовища, дотримання прав людини і 
взаємовідносин із працівниками та акціонерами. «FTSE» співпрацює із 
«Ethical Investment Research Services» («EIRIS») і його мережею 
міжнародних партнерів для вивчення виконання компаніями вимог 
корпоративної соціальної відповідальності [8]. Для отримання і 
перевірки достовірності інформації використовуються виключно 
відкриті джерела, такі як річні звіти; огляд веб-сторінок компанії; 
письмове та телефонне анкетування. 

Серед пострадянських компаній дотримуються європейської 
моделі КУСВ група компаній «Лукойл», ЗАТ «Северсталь» і ВАТ 
«СУАЛ-холдинг» (остання в процесі впровадження соціальної 
відповідальності в свою діяльність змінила модель з американської на 
європейську). Так, у соціальному кодексі компанії «Лукойл» для 
забезпечення ефективності соціальних вкладень групи, 
використовується безперервний контроль над витратами, гнучке 
використання пайової участі компанії та її працівників у фінансуванні 
соціальних ініціатив, а також – залучення партнерів для спільного 
фінансування соціальних проектів компанії. Таким чином, кожна з 
ініціатив компанії у сфері навчання ісоціального забезпечення 
персоналу, фінансування соціальних об’єктів, направлена на 
підвищення вартості її матеріальних і нематеріальних активів. Раніше 
згаданий «СУАЛ-холдинг» використав свої вкладення в розвиток міст 
регіону, підвищення ефективності місцевого бізнесу, оскільки саме на 
території відповідних адміністративно-територіальних одиниць 
розташовані виробничі потужності холдингу. До реалізації соціальних 
проектів холдингу залучені місцеві влади в рамках підписаних угод, що 
обумовлюють обов’язки кожної із сторін [2]. 

Сьогодні європейська модель КУСВ адаптується найбільш 
великими промисловими компаніями, що досягли певного рівня 
стабільності бізнесу. Європейська модель має на увазі економічне 
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обґрунтування соціальних ініціатив і їх інтеграцію у корпоративну 
стратегію розвитку компанії. Тому, перед впровадженням цієї моделі, 
керівництву промислової компанії необхідно бути впевненим, що, 
крім визначення об’єктів вкладень і виділення відповідних коштів, вся 
діяльність компанії буде переглянута з точки зору її відповідності 
моделі корпоративної соціальної відповідальності. До того ж, мають 
бути розроблені та закріплені механізми контролю за ефективністю 
вкладених коштів. 

Актуальність та дієвість європейської моделі КСВ сьогодні 
підтверджується результатами дослідження Асоціації менеджерів 
(національна некомерційна громадська організація, діяльність якої 
спрямована на всебічний розвиток ділового співтовариства) за 2010 р., 
згідно з яким від компаній, що прагнуть бути соціально 
відповідальними, очікується соціально відповідальне ведення бізнесу в 
цілому, а не тільки благодійність [7]. 

Ми переконані, що з погляду інвестора, європейська модель є 
привабливішою при оцінці соціально відповідальної поведінки 
компанії, оскільки може бути виміряною конкретними результатами, у 
тому числі й грошовими. 

3. Азіатська (японська) модель КУСВ передбачає соціальну 
згуртованість на рівні компанії і ділову згуртованість на рівні 
індустріальної групи. Основні характеристики японської моделі 
полягають у об’єднанні бізнесу з боку окремих компаній в групи, що 
передбачає високу концентрацію власності в руках середніх та великих 
інвесторів з перехресним їх володінням компаніями-учасницями 
групи. Основним джерелом фінансування групи є власний банк, що 

концентрує заощадження у депозитній формі та знижує вплив 
фондового ринку [11]. Система управління орієнтована на соціальну 
єдність усіх учасників та здійснюється за принципом «рівний серед 
рівних». Взагалі соціальні зобов’язання посідають значне місце і є чи 
не кінцевою метою діяльності товариства. Для азіатської моделі 
характерною є активна роль держави, яка впродовж тривалого часу 
брала участь у стратегічному плануванні бізнесу. Управління бізнесом, 
з японської точки зору, не може обмежуватися тільки організаційним 
розвитком і отриманням прибутку. Воно має базуватися на 
правильному сприйнятті буття, суспільства і навколишнього світу, 
усвідомленні своєї відповідальності перед суспільством і прагненні до 
прогресу цивілізації в цілому. Основні недоліки даної моделі 
полягають в недостатній прозорості інформації про діяльність 
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акціонерного товариства, низькій системі захисту прав дрібних 
акціонерів та недостатній увазі питанням прибуткової діяльності. 

Для зазначеної моделі характерним є сприйняття підприємства 
як «виробничої сім’ї». Працівник вважається членом такої сім’ї, а тому, 
його відповідальність і права, виходять далеко за межі звичайних 
функціональних обов’язків. У свою чергу, корпорація підтримує його 
протягом життєвого шляху: допомагає в придбанні житла, виділяє 
фінансову допомогу при народженні дітей, а потім їх навчанні, 
виплачує щедру вихідну допомогу і корпоративні пенсії. 

Особливості розуміння соціальної відповідальності у межах 
азіатської моделі виявляються в специфічних інститутах “довічного 
найму”,»“принципі старшинства» [12] при оплаті праці і просуванні по 
службі. Ці механізми не закріплені законодавчо, але фактично є 
соціальним імперативом, що реалізовується в більшості великих 
компаній. Наведемо порівняльний аналіз моделей корпоративного 
управління соціальною відповідальністю в табл. 

Зауважимо, що кожна з розглянутих моделей дуже рідко існує в 
«чистому» вигляді, але деякі риси можуть повторюватися або ж 
переплітатися одна в одній. У країнах з перехідною економікою, до 
яких належать Україна, Росія та інші країни Центральної і Східної 
Європи, поки що не сформувалась стійка модель КУСВ, але вже 
можна говорити про своєрідну систему, яка поєднує риси 
американської європейської та азіатської моделей. 

Висновки. У підсумку можна стверджувати, що ідеальної моделі 
корпоративного управління соціальною відповідальністю в світі не 
існує, кожній з них властиві свої позитивні та негативні риси. Однак, 
ми можемо відмітити, що майже всі перелічені механізми досягнення 
основної мети корпоративного управління американської, 
європейської та азіатської моделей, можуть бути притаманні 
суспільству, яке має розвинуту структуру ринку, а також стійку 
сформовану законодавчу базу. 

На сьогоднішній день українське законодавство не окреслює 
сферу відносин, де може існувати корпоративне управління, проте 
певні розробки у сфері принципів корпоративного управління на 
національному рівні вже існують. Відтак більш глибоке дослідження 
світового досвіду в цьому питанні має стати наступним етапом 
розробки національного кодексу принципів корпоративного 
управління з перспективою запровадження його в дію на рівні 
окремих корпоративних суб’єктів. 
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Таблиця  
Порівняльний аналіз моделей корпоративного 

 управління соціальною відповідальністю 
 

Модель Позитивні риси Негативні риси 

Американська 
модель 

- висока гнучкість систем 
управління; 
- орієнтація на підвищення 

вартості компанії, її прибутковості 
в короткостроковому періоді; 
- інноваційність і достатня 

ризикованість проектів; 
- знаходить найбільш позитивний 

відгук від стейкхолдерів; 
- захист прав дрібних акціонерів. 

– наявність конфлікту 
інтересів інвесторів, що 
прагнуть високих прибутків, 
та керівництва компанії, що 
орієнтується на 
короткотермінові цілі хоча й з 
метою зацікавлення 
інвесторів; 

– переоцінена роль 
фондового ринку; 

– сильний організаційний і 
інформаційний вплив на раду 
директорів з боку вищого 
виконавчого керівництва 
корпорації; 

– недостатня частота і 
регулярність засідань ради 
директорів, що не охоплюють 
найважливіших питань 
корпорації. 

Європейська 
(німецька) 
модель 

– невеликі ризики банкрутств і 
руйнівних «конфліктів інтересів»; 
– стабільність як внутрішніх так і 

зовнішніх факторів для компанії; 
– залучення партнерів для 

спільного фінансування 
соціальних проектів компанії; 
– двоступенева структура 

управління, що складається із 
виконавчої і спостережної рад; 
– стратегія довгострокового 

контролю за корпорацією; 

– малоефективне 
впровадження інвестиційних 
проектів; 

– правила розкриття 
інформації менш суворі ніж у 
американській моделі; 

– інтереси різноманітних 
стейкхолдерів не завжди 
збігаються, і вони можуть 
дотримуватися різних поглядів 
на відповідну корпоративну 
політику. 

Азіатська 
(японська) 
модель 

– орієнтація на довгостроковий 
розвиток компанії; 
– ефективний контроль за 

менеджерами компанії; 
– стабільність внутрішніх і 

зовнішніх для компанії факторів; 
– стабільні партнерські відносини 

у групі акціонерів. 

– темпи росту і 
прибутковість компаній 
нижчі, ніж американських; 

– недостатня прозорість 
інформації про діяльність 
акціонерного товариства; 

– низька система захисту 
прав дрібних акціонерів; 

– недостатня увага 
приділяється питанням 
збереження прибутку. 
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напрямок розвитку галузі. 



 219

In article is analysed economic, technologic different technology production of the pork and 
is offered the most efficient and optimum direction development industry. 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді. Стабільний 

розвиток свинарства, підвищення його конкурентоздатності, 
забезпечення достатнього виробництва м’яса на душу населення в 
сучасних умовах можливе лише завдяки використанню сучасних 
технологічних, організаційно-економічних, інженерно-будівельних 
нововведень. Тому наукові дослідження, що надають інноваційно-
інвестиційну підтримку розвитку виробництва, є актуальними.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До питань 
інноваційного розвитку свинарства, його інтенсифікації та 
індустріалізації, оновлення матеріально-технічної бази, підвищення 
ефективності звертались у своїх дослідженнях І. Нікітченко, 
З. Гільман, В. Рибалко, Д. Чертков, І. Колот, В. Гламазда, Б. Данилів, 
В. Кібенко та ще багато вітчизняних вчених [1-5].  

Проте дослідники мають зовсім різне бачення відносно 
перспектив розвитку свинарства. Ті технологічні та організаційні 
варіанти, що вони відстоюють у своїх наукових працях потребують 
подальших розрахунків та економічних обґрунтувань, оскільки не 
завжди є оптимальними, не витримали перевірку часом і не є 
досконалими. Тому відбудовувати вітчизняне свинарство сліпо 
тиражуючи їх досвід у ряді випадків не слід. Багато питань все ще є 
недостатньо опрацьованими і потребують більш зваженого підходу і 
подальших досліджень.  

Формулювання цілей статті. Цілями даної статті є аналіз 
ефективності різних технологічних рішень, що були впроваджені у 
вітчизняне свинарство за останні роки. Результати аналізу можуть бути 
використані при вдосконаленні та адаптації кращих технологій і 
технологічних рішень у свинарстві до умов України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Найбільш потужні 
інвестиції у будівництво тваринницьких і зокрема свинарських ферм і 
комплексів було зроблено на протязі 70-х років ХХ сторіччя по 
території всього СРСР. У ті часи було впроваджено у виробництво 
велику кількість сучасних на той час вітчизняних та зарубіжних 
проектів. Як показав досвід, найбільш перспективними та економічно 
виправданими є свиноферми господарств потужністю 3-6 та 
спеціалізовані свинокомплекси на 12, 24, 54, 108 тис. свиней за рік із 
закінченим виробничим циклом. Наприклад, у 80-х роках по території 
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СРСР функціонувало 540 свинокомплексів потужністю 54 та 108 тис. 
свиней на рік [1].  

Найкращими з технологічної та будівельної точки зору 
вважались типові будівлі свинарників шириною 18 метрів та 
довжиною від 48 до 102 метрів. Хоча також використовувались 
проекти з шириною свинарників 8, 12, 14, 21 та 24 метри. Каркас 
будівель залізобетонний, стіни – керамзитобетонні панелі або червона 
цегла, перекриття по залізобетонним прогонам бетонними плитами, 
які зверху були утеплені. Покрівля – хвилясті азбоцементні листи. 
Використовувались також будівлі вільного планування – 
«клюшечники», тобто всередині будівель не було опорних колон. 
Роздача сухих кормів здійснювалась шайботросовими роздавачами. 
На великих комплексах використовували годівлю рідкими кормами. 
Рідкий корм з кормоцеху по трубам подавався насосами. Видалення 
навозу – гідрозмив, самостічно-сплавне або самостічно-каскадне.  

У ті часи нормативним вважався середньодобовий приріст 500г 
в середньому за весь період від народження молодняку до здачі на 
м’ясокомбінат. Тобто за 8 місяців (240 днів) здаточний молодняк 
повинен мати живу масу тіла близько 120 кг. У передових комплексах 
СРСР витрати корму на 1ц приросту складали 4,2-4,5ц кормових 
одиниць, витрати праці на 1ц не перевищували 2,5 люд. год. [1]. 

Але наприкінці 80-х років СРСР мав багато недоліків у своєму 
розвитку і врешті-решт таки розпався. Після розпаду СРСР 
становлення економіки і аграрного сектору України відбувалися вкрай 
важко. За період з початку 1992 року в Україні майже не будувалося 
нових тваринницьких ферм. Матеріально-технічна база свинарства 
застаріла, ферми побудовані у 60–80-ті роки минулого сторіччя, як 
правило, або зовсім зруйновані, або не можуть забезпечити 
виробництво конкурентоздатної продукції. 

У світі ж, навпаки, у таких країнах як Данія, Британія, Франція, 
Нідерланди, Германія, США, а пізніше і в Бразилії, Аргентині та 
інших країнах свинарство розвивалося високими темпами і ставало все 
більш високорозвиненим, досконалим і конкурентоздатним. Постійно 
впроваджувалися нові технологічні рішення і вдосконалювалися 
існуючі, досягнуто високі технологічні та економічні показники. 

Враховуючи те, що Україна має третину світових чорноземів, 
сприятливий клімат для вирощування зернових, технічних та 
кормових культур, вона відноситься до країн з найбільшим аграрним 
потенціалом. Мати при цьому дефіцит м’яса на внутрішньому ринку 
35-70 %, молока – близько 70% є для України ганебним явищем. Тому 
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розвиток тваринництва і зокрема свинарство для України є стратегічно 
важливим завданням. 

Безумовно, підтримувати і фінансувати виробництво, що 
базується на застарілих ресурсо-енерговитратних технологіях – справа 
безперспективна. Необхідно впроваджувати новітні досягнення. Але, 
враховуючи те, що на будівництво нових і реконструкцію старих 
ферм що відповідають вимогам сучасних високопродуктивних 
технологій, необхідні величезні кошти, а економіка країни переживає 
не найкращі часи і коштів цих обмаль, то необхідно з максимальною 
відповідальністю ставитися до вибору оптимальних технологічних, 
будівельних та інвестиційних рішень.   

Перший шлях - це залучення іноземних інвестицій або 
створення спільних підприємств з іноземними інвесторами. 
Підприємства, що йдуть цим шляхом, у вигляді товарних кредитів 
залучають іноземне обладнання і фактично копіюють іноземні 
технології. Проте вартість цих проектів занадто завищена і не всім 
підприємствам по кишені. Так, у 2005р. Україна провела з Данією 
переговори і було започатковано ініціативу щодо будівництва у нашій 
країні 25 потужних свинокомплексів, оснащених сучасними датськими 
технологіями. Згідно цієї програми уже у 2006р. у Калуші (Івано-
Франківська обл.) було реалізовано проект, у який датська сторона 
інвестувала понад 220млн. грн. Проте основні кошти у свинарство все 
ж таки вкладають українські інвестори, а масштабних іноземних 
інвестицій у вітчизняне свинарство поки що немає. 

У Харківській обл. найбільш сучасні технологічні, інженерно-
будівельні, організаційні та інвестиційні рішення на сьогоднішній день 
використовують у своїй діяльності свинарське підприємство у 
агрофірмі «Світанок» Ново-Водолазького району, у агрофірмі «Хлібне» 
Лозівського району. Проте, як уже зазначалось, пряме копіювання 
закордонних технологій все ще дуже дорога річ. Наприклад, у 
агрофірмі «Хлібне» в 2011р. було створено сучасний маточник на 50 
свиноматок. Датська сторона інвестувала обладнання у вигляді 
товарного кредиту загальною вартістю 135 тис. євро. Але для 
маточника на 50 маток це досить завищена сума, враховуючи те, що 
будівля самої ферми вже була. Та все ж таки Данія, Франція, Британія, 
а тепер уже й Бразилія та Аргентина є світовими лідерами у свинарстві 
і саме оптимальне використання їхнього досвіду є доцільним. 

В основі технологій свинарства цих країн лежить самосплавна 
система видалення гною з приміщень. Свині утримуються на щілінній 
підлозі, годуються сухим комбікормом із самогодівниць, склад корму 
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спеціальний для кожної статево-вікової групи і збалансований мінімум 
за 36 компонентами, поїння з автопоїлок, у приміщенні створення 
оптимальний мікроклімат, який підтримується автоматично. Витрати 
корму на 1кг приросту не перевищують 3,3 к.од., середньодобовий 
приріст в середньому за період від народження до забою перевищує 
600г, вихід поросят на одну основну свиноматку за рік 24-28гол., 
нагрузка на одного оператора на відгодівлі сягає 1600гол. молодняка, 
витрати праці на 1ц приросту менше 1люд. год.  

У сучасних Російських комплексах у приміщеннях крупно-
групового утримання (відгодівля молодняка) було впроваджено 
дельтаскреперну систему видалення гною і стоків зі свинарників. Ця 
система підлоги та видалення стоків дешевша від самосплавної 
системи із щілинною підлогою, але менш надійна, більш складна, 
потребує більше ручної праці і в комплексі при подальшій 
експлуатації таки дорожча за самосплавну.  

Впровадили в Україні і альтернативну технологію утримання 
свиней на глибокій незмінній солом’яній підстилці. Показовим 
прикладом є комплекс потужністю 24 тис.гол. свиней на рік 
корпорації «Агро-Союз», що на Дніпропетровщині. Д. Чертков, 
І. Колот, В. Гламазда та інші дослідники [3] позиціонують цю 
технологію як маловитратну та ресурсо-енергозберігаючу. Проте це не 
об’єктивна оцінка. Зимою в таких приміщеннях холодно і дуже сиро, 
погана вентиляція, а літом жарко і душно. Тобто зимою і в літню 
спеку не забезпечуються нормальні умови утримання свиней, і якщо 
казати правду, то в ці періоди року прирости нижчі ніж в нормальних 
приміщеннях, а витрати корму на одиницю приросту більші на 15-
25%. Найбільшим недоліком цієї технології є надвисокий ризик 
виникнення ветеринарних інфекцій та загибелі тварин, і такі факти 
були, просто їх замовчують. Крім того ця технологія не така вже й 
маловитратна. При утриманні на глибокій підстилці треба в два рази 
більше площі у розрахунку на одну голову свиней ніж при утриманні 
на твердій підлозі. Тобто для утримання такої ж кількості свиней треба 
вдвічі більше приміщення.  

Ми провели розрахунки і виявили таку закономірність: вартість 
будівлі (стіни + стеля та крівля) у 2-4 рази дорожчі за систему бетонно-
щілінної підлоги само сплавної системи навозовидалення. Вартість 
матеріалів на приміщення площею близько 100м2 складає 
щонайменше 70тис. грн. (при найдешевших сучасних будівельних 
технологіях), а щілінно-бетонна підлога самосплавної системи 
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навозовидалення коштує близько 30тис. грн. (витрати на матеріал). 
Тобто вартість матеріалів у розрахунку на 1м2 капітального 
приміщення при використанні сучасних будівельних технологій може 
бути у сумі близько 650-700 грн. (без підлоги). А за ангари с плівки 
ПВХ будівельні фірми просять 60-65 доларів за 1м2 площі. Також 
необхідно додати витрати на шпали та інші елементи конструкції, що 
знаходяться під метало каркасом. Тобто у сумі 1м2 такого приміщення 
коштує близько 80 доларів за 1м2, що складає близько 640грн. за 
курсом. А враховуючи те, що при утриманні на глибокій солом’яній 
підстилці треба вдвічі більше площі на одну голову, плюс треба 
додати витрати на пісок та солому (також на їх транспортування та 
видалення), то у розрахунку на одне скотомісце для відкормочного 
молодняка на приміщення та підлогу необхідно близько 1400-
1500грн., а при самосплавній технології – близько 700-750грн. Тобто 
при альтернативній технології утримання свиней на глибокій 
солом’яній підстилці ніякої економії за рахунок вартості скотомісця не 
має, а навпаки воно дорожче вдвічі, ніж при самосплавній системі із 
частково-щілинною бетонною підлогою. За всіма іншими 
показниками (витрати корму на одиницю приросту, праці, 
ветеринарна безпека, необхідність в додатковій техніці та ін.) так звана 
інтенсивна ресурсоенернозберігаюча технологія утримання свиней на 
глибокій солом’яній підстилці значно поступається традиційній 
(Датській), тобто технології утримання свиней на частково щілинній 
бетонній підлозі у приміщеннях капітального типу. Тому, тиражувати 
технологію, що використовує «Агро-Союз» не слід. Для кліматичних 
зон України вона не підходить, та й за економічними критеріями 
значно поступається традиційним технологіям утримання свиней на 
твердій підлозі у приміщеннях капітального типу.  

В Харківській області у ВСАТ «Слобожанський» Чугуївського 
району намагалися вдосконалити технологію утримання свиней на 
глибокій солом’яній підстилці. Колишні бетонні приміщення для ВРХ 
(«клюшечники») переробили під цю технологію [4]. На бетонній 
підлозі зробили бетонні кормові столи, кормушки під сухий корм та 
автопоїлки. Такий тип приміщень щонайменше в два рази дорожчий 
від плівкових ангарів, проте не забезпечує достатню теплоізоляцію, 
нормальний мікроклімат, вентиляцію, нормальні умови утримання 
свиней, економне використання кормів. Зимою вода не раз 
перемерзала у поїлках, в приміщенні холодно і дуже сиро, майже 
немає вентиляції. В плівковому ангарі, що використовується в «Агро-
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Союзі» утримують групу тварин 220-250 голів молодняка свиней, а в 
агрокомбінаті «Слобожанський» група складає 1500 голів в одному 
приміщенні без усяких перегородок. Це надзвичайно великий 
ветеринарний ризик. На реконструкцію «Слобожанського», яка 
закінчилась якихось 2-3 роки назад, було витрачено більше 100млн. 
грн., а на сьогоднішній день результат – банкрутство і санація об’єкту. 
У грудні 2011 року на відкормі вже майже не було свиней. Не 
обійшлось там і без ветеринарних проблем. А ще якихось три роки 
назад пропагувалось тиражувати досвід ВСАТ «Слобожанський». 

Деякі дослідники взагалі дуже легковажно оцінили необхідні 
капіталовкладення на утримання свиней. Так, Кібенко В.О. [5] вважає, 
що для переобладнання приміщень необхідно вкласти 50грн. на одну 
голову свиней за цінами 2010р., що не відповідає дійсності і в рази 
менше необхідного.  

Висновки. Як показав проведений аналіз, найбільш 
прогресивною є все ж таки технологія утримання свиней на бетонно-
щілинній підлозі з само сплавною системою навозовидалення через 
труби ПВХ (так звана Датська технологія). Технологія утримання 
свиней на глибокій солом’яній підстилці і в ангарах з плівки ПВХ, і в 
капітальних приміщеннях є дуже не досконалою. Насправді вона не є 
інтенсивною, маловитратною, ресурсоенерго-зберігаючою, не 
забезпечує ні нормальних умов утримання тварин, ні високих 
технологічних та економічних показників, при цьому є дуже 
небезпечною з ветеринарної точки зору. І досвід корпорації «Агро-
Союз», і ВСАТ «Слобожанський» показав що так свиней не слід 
утримувати у нашій кліматичній зоні.  

Тому подальші дослідження слід вести у напрямку 
вдосконалення більш традиційної технології утримання свиней на 
щілинно-бетонній, або частково щілинно-бетонній підлозі в будівлях 
капітального типу з нормальним мікрокліматом. Слід шукати варіанти 
більш дешевих інженерно-будівельних рішень, більш сучасних 
будівельних матеріалів, здешевлення вартості проектних робіт і 
погоджувальних процедур за рахунок сучасних типових проектів, 
уніфікації будівель і т. ін. Але всі ці здешевлення не повинні 
погіршувати нормальні умови утримання тварин, показники 
використання кормів, повну реалізацію генетичного потенціалу 
свиней, ветеринарну безпеку. Все це дасть змогу виробляти якісну, 
відносно не дорогу, конкурентоздатну свинину вітчизняного 
виробництва. 
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СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ РАЦІОНАЛЬНОГО 
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В АГРАРНИХ ФОРМУВАННЯХ 

 
МЕЛЬНИК Л.В., АСПІРАНТ*, 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ 
 І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 
Розроблено стратегічні засади раціонального землекористування в аграрних 

формуваннях, спрямовані на вдосконалення орендних земельних відносин. 
The strategy of rational land-tenure in the agrarian forming, direct to perfection of the 

land leasing relations, is worked out. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді. Сучасний 

розвиток аграрної економіки незалежно від соціально-економічної 
орієнтації країни та способу виробництва стає все більш екологічно 
спрямованим, потребує збереження й відтворення природних ресурсів 
і раціонального їх використання. Земельні ресурси відіграють важливу 
роль у розвитку продуктивних сил країни. Тому раціональне 
землекористування є обов’язковою складовою комплексної системи 
експлуатації та охорони природних ресурсів і знаходиться в центрі 
уваги багатьох вчених-аграріїв та потребує подальших досліджень. 
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Аналіз основних досліджень і публікацій. Вагомий внесок у 
розв’язання проблем ефективності використання земельних ресурсів, 
охорони й екологізації раціонального землекористування зробили такі 
вчені-економісти, як: В.Г. Андрійчук, Д.І. Бабміндра, І.К. Бистряков, 
В.М. Будзяк, А.С. Даниленко, Д.С. Добряк, О.Ю. Єрмаков, 
П.Т. Саблук, А.М. Третяк, М.М. Федоров, М.А. Хвесик, О.В. Шкільов 
та багато інших. Проте ще велика кількість питань залишаються 
невирішеними. 

Формулювання цілей статті. Обгрунтувати стратегію 
раціонального землекористування в аграрних формуваннях, яка 
сприятиме підвищенню ефективного використання та охорони 
земельних ресурсів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття 
«раціональне землекористування» розкривається через економічний та 
екологічний підходи відносно трактування його сутності. Остання з 
економічного погляду полягає в одержанні сталих високих урожаїв 
вирощуваних культур за умов зменшення витрат на одиницю 
продукції, збереження і примноження продуктивної сили землі як 
найважливішого аграрного виробничого ресурсу. Екологічний підхід 
щодо раціонального використання земельних ресурсів 
сільськогосподарського призначення передбачає охорону й захист 
ґрунтів як головної складової природи, відновлення корисних 
властивостей ґрунтового покриву. Відповідно раціональне 
використання сільськогосподарських земель з погляду реалізації 
системного підходу має на меті не тільки використання цих земель за 
прямим призначенням, але й їх відтворення та охорону. 

Раціональне землекористування означає максимальне залучення 
до господарського обігу всіх земель та їх ефективне використання за 
основним цільовим призначенням, створення найсприятливіших умов 
для високої продуктивності сільськогосподарських угідь і одержання 
на одиницю площі максимальної кількості продукції за найменших 
витрат праці та коштів[3]. 

Раціональне використання й охорона земель – два 
взаємопов’язаних процеси, спрямованих на підвищення продуктивних 
сил землі. Вони передбачають:  

— оптимізацію розподілу земельного фонду між галузями 
національного господарства і якомога ефективніше його використання 
у кожній з них; 
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— оптимізацію структури окремих видів земельних угідь (ріллі, 
багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ, лісів, земель під водою 
тощо) відповідно до природно-економічних зон і районів;  

— розробку і впровадження раціональної системи землеробства, 
яка включає ґрунтозахисний обробіток, удобрення;  

— вапнування кислих та гіпсування засолених і солонцюватих 
ґрунтів, технологію вирощування сільськогосподарських культур, 
систему сівозмін тощо;  

— осушення заболочених і перезволожених земель та зрошення і 
обводнення посушливих. 

Земля – найважливіша складова природних ресурсів; основа 
рослинного і тваринного світу; вмістилище природних багатств; 
операційний базис промисловості, населених пунктів і доріг; головний 
засіб виробництва в сільському господарстві. Тому раціональне 
землекористування є обов’язковою складовою комплексної системи 
експлуатації та охорони природних ресурсів. В ґрунтах України 
прослідковується негативна тенденція різкого зниження рівня гумусу 
(щорічне зниження на 0,5-0,6 тонни з га). Щорічні втрати гумусу через 
мінералізацію та ерозію ґрунтів складають 32-33 млн. тонн, приносять 
більше 10 млрд. грн збитків. До цього негативу додалися процеси 
виснаження ґрунтів через інтенсивне використання орних земель при 
відсутності сівозмін (менше 25% господарств дотримуються 
сівозмін) [7]. 

Стратегічним завданням державної політики у сфері аграрного 
землекористування є забезпечення раціонального використання та 
охорони продуктивних земель, збереження, відтворення та 
примноження їхньої родючості. Аналіз земельно-ресурсного 
потенціалу Київської області свідчить про екологічну нестабільність і 
нераціональне його використання. 

Трансформаційні процеси, неврегульованість багатьох 
земельних і виробничих аспектів спричинили дисбаланс у розвитку 
окремих галузей аграрної економіки, безвідповідальне ставлення до 
природних ресурсів та довкілля, що в кінцевому підсумку погіршило 
стан природного середовища в досліджуваній області. Незважаючи на 
зміни у системі земельних відносин, визначальним повинен бути 
пріоритет інтересів охорони природи й екологічної безпеки над 
економічними інтересами землекористувачів і землевласників[6].   

Формулювання стратегії розглядається як один із суттєвих 
компонентів системи стратегічного управління і передбачає 
визначення особливостей процесу сільськогосподарського 
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виробництва. Враховуючи, що стратегія – це спосіб досягнення 
результату, сформульованого у вигляді мети, можна стверджувати, що 
формулювання стратегій є процесом, у ході якого керівники 
встановлюють місію, формують систему цілей, обирають стратегії, а 
також визначають усі складові (компоненти) процесу стратегічного 
управління [5]. 

У сьогоднішніх соціально-економічних умовах виникає 
необхідність подальшого розвитку ефективних форм управління 
орендними земельними відносинами та раціонального 
землекористування, виправлення допущених помилок та розв’язання 
існуючих проблем на основі врахування досвіду управління 
земельними ресурсами через функції землі як природного ресурсу – 
основного національного багатства країни. 

Метою стратегії раціонального землекористування в аграрних 
формуваннях має бути визначення та реалізація основних напрямів 
державної земельної політики, спрямованих на вдосконалення 
орендних земельних відносин, створення сприятливих умов для 
сталого розвитку територій через планування, землеустрій і 
землевпорядкування, формування національного землеволодіння та 
планування землекористування територій, розвитку 
високоефективного конкурентоспроможного землеволодіння і 
землекористування, забезпечення переходу та розвиток вітчизняного 
сільськогосподарського землекористування на засадах стійкого 
розвитку. 

Стратегія  раціонального землекористування в аграрних 
формуваннях повинна базуватися на наступних принципах: 

— комплексності, що передбачає поєднання природних, 
економічних, соціальних та інших факторів за умови інтегрованого 
збалансованого поєднання державних та демократичних інститутів; 

— системності як основи розкриття взаємозв’язків і 
взаємозалежностей між усіма прийнятими для аналізу провідними 
структурними факторами керованої системи «людина – земельні 
ресурси – виробництво»; 

— функціональності як фактору, що забезпечує взаємопов’язаність 
управлінських заходів у системі розвитку земельних відносин; 

— керованості, визначальною умовою якої є цілеспрямоване 
регулювання процесами землеволодіння та землекористування;  

— етапності, що забезпечує реалізацію програмних засад сталого 
розвитку земельних відносин. 
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Складовими стратегії раціонального землекористування в 
аграрних формуваннях такі:  

1. Вдосконалення законодавчої, нормативно-правової та 
інституційної бази й інструментів подальшого регулювання орендних 
земельних відносин, створення сприятливих умов для планового і 
сталого розвитку всіх територій України. 

2. Зміцнення системи гарантій прав власності на землю, створення 
умов для ефективного господарювання на ній.  

3. Запровадження інтегрованого підходу до управління земельними 
ресурсами, підвищення його координованості та ефективності. 

4. Підвищення ролі землеустрою та інших інструментів 
регулювання земельних  орендних відносин у процесах просторового 
розвитку країни. 

5. Удосконалення систем оцінки земель та платності 
землекористування, збільшення надходжень плати за оренду землі до 
місцевих бюджетів. 

6. Залучення громадськості до участі в процесі планування 
використання земельних ресурсів.  

7. Посилення охорони земель та забезпечення 
екологоорієнтованого використання земельних ресурсів. 

Основними завданнями Стратегії раціонального 
землекористування в аграрних формуваннях є:  

— завершення оформлення державних актів на право власності на 
землю громадян-власників, сертифікатів на право на земельну частку 
(пай) та гарантування їх права володіння, користування й 
розпорядження відповідно до закону; 

— посилення державного нагляду та контролю за захистом 
інтересів власників земель та землекористувачів з метою недопущення 
порушення права власності на землю; 

— посилення відповідальності за дотримання умов договорів 
оренди та їх державну реєстрацію; 

- розвиток правових норм і розроблення нормативних положень 
щодо спільної власності на землю та її використання; 

— встановлення суб'єктів права на землю та режиму господарської 
діяльності на земельних ділянках прибережних захисних смуг, 
лісозахисних смуг, берегових смуг водних шляхів, охоронних і 
захисних зон, зон з особливими умовами землекористування; 

—  завершення формування системи державного земельного 
кадастру і забезпечення автоматизованого його ведення; 
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— створення на базі даних державного земельного кадастру 
інформаційних систем управління земельними ресурсами і 
землекористуванням, а також регулювання обороту земель та 
формування їх державного реєстру; 

— удосконалення державного обліку земель щодо забезпечення 
достовірності, актуальності, повноцінності й об’єктивності інформації 
про земельні ділянки та об'єкти нерухомого майна, які розташовані на 
них; 

— приведення форм державної звітності із земельних ресурсів у 
відповідність до європейських стандартів;  

 удосконалення нормативно-правової бази розвитку орендних 
земельних відносин та управління землекористуванням; 

— спрямування діяльності органів виконавчої влади на проведення 
стратегічного аналізу, прогнозування та моніторингу розвитку 
земельних орендних відносин;  

— посилення державного контролю за використанням земель, 
землевпорядкуванням, оцінкою і моніторингом земель як єдиної 
системи взаємозалежних елементів для прийняття управлінських 
рішень; 

— формування взаємоузгоджених законодавчих та нормативно-
правових актів; 

— впорядкування системи існуючих державних інститутів, які 
мають відношення до питань оренди землі та її природних ресурсів; 

— повноцінної реалізації вимог Земельного кодексу України, 
законів України «Про землеустрій», «Про оцінку земель», «Про 
охорону земель», «Про розмежування земель державної і комунальної 
власності», «Про місцеве самоврядування в Україні», інших 
законодавчих актів; 

— впровадження системи, де трансформація угідь та зміни 
цільового призначення земельних ділянок можуть відбуватися лише на 
підставі затверджених в установленому порядку матеріалів державного 
землеустрою; 

— запровадження системи прийняття рішень у сфері використання 
земель на всіх рівнях на основі прогнозування, планування 
землекористування та проектів комплексного землеустрою на 
національному, регіональних і місцевих рівнях, узгоджених з 
інтересами громадян, територіальних громад і держави; 

— створення комплексної системи державних стандартів, норм і 
правил у сфері землеустрою, землекористування та державного 
земельного кадастру; 
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— створення системи економічного стимулювання раціонального 
використання та охорони земель; 

— вдосконалення системи оцінки земель, у тому числі розвиток 
грошової оцінки земель із урахуванням ринкових факторів; 

— формування інформаційного простору з питань використання 
та охорони земельних ресурсів; 

— підвищення якості підготовки фахівців у сфері земельних 
орендних відносин в інтересах сталого розвитку;  

— забезпечення широкого впровадження новітніх екологічно 
збалансованих технологій ведення сільського господарства та 
землекористування; 

— стимулювання введення ґрунтозахисних технологій обробітку 
ґрунтів та вирощування сільськогосподарських культур з урахуванням 
ґрунтово-кліматичних умов конкретних регіонів. 

Реалізація напрямів, передбачених Стратегією раціонального 
землекористування в аграрних формуваннях дозволить: 

— забезпечити сприятливі умови для ефективного 
господарювання на землі;  

— знизити рівень корупційних діянь у сфері земельних орендних 
відносин та створити дієву систему захисту прав власності на землю; 

— підвищити ефективність використання та охорони земельних 
ресурсів; 

—  здійснити раціоналізацію землекористування та створити 
інвестиційно-привабливе і стале землекористування; 

— збільшити надходження від платежів за орендовану землю в 
бюджети всіх рівнів; 

— упровадити дієву систему інформування населення та 
підвищити рівень суспільної свідомості з питань використання, 
оренди й охорони земель. 

У результаті виконання Стратегії передбачається: 
— забезпечити сприятливі умови для ефективного 

господарювання на землі;  
— знизити рівень корупційних діянь у сфері земельних орендних 

відносин та створити дієву систему захисту прав власності на землю; 
— підвищити ефективність використання та охорони земельних 

ресурсів; 
—  здійснити раціоналізацію землекористування та створити 

інвестиційно-привабливе і стале землекористування; 
— збільшити надходження від платежів за орендовану землю в 

бюджети всіх рівнів; 
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— упровадити дієву систему інформування населення та 
підвищити рівень суспільної свідомості з питань використання, 
оренди й охорони земель.  

Механізмом реалізації Стратегії раціонального 
землекористування в аграрних формуваннях є розроблення проекту 
Програми стійкого розвитку орендних земельних відносин. 

Обґрунтовуючи стратегічні засади раціонального 
землекористування в аграрній сфері, слід звернути увагу на зарубіжний 
досвід у вирішенні цього питання.  

Так, стратегічні засади ефективного господарювання в аграрній 
сфері Російської федерації відображені в Державній програмі розвитку 
сільського господарства і регулювання ринків сільськогосподарської 
продукції, сировини та продовольчих товарів на 2008-2012роки. 

Головні цілі, визначені у цій Програмі  передбачають: 
забезпечення сталого розвитку сільських територій, підвищення  
конкурентоспроможності продукції сільського господарства на основі 
підвищення фінансової стійкості і модернізації сільського 
господарства та на основі прискореного розвитку пріоритетних 
галузей, збереження і відновлення земель та інших ресурсів,  що 
використовуються у сільському господарстві [2].  

Отож, ефективним шляхом розв’язання проблеми раціоналізації 
землекористування в аграрній сфері мають стати активізація 
інвестиційної діяльності з метою фінансування придбання 
ґрунтозахисних і ресурсозберігаючих технологій, здійснення 
природоохоронних заходів. Адже досвід країн із розвинутою 
економікою показує, що сфера агробізнесу приваблива для інвестицій, 
оскільки на сільськогосподарську продукцію завжди є сталий попит. 
Водночас науковці правомірно зазначають, що без глибокого, 
системного вивчення процесів розвитку, використання і відтворення 
земельних ресурсів неможливе підвищення інвестиційної 
привабливості сільського господарства. У зв’язку з цим необхідне 
створення економічних моделей, в основу яких повинне бути 
покладено розв’язання двох проблем: як зміни у цінах на 
сільськогосподарську продукцію вплинуть на рішення агровиробників 
відносно реалізації заходів щодо подолання процесів деградації ґрунтів 
і яку роль мають відігравати економічні та фізичні зв’язки між 
сільським господарством й іншими сферами економіки при оцінці 
шкоди, заподіяної ерозією і забрудненням ґрунтів. 

Висновки. Отже, раціональне землекористування значною 
мірою залежить від застосовуваних методів і можливостей аграрних 
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підприємств відносно забезпечення його засобами підвищення 
родючості, а відповідно і від рівня компетентного управління цими 
процесами. Еколого-економічний інструментарій управління та 
регулювання сфери землекористування в напрямі її раціоналізації 
передбачає використання як ринкових, так і державних регуляторів. 

Таким чином, основними еколого-економічними підходами 
щодо раціонального використання, відтворення та охорони земель 
сільськогосподарського призначення повинні бути: пріоритетність 
екологічних критеріїв і показників над економічними в земельних 
відносинах; переважання довгострокових соціально-економічних 
програм та підходів над короткотерміновими потребами; 
комплексність у розв’язанні екологічних проблем і завдань із 
рекультивації порушених земель; інвестування у відновлення 
родючості сільськогосподарських земель; інтеграція й 
взаємоузгодження природо ресурсної та матеріально-технічної 
складових загального ресурсно-виробничого потенціалу аграрного 
сектора; системність у розв’язанні екологічних проблем 
агропромислового комплексу; платність за використання 
сільськогосподарських угідь, включаючи штрафні санкції за їхнє 
забруднення. 
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УДК 332.6 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРЕНДНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ВІДНОСИН В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 
НАКІСЬКО О.В., СТ. ВИКЛАДАЧ, РУДЕНКО С.В., АСИСТЕНТ, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П. ВАСИЛЕНКА 
 

У статті розглянуто сучасний стан оренди сільськогосподарських угідь на 
прикладі підприємств Харківської області. Проаналізовано правове регулювання з питань 
нормативної грошової оцінки земельних угідь. Запропоновано шляхи удосконалення 
орендних відносин між товаровиробником і власником земельного паю. 

The modern condition of rent of the agricultural land on an example of farms in the 
Kharkiv region is considered in this paper. Legal regulation of questions of a normative monetary 
estimation of allotments is analyzed. Ways of improvement of rent relations between manufacturers 
and landowners are offered. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасних 
умовах реалізації земельних відносин в сільському господарстві 
України, коли основу отримання можливостей використання 
земельних угідь у аграрному виробництві становлять орендні 
відносини, актуалізуються питання розвитку та удосконалення 
нормативно-правового, економічного та організаційного забезпечення 
оренди земель сільськогосподарського призначення, адже від їх 
гармонійності та раціональності безпосередньо залежить економічна 
ефективність сільськогосподарського виробництва, фінансове 
становище товаровиробників (орендарів), доходи власників земельних 
паїв та надходження до бюджету.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням орендних 
відносин в сільському господарстві присвячено наукові праці 
широкого кола вітчизняних науковців, зокрема, О.Д. Балана, 
А.Є. Динкевича, М.І. Ібатулліна, М.Й. Маліка, А.Г. Мартина, 
В.Я. Месель-Веселяка, Ю.О. Пруса, П.Т. Саблука, М.М. Федорова, 
О.В. Шебаніної, О.В. Шкільова та деяких інших, проте ще 
залишається ряд невирішених та дискусійних питань, зокрема одним з 
таких питань є розвиток орендних відносин на основі системного 
врахування інтересів всіх суб’єктів даних відносин.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз сучасного 
стану орендних відносин в сільському господарстві на прикладі 
Харківської області та обґрунтування напрямів їх удосконалення.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. Проблеми та 
недоліки в орендних відносинах товаровиробників, які орендують 
сільськогосподарські угіддя і власників земельних паїв існують уже 
довгий час (з початку третього етапу земельної реформи в 1999 році) і 
згруповані нами, як і більшістю вітчизняних науковців, таким чином: 
нераціональне використання орендованих сільськогосподарських 
угідь, короткотерміновий строк договорів оренди, виплата оренди в 
натуральній формі, недотримання законодавчо встановленого рівня 
орендної плати тощо. Всі ці питання потребують швидкого і 
систематичного вирішення.  

З 1 січня 2012 року вступила в дію Постанова Кабінету Міністрів 
України № 1185 від 31 жовтня 2011 року «Про внесення змін до 
Методики нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення та населених пунктів» [1], згідно з 
якою до показників нормативної грошової оцінки ріллі застосовується 
додатковий коефіцієнт 1,756. На перший погляд дана постанова 
покликана усунути ряд проблем, зазначених вище, але, в той же час, ті 
питання, які вирішуються поглиблюють інші проблеми.  

Застосування коефіцієнта 1,756 в оцінці землі призведе до 
відповідного зростання орендної плати, підвищення собівартості 
сільськогосподарської продукції, зниження рентабельності 
рослинництва і господарств у цілому.  

Розрахунки наслідків підвищення орендної плати розглянемо на 
прикладі Харківської області (табл.). 

господарствах області становив 297,83 грн. (2,4 % від 
нормативної грошової оцінки ріллі), що становить 13,5 % у 
собівартості продукції рослинництва та 9,1 % у собівартості 
підприємства. При цьому фактична рентабельність рослинництва 
була 23,2 %, а підприємства – 17,5 %.  

З розрахунків видно, що підвищення ставки орендної плати за 
оцінки без застосування коефіцієнту 1,756 до рівня 3 %, тобто з 
приведенням ситуації до вимог Указу Президента України від 
02.02.2002 № 92/2002 [2], призведе до підвищення розміру орендної 
плати до рівня 370,59 грн., з питомою вагою у собівартості продукції 
на рівні 11,0 %. При цьому рівень рентабельності 
середньостатистичного підприємства становитиме 14,9 %. В той же 
час, із застосуванням коефіцієнту 1,756 за ставки орендної плати на 
рівні 3 % її розмір значно зростає (650,76 грн.), а рентабельність 
підприємства зменшується до 6,1 %.  
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Таблиця 
Порівняльний аналіз шляхів підвищення орендної плати 

сільськогосподарських угідь у Харківській області 
 

% орендної плати (плановий) 
3% 4% 5% 

Показники 
Фактич-
но в 2010 
р. (2,4%) 

за 
діючої 
оцінки 

за 
застосу-
вання 
коеф. 
1,756 

за 
діючої 
оцінки 

за 
застосу-
вання 
коеф. 
1,756 

за 
діючої 
оцінки 

за 
застосу-
вання 
коеф. 
1,756 

1. Нормативна 
грошова оцінка 1 га 
ріллі, грн. 

12353 12353 21692 12353 21692 12353 21692 

2. Розмір орендної 
плати, всього, млн. 
грн. 

321,8 400,3 703,0 533,8 937,4 667,3 1171,7 

3. Розмір орендної 
плати на 1 га, грн 297,83 370,59 650,76 494,13 867,68 617,66 1084,6 

4. Повна собівартість 
реалізованої продукції 
рослинництва,  млн. 
грн. 

2387,7 2466,3 2769,0 2599,8 3003,3 2733,2 3237,7 

5. Повна собівартість 
реалізованої продукції,  
млн. грн. 

3551,5 3630,1 3932,8 3763,6 4167,1 3897,0 4401,5 

6. Питома вага 
орендної плати в 
собівартості продукції 
рослинництва, % 

13,5 16,2 25,4 20,5 31,2 24,4 36,2 

7. Питома вага 
орендної плати в 
собівартості продукції 
підприємства, % 

9,1 11,0 17,9 14,2 22,5 17,1 26,6 

8. Прибуток (збиток) 
рослинництва, всього,  
млн. грн. 

555,1 476,5 173,8 343,1 -60,5 209,6 -294,8 

9. Прибуток (збиток), 
всього, млн. грн. 620,9 542,3 239,6 408,8 5,3 275,4 -229,0 

10. Прибуток (збиток) 
рослинництва на 1 га, 
грн. 

476,24 408,81 149,14 294,31 -51,90 179,82 -252,94 

11. Прибуток (збиток) 
на 1 га, грн. 532,68 465,25 205,59 350,76 4,54 236,27 -196,50 

12. Рентабельність 
рослинництва, % 23,2 19,3 6,3 13,2 -2 7,7 -9,1 

13. Рентабельність 
підприємства, % 17,5 14,9 6,1 10,9 0,1 7,1 -5,2 
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Рентабельність на рівні 6,1 %, не забезпечить навіть простого 
відтворення, оскільки не дасть можливості покрити інфляційні 
витрати.  

У разі перезаключення договорів на 3 % за діючої оцінки 
підприємствам треба додатково сплатити власникам 78 млн. грн. А за 
оцінки з використанням коефіцієнта 1,756 додаткова плата складе 
381,2 млн. грн. При цьому подальше зростання орендної плати стане 
неможливим за нової вартості землі, адже підраховано, що вже за 4 % 
орендної плати виробництво продукції рослинництва стає збитковим. 

Питання економічно-обґрунтованої орендної плати за 
користування сільськогосподарськими угіддями (земельними паями), 
на нашу думку, треба вирішувати виходячи з таких принципів: 

1) підвищення орендної плати не повинно підривати продовольчу 
безпеку країни, основними суб’єктами забезпечення якої є саме 
орендарі сільськогосподарських угідь; 

2) поряд зі збільшенням податкових надходжень до бюджету 
необхідно ставити пріоритет на підвищення матеріального заохочення 
власників земельних паїв, які працюють на своїй землі; 

3) орендарі сільськогосподарських угідь повинні нести більше 
фінансове навантаження (у вигляді сплати абсолютної ренти 
власникам паїв), ніж власники, які самостійно обробляють землю та 
вже мають це навантаження у вигляді податку на землю; 

4) перерозподіл коштів на користь власників земельних паїв 
(більшість з яких є жителями сільських територій) у вигляді рентних 
платежів є більш ефективним на відміну від отримання суспільних 
товарів через витрати бюджету, які формуються за рахунок податків (у 
тому числі ФСП та земельного податку). 

Враховуючи постійний диспаритет цін, незадовільний стан 
матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств, 
відсутність належної державної підтримки аграрного сектору, 
вважаємо, що орендна плата з використанням коефіцієнта 1,756 для 
більшості підприємств є передчасною. 

Ґрунтуючись на проведеному вище аналізі, вважаємо, що 
можливим є напрям підвищення розміру орендної плати шляхом 
збільшення ставки орендної плати до рівня 4 % за нормативною 
грошовою оцінкою, визначеною за методикою, що діяла до 2012 
року. При цьому, за нашими розрахунками, розмір орендної плати за 
сільськогосподарські землі в Харківській області становитиме 494,13 
грн. (тобто збільшиться на 40 % порівняно з фактом 2010 року), а 
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рівень рентабельності підприємств залишиться у межах нормального 
значення.  

У той же час перехід до сплати оренди з урахуванням 
коефіцієнту 1,756 в оцінці землі можливий для вертикально-
інтегрованих структур типу агрохолдингів та підприємств з участю 
іноземного капіталу. Об’єктивною основою для підвищення орендної 
плати для таких структур є надконцентрація сільськогосподарських 
угідь. За оцінками Пілявського В.І. останніми роками в Україні 
спостерігається тенденція до збільшення кількості агрохолдингів. За 
даними 2010 року в Україні налічується понад 50 агрохолдингів 
(найбільше їх працює в Полтавській, Черкаській та Київській 
областях), які орендують більше ніж по 30 тис га ріллі. У сукупності 
вони контролюють близько 6 млн га, або майже 18,5 % площі ріллі в 
Україні, в тому числі, більше 30 % ріллі сільськогосподарських 
підприємств [3]. Фінансовою основою такого напряму є більш висока 
економічна ефективність діяльності цих структур. Згідно з 
дослідженнями А.О. Гуторова, в інтеграційних об’єднаннях 
холдингового типу рівень прибутковості у розрахунку на 100 га 
сільськогосподарських угідь є у 15,8 раза вищим ніж 
середньоукраїнський [4]. 

Висновки. У результаті проведених досліджень встановлено, 
що економічний і правовий механізм регулювання орендних 
земельних відносин у сільському господарстві має ряд проблем та 
недоліків. Стратегічним напрямом у вирішенні цих питань має бути 
такий комплекс заходів, який би системно враховував як інтереси 
сільськогосподарських товаро-виробників (орендарів землі), так і 
власників земельних паїв, дав би змогу забезпечити продовольчу 
безпеку країни, зберегти експортний потенціал, отримати додатковий 
дохід селянину.  

Потребує подальшого, більш детального аналізу механізм 
сплати агрохолдингами та підприємствами з іноземним капіталом 
орендної плати за умови її підвищення саме для цих категорій 
товаровиробників.  
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 СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П. ВАСИЛЕНКА 

 
В статті розглянуті та проаналізовані канали реалізації в цілому овочевої 

продукції в тому числі органічної  
In the articles considered and analysed channels of realization on the whole of vegetable 

products including organic 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Овочівництво 
— специфічна галузь, яка має такі особливості: низька 
транспортабельність продукції; великий набір вирощуваних культур ( 
більше 100), для кожної з яких властива особлива агротехніка; 
виконання більшості технологічних процесів вручну; потреба у 
працівниках певної кваліфікації; організація товарної доробки, 
зберігання та реалізації овочів; велика трудомісткість робіт, що 
зумовлює високі витрати на виробництво та реалізацію [4]. 

Наразі сільське виробництво здійснюється в нових ринкових 
умовах. У своїй господарській діяльності виробники повинні 
приймати не лише рішення щодо ефективного виробництва 
сільськогосподарської продукції, але й пошуку каналів її реалізації. Це, 
в свою чергу, вимагає розвитку системи маркетингу на підприємстві. 

                                                
* Науковий керівник – Левкіна Р.В., к.е.н., доцент  
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Особливо це стосується продукції органічного походження, ринок 
якої ще не є сформованим. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
функціонування ринку продукції органічного походження ґрунтовно 
розкриті у працях вітчизняних вчених: В. Артиша, А. Сохнич, 
В.В. Писаренка, О. Царенка та ін. Проте, залишаються проблемними і 
невирішеними ті, що пов’язані з можливостями реалізації овочевої 
органічної продукції на вітчизняному продовольчому ринку. 

Формування цілей статті. Проаналізувати особливості 
реалізації органічної овочевої продукції в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З кожним роком 
на ринку з’являються нові види органічної овочевої продукції, що 
витісняє традиційні. Основними перевагами органічних овочів над 
овочами вирощеними за традиційними технологіями є: виробництво 
без застосування ядохімікатів і мінеральних добрив синтетичного 
походження; переробка без консервантів та хімічних барвників; 
гарантована безпека споживання. 

На жаль, наразі виробництво органічної продукції спрямоване в 
основному на експорт у країни Європейського Союзу. При цьому поза 
увагою залишається вітчизняний ринок з його нагальною потребою у 
високоякісних продуктах харчування та необмежений ринок збуту у 
країнах СНД. Збутом органічної продукції в зарубіжні країни 
займаються такі компанії-трейдери: Украгрофін, Топфер Інтернешил, 
ТОВ Махаріші та інші, що вже довели свою ефективність, 
сформували стратегію розвитку та визначили потенційних клієнтів 
[2, с. 40].  

Ефективне виробництво овочевої продукції, в тому числі 
органічної, значною мірою залежить від системи економічних 
відносин між сільськогосподарськими, переробними та торговельними 
підприємствами. Ланцюжок „виробництво — зберігання — переробка 
— реалізація — споживання” є однією системою, тому прибутковість 
однієї складової не можлива за рахунок збитку іншої.  

Специфіка овочевого ринку пов’язана з особливостями овочів 
як товарної продукції, що має певні споживчі властивості.  

До найважливіших особливостей слід віднести, по-перше, 
соціальну значущість овочів як продукту харчування, що не тільки 
подовжує життя людини, а й робить його повноцінним. По-друге 
економічну вагомість овочів формує сталий попит на різноманітну 
продукцію овочевої галузі на локальному, національному та світовому 
ринках. По-третє, глобалізація економіки змушує аграрних 
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товаровиробників здійснювати активний пошук масштабних 
ринкових сегментів, тому саме широкий асортимент овочевої 
продукції та можливості вибору гарантують забезпечечення певного 
сегменту ринку та постійні грошові надходження. По-четверте, високі 
витрати праці при виробництві овочевої продукції, досить широкий 
набір овочевих культу, які мають свої технологічні відмінності. До 
таких належать відсутність монокультури; зменшення рівня товарності 
протягом зберігання овочевої продукції, неефективність формування 
пропозиції (через зміну форм власності). По-п’яте, органічність овочів 
або їх екологічна чистота, як складова бренду, має великі перспективи 
з позицій нарощування вартості останнього, тим самим підвищуючи 
конкурентоспроможнісність підприємства [3, с.93-94]. 

Для ефективного функціонування ринку органічної продукції 
важливим є визначення ефективних каналів її реалізації. Наразі для 
традиційної овочевої продукції вони є досить різноманітними [5]. 
Серед них визначені:  

1. Реалізація „з поля” — основний канал збуту свіжої овочевої 
продукції для крупнотоварних і фермерських господарств. Перевагою 
є зменшення витрат на транспортування до торгівельного закладу.  

2. Оптові плодоовочеві ринки - ефективний канал збуту 
враховуючи вигідне розташування поблизу великих міст. 
Привабливою для споживача є ціна реалізації, що складає 50-60% від 
роздрібної ціни. На цих ринках реалізовують свою продукцію 
господарства всіх категорій, але найбільше представлені приватні 
господарства.  

3. Переробні підприємства, серед яких консервні заводи та цехи.  
4. Експортні операції —  перспективний канал збуту для великих 

господарств та об’єднань фермерів, що працюють за попередніми 
угодами.  

5. Великі гуртові компанії. Вони працюють у містах, де характерні 
великі обсяги збуту продукції, реалізують продукцію як безпосередньо 
зі складу, так і транспортуючи її у заклади громадського харчування. 
Вони мають гнучку систему логістики (доставка на місце за графіком).  

6. Супермаркети — канал збуту, що має порівняно високі темпи 
розвитку, які досягають 100% щорічно. При цьому обсяги продажів 
через супермаркети зростають переважно завдяки збільшенню 
останніх, а також за рахунок розширення торговельних площ, 
перегляду асортименту і цінової політики у вже існуючих.  

7. Овочеві магазини. Останнім часом спостерігається збільшення 
обсягів продажу через такі магазини, що свідчить про перспективи їх 
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розвитку в майбутньому.  
8. Рекреаційні заклади - санаторії, профілакторії, різноманітні 

лікувально-профілактичні заклади, які зацікавлені у високоякісній 
продукції. Особливістю даного каналу реалізації є високі вимоги до 
екологічної чистоти, асортименту та свіжості продукції. 

9. Контракти на виробництво та доставку конкретної овочевої 
продукції безпосередньо до споживача. Це потребує додаткових 
витрат на укладання контракту та транспортування товару. Тому 
важливим для виробника є питання розширення асортименту 
продукції та формування довгострокових взаємовідносин зі 
споживачем.   

Наразі основним місцем реалізації овочевої продукції 
залишаються міські ринки, оскільки вони вже стали традиційними для 
споживачів. Причина в тому, що на такі ринки продукція надходить 
свіжою, має кращий товарний вигляд та надає можливості вибору. 
Крім цього, привабливим є застосування гнучкої ціни. 

Аналіз досвіду країн із високорозвиненим ринком органічної 
овочевої продукції свідчить, що типовими каналами збуту такої 
продукції є: прямий продаж „ виробник-споживач”; прямий продаж 
через Інтернет; прямі поставки в супермаркети, в ресторани та 
спеціалізовані магазини; продаж представникам оптової торгівлі; 
продаж сертифікованим переробним підприємствам [1]. 

Питання безпеки та якості продуктів харчування є особливо 
актуальним в міжнародній торгівлі. В сучасних умовах якість (в тому 
числі, екологічна чистота) продукції аграрного сектору стає основним 
фактором його внутрішньої та зовнішньої конкурентоспроможності. 
Це вимагає дотримання певних вимог та правил транспортування 
товару. Підтримання свіжого вигляду, збереження якісних 
властивостей та споживчих характеристик товару під час зберігання, 
транспортування та продажу можливе лише за умов використання 
сучасної високоефективної тари й упаковки. Крім того, 
транспортування органічної овочевої продукції вимагає використання 
окремих засобів або обов’язкового застосуванням упаковки та 
відповідного маркування. Упаковка захищає продукцію від 
пошкоджень та є рекламою, що непрямим чином сприяє формуванню 
попиту на неї.  

Ми погоджуємося з думкою В.І. Артиша, що важливим каналом 
збуту на початковому етапі розвитку ринку органічної продукції, в 
тому числі, овочевої є прямий збут (продаж на фермі, на роздрібному 
ринку, створення власного органічного магазину). Проте особливістю 
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даного етапу розвитку такого ринку є майже сформований попит при 
недостатній пропозиції. Це дозволяє стверджувати про його високий 
потенціал. 

Нами проведено опитування щодо готовності населення м. 
Харкова купувати органічну овочеву продукцію. В результаті 
визначено, що потенційними споживачами її є 86% опитуваних.  

На запитання: «Якому торгівельному закладу Ви віддаєте 
перевагу при покупці органічних овочів?» 38 % опитаних відповіли 
«супермаркетам». Це пов’язано з високою доступністю будь-якого 
товару, адже важливою перевагою є економія часу, широкий 
асортимент, цілодобовий режим роботи. Побажання купувати на 
ринку висловили 25 % опитуваних. Традиційною є думка, що на 
ринку продукти свіжіші, надходять від вітчизняного виробника, мають 
широкий асортимент та можливість зниження ціни реалізації. 
Перевагу спеціалізованим магазинам здорового харчування віддали 
18% респондентів. На нашу думку, такі магазини потрібно створювати 
у великих містах: Києві, Харкові, Донецьку, Львові, де вищий рівень 
життя, та відповідно висока культура споживання і рівень екологічної 
свідомості населення. Незначна частина(12% респондентів) готова 
купувати безпосередньо на підприємстві респондентів. 

Наразі органічні овочі все частіше з’являються на  прилавках у 
супермаркетах, або ж їх можна замовити  в Інтернет магазинах, що є 
позитивною тенденцією у напряму формування ринку органічної 
овочевої продукції. 

Висновки. Для реалізації органічних продуктів доцільно 
використовувати прямий маркетинг із використанням не прямої 
реклами, тобто створювати ярмарки, виставки, який передбачає 
продаж продукції з використанням Інтернету, пошти, телефону тощо. 
Прямий продаж скорочує витрати на маркетинг, а відсутність 
посередників сприяє довірі споживача до виробника, зменшує витрати 
на транспортування продукції. Проведені нами дослідження свідчать 
про зацікавленість  споживачів в придбанні органічних овочів. Одним 
із основних каналів реалізації визначено супермаркети та ринки. 
Проте, на нашу думку, перспективним каналом збуту є магазини 
здорового харчування. 
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ВИРОБНИЦТВО Й ЗАХИСТ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ, 
ЯК ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ САДІВНИЦТВА 
 

ОДНОШЕВНА О.О., АСПІРАНТ*, 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

У статті досліджено процес виробництва та захисту від шкідників оздоровленого 
садивного матеріалу як головного чинника підвищення економічної ефективності галузі 
садівництва. Висвітлено головні проблемні питання, які постали перед вітчизняними 
виробниками запропоновані заходи для їх вирішення. 

In the article investigational process of production and protecting from the wreckers of 
more health gardening material, as a main factor of increase of economic efficiency of gardening 
industry. Main problem questions are reflected which appeared before domestic producers. And 
also the row of measures is offered for their decision. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Ефективне 
виробництво продукції садівництва має забезпечуватися якісним 
садивним матеріалом, збалансованою системою породно-сортового 
складу, а також безперервним процесом вирощування саджанців. Слід 
зазначити, що головною умовою ефективного та якісного розвитку 
галузі повинно стати врахування біологічних особливостей, постійних 
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змін у технології вирощування садівницької продукції, напрямів її 
господарського використання, а також характерних особливостей 
багаторічних насаджень. Однією з таких особливостей, яка 
враховується при формуванні собівартості новоствореної продукції є 
необхідність завчасної закладки нових багаторічних насаджень, часто 
набагато раніше, ніж перестануть функціонувати існуючі. Лише в 
такому разі досягається планомірність оновлення садів і ягідників та 
безперервність виробництва садівницької продукції. При планування 
організованої системи вирощування продукції садівництва, необхідно 
звертати увагу на те, що в порівнянні з іншими основними засобами, 
процес їх розвитку не можна зупиняти та переносити на наступний 
період, як це можна зробити з іншими основними засобами, або 
плодово-ягідну продукції вирощувати з року в рік, оновлюючи 
породно-сортовий склад та технологію виробництва або не 
вирощувати зовсім. Адже переривання процесу природного 
відтворення може призвести до загибелі насаджень, а отже 
незапланованих збитків для підприємства, а саме додаткових втрат 
коштів і праці [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Доречно зазначити, 
що планомірність і безперервність виробництва у часі все більше стає 
одним із найважливіших факторів інтенсифікації садівництва. Це 
пояснюється тим, що саме через нові насадження повсякчас 
реалізуються найновіші досягнення науково-технічного прогресу у 
садівництві. На думку Грицая С.О.[1], Медвєдєва С. [3], а також 
Чорнодона В.І. [5], сучасною, усе більш охоплюючою тенденцією в 
багатьох країнах Європи і Америки є скорочення тривалості створення 
і продуктивного використання плодових і ягідних насаджень, що дає 
змогу швидше оновлювати сортовий склад садів і ягідників і, таким 
чином, повніше використовувати цей найефективніший фактор 
інтенсифікації садівництва та оперативніше реагувати на зміни 
кон'юнктури ринку садівницької продукції. Підкреслимо, що на 
сьогодні ці процеси притаманні й вітчизняному садівництву, але не 
достатньо досліджені, адже головною проблемою при вирощуванні 
плодово-ягідної продукції залишається недосконалий садивний 
матеріал та застарілі методи виробництва, тому що вітчизняні 
виробники з обережністю впроваджують інноваційні технології 
вирощування та обробки продукції. 

Формулювання цілей статті. Запропонувати шляхи і способи 
вирощування та захисту оздоровленого садивного матеріалу, як 
головного чинника підвищення якості продукції, що є однією з 
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головних передумов підвищення ефективності галузі садівництва. 
Виклад основного матеріалу. На сьогодні в Україні 

вирощуванням садивного матеріалу плодових та ягідних культур 
займаються 173 господарства, в т.ч. 10 наукових та 53 спеціалізованих 
установ. Розсадницькі господарства України в період з 2005 по 2010 
роки збільшили обсяги вирощування саджанців зерняткових культур у 
2,2 рази, а кісточкових і ягідних – у 1,6 рази. Проте, цього недостатньо 
для розширення та планомірного відтворення садів, яке в останні роки 
майже припинилося. Тому, для закладання нових насаджень у 
сільськогосподарських підприємствах на площі близько 10 тис.га 
щорічно до 2025 року необхідно збільшувати виробництво саджанців 
плодових культур у 1,4 рази, а кущових ягідників – у 2,2 рази [1]. 

Орієнтуючись на галузеву програму розвитку садівництва в 
Україні, а також на підтримку з боку держави, доцільно підкреслити, 
що виробництво садивного матеріалу в розсадницьких господарствах 
нашої країни в подальшому буде здійснюватися на безвірусній основі. 
Вирощені саджанці повинні відповідати сучасним європейським 
стандартам. 

Перспектива переходу розсадницьких господарств на 
вирощування безвірусного стандартного садивного матеріалу повинна 
бути адаптована до ґрунтових і кліматичних умов конкретної зони, що 
зумовлюватиме необхідність закладення в Україні нових маточних 
насаджень плодових і ягідних порід, створення маточно-насіннєвих і 
маточно-живцевих садів та розсадників по виробництву необхідної 
кількості саджанців сучасного породно-сортового складу. Тому, на 
нашу думку, особливо перспективними та більш ефективними у 
промисловому садівництві є технології отримання безвірусних базових 
клонів, оздоровлення їх в культурі invitro і наступне прискорене 
розмноження класичними та біотехнологічними методами. 
Орієнтуючись на державну цільову програми підвищення 
ефективності галузі садівництва створення банку безвірусних клонів 
плодових, ягідних та малопоширених культур на основі цілісної 
технології їх виробництва та розмноження, стане основним завданням 
розсадництва 2012 року. На сьогодні частка безвірусного садивного 
матеріалу у виробництві розсадництва України становить близько 17 
%. До 2015 року цей показник планується довести до 50 %, і до 2020 
року – 100 % плодових насаджень України мають бути закладені 
оздоровленим безвірусним садивним матеріалом, який значно 
скорочуватиме статтю витрат на оздоровлення продукції, що в свою 
чергу, скорочуватиме собівартість продукції та збільшуватиме кінцеві 
прибутки підприємства [2]. 

На нашу думку, для розвитку вітчизняної системи виробництва 
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оздоровленого садивного матеріалу плодових та ягідних культур слід 
здійснити наступні заходи:  

— впровадити систему сертифікації садивного матеріалу плодових 
і ягідних культур в Україні;  

— розробити і налагодити виробництво вітчизняних тест-систем з 
метою тестування основних вірусів плодових, ягідних і декоративних 
рослин; 

— використовувати біотехнологічні методи прискореного 
розмноження безвірусного садивного матеріалу; 

— створити безвірусні базові маточники плодових та ягідних 
культур в галузевих наукових установах та базових підприємствах; 

— здійснювати більш дієвий контроль за виробництвом (в т.ч. на 
присадибних ділянках) та завезенням із-за кордону садивного 
матеріалу плодових і ягідних культур; 

— провести інвентаризацію наявних маточних, маточно-живцевих 
та плодових насаджень в Україні. 

Поряд з удосконаленням розсадницької бази вирощування 
садивного матеріалу для підвищення продуктивності стану розвитку 
галузі садівництва, невідмінною передумовою є підвищення рівня 
врожайності, поліпшення якості плодоягідної продукції, забезпечення 
тривалої продуктивності багаторічних насаджень, а також 
інтегрований захист плодових і ягідних культур від шкідників і хвороб. 

На нашу думку, найбільш оптимальним, екологічно безпечним і 
економічно вигідним для господарств, які спеціалізуються на 
виробництві садівницької продукції, є вирощування хворобостійких 
сортів плодових і ягідних культур. За рахунок впровадження у 
виробництво таких сортів не тільки зменшуються затрати на 
проведення захисних заходів, а й поліпшується екологічна ситуація в 
садах, що, в свою чергу, впливає на підвищення якості готової 
продукції та кінцеву ціну новоствореного товару. 

Для одержання екологічно чистої продукції садівництва, 
придатної для дієтичного та дитячого харчування, необхідно 
активніше практикувати закладання сировинних садів з використанням 
імунних сортів, що не потребують застосування хімічних засобів 
захисту від шкідників та хвороб. 

Для забезпечення ефективності цих систем, крім необхідності 
дотримання агротехнічних та інших заходів, вирощування імунних, 
стійких і толерантних до хвороб та шкідників сортів плодових і 
ягідних культур, не можна поки що обійтись без застосування хімічних 
засобів захисту рослин. У зв’язку з поширенням в Україні надзвичайно 
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небезпечної хвороби – бактеріального опіку плодових культур 
необхідно, крім удосконалення карантинних заходів, більше уваги 
приділяти застосуванню в садах мідьвмісних фунгіцидів, які, на відміну 
від інших, мають також бактерицидні властивості, але більш 
економічно вигідні для виробників, що позитивно впливатиме на 
якість, не підвищуючи при цьому собівартість продукції, адже при 
мінімальних затратах на захист рослин можна досягти кращого 
кінцевого результату, як у смаковому, так і грошовому вираженні. Отже 
кваліфіковане впровадження у виробництво систем інтегрованого 
захисту плодових і ягідних культур від комплексу шкідливих організмів 
не тільки забезпечуватиме одержання високих сталих урожаїв 
екологічно чистої продукції, а й позитивно впливатиме на 
оздоровлення садових культур. 

Висновки. Показники економічної ефективності галузі 
садівництва можна підвищити за рахунок впровадження у 
виробництво оздоровленого садивного матеріалу, який є більш 
економічним з погляду кінцевого підрахунку собівартості плодово-
ягідної продукції. Адже більш доцільно відразу саджати більш якісний 
посадковий матеріал, який є більш стійким до хвороб та шкідників. 
Оскільки у нашій країні дана технологія не набула необхідного 
поширення, ми пропонуємо запровадити ряд заходів для поліпшення 
стану вирощування оздоровленого посадкового матеріалу: - 
впровадити систему сертифікації садивного матеріалу плодових і 
ягідних культур в Україні; - розробити і налагодити виробництво 
вітчизняних тест-систем з метою тестування основних вірусів 
плодових, ягідних і декоративних рослин; - використовувати 
біотехнологічні методи прискореного розмноження безвірусного 
садивного матеріалу; - створити безвірусні базові маточники плодових 
та ягідних культур в галузевих наукових установах та базових 
підприємствах; - здійснювати більш дієвий контроль за виробництвом 
(в т.ч. на присадибних ділянках) та завезенням із-за кордону садивного 
матеріалу плодових і ягідних культур; - провести інвентаризацію 
наявних маточних, маточно-живцевих та плодових насаджень в 
Україні. При запроваджені цих заходів та підтримці держави, 
вітчизняні виробники та науковці зможуть вийти на новий рівень 
розвитку галузі садівництва ,а тим самим і підвищити її ефективність. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ 
СТРАТЕГІЧНОГО ПТАХІВНИЧОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

МОДУЛЮ ЯЄЧНОГО НАПРЯМКУ 
 

ОСТРОВЕРХ О.В., СТ. ВИКЛАДАЧ, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П. ВАСИЛЕНКА 
 

У статті іде мова про формування методичних підходів до проведення всіх 
необхідних розрахунків основних параметрів майбутніх стратегічних зон 
господарювання (СЗГ) птахівничого напрямку. 

The article referred to the formation of methodological approaches to carrying out the 
necessary calculations of key parameters for future strategic economic zones (SЕZ) in poultry. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді Забезпечення 
населення високоякісними продуктами харчування є стратегічним 
завданням агропромислового комплексу України. Скорочення 
виробництва та зниження купівельної спроможності населення 
призвело до значного зменшення споживання молока, м’ясопродуктів 
і яєць. За цих умов постало невідкладне завдання щодо нарощування 
виробництва високобілкових продуктів харчування насамперед за 
рахунок розвитку тваринницьких галузей. З організаційно-
технологічних можливостей та термінів віддачі капітальних вкладень 
найбільш мобільним є птахівництво, яке порівняно з іншими галузями 
тваринництва відзначається скоростиглістю, високими коефіцієнтами 
відтворення поголів’я і використання кормового протеїну, нижчою 
енергоємністю, більш високим рівнем механізації і автоматизації 
виробничих процесів, а також можливим поліпшенням якісного 
складу продукції необхідними вітамінами. 
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Птахівництво інтенсивно розвивається на всій території 
України. Галузь розвивається шляхом створення великих промислових 
комплексів навколо великих міст і промислових центрів. 
Поглиблюється внутрішньогалузева спеціалізація птахівництва. 
Порівняно з 90-ми роками у 2010 р. поголів'я птиці в усіх категоріях 
господарств було зменшене в 1,7, в тому числі в 
сільськогосподарських підприємствах - в 3,2 рази, а в особистих 
селянських господарствах лише на 6,5 %. Виробництво яєць 
зменшилось в 1,4, а м'яса птиці - 2,4 рази. Така ситуація склалася в 
результаті кризових явищ в економіці країни, що повною мірою 
позначилось на птахівництві. Для галузі це проявилося, в першу чергу, 
в перебоях із постачанням матеріально-технічних ресурсів, особливо 
комбікормів, порушенням виробничих зв'язків, що для промислового 
птахівництва було дуже вразливо [3]. 

Відбулося інтенсивне скорочення поголів'я високопродуктивних 
порід і ліній. Переміщення обсягів виробництва продукції в особисті 
селянські господарства, є негативним явищем, оскільки це 
супроводжується процесом посилення деспеціалізації виробництва, 
зниженням рівня механізації виробничих процесів, погіршенням 
епізодичного благополуччя птахогосподарств, а отже й послабленням 
конкурентоспроможності продукції птахівництва. Тому 
домогосподарства, які утримують на своєму подвір'ї 20-30 чи навіть 
50 голів птиці, неспроможні розв'язати проблему насичення 
продовольчого ринку продукцією птахівництва в Україні. Тому 
дослідження шляхів подолання даного протиріччя є актуальним і 
своєчасним [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій Ознайомлення з 
публікаціями присвяченими проблемам формування методичних 
підходів до проведення всіх необхідних розрахунків основних 
параметрів майбутніх стратегічних птахівничих технологічних модулів 
дозволяє прийти до наступних висновків: 

— подальший розвиток птахівництва передбачає істотне 
збільшення виробництва яєць і м'яса птиці. За розрахунками Інституту 
аграрної економіки УААН необхідно забезпечити виробництво 
393 шт. яєць і 16,1 кг м'яса птиці (в забійній масі) в розрахунку на одну 
людину в рік. Для цього поголів'я птиці в усіх категоріях господарств 
потрібно збільшити до 300 млн. гол. В умовах підвищення 
продуктивності птахівництва це дозволить забезпечити виробництво 
2020 млрд. шт. яєць і близько 900 тис. т м'яса птиці в рік, або 
відповідно на 27 і 20 % більше порівняно з 90-ми рр. Одним із 
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напрямів збільшення виробництва і підвищення економічної 
ефективності птахівництва є відновлення спеціалізованих 
птахофабрик та переведення галузі на постіндустріальну основу; 

— птахівничій галузі притаманна висока привабливість для 
інвестування фінансів у її розвиток, особливо відносно інтенсивного 
виробництва м’яса бройлерів та курячих яєць. Високотехнологічні 
промислові птахівницькі підприємства є найбільш пристосованими до 
впровадження передових та ефективних технологій, що забезпечує 
швидку оборотність капіталу та ще й зі значними прибутками [2].  

При проектуванні високотехнологічних постіндустріальних 
комплексів птахівничого напрямку обов’язковим є урахування вимог 
нової парадигми управління та її відгалуження стратегічного 
менеджменту зокрема. 

Однією з вимог стратегічного менеджменту є створення умов 
для формування самодостатніх стратегічних зон 
господарювання (СЗГ). Нагадаємо, що самодостатніми вважаються ті 
СЗГ які контролюють не менше 5000 га ріллі. При цьому дуже 
бажаним є співпадання меж СЗГ з межами адміністративно – 
територіальних одиниць якими є сільські агломерації (території). В 
окремих випадках, одна сільська громада може контролювати декілька 
СЗГ. Але зовсім не бажаною є ситуація за якої декілька 
адміністративно – територіальних одиниць контролюватимуть одну 
СЗГ [4]. 

Формулювання цілей статті. Цілі статті полягають у 
формування методичних підходів до проведення всіх необхідних 
розрахунків основних параметрів майбутніх стратегічних зон (СЗГ) 
птахівничої спеціалізації. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  На кафедрі 
організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського 
національного технічного університету сільського господарства ім. П. 
Василенка була опрацьована модель перспективної нормативної 
стратегічної зони господарювання (СЗГ) у якій системостворюючим 
ядром буде суб’єкт господарювання птахівничої спеціалізації, у формі 
горизонтально - інтегрованого виробничого об’єднання на 
1000000 кур - несучок. 

Основними сиситемостворюючими об’єктами СЗГ 
птахівничого напрямку яєчної спеціалізації мають бути: 

— птахівничий технологічний комплекс (ПТК) на 1000000 кур – 
несучок; 

— локально – допоміжна молочна ферма (ЛДМФ) на 400 корів; 
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— локально – допоміжна свинарська ферма (ЛДСФ) на 1800 голів 
молодняку що реалізується населенню у віці 2 місяці. 

Загальна потреба у сіяній кормовій площі СЗГ птахівничого 
напрямку складатиме 12324 га виходячи з нормативу 0,0084 га на одну 
фізичну голову. Потреба у сіяній кормовій площі послугувала 
основою для проектування системи сівозмін та урожайності і валових 
зборів зернофуражних та кормових культур. В даному випадку 
передбачене впровадження системи сівозмін яка має польові та 
кормові сівозміни. 

Загальна потреба СЗГ птахівничого напрямку у матеріально – 
технічних ресурсах була розрахована виходячи з нормативу вартості 
основних засобів на одну умовну голову 40 тис. грн. Тобто 8435 
умовних голів * 40 тис. грн. = 337400 тис грн. або 42175 тис. доларів за 
умови що один долар дорівнюватиме вісім грн. 

Загальна потреба у операційних працівниках СЗГ птахівничого 
напрямку складатиме 350 чоловік. Потреба у працівниках сфери 
управління складатиме 147 чоловік. Потреба ветеринарної служби 
складатиме 16 працівників. 

Інформацію про основні параметри нормативної стратегічної 
зони господарювання (СЗГ) птахівничої спеціалізації можна 
використати для аналогічних розрахунків для реальних СЗГ яєчної 
спеціалізації, в тому числі і для перспективної Вільшансько – 
Пересічанської СЗГ Дергачівського району Харківської області. 
Зокрема Вільшансько – Пересічанську СЗГ заплановано сформувати у 
ході здійснення адміністративно – управлінської реформи існуючих в 
даний час п’яти сільських агломерацій (території), які зараз 
знаходяться під юрисдикцією Солоницівської селищної, Полівської, 
Вільшанської, Пересічанської і Протопопівської сільських рад, які 
контролюють 8451 га ріллі та нараховують 36218 чол. населення. 

Основними сиситемостворюючими об’єктами перспективної 
Вільшансько – Пересічанської СЗГ Дергачівського району Харківської 
області птахівничого напрямку яєчної спеціалізації мають бути: 
птахівничий технологічний комплекс (ПТК) на 700000 кур – несучок, 
локально – допоміжна молочна ферма (ЛДМФ) на 300 корів, локально 
– допоміжна свинарська ферма (ЛДСФ) на 1300 голів молодняку що 
реалізується населенню у віці 2 місяці. 

Загальна потреба у сіяній кормовій площі має складати 8268 га. 
Загальна потреба у матеріально – технічних ресурсах має складати 
241720 тис. грн. Потреба у операційних працівниках має складати 
245 чоловік. Потреба у працівниках сфери управління має складати 
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103 чоловік. Потреба ветеринарної служби має складати 
12 працівників. 

Висновки. 
Проектування СЗГ птахівничого напрямку має включати 

наступні два етапи: 
— розрахунок основних нормативних параметрів майбутніх 

стратегічних зон (СЗГ) птахівничої спеціалізації адаптованих до 
постіндустріальних технологій;  

— розрахунок параметрів майбутніх реальних стратегічних зон 
(СЗГ) птахівничої спеціалізації. 
 

Література. 
1. Управление организацией / [Поршнев З.П., Румянцева Н.А., 

Соломатина А. Н. и др.]; под ред. З.П. Поршнева. – [2-е изд. перераб и доп.] -
. М.: ИНФРА. 2002 – 669 с. 

2. Васильков В.Г. Організація виробництва: [навч. посібник] / 
В.Г. Васильков - К. : КНЕУ, 2003 – 524 с. 

3. Ярошенко Ф.О. Птахівництво України: стан, проблеми і 
перспективи розвитку: [Монографія]./ Ф.О. Ярошенко – К.: Вид-во “Аграрна 
наука”, 2004. – 502 с. 

4. Турченко М.М. Стратегічна організаційно – економічна 
реструктуризація організацій аграрного сектора: [Монографія] 
/ М.М. Турченко – Харків.: ТОВ «ЕДЕНА», – 2006. – 537 с. 
 
 
УДК: 338.12: 631.  
 

ВИВЧЕННЯ ПОТРЕБИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

СИСТЕМНИМ ПІДХОДОМ 
 

ПІНЯГА Н.О., ЗДОБУВАЧ, 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
Ресурсний потенціал за системним підходом розглядають як сукупність ресурсних 

потенціалів регіонів країни. Проведено класифікацію складових ресурсного потенціалу 
сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано підходи щодо вивчення ресурсного 
потенціалу виробництва.  

Resource potential after approach of the systems is examined as an aggregate of resource 
potentials of regions of country. Classification of constituents of resource potential of agricultural 

                                                
 Науковий керівник -  Березівський П.С., д.е.н., професор 



 254

enterprises is conducted. Approaches are analysed in relation to the study of resource potential of 
production. 
 

Постановка проблеми. Пріоритетним напрямом в економічній 
політиці держави є розвиток аграрної економіки. Відтворення у 
виробництві у деякій мірі залежить від ефективності використання 
ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств. 
Економічна теорія розкриває ресурсний потенціал через різні рівні 
дослідження.  

Різні підходи є оптимальними для визначення сутності та 
структури ресурсного потенціалу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення проблем 
формування та ефективного використання ресурсного потенціалу 
сільськогосподарських підприємств проводять наукові установи, а 
щодо вирішення різного роду задач присвячені праці науковців. До 
них відносяться : Андрійчук В.Г., Лукінов І., Підлісецький Г.М., 
Саблук П.Т., Шиян В.С., Юзефович А.Е. та інші. 

Постановка завдання. Метою вивчення потреби ресурсного 
потенціалу сільськогосподарських підприємств є аналіз методів 
дослідження ресурсного потенціалу виробництва, встановлення 
складових ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств. 

Вклад основного матеріалу досліджень. Зростання добробуту 
населення України та покращення становища нашої держави на 
міжнародній економічній і політичній аренах не останнім чином 
залежить від рівня промислового розвитку. Зростання обсягів 
виробленого національного продукту, збільшення експорту продукції, 
що відповідає світовим стандартам і є конкурентоспроможною на 
міжнародному ринку, передусім, зумовлено наявністю потенціалу 
сільськогосподарських підприємств, та діючими організаційно-
економічними механізмами його використання та відтворення.  

Метою наукових досліджень сучасних українських вчених є 
удосконалення механізмів управління ресурсним потенціалом 
сільськогосподарського виробництва. Ульянченко О. В., використав 
системний підхід для розробки стратегії розвитку аграрного сектора 
економіки [1]. В основу даної стратегії стоїть поділ ефективності 
управління ресурсним потенціалом на напрямки: 1) соціальний 
розвиток – наука, освіта, культура; 2)економічний розвиток – інновації, 
інвестиції, конкурентоспроможність продукції.  

Об’єктом дослідження вітчизняних науковців є показники 
оцінки ефективності сільськогосподарського виробництва. 
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Наприклад, системний підхід Іванюта В.Ф. застосовував з 
використанням новим методів дослідження. Щодо оцінки 
ефективного використання ресурсного потенціалу вчений 
запропонував метод декомпозиції – розкладання складного на 
простіші складові, які базуються на принципах поступовості, 
елементарності. Дана стратегія розвитку включає вдосконалення 
економічних, організаційних, екологічних методів, запровадження 
різних нововведень у розвиток сільськогосподарського 
виробництва [2]. 

За системним підходом ресурсний потенціал країни можна 
розглядати як сукупність ресурсних потенціалів її регіонів. Високому 
соціально-економічному розвитку сприяє ефективне використання 
ресурсного потенціалу, який забезпечує кращий рівень життя 
населення певної території. Структура організаційно-економічного 
механізму відтворення ресурсного потенціалу АПК аналізується як 
взаємодія системи економічних важелів та планування заходів щодо 
відтворення ресурсного потенціалу сільськогосподарських 
підприємств аграрного виробництва [4].  

Основними елементами структури ресурсного потенціалу 
сільськогосподарських підприємств деякі вчені пропонують вважати 
такі компоненти, як соціальний, природний та технологічний [5]. Крім 
цих складових ресурсного потенціалу можна віднести ще потенціали 
інтелектуальний та інноваційний. На мою думку, дані підходи щодо 
відновлення ресурсного потенціалу залишають поза увагою проблеми, 
які стосуються розвитку сільських територій. 

Виробництво сільськогосподарської продукції не можливе без 
взаємодії трудових ресурсів та матеріально-технічної бази  
підприємств. А тому саме від  повного забезпечення 
сільськогосподарських підприємств ресурсним потенціалом залежить 
кінцевий результат: якість та кількість виробленої продукції. 
Становлення та розвиток сільськогосподарських підприємств різних 
типів тісно пов’язані з розв’язанням організаційно-економічних 
завдань щодо підвищення віддачі з кожної затраченої одиниці 
ресурсного потенціалу, його розширеного відтворення, удосконалення 
структури, покращання результативності діяльності агроформувань. 

Поміж нових сучасних наукових методів дослідження 
ресурсного потенціалу підприємств поширеним також є структурно-
функціональний метод, що в свою чергу означає вивчення 
економічного процесу. Економічні системи характеризуються 
ознаками: стійкість, самоорганізація, цілісність та залежність між 



 256

складовими її елементами, що означає досягнення поставленої мети. 
Економічна система включає складові: потенціал розвитку 
продуктивних сил, потенціал розвиту аграрних підприємств 
(відносин), потенціал розвитку механізму господарювання 
підприємств. 

В основу сільськогосподарського виробництва входять засоби і 
предмети праці, робоча сила в їх послідовному поєднанні. Рівень 
розвитку аграрних відносин та функціонуючий механізм 
господарювання підприємств визначає певний рівень розвитку 
продуктивних сил. У сучасних умовах розвитку економіки 
виробництва виникає поєднання механізму ринкового регулювання з 
державним економічним регулюванням. Важливе місце посідає на 
даний час визначення структури ресурсів, якими забезпечується 
діяльність підприємства та полегшується пошук шляхів використання 
певного ресурсного потенціалу. До одних із найосновніших 
характеристик природно-ресурсного потенціалу відносять : 
особливості розміщення ресурсного потенціалу, географічне 
положення, кліматичні умови. 

Ресурсний потенціал підприємств сільськогосподарського 
виробництва потрібно розглядати як сукупність взаємопов’язаних 
ресурсів (матеріальних, технічних, земельних), що можуть 
використовуватись як у виробничому процесі, так і у соціальній, 
фінансовій та інших сферах діяльності господарства. 

Для кращого стратегічного планування розвитку економіки в 
аграрному середовищі та у сільськогосподарських підприємствах 
важливе місце займає визначення пріоритетів. Це вимагає 
класифікувати окремі складові ресурсного потенціалу: 

— за сферами аграрного виробництва: потенціал виробництва, 
який прямо бере участь у створенні продукції сільського господарства; 
ринковий потенціал – підвищення ефективності у сфері постачання 
продукції; потенціал розподілу – визначає процес розміщення ресурсів 
у виробництві; 

— за участю у створенні прибутку: певна частина ресурсного 
потенціалу, що не міняє своєї вартості та не намагається створити 
додаткової вартості; 

— за надходженням джерел: зовнішній потенціал – умови, що 
диктуються та формуються ринком чи державою; внутрішній 
потенціал – знаходиться в господарстві та залежить від того чи іншого 
суб’єкта господарювання; 
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— за галузями сільськогосподарського виробництва: ресурсний 
потенціал тваринництва та рослинництва, потенціал виробництв, яких 
обслуговує; 

— за видами ефективності: соціальний потенціал – відповідність 
результатів економічної діяльності потребам населення; економічний 
потенціал – створює високі показники обсягів виробництва при 
невеликих затратах. 

Організація ресурсного потенціалу сільськогосподарського 
підприємства складається із системних компонентів: сукупність 
ресурсів, залежно від попиту підприємства на їх окремі види, 
комерційного процесу з притаманним для нього послідовним 
ланцюгом; зовнішнього середовища та оберненого системного зв’язку. 
Під впливом основних факторів виробництва, сільськогосподарські 
підприємства свій попит направляють на ресурси, втілюють у 
продукцію, забезпечують гарний дохід від різних видів діяльності.  

У даний час потрібно здійснювати певні економічні зміни у 
діяльності сільськогосподарських підприємств та у використанні 
ресурсів підприємствами, що сприяли б розвитку і досягненню цілей 
діяльності виробничих структур. Кризова ситуація в економіці та в 
АПК спричиняє руйнування ресурсного потенціалу. 

Системний підхід щодо організації ресурсного потенціалу 
сільськогосподарських підприємств дає можливість вченим-
економістам систематизувати, класифікувати структуру за такими 
ознаками, як оцінка за галуззю, складом елементів, сектором окремих 
можливостей. Системний підхід до організації потенціалу підприємств 
аграрного виробництва відображається у принципах: цілісності, 
системних компонентів, структурованості. На підставі цих принципів 
системного підходу до ресурсного потенціалу відбуваються процеси, 
як різні за призначенням, так і за основними характеристиками: 
виробничий, управлінський, стратегічний.  

Ефективність розвитку сучасного сільськогосподарського 
підприємства в певній мірі залежить від якості стратегій підприємства, 
це відображає не тільки мету діяльності, а й умови її досягнення. 

Висновки. Системний підхід є найбільш поширеним із методів 
дослідження ресурсного потенціалу сільськогосподарських 
підприємств.  

Головною метою щодо управління ресурсним потенціалом 
аграрної економіки є значне підвищення рівня життя населення 
країни, формування сприятливих умов для кращого економічного 
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зростання країни у світовому господарстві, більш розширене 
відтворення сільськогосподарської продукції.  

Реформаційні перетворення, які відбулися в сільському 
господарстві не дали давно очікуваної соціальної та економічної 
віддачі, підприємства перебувають у дуже складному середовищі, 
ресурсний потенціал руйнується. Для забезпечення позитивного 
процесу використання ресурсного потенціалу, при його організації 
потрібно звертати увагу на сукупність факторів, які впливають на його 
ефективність. Невід’ємними елементами для підвищення ефективності 
ресурсного потенціалу підприємства виступають: екологічний, 
економічний, фінансовий, соціальний, виробничий. 

Для кращого вдосконалення концепції державного регулювання 
ефективного використання ресурсного потенціалу підприємств 
сільського господарства потрібно провести класифікацію певних 
складових ресурсного потенціалу за різними класифікаційними 
ознаками. Основи формування та ефективного використання 
ресурсного потенціалу визначають умови для економічного 
моделювання ефективності господарювання підприємств сільського 
господарства. 
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УДК 331.582:631.11 
 

СУТНІСТЬ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ 
 

ПОПИК Л.О., АСПІРАНТКА*, 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 
У статті з’ясовано і визначено категорію «трудові ресурси», зокрема 

проаналізована відповідна наукова література. Автором сформульована власна дефініція 
поняття «трудові ресурси сільськогосподарських підприємств». 

The article clarified and defined category of «labor resources», in particular analyzed the 
relevant scientific literature. The author has formulated its own definition of the term «labor 
resources of agricultural enterprises». 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. На сучасному 
етапі розвитку національної економіки, ускладненому соціально-
економічними змінами, які зараз відбуваються  в сільському 
господарстві, постала необхідність у виокремленні поняття «трудові 
ресурси сільськогосподарських підприємств», визначенні їх ролі як 
головної складової ресурсного потенціалу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
формування та ефективного використання трудових ресурсів 
сільськогосподарських підприємств присвячено ряд наукових 
досліджень таких вчених як Адамчука В., Богині Д.,  
Грішнової О., Дієсперова В., Лібанової Е., Лишиленка В., однак 
комплексного дослідження категорії «трудові ресурси 
сільськогосподарських підприємств» не проводилось.  

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є 
узагальнення трактувань поняття «трудові ресурси»; огляд 
напрацювань, присвячених питанням, пов’язаним з цією категорією, їх 
історичний розвиток, а також опрацювання категорії «трудові ресурси 
сільськогосподарських підприємств», враховуючи специфіку аграрної 
сфери. 

                                                
* Науковий керівник – Плаксієнко В.Я., д.е.н., професор 
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Виклад основного матеріалу. Будь-який процес виробництва 
товарів чи надання послуг базується на фактичній наявності та 
оптимальному поєднанні ресурсів.  

В складі ресурсного потенціалу виокремлюють матеріальні, 
нематеріальні, інноваційні, фінансові, трудові ресурси, а також методи 
управління та організації ефективного використання ресурсів. 
Загальновідомою є істина, що трудові ресурси – найголовніший та 
найцінніший ресурс будь-якого виробництва, в тому числі і 
сільськогосподарського. 

Для всебічного та комплексного розуміння сутності поняття 
«трудові ресурси», на нашу думку, необхідно розглянути сукупність 
наук, предметом яких в тій чи іншій мірі виступає трудова діяльність 
людини. 

Існує доволі велика кількість наук, які поверхнево або детально 
вивчають процеси, пов’язані з працею. Етапи розвитку систематичних 
наукових досліджень про працю та трудові ресурси наведені у табл. 1. 
 

Таблиця 1 
Етапи становлення наукових знань про працю 

та трудові ресурси 
 

Період Характеристика 
1 2 

Друга половина 
ХІХ ст. 

Основною метою досліджень трудової діяльності, розпочатих 
американським інженером Ф.У. Тейлором, був пошук методів 
раціонального виконання виробничих операцій. Виник науковий 
напрям, який отримав назву «наукова організація праці». В 
подальшому така назва не раз підлягала критиці. В рамках науки 
про організацію праці сформувався ряд відносно відокремлених 
розділів: «нормування праці», «заробітна плата», 
«професіональний відбір» та інші. 

Початок ХХ ст. 

Публікація статей і книг по управлінню виробничими 
колективами, навчанню персоналу, методам підвищення 
продуктивності, покращенню умов праці, взаємовідносинам 
співробітників підприємств. В цей період формування наук про 
працю та трудові ресурси відбувалося на основі як емпіричних 
даних, так і в результаті використання досягнень економічної 
теорії, математики, статистики, фізіології та психології людини, 
технології, організації виробництва. 
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продовження табл. 1 
1 2 

60-ті рр. ХХ с. 
Відбувається значний вплив на розвиток наук про трудові 

ресурси з боку досліджень в області кібернетики, теорії систем, 
обчислювальної техніки. 

70-ті рр. ХХ ст. 

Посилення етичного аспекту в управлінні персоналом. Все 
більшого розповсюдження набувають рекомендації по 
встановленню у виробничих колективах відносин співпраці, 
терплячості, добропорядності. Відбувається остаточний перехід 
від технократичного підходу до гуманітарного, підсиленого 
увагою до особистості кожного співробітника. 

 
Як і в будь-якій іншій галузі знань, у науках про працю 

відбувається процес виокремлення певних напрямків у самостійні 
науки, межі яких чітко виокремити дуже складно. Формування наук 
про працю відбувається на основі використання досягнень 
економічної теорії, статистики, фізіології, соціології, психології, 
трудового права, організації виробництва тощо. 

У вітчизняній економічній літературі, статистичному обліку, 
державному регулюванні економіки для означення людських ресурсів 
використовувався та продовжує вживатися термін трудові ресурси, що 
виник в перші роки радянської влади для потреб централізованого 
управління  [3, с. 78-79]. 

В науковій думці існує велика кількість трактувань сутності 
терміну «трудові ресурси» (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Трактування терміну «трудові ресурси» різними авторами 
 

Автор Визначення 
1 2 

Богиня Д. П. 
 [1, с. 211] 

Основна продуктивна сила суспільства, 
найактивніша в економічному відношенні частина 
населення, що складається з трудящих міста й села і 
забезпечує розширене відтворення суспільного продукту 

Буряк П. Ю. 
 [2, с. 40] 

Працездатна частина населення, яка має фізичний 
розвиток, розумові здібності, знання, які необхідні для 
роботи в народному господарстві 

Заславська Т. І. [8] 
Сукупність членів суспільства, здатних брати участь 

у суспільному виробництві при даному розвитку 
продуктивних сил і в межах виробничих відносин 
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продовження табл. 2 
1 2 

Касимовський Є. 
В. [8, с. 9] 

Частина працездатного населення, як зайнятого у 
суспільному виробництві, так і того, що знаходиться в 
резерві, кількісні і демографічні межі якого залежать від 
суспільної форми виробництва і рівня розвитку 
продуктивних сил 

Качан Є. П.  
[5, с.41] 

Частина працездатного населення, яка володіє 
фізичними і розумовими здібностями і знаннями, 
необхідними для здійснення корисної діяльності 

Лукашевич В. М. 
[9, 15] 

Головна продуктивна сила суспільства, носії 
(суб’єкти) відносин, що складаються у процесі 
формування, розподілу та використання трудових 
ресурсів. Як економічна категорія – населення, що 
володіє фізичною та інтелектуальною здатністю у 
відповідності з умовами відтворення робочої сили; як 
планово-облікова – населення у працездатному віці, 
зайняте і незайняте у суспільному виробництві 

Махсма М. Б. 
[10, 35] 

Частина населення країни, що за своїми 
розумовими здібностями, фізичним розвитком і 
знаннями здатна працювати в народному господарстві 

Олійник Є. О. 
[12]  

Особливий та надзвичайно важливий вид 
економічних ресурсів, оцінка якого визначається 
чисельністю працівників, що мають певні професійні 
навички, знання, які можуть використовувати у 
трудовому процесі та служити вихідною інформаційною 
базою для планування й аналізу 

Мерзляк А. В., 
Михайлов Є. П., 
Корецький М. Х., 
Михайлова Г. О., 

[6, с. 18-19] 

Проміжна категорія між «населення» і «сукупна 
робоча сила». Усе працездатне населення, зайняте, 
незалежно від віку, у сферах суспільного господарства й 
індивідуальної трудової діяльності, також особи 
працездатного віку, які б могли брати участь у праці, але 
зайняті в домашньому й особистому господарстві, на 
навчанні з відривом від виробництва, на військовій 
службі 

Саблук П. Т.,  
Орлатий М. К. 

[11] 

Частина населення, яка має необхідний фізичний 
розвиток, розумові здібності та знання для роботи в усіх 
сферах економічної діяльності 

Єсінова Н. І.  
[7, с. 11] 

Працездатна частина населення, яка володіючи 
фізичними й інтелектуальними можливостями, здатна 
виробляти матеріальні блага чи робити послуги 
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Трудові ресурси як об’єкт дослідження доволі складна категорія, 
яку можна розглядати з демографічної, економічної, соціологічної, 
статистичної, інноваційної позиції  (рис. 1). 

 

частина жіночого та чоловічого 
населення у віці 16-60 років, яка 
уже використовується або може 
бути залучена до виробництва у 
різних галузях господарства 

планово-
облікова 
категорія 

якісний  
аспект 

соціально-
економічна 
категорія 

сукупність осіб, які завдяки своїм 
фізичним, освітнім, професійним, 
темпераментним (психологічним) 
якостям уже використовуються 
або можуть бути залучені до 
виробництва у різних галузях 
господарства 

кількісний 
аспект 

 
 

Рис. 1. Трактування трудових ресурсів у різних аспектах 
 
Варто наголосити, що сільське господарство має свою 

специфіку і воно суттєво відрізняється від інших сфер прикладання 
праці й капіталу. Це пояснюється наступними чинниками: 

— праця в сільському господарстві щільно пов’язана з природно-
кліматичними умовами виробництва, які неможливо усунути ніяким 
чином. Мова йде про обмежену кількість сільськогосподарських 
земель та їх родючість, а також сезонність виробництва; 

— в аграрному секторі функціонують підприємства різних форм 
власності, тобто три суб’єкта відносин – власник землі, підприємець 
(орендар), найманий працівник; 

— наявність у працівників власного допоміжного господарства, що 
слугує суттєвим джерелом доходів та сферою праці; 

— природне призначення аграрної галузі – забезпечення людства 
продуктами харчування. Населення планети зростає вдвічі швидше за 
світове виробництво продуктів харчування; 

— ціни на сільськогосподарську продукцію формується на рівні 
найвищих витрат [4]. 

Враховуючи комплекс наведених факторів, необхідно, на нашу 
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думку, з поняття трудові ресурси виокремити категорію «трудові 
ресурси сільськогосподарських підприємств». 

Врахувавши визначення сільськогосподарського підприємства у 
різних за юридичною природою нормативно-правових актах та 
науковій літературі, можна сформулювати таке визначення: трудові 
ресурси сільськогосподарського підприємства – це працездатна 
частина, переважно сільського населення, яка працювала, може 
працювати або на даний момент працює на підприємстві, яке 
систематично здійснює виробництво (вирощування), переробку, 
реалізацію (збут) продовольства рослинного, тваринного чи іншого 
призначення.  

Висновки. Отже, у зв’язку з розвитком наукових знань про 
місце та роль людини в процесі виробництва, орієнтацією економіки 
на якісні параметри економічного зростання, відбувається постійне 
розширення категоріально-понятійного апарату. Цілком зрозумілою є 
багатогранність підходів до питань, які вивчають науки про працю в 
сільському господарстві. Саме тому з’явилася необхідність у 
виокремленні поняття трудові ресурси сільськогосподарських 
підприємств. 
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ФОРМУВАННЯ ТАКТИКИ І СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ НА 

МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 
 

ПОТИШНЯК О.М., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ  

ІМ. АДМІРАЛА МАКАРОВА 
 

У статті розглядаються проблеми розробки тактики і стратегії 
зовнішньоекономічних ризиків підприємств. Особливу увагу приділено визначенню 
стратегічної мети зовнішньоекономічної діяльності підприємства в сучасних умовах 
господарювання.  

In the article problems of tactic and strategy of external economic risks development of 
enterprises are examined.  The special attention is spared to the determination of strategic purpose 
of foreign economic activity of enterprise in the modern terms of menage. 

 
Вступ. Розвиток зовнішньоторговельних зв'язків вітчизняних 

підприємств потребує розширення спектра знань та 
поінформованості товаровиробників для досягнення успіху та 
формування достойного іміджу на міжнародних ринках. Нині 
неможливо досягти успіху на зовнішньому ринку без розуміння і 
врахування світових тенденцій у бізнесі. Складність і нестабільність як 
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зовнішнього, так і внутрішнього середовища, мінливість кон'юнктури 
світового фінансового та товарного ринків і зумовлений цим ризик 
змушують підприємство шукати нові способи і сфери одержання 
прибутку, а також перспективні напрями розвитку підприємницької 
діяльності. Саме тому вихід на зовнішні ринки є об'єктивною 
необхідністю для українських підприємств. 

Ризик виникає на будь-якому етапі життєвого циклу 
машинобудівної діяльності, але саме процес управління ризиками 
зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств прямо 
пов’язаний з результатами діяльності підприємств на зовнішніх 
ринках, з їх виживанням та розвитком. Стратегія та тактика ризик-
менеджменту є невід’ємними та одними з найбільш значимих частин 
загального менеджменту, який відповідає за безпеку й процвітання 
підприємства.  

Аналіз останніх досліджень. Проблеми розробки тактики і 
стратегії ризик-менеджменту висвітлювались у працях вітчизняних і 
зарубіжних науковців. Варто відзначити наукові роботи 
О. Є. Кузьміна, О. Г. Мельник, Н. Ю. Подольчака, А. П. Міщенка, 
В. Д. Нємцова, А. Чандлера, І. Ансоффа, В. М. Гранатурова, 
Е. А. Уткіна, В. В. Черкасова, Е. О. Човушян, О. Л. Устенко, 
Н. А. Рихтікової, В. А. Абчук, Н. І. Машиної та інших авторів. 
Особлива увага в публікаціях за цією тематикою відводиться питанням 
поняття стратегії та її видам, сутності стратегічного та принципам 
ризик-менеджменту. 

Однак на сьогоднішній день питання стратегії управління 
зовнішньокономічними ризиками в машинобудуванні недостатньо 
висвітлені в науковій літературі, що обґрунтовує необхідність 
подальших наукових досліджень у цій галузі. 

Метою даного дослідження є виділення основних принципів 
розробки стратегії управління зовнішньоекономічними ризиками 
машинобудівного підприємства та етапів управління ризиками.  

Результати дослідження. Здійснення ЗЕД пов'язане з 
необхідністю приймання ризикованих рішень, тобто таких які не 
гарантують повне виконання цілей ЗЕД. Під ризиками у ЗЕД 
розуміють: 

1. Ризик — це загроза втрат ресурсів, додаткових витрат, 
недоотримання прибутку суб'єктами ЗЕД. 

2. Ризик — це непередбачуваність зовнішньоекономічної операції. 
3. Ризик — це неповна відомість про ефективність операцій, які 

плануються та проводяться в процесі здійснення ЗЕД. 
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В світовій практиці врахування ризиків в ЗЕД має дуже важливе 
значення, оскільки майже 40% комерційних операцій закінчуються 
невдачею через недостатнє врахування та управління ризиками. 

Загальні причини виникнення ризиків: 
— Постійна нестабільність економічних процесів в країнах 

світового співтовариства. 
— Недостатня поінформованість про економіки країн світу. 
— Відсутність чітких цілей діяльності суб'єкта ЗЕД. 
— Наявність комерційної таємниці про діяльність суб'єкта ЗЕД. 

Разом із загальними існують конкретні джерела ви¬никнення 
ризиків в ЗЕД. До них належать: 

I. Фінансові умови ризиків ЗЕД. 
Існують фінансові умови ризиків ЗЕД: інфляція та зростання 

цін, банкрутство покупців, зміна курсу валют, неконвертованість 
валют, зміни оподаткування експортно-імпортних операцій, 
невиконання зобов'язань субпідрядниками ЗЕД, неплатоспроможність 
субпідрядників ЗЕД, валютні обмеження на експорт/імпорт, зміна 
процентної ставки по кредитах. 

II. Економічні фактори, які обумовлюють ризики ЗЕД. 
— Економічна нестабільність. 
— Зниження темпів виробництва (в суспільстві в цілому).  
— Зниження темпів розвитку експортного виробництва.  
— Зниження рівня доходів населення.  
— Невиконання зобов'язань партнерів по поставці сиро¬вини та 

матеріалів. 
— Нестабільність ринку. 
— Відстала (регресивна) структура експорту та імпорту (ввезення, 

вивезення застарілих, неякісних товарів). 
III. Ризики, пов'язані з управлінням ЗЕД. 
— Невірний вибір партнера. 
— Незнання повної компетенції партнера. 
— Помилки, допущені в виборі субпідрядника 

зовнішньоекономічної операції. 
— Помилки, допущені в комерційній пропозиції (відповідальність, 

якість товару тощо). 
— Помилки у виборі виконавців ЗЕД. 
— Неправильна (помилкова) модель управління ЗЕД. 
— Помилки в виборі форми ЗЕД. 
— Відсутність контролю за ризиками при укладанні контракту (не 

враховується в економічних санкціях). 
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IV. Політичні фактори ризиків в ЗЕД. 
Зміни в національному законодавстві партнерів ЗЕД. 

Можливість націоналізації матеріальних засобів. Зміни в митному 
регулюванні країн-партнерів ЗЕД. Адміністративні заходи 
(бюрократія) регулювання експорту та імпорту (отримання дозволу на 
експорт/імпорт). Обмеження на міжнародну міграцію робочої сили. 
Політична нестабільність країн-партнерів ЗЕД. Регулювання ЗЕД 
місцевими органами влади. Громадянські та воєнні заворушення 
(тероризм). 

V.Фактори ризику, пов'язані з організацією ЗЕД. 
— Помилки в розробці концепцій зовнішньоекономічної операції. 
— Недостатнє врахування місцевих факторів ЗЕД (природних, 

трудових ресурсів, нормативно-правових зобов'язань). 
— Зміни в проекті зовнішньоекономічної операції. 
— Зрив поставок при здійсненні ЗЕД. Наявність браку в роботі - 

неякісна робота виконавців зовнішньоекономічної операції. 
VI. Фактори ризику, що впливають на ушкодження матеріальних 

цінностей - ушкодження товарів при експорті/імпорті. Втрата товарів 
при експорті/імпорті. Виробнича травма виконавців 
зовнішньоекономічної операції. 

VII. Стихійні лиха як джерело ризику в ЗЕД – повінь, землетрус, 
обвал, ураган, пожежа та інші. 

VIII. Екологічні умови як джерело ризику в ЗЕД. 
— Забруднення навколишнього середовища.  
— Недотримання техніки безпеки при здійсненні 

зовнішньоекономічних операцій 
IX. Соціальні чинники ризиків у ЗЕД. 
Помилки, неврахування тенденцій: 
— зміст структури населення (освітня, національна, вікова, 

професійна; 
— розширення впливу політичних партій, рухів; 
— національні традиції; 
— зростання впливу релігії; 
— морального стану суспільства тощо. 

Наявність ризиків в ЗЕД передбачає визначення цілей по їх 
регулюванню. 

Основна мета регулювання ризиків в ЗЕД - це захист суб'єкта 
ЗЕД від збитків та мінімізація витрат пов'язаних із здійсненням 
зовнішньоекономічної операції. 
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Ризик-менеджмент зовнішньоекономічних ризиків підприємства 
це певний процес ідентифікації цих ризиків, їх оцінки та аналізу сфер 
впливу і управління зовнішньоекономічними ризиками, спрямований 
на запобігання їм або ж мінімізацію їх впливу. 

Таким чином, метою управління зовнішньоекономічними 
ризиками на підприємстві має бути підвищення 
конкурентоспроможності за рахунок максимально повного виявлення 
існуючих для підприємства ризиків і нейтралізації їх впливу. 

При цьому, для забезпечення максимальної ефективності 
управління ризиками господарської діяльності підприємства, це 
управління повинне проводитися на основі детального прогнозування 
і планування. Тобто, в першу чергу, діяльність з управління 
зовнішньоекономічними ризиками на підприємстві має бути 
систематичною, а тому вона повинна базуватися на розробленій 
стратегії цього управління [2]. 

Стратегія управління зовнішньоекономічними ризиками в цьому 
випадку повинна являтися орієнтовним планом дій підприємства на 
всіх рівнях його управління для забезпечення мінімальної ризиковості 
зовнішньоекономічної діяльності. Розробка стратегії управління 
зовнішньоекономічними ризиками на підприємстві повинна 
розпочинатися з визначення головної мети зовнішньоекономічної 
діяльності, адже саме стратегічна мета буде визначати і межі 
управлінських дій з управління зовнішньоекономічними ризиками. 
Так, стратегія активного розширення ринків збуту продукції 
підприємства за кордоном передбачає наявність вищого рівня 
ризиковості його зовнішньоекономічної діяльності, обумовлену 
значними обсягами збуту продукції, зниженням її реалізаційної ціни 
для залучення більшої кількості покупців та ін. [2,3]. 

Таким чином, саме стратегічна мета зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства повинна визначати політику його ризик-
менеджменту зовнішньоекономічних ризиків. Саме на основі 
визначеної стратегічної мети повинна базуватися подальша розробка 
стратегії управління зовнішньоекономічними ризиками. При цьому, 
розроблена стратегія на підприємстві повинна складатися з чотирьох 
основних блоків. 

Головною складовою розробленої стратегії повинен бути 
стратегічний аналіз зовнішнього середовища діяльності компанії. 
Стратегічний аналіз в даному випадку повинен являти собою 
виявлення особливостей і тенденцій, можливих і неможливих 
напрямків розвитку зовнішньоекономічного середовища 
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підприємства. Тобто, в ході стратегічного аналізу 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства повинні відшукуватися 
відповіді на цілий комплекс взаємопов’язаних питань стосовно 
можливостей діяльності підприємства на зовнішніх ринках. Кінцевим 
результатом даного аналізу повинна бути підготовлена інформація для 
розробки стратегічних заходів, що можуть бути реалізовані за 
встановлених умов [4]. Саме тому основними цілями стратегічної 
діагностики зовнішньоекономічної діяльності підприємства повинні 
стати наступні: 

— постійний моніторинг зовнішніх ринків, зовнішньої політичної 
та економічної ситуації; 

— формування цілей та завдань вдосконалення управління 
зовнішньоекономічною діяльністю; 

— виключення кризових ситуацій, передбачення та усунення 
негативних наслідків; 

—  визначення можливості використання виявлених стратегічних 
ресурсів для досягнення цілей зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства. 

Від якості та глибини проведеного стратегічного аналізу 
залежатиме рівень виявлення проблем підприємства та можливість 
знаходження резервів для розвитку зовнішньоекономічної діяльності . 

На основі стратегічного аналізу зовнішньоекономічного 
середовища на підприємстві в рамках розробки стратегії управління 
зовнішньоекономічними ризиками слід здійснювати стратегічне 
планування. В даному випадку стратегічне планування управління 
зовнішньоекономічними ризиками підприємства повинне полягати у 
формуванні стратегій реагування на будь-які можливі зміни 
зовнішньоекономічного середовища.  

Тобто, стратегічне планування має базуватися на результатах 
стратегічного аналізу і повинне визначати стратегічні орієнтири 
зовнішньоекономічної діяльності компанії за всіх альтернативних 
можливостей розвитку подій. Однак, слід враховувати, що при 
стратегічному плануванні не розробляються конкретні заходи чи 
методи дій. Стратегічне планування допомагає визначитися із 
напрямком розвитку діяльності підприємства в результаті настання 
будь-яких сприятливих чи несприятливих змін 
зовнішньоекономічного середовища з метою дотримання обраного 
стратегічного курсу зовнішньоекономічної діяльності. 

Обов’язковою складовою існування стратегії управління 
зовнішньоекономічними ризиками на підприємстві є запровадження 
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стратегічного контролю, який має полягати у дослідженні 
відповідності діяльності компанії та прийнятих управлінських рішень 
обраному стратегічному курсу та цілям зовнішньоекономічної 
діяльності [1,4].  

Таким чином, розробка стратегії управління 
зовнішньоекономічними ризиками на підприємстві повинна 
відбуватися за рядом етапів, якими є: 

—  діагностика зовнішнього економічного середовища та 
виявлення можливих ризиків діяльності для підприємства; 

— розробка стратегічного плану і методів управління 
зовнішньоекономічними ризиками; 

— розробка стандартних методик та процедур ідентифікації і 
оцінки рівня зовнішньоекономічних ризиків для підприємства; 

— забезпечення здійснення контролю над дотриманням лімітів 
встановлених ризиків та здійсненням зовнішньоекономічної 
діяльності; 

— розробка й застосування системи внутрішнього інформаційного 
забезпечення управлінського персоналу з питань здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності; 

— формування плану попереджувальних заходів для мінімізації 
негативного впливу зовнішньоекономічних ризиків в результаті появи 
такого впливу. 

Для реалізації стратегічного курсу управління 
зовнішньоекономічними ризиками на підприємстві повинна 
розроблятися тактика, тобто має здійснюватися тактичне планування 
зовнішньоекономічної діяльності. Тактичне планування – це 
визначення конкретних методів і прийомів для досягнення 
поставлених цілей підприємства у конкретних умовах. Завданням 
тактичного планування на підприємстві має стати вибір оптимального 
рішення і найбільш прийнятих у кожній господарській ситуації 
методів і засобів управління зовнішньоекономічними ризиками. 

Таким чином, основними завданнями формування тактики 
управління зовнішньоекономічними ризиками на підприємстві 
повинні стати наступні: 

— розробка показників, які конкретизують стратегічні цілі 
реагування на зовнішньоекономічні ризики; 

— оцінювання зовнішньоекономічних ризиків на функціонування 
підприємства; 

— розробка конкретних заходів реагування на ризики 
зовнішньоекономічної діяльності. 
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Висновки.  Розробка ефективної стратегії управління 
зовнішньоекономічними ризиками дає змогу машинобудівному 
підприємству ідентифікувати перспективи, проаналізувати власні 
сильні та слабкі сторони, виявити перспективи та загрози на ринку та 
прогнозувати власний майбутній стан. Подальші дослідження 
проблематики, що актуалізується в цій статті, мають бути спрямовані 
на вивчення можливостей застосування інформаційних технологій в 
контексті реалізації стратегії управління зовнішньоекономічними 
ризиками, а також підвищення ефективності тактики і стратегії у 
ризик-менеджменту залежно  від  дії  ситуативних  факторів на ринку 
машинобудівної продукції.  
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Останнім часом 
поширюється науковий інтерес до методик, які дозволяють оцінити 
стан економіки окремого підприємства і його зміни на основі 
застосування різноманітних коефіцієнтів та індексів. Міжнародні 
інституції сьогодні розраховують близько тридцяти узагальнюючих 
показників, які уряди держав і лідери бізнесу використовують для 
формування інвестиційної політики та інституційних реформ. 

Основою сталого розвитку підприємств аграрного сектору 
економіки в конкурентному середовищі є забезпечення економічної 
стійкості, значення якої в умовах світової глобалізації виробництва 
постійно зростає. Тому завдання адекватної оцінки економічної 
стійкості сільськогосподарських підприємств є досить актуальним як 
для їх керівників і власників, так і для інвесторів, партнерів, кредиторів 
та державних органів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти 
досліджень сталого розвитку сільськогосподарських підприємств 
знайшли своє відображення в працях багатьох вітчизняних науковців, 
серед яких П.І. Гайдуцький, М.Я. Дем’яненко, М.Х. Корецький, 
П.М. Макаренко, Л.Ю. Мельник, В.Я. Месель-Веселяк, П.Т. Саблук та 
інші. 

Концептуальні підходи до вирішення проблеми забезпечення 
економічної стійкості сільськогосподарських підприємств викладені в 
працях Т. Бердникової, Л. Борисоглібської, І. Гончар, Н. Давиденко, 
І. Демидова, Т. Керанчук, М. Крейніної, В. Крохмаля, Л. Ляха, 
С. Михайлова, О. Мороз, О. Онищенка, С. Плєсняєвої, Г. Саєнко, 
В. Соченко, В. Ткачука, О. Чайковської, В. Шевцова, О. Поліщук, 
С. Матейко та ін. Проте залишається коло невирішених питань. 
Зокрема, відсутня загальновизнана методика оцінки рівня економічної 
стійкості сільськогосподарських підприємств.  

Формулювання цілей статті. Вищезазначене обумовлює мету 
статті, яка полягає в узагальненні теоретичних основ і методичних 
підходів до оцінки економічної стійкості сільськогосподарських 
підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Складні умови 
господарювання висувають особливі вимоги до пошуку шляхів 
забезпечення стійкого розвитку сільськогосподарських підприємств. 
Першим кроком у вирішені зазначеного завдання є розробка методики 
оцінки економічної стійкості даних підприємств, яка дозволить 
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коригувати господарську діяльність залежно від зміни умов 
функціонування.  

На сьогоднішній день не існує єдиного підходу як до 
визначення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств, 
так і стосовно набору показників, що характеризують її рівень.  

На нашу думку, оцінка економічної стійкості 
сільськогосподарського підприємства являє собою комплекс дій, який 
дозволяє виявити здатність господарюючого суб’єкта підтримувати 
основні показники діяльності на заданому (бажаному) рівні під 
впливом зовнішніх і внутрішніх факторів. Під економічною стійкістю 
сільськогосподарських підприємств ми пропонуємо розуміти стан 
діяльності, при якому раціональне використання економічних ресурсів 
дає можливість адаптуватися до нестабільних умов аграрного 
виробництва, виробляти стабільні обсяги продукції, залишаючись 
платоспроможним і прибутковим. 

Науковці пропонують значну кількість методичних підходів до 
визначення економічної стійкості, але ми вважаємо, що жодна з них не 
дозволяє забезпечити керівництво сільськогосподарських підприємств 
простими і дієвими інструментами ефективного управління.  

Перші дослідження аналітичних коефіцієнтів для прогнозу 
можливих ускладнень у функціонуванні підприємства проводилися в 
США ще на початку тридцятих років минулого століття. У сучасній 
практиці фінансово-господарської діяльності зарубіжних 
агроформувань для оцінки ймовірності неплатоспроможності 
найширшого застосування отримали моделі, розроблені Е. Альтманом 
і У. Бівером [4]. 

Модель оцінки ризику банкрутства Е. Альтмана вміщує 
значення вагових коефіцієнтів та граничних показників, які 
розраховані на підставі аналітичних даних 60-70 рр. ХХ ст., та 
передбачає наявність розвинутого вторинного ринку цінних паперів, 
що не відповідає сучасному стану економіки України. В умовах 
вітчизняної економіки застосування даної моделі потребує штучних 
оцінок, що знижує значущість результату. Крім того, професор 
Е. Альтман розраховував показники виключно для промислових 
підприємств, тому коефіцієнти рівнянь моделі не враховують 
специфіку аграрної галузі, яка має значно довший виробничий період 
і, відповідно, меншу обіговість і прибутковість активів, а також 
потребує залучення більших обсягів позикового капіталу. 
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Оцінка економічної стійкості підприємств, запропонована 
О. Ареф'євою [1], більш складна і ґрунтується на часткових 
показниках, які мають різну статистичну вагу, а для визначення 
структурних складових економічної стійкості використовується підхід, 
побудований на експертній оцінці. Крім того, зазначена методика 
лише частково використовує показники, які характеризують динамічні 
зміни в діяльності підприємства. 

Н. Шандова найбільш обґрунтованим вважає показник, що 
будується на основі ланцюжка показників, які характеризують темпи 
зростання основних результатів фінансової та господарської 
діяльності. Темпи зростання показують зміну показника на кінець 
звітного періоду порівняно з його значенням на початок даного 
періоду або співвідношення прогнозного значення з базовим 
значенням. Таким чином, узагальнюючий показник оцінки рівня 
стійкості розвитку підприємства буде представляти тенденції розвитку 
з розподілом від мінімального до максимального значення і 
враховувати всі сфери діяльності [9]. При цьому, найважливіше місце 
відводиться інноваційним технологіям як основному чиннику стійкого 
розвитку підприємства. Але, на нашу думку, дана методика також має 
свої недоліки, оскільки не враховує всі складові економічної стійкості. 
В даній методиці визначається лише характер економічного розвитку 
підприємства, а не рівень його економічної стійкості на певний 
момент часу. 

За методикою В. Мец для оцінки стійкості підприємства 
необхідно розраховувати показники концентрації власного капіталу, 
фінансової залежності, маневреності власного капіталу, структури 
довгострокових вкладень, співвідношення власних і залучених коштів, 
коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів, коефіцієнт 
структури залученого капіталу. Автор вважає, що за допомогою 
аналізу цих показників можна виявити сильні і слабкі позиції різних 
підприємств. Менеджери використовують ці дані для контролю 
діяльності підприємства, щоб не допустити банкрутства [5].  

В. Артеменко та М. Белендир поділяють всі відносні показники 
стійкості на дві групи: показники, що визначають стан оборотних 
засобів та показники, що визначають стан основних засобів і ступінь 
фінансової незалежності [2]. 

Ми вважаємо, що дана методика оцінюють лише фінансову 
стійкість, а для оцінки економічної стійкості потрібен дещо ширший 
склад показників.  
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Наприклад, для оцінки виробничої стійкості, на нашу думку, 
слід застосовувати наступні показники: рентабельність виробництва, 
фондовіддача, коефіцієнт зносу основних засобів, продуктивність 
праці, виробництво валової продукції на 1 га сільськогосподарських 
угідь, виробництво товарної продукції на 1 га сільськогосподарських 
угідь, розмір прибутку в розрахунку на 1 га сільськогосподарських 
угідь, урожайність та продуктивність тварин. Більш повно оцінити 
фінансову стійкість можна за допомогою коефіцієнтів автономії, 
фінансової стійкості, платоспроможності, загальної ліквідності, 
прибутковості власного капіталу, прибутковості активів, дебіторської 
та кредиторської заборгованості.  

Економічна стійкість є динамічною категорією. Тому з 
урахуванням тривалості періоду збереження вихідного рівня стійкості її 
можна розглядати як ретроспективну, поточну та прогнозовану. 

Найбільш поширеним методом визначення рівня економічної 
стійкості є експрес-аналіз. Даний метод передбачає аналіз спеціалізації 
підприємства, його ресурсного забезпечення, виробничої та 
фінансової діяльності. На основі первинної статистичної інформації 
розраховується сукупність традиційних показників рівня 
забезпеченості основними виробничими ресурсами, ефективності 
діяльності підприємства та його фінансового стану.  

В. Соченко запропонувала доповнити методику експрес-аналізу 
економічної стійкості підприємства доповнити показником рівня 
економічної стійкості. Зміст цього показника відображає долю 
виручки максимального обсягу реалізації, що відшкодовує усі витрати 
на виробництво і реалізацію (критичний обсяг реалізації) продукції. 
Чим менше значення показника рівня економічної стійкості, тим 
стійкішою є галузь чи окреме підприємство до зміни ринкової 
кон’юнктури і вищий запас економічної стійкості [8]. 

Зазначені методики визначення економічної стійкості мають 
суттєві недоліки. По-перше, використання статистичних методів 
експрес-аналізу економічної стійкості потребує точної інформації про 
результати дії усієї сукупності факторів, що впливають на діяльність 
підприємства. Практично неможливо кількісно оцінити вплив усіх 
факторів. По-друге, вони не дозволяють оцінити ефективність 
функціонування усіх сфер діяльності підприємства, зокрема, поза 
увагою залишається оцінка соціальної та екологічної стійкості, що є 
особливо важливим в аграрному секторі. 
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Взагалі, на нашу думку, рівень забезпечення економічної 
стійкості повинен оцінюватися за критеріями, представленими 
складними інтегральними показниками. Порівняння інтегральних 
показників здійснюються за ознаками ефективності підприємницької 
діяльності: за ефективністю використання капіталу; за здатністю 
суб’єкта управління відтворювати і повною мірою використовувати 
виробничі, фінансові та маркетингові можливості.  

Структурні складові економічної стійкості підприємства, в свою 
чергу, складаються з групи часткових показників, кожен з яких має 
різну статистичну вагу. 

Для визначення ваги певного показника слід застосувати 
експертний метод. Для визначення структурних складових 
економічної стійкості підприємства використовується підхід, 
побудований на експертній оцінці, адже експерти визначають 
значимість (важливість) функціональної складової економічної 
стійкості підприємства. 

При цьому особливої уваги потребує визначення 
репрезентативного періоду для кожної групи показників економічної 
стійкості. 

Ми вважаємо, що репрезентативний період слід пов’язувати з 
циклічністю, оскільки вона є загальним принципом розвитку 
економіки. Вона в повній мірі хоч і з певною специфікою, охоплює і 
сільськогосподарське виробництво. В своїй монографії О.В. Олійник 
виділяє цикли Кондратьєва (50-55 років), цикли Кузнеця (20 років), 
цикли Жюгляра (7-11 років) та цикли Кітчина (3-5 років). У своєму 
дослідженні автор довів, що у динаміці валової продукції 
рослинництва простежується короткострокова циклічність з 
тривалістю чотири роки, що відповідає короткостроковій циклічності 
в динаміці урожайності та валових зборів зернових. Що стосується 
динаміки фінансових результатів діяльності окремих галузей 
сільського господарства на думку автора теж простежується 
короткострокова циклічність [6]. 

Застосування зазначеного підходу, на нашу думку, дозволить 
більш адекватно розраховувати всі структурні складові економічної 
стійкості сільськогосподарських підприємств та робити більш 
достовірні висновки. 

Висновки. Різноманітність методик оцінки економічної 
стійкості сільськогосподарських підприємств пояснюється 
відмінностями у виборі та групуванні конкретних показників 
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діяльності підприємств різними дослідниками. Перелік складових 
економічної стійкості варіюється у різних авторів і визначається їх 
розумінням сутності і значенням економічної стійкості в діяльності 
підприємства. 

На сьогодні відсутня методика розрахунку економічної стійкості 
вітчизняних сільськогосподарських підприємств, яка забезпечила б їх 
керівництво простими і дієвими інструментами ефективного 
управління.  

Ми вважаємо, що економічна стійкість сільськогосподарського 
підприємства має такі складові: виробничу, фінансову та маркетингову. 
В кожній складовій спостерігається різна циклічність, тому 
репрезентативний період для відповідних показників буде 
відрізнятися. Зазначене питання потребує подальшої розробки. 
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ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ.  П. ВАСИЛЕНКА 

 
В статті йде мова про результати останніх досліджень та публікацій 

присвячених удосконаленню галузевої структури, а також визначено оптимальну 
спеціалізацію аграрних підприємств. 

In the article speech goes about the results of the last researches and publications devoted 
the improvement of of a particular branch structure, and also certainly optimum specialization of 
agrarian enterprises. 
 

Постановка проблеми. Ринкові умови господарювання 
негативно вплинули на галузеву структуру сучасних агроформувань, їх 
спеціалізацію та концентрацію. Порушення співвідношення 
рослинництва та тваринництва, перехід на виробництво обмеженого 
асортименту готової продукції, втрачання високотехнологічних 
галузей стримує стратегію визначення економічно обґрунтованих 
напрямків подальшого розвитку підприємств, створення тут 
відповідної матеріально-технологічної бази не сприяє підготовці 
висококваліфікованих кадрів. В підсумку спрямованість на коротко-, 
середньострокову кон’юнктуру стримує створення раціонального та 
збалансованого виробництва, умов розширеного відтворення і не 
сприяє добробуту селян. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Диспропорції у 
структурі сільськогосподарського виробництва – результат 
несприятливих для розвитку економічних умов. Виробнича структура 
не раціональна як з економічної, так і з соціальної позицій. Тому 
необхідною умовою стає вдосконалення структури 
сільськогосподарського виробництва. 

Питання формування галузевої структури постійно привертають 
увагу науковців, зокрема О. Довганюк, Н. В. Статівки, В. І. Бойко, 
Н. Л. Касьянової, В. Г. Андрійчука, В. Копитка, В. Ткачука [1-6]. Також 
дана проблема відображена у публікаціях С. Токміна, 
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М. Шульського [7-8], які при розробці пропозицій з удосконалення 
галузевої структури не враховують регіональних особливостей 
досліджуваного процесу.  

Так, Н.В. Статівка запропонувала звернути увагу на те, що 
оптимізація галузевої структури, набуває все більшої гостроти [2]. 

В.Г. Андрійчук зазначив, що кожне аграрне підприємство, 
розвиває кілька галузей, які перебувають у певному співвідношенні і 
уся діяльність підприємства спрямовується на створення необхідних 
умов для успішного розвитку саме цих галузей, оскільки від рівня 
ефективності їх функціонування залежить загальний економічний 
стан підприємства [4]. 

В. І. Бойко і Н. Л. Касьянова відмітили, що деформація 
міжгалузевих пропорцій в аграрній сфері є наслідком скорочення 
виробництва та реалізації продукції тваринництва [3], з чим ми цілком 
погоджуємося. Отже розвиток тваринництва повинен стати 
своєрідним локомотивом розвитку інших галузей 
сільськогосподарського виробництва та суміжних галузей. 

Цілі статті. Метою даної статті є з’ясування зміни галузевої 
структури товарної продукції підприємств Краснокутського району та 
результатів їх виробничої діяльності. 

Виклад основного матеріалу Визначення найбільш 
ефективного поєднання галузей в сільськогосподарських 
підприємствах є однією з найбільш важливих проблем аграрного 
сектору економіки. Суть поставленої проблеми полягає у тому, щоб 
підібрати такі галузі, на продукцію яких існує попит, і які забезпечують 
у даних умовах найвищу прибутковість виробництва [4]. Основним 
показником, що характеризує прибутковість діяльності 
сільськогосподарських підприємств, є рівень рентабельності 
господарської діяльності. 

За рівнем рентабельності у 2010 р. сільськогосподарські 
підприємства Краснокутського району були поділені на чотири групи: 
І група – рівень рентабельності нижче 0; ІІ група – рівень 
рентабельності знаходиться в межах 10-20 %; ІІІ група – 50-40 %; і до 
ІV групи увійшли підприємства, рівень рентабельності яких був понад 
40 % (табл.). 

Ефективність виробництва в сільськогосподарських 
підприємствах залежить не лише від розміру галузей, які в них є 
провідними, а й від того, як розвинуті інші галузі, що мають товарний 
характер. Щоб врахувати ступінь розвитку усіх товарних галузей у 
підприємстві, необхідно визначити і проаналізувати коефіцієнт 
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зосередження товарного виробництва, що розраховується за 
формулою: 
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де ПВі – частка і-ї галузі у структурі товарної продукції, %; 
Nі – порядковий номер і-ї галузі в ранжированому ряду, 

побудованому за спадаючою ознакою: перше місце присвоюють 
галузі з найбільшою часткою товарної продукції, а останнє з 
найменшою [4]. 

Таблиця 
Залежність економічних результатів 

діяльності сільськогосподарських підприємств 
Краснокутського району від галузевої структури у 2010 р. 

 

Групи підприємств Показники 
І ІІ ІІІ ІV 

Середнє 
по 

району 
1 2 3 4 5 6 

Кількість підприємств у 
групі 5 4 9 8 26 

Прибуток на 100 га с.-г. 
угідь тис. грн -50,2 19,5 60,1 115,6 49,7 

Рівень рентабельності, % -20,9 11,9 31,04 67,5 29,3 
Частка рослинництва, % 100 99,85 95,6 95,4 93,2 
  у т. ч.: зернові 39,2 44,3 36,8 22,2 33,9 
- технічні 12,4 55,7 61,1 77,6 55,9 
Частка тваринництва, % - - 4,4 4,6 2,9 
у т. ч.: ВРХ - - 4,58 4,9 3,1 
- М'ясо свиней - - 20,25 5,07 8,6 
- молоко - - 1,63 14,7 5,1 
Коефіцієнт зосередження 
товарної продукції 1,3 0,53 0,40 0,33 0,47 

 
Дані табл. показують, що зростання прибутковості 

сільськогосподарських підприємств супроводжується зменшенням 
питомої ваги продукції тваринництва у структурі товарної продукції, 
але з деякими коливаннями. Так, у підприємствах першої групи, в яких 
рівень рентабельності становив у середньому по групі -20,9 % галузь 
тваринництва взагалі відсутня, тоді як у підприємств четвертої групи з 
рівнем рентабельності 67,5 % - лише 4,6 %, а це більше на 4,5 % ніж у 
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підприємств третьої групи з рівнем рентабельності 31,04 %. 
Відповідно на ВРХ припадало 4,9 % у підприємствах четвертої групи і 
4,58 % у підприємств третьої групи, на м'ясо свиней – 5,07 % і 20,25 % 
відповідно і на молоко – 14,7 % і 1,63% відповідно. 

У середньому за сукупністю частка тваринництва становить 
2,9 %, з них на ВРХ припадає 3,1 %, на м'ясо свиней – 8,6 % і на 
молоко – 5,1 %. Середній рівень рентабельності по підприємствах 
становив 29,3 % (рис.1). 
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Рис. 1. Взаємозв’язок рентабельності та галузевої структури по 
групах сільськогосподарських підприємств  

Краснокутського району 
Як видно з рисунку за відсутності галузі тваринництва 

підприємства несли збитки. З збільшенням питомої ваги галузі 
тваринництва і зменшення галузі рослинництва підприємства 
одержують прибутки і навпаки. Отже ми спостерігаємо диспропорцію 
галузевої структури, яку слід оптимізувати з врахуванням наступних 
чинників: найбільш ефективне використання землі; планомірний і 
пропорційний розвиток основних, супутніх і підсобних галузей; 
впровадження науково обґрунтованої системи ведення землеробства і 
тваринництва; найбільш повне і рівномірне протягом року 
використання робочої сили і засобів виробництва; зменшення 
сезонності сільськогосподарського виробництва; збільшення 
оборотності коштів і забезпечення рівномірного надходження їх 
протягом року. 

Якщо за допомогою показника структури товарної продукції 
роблять висновок про рівень розвитку окремих галузей і ступінь 
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спеціалізації сільськогосподарських підприємств на виробництві 
продукції головної з них, то за коефіцієнтом зосередження товарного 
виробництва судять про рівень спеціалізації сільськогосподарського 
підприємства з урахуванням всіх його товарних галузей. 

Прийнято вважати, що підприємства є багатогалузевим, коли 
цей коефіцієнт не перевищує 0,20, зі слабким рівнем спеціалізації – 
0,21-0,30, із середнім – 0,31-0,40, вище середнього – 0,41-0,50, високим 
– 0,51-0,60, і з глибоким – понад 0,60 [4, с. 542]. 

Нашим дослідженням було встановлено, що у підприємств 
третьої та четвертої груп коефіцієнт товарного зосередження становив 
0,40 і 0,33 відповідно. При цьому рівень рентабельності по групі 
підприємств у третьої групи складав 31,04 %, а в четвертої 67,5 %. 
Згідно із запропонованою вище шкалою, ці підприємства мають 
середній рівень спеціалізації. А підприємства першої групи, які 
відносяться до підприємств з глибоким рівнем спеціалізації, мають 
рівень рентабельності -20,9 %. 

Висновки. Отже, підприємства, які мають рослинницьку 
спеціалізацію носять збитковий характер. З іншого боку, 
сільськогосподарські підприємства із широкою галузевою структурою, 
середнім рівнем спеціалізації та вищою часткою тваринницької 
продукції мають високі показники прибутковості. Це означає, що 
стабільного прибутку можливо досягти лише із середнім і вище 
середнього рівнями спеціалізації, оскільки широкий спектр діяльності 
дозволяє мінімізувати ризик втрати стійкості через можливе 
погіршення кон’юнктури ринку на окремі види сільськогосподарської 
продукції. 
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АГРОПРОМИСЛОВА ІНТЕГРАЦІЯСУТНІСТЬ, ПОНЯТТЯ, 
КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ 

 
СТЕГНІЙ О.В., АСПІРАНТ,  

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П. ВАСИЛЕНКА 

 
Досліджено поняття агропромислова інтеграція,  висвітлюється проблематика 

термінології, показана доцільність створення чіткої класифікації та виявлено основні 
класифікаційні ознаки існуючих видів інтегрованих організаційно-правових форм у 
сільському господарстві. 

The concept of integrated business forms  has been investigated; the range of terminology 
problems and the expediency of the creation of the accurate classification have been shown; basic 
classification features of the existing types of integrated  business forms in agriculture. 
 

Постановка проблеми. Розвиток економічних процесів, які 
відбуваються сьогодні в аграрній сфері економіки України, зумовив 
зростання інтенсивності конкурентної боротьби між 
сільськогосподарськими підприємствами. У більшості випадків окреме 
підприємство вже нездатне самостійно розробляти, виробляти і 
продавати продукцію, а досягнення конкурентних переваг можливе на 
основі утворення інтегрованих організаційно-правових форм. 

                                                
 Науковій керівник – Красноруцький  О.О., к.е.н., доцент 
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Агропромислова інтеграція  – явище, яке виникло  як прояв 
прагнення до монополізації, а також як відповідь на певні вимоги часу, 
насамперед, пов'язані з необхідністю реалізації масштабних і дорогих 
проектів, з ускладненням виробництва, переробки, зберігання 
сільськогосподарської продукції. Інтегровані організаційно-правові 
форми існують, діють, розвиваються, змінюють межі і значно 
впливають на стан економічних відноси в Україні. За своєю суттю 
інтегровані організаційно-правові форми  утворилися внаслідок 
об’єднання підприємств або організацій. 

Інтеграція у вітчизняному агропромисловому виробництві існує 
в різноманітних формах: холдинги, фінансово-промислові групи, 
концерни, корпорації, групи, інші бізнес структури. Вивчення 
інтегрованих організаційно-правових форм інтеграції в 
сільськогосподарському виробництві, необхідно визначити їх сутність, 
класифікувати та установити систему зв’язків, які їх поєднують.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процеси створення 
і діяльності інтегрованих організаційно-правових форм завжди 
знаходились  під пильною увагою вітчизняних науковців серед яких 
варто звернути увагу на: В. Я. Амбросова, В. Г. Андрійчука, 
Б. Й. Пасхавера, П. Т. Саблука, В. Г. Федоренка, В. Н. Гончарова, 
В. М. Горбатова та інших. Науковці досліджували причини, мотиви, 
періоди і етапи створення інтегрованих організаційно-правових форм, 
особливості їх діяльності, переваги і недоліки. Інтегрованим 
організаційно-правовим формам належить дуже вагома роль в 
економіці України, що й викликає потребу дослідження їх діяльності.  

При визначенні категорії агропромислова інтеграція  суб’єктів 
господарювання використовуються різні поняття В.Г. Андрійчук  
вважає, що агропромислова інтеграція - розвиток виробничих і 
економічних зв’язків між галузями і підприємствами агропромислового 
комплексу, які пов’язані між собою, технологічно та об’єктивно 
орієнтовані на поєднання їх матеріальних інтересів у процесі 
виробництва і реалізації кінцевої продукції зі сільськогосподарської 
сировини [10, С. 32]. П. Т. Саблук вважає, що аграрно-промислова 
інтеграція являє собою процес поєднання (синтез) сільського 
господарства i промисловості, економічною передумовою якого є 
безперервність науково-технічного прогресу, ґрунтується на сукупності 
виробничих взаємовідносин i різною мірою проявляється й 
удосконалюється протягом усього розвитку суспільного 
виробництва [11, с. 55]. Б.Й. Пасхавер трактує агропромислову 
інтеграцію, як закономірне, економічно обґрунтоване і соціально 
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необхідне явище. Це результат еволюційної дії ряду чинників, 
пов'язаних з НТР, посиленням суспільного поділу і кооперації 
праці [9, С.124].  

Що стосується інтеграційних організаційно-правових форм, то 
тут також присутня неоднозначність поглядів, деякі називають 
об’єднання: «інтегрована корпоративна структура» [1], «інтегрована 
структура бізнесу (ІСБ)» [8], «метакорпорація» [1], «диверсифікована 
система» [7], «інтергломерат» [5], «об’єднання» [6], «інтегровані 
підприємства» [3], «інтеграційні об’єднання» [4], «корпоративні 
форми» [4], «інтегровані корпоративні структури» [4], «інтегровані 
компанії» [3]. Така різноманітність понять свідчить про 
неоднозначність поглядів на інтегровані організаційно-правові форми, 
про недостатнє теоретичне обґрунтування і інтенсивність досліджень в 
цьому напрямі, але це свідчить і про збільшення уваги до діяльності 
інтегрованих організаційно-правових форм, їх ролі в сучасній 
економіці. 

Цілі статті. Метою публікації є аналіз існуючих організаційно-
правових інтеграційних об’єднань та класифікація інтегрованих 
організаційно-правових форм сільськогосподарського виробництва. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно 
Господарського кодексу України в державі можуть створюватися такі 
види інтегрованих організаційно-правових форм: асоціації, 
корпорації, консорціуми, концерни, холдинги, трести, комбінати, 
господарські товариства, кооперативи і промислово-фінансові 
групи [2]. В табл. наведено основні визначення вказаних інтегрованих 
організаційно-правових форм, сформульовані в Господарському 
кодексі України [2]. В українському законодавстві вищезазначені 
інтегровані організаційно-правові форми  використовуються для 
позначення об'єднань підприємств.  

Що стосується переваг чи недоліків  від участі в інтеграційному 
об’єднанні, розглянемо деякі з них, при об’єднанні в асоціацію 
підприємство не втрачає своєї управлінської і виробничої 
самостійності, асоціація  захищає інтереси своїх учасників в органах 
державної влади, учасники асоціації отримують належну інформацію, 
консультаційні та маркетингові послуги, налагоджують взаємовигідні 
партнерські відносин з іншими учасниками, та можуть добровільно  
вийти з асоціації. Недоліками є  витрати на сплату членських внесків, 
обов’язковість виконання рішень керівних органів асоціації. 

У підприємства об’єднаних в холдинг підвищується імідж та  
інвестиційна привабливість, є можливість розвитку виробничої та 
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комерційної діяльності. Негативна сторона втрата самостійності 
управління виробничою і комерційною діяльністю підприємства, 
створюється багатоступенева система залежності і контролю. 
 

Таблиця  
Поняття і сутність інтегрованих структур, наведених в  

Господарському кодексі України 
 

Інтегрована 
структура 

Визначення поняття 
 

1 2 
Корпорація Договірне об'єднання, створене на основі поєднання 

виробничих, наукових і комерційних інтересів 
підприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними 
окремих повноважень централізованого регулювання 
діяльності кожного з учасників органам управління 
корпорації 

Консорціум Тимчасове статутне об'єднання підприємств для 
досягнення його учасниками певної спільної 
господарської мети (реалізації цільових програм, науково-
технічних, будівельних проектів тощо) 

Асоціація Договірне об'єднання, створене з метою постійної 
координації господарської діяльності підприємств, що 
об'єдналися, шляхом централізації однієї або кількох 
виробничих та управлінських функцій, розвитку 
спеціалізації і кооперації виробництва, організації 
спільних виробництв на основі об'єднання учасниками 
фінансових та  матеріальних ресурсів для задоволення 
переважно господарських  потреб учасників асоціації 

Концерн Статутне об'єднання підприємств, а також інших 
організацій, на основі їх фінансової залежності від одного 
або групи учасників об'єднання, з централізацією 
функцій науково-технічного і виробничого розвитку, 
інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та 
іншої діяльності 

Холдинг (holding - володіння) – суб’єкт господарювання, який 
володіє контрольними пакетами акцій інших (одного чи 
більше) таких суб’єктів, управляє їхньою діяльністю та 
контролює її 

Фінансово-
промислова група 

Об'єднанням, яке створюється за рішенням КабМін 
України на певний строк з метою реалізації державних 
програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і 
структурної перебудови економіки України, включаючи 
програми згідно з міжнародними договорами України, та 
з метою виробництва кінцевої продукції 
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продовження табл.  
1 2 

Трест Об’єднання підприємств однієї або декількох галузей 
промисловості, учасники втрачають власність на засоби 
виробництва і виготовлення продукції, виробничу та 
комерційну самостійність, тобто об’єднують збут, 
фінанси, управління, а на суму вкладеного капіталу 
власники окремих підприємств отримують акції тресту, 
які дають їм право брати участь в управлінні та 
привласнювати частку прибутку 

Комбінат Об’єднання технологічно пов’язаних підприємств різних 
галузей, продукція одного з яких є матеріалами, 
напівфабрикатами для іншого; об’єднання кількох 
пов’язаних між собою технологічних виробництв, що 
зосередженні в різних галузях і послідовно обробляють 
або використовують сировину тощо 

Господарське 
товариство 

 

Підприємства або інші суб’єкти господарювання, 
створені юридичними особами та громадянами шляхом 
об’єднання їх майна й участі в підприємницькій 
діяльності товариства з метою одержання прибутку 

Кооператив 
 

Юидична особа утворена фізичними або юридичними 
особами, які добровільно об’єдналися на основі членства 
для ведення спільної господарської та іншої діяльності з 
метою задоволення своєї економічної, соціальної  
потреби на засадах самоврядування 

 
Кооперативи можуть отримувати прибуток від інших сфер 

агробізнесу, доступ до стабільного матеріально-технічного постачання 
за мінімальними цінами, можуть акумулювати значні фінансові активи, 
переваги кооперативів — великомасштабне виробництво, 
розширення ринків збуту продукції. Але негативно сторона, це 
складнощі з оподаткуванням, можливі порушення демократичних 
норм управління кооперативом. 

Концерни акумулюють значні фінансові активи, є перспективи 
науково-технічного і виробничого розвитку, збільшується 
інвестиційна привабливості підприємства. Але підприємство  втрачає 
фінансову незалежність. 

Консорціуми мають  можливість реалізації масштабного 
проекту, який самотужки підприємство не може реалізувати,· 
розширюють фінансові та виробничі можливості. Але мають 
тимчасовий характер об’єднання. 
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Трести отримають стабільний прибуток від діяльності, на 
підприємстві, мінімізація ризику за рахунок диверсифікації 
виробництва, оскільки трести, як правило, об’єднують підприємства 
різних галузей. Але втрачають самостійність управління діяльністю 
підприємства, створюється багатоступенева система залежності та 
контролю. 

Фінансово-промислові групи мають підтримку з боку органів 
державної влади, отримують державних гарантій на залучення 
інвестицій, налагоджують  взаємовигідні партнерські відносин з 
іншими підприємствами, банками і науково-дослідними установами, 
створюють фінансовий механізм для розвитку виробництва, 
підвищують  конкурентоспроможність продукції, зростає стійкість  
підприємств. Але є труднощі з оптимізацією розміщення ресурсів, 
складність ведення фінансової звітності. 

Окремі організаційно-економічні форми інтеграції підприємств 
можуть комбінуватися між собою, утворюючи складні структури.  

Найважливішим інструментом дослідження інтегрованих 
структур є їх класифікація. Класифікація як засіб пізнання сприяють 
формуванню поняття про об'єкти, що класифікуються. Тому важливо, 
щоб сукупність  інтегрованих структур була представлена в цілому, 
включаючи як відомі організаційно-економічні форми, так і можливі 
їх види. На сьогодні єдина класифікація інтегрованих структур 
відсутня. Існують різні класифікаційні підходи, які мають різні цілі. 

Спираючись на проведені дослідження, а також на праці інших 
науковців, пропонуємо класифікувати інтегровані структури за такими 
ознаками: ступінь юридичної самостійності, принцип створення, 
ступінь об’єднання господарчої діяльності, характер створення, форма 
створення, пріоритет стратегічних цілей, форма взаємовідносин між 
учасниками, виробнича спільність компаній, форма управління. 
Результати дослідження представлено на рис. 1. 

До класифікаційних ознак можна додати масштаб діяльності 
(регіональні, національні, транснаціональні), час існування 
(довгострокові, короткострокові), форма власності (приватні, державні 
і муніципальні, змішані, підприємства за участю іноземного капіталу), 
мета створення (виробничі, збутові, фінансові та інші), види зв’язків 
(горизонтальні, вертикальні, конгломератні). 
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Рис. 1. Класифікаційні ознаки інтегрованих 

організаційно-правових форм 
 

Висновки. Поняття «агропромислова інтеграція»  охоплює 
велике різноманіття організаційно-правових форм підприємств, які не 
мають конкретно-історичного характеру – нові форми не витісняють 
вже існуючі, а лише розширюють і доповнюють їх. Все різноманіття 
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форм інтегрованих організаційно-правових форм  може бути 
класифіковано за такими ознаками: ступінь юридичної самостійності, 
принцип створення, характер створення, форма створення, масштаб 
діяльності, час існування, форма власності, мета створення, види 
зв’язків та ін. Запропоновані ознаки є необхідними для розгляду усієї 
сукупності інтегрованих структур і потребують подальших досліджень. 
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УДК 336.77:338.43 
 

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ АГРОФОРМУВАНЬ 

 
СТЕЦЮК Ю.П., ЗДОБУВАЧ, 

ННЦ «ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ» 
 

Розглянуто теоретичні та методичні аспекти оцінки інвестиційної 
кредитоспроможності агроформувань в контексті розширення довгострокового 
банківського кредитування аграрних проектів. 

The theoretical and methodical aspects of estimation of investment solvency of 
агроформувань are considered in the context of expansion of the long-term bank crediting of 
agrarian projects. 
 

Постановка проблеми. Аналіз розвитку і сучасного стану  
інвестиційного кредитування показав, що нині у цій сфері банківських 
кредитних послуг склалася вкрай несприятлива для аграрного сектору 
економіки ситуація. Заходи державних органів влади, спрямовані на 
стимулювання розширення довгострокового банківського 
кредитування аграрного виробництва, хоч і мали суттєві позитивні 
наслідки у вигляді зростання обсягів залучених кредитних ресурсів і 
зниженні їх вартості, однак повністю не вирішили всі наявні 
проблеми.  

Існує гроно причин такого становища. Серед них чільне  місце 
займає відсутність нових підходів до підготовки та організації всього 
процесу інвестиційного кредитування та наукового обґрунтування їх 
практичної реалізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-
методологічні аспекти  процесів довгострокового банківського 
кредитування присвячені наукові розвідки багатьох видатних 
вітчизняних економістів-аграрників. Серед найбільш значущих слід 
відмітити праці В. Амбросова, В. Аранчій, В. Борисової, О. Гудзь,  
М. Дем’яненка, С. Кваші, П. Лайка, Ю. Лупенка, Г. Мазнєва, М. Маліка, 
О. Непочатенко, В. Онєгіної, А. Чупіса та ін. В них розглядається 
широке коло питань теоретичного та прикладного характеру в сфері 
кредитування аграрного виробництва та кредитних відносин. Наукові 
та прикладні аспекти оцінки кредитоспроможності 
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сільськогосподарських підприємств в них досліджуються з позиції 
короткострокового кредитування. В той же час, на нашу думку, є певні 
відмінності між коротко- і довгостроковим кредитуванням, які 
необхідно враховувати в процесі аналізу доцільності кредитування 
інвестиційної діяльності аграрних підприємств, що потребує 
відповідних наукових обґрунтувань  в  контексті  оцінки 
кредитоспроможності.  

Метою статті є наукове обґрунтування необхідності оцінки 
інвестиційної кредитоспроможності аграрних підприємств та 
методичних підходів до її здійснення.  

Виклад основного матеріалу. За 2000-2008 рр. відбулося 
майже десятикратне зростання обсягів кредитування 
сільськогосподарських підприємств. При цьому у 2008 р. третина всіх 
виданих аграрним підприємствам кредитів були довгостроковими, тоді 
як у 2000 р. – лише 10 %. Світова фінансова криза спровокувала 
чергове падіння зацікавленості банківського сектору надавати кредити 
підприємствам аграрної сфери. 3 2010 р. знову помітна тенденція до 
зростання обсягів кредитування аграрного сектору. Однак при цьому 
відбувається скорочення інвестиційного кредитування. Якщо у 2010 р. 
частка довгострокових кредитів складала 16,5 %  у загальному обсязі 
кредитування підприємств АПК, то в 2011 р. – лише 11,9 %. На це 
вплинуло ряд чинників, серед яких найбільш суттєво –  скорочення 
обсягів державної підтримки кредитування. У 2011 р. на пільгових 
умовах було залучено 4,1 млрд. грн. Це майже втричі більше, ніж у 
попередньому році, однак у 3,7 раза менше у порівнянні з 2008 р. 
Обсяг довгострокових кредитів в рамках пільгового кредитування у 
2011 р. становив 113,7 млн. грн., що в 6,6 раза менше попереднього 
року. 

Більшість дослідників єдині в думці, що незацікавленість 
банківської системи розширювати обсяги інвестиційного 
кредитування безпосередньо пов’язана з відсутністю на сьогоднішній 
день механізмів, які б дозволяли мінімізувати кредитні ризики в 
довгостроковому періоді і забезпечували б при цьому достатню 
комерційну маржу. 

Для сільськогосподарської діяльності, як відомо, окрім загальних 
для усіх галузей економіки зовнішніх (система державного 
економічного регулювання, політична ситуація, зовнішньоекономічні 
зв’язки та міжнародні зобов’язання тощо) та внутрішніх (організація 
виробництва, використовувані технології та технічні засоби, наявні 
економічні ресурси, система загального управління, організація 
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маркетингу, фінансові взаємовідносини тощо) ризиків притаманні ще 
й свої специфічні, пов’язані з технологічними особливостями 
виробництва, використанням біологічних активів, територіальною 
локалізацією, залежністю від природно-кліматичних умов 
господарювання. Їх стохастичне і суб’єктивне комбінування та 
домінантні вектори дії на всі сфери виробничо-фінансової діяльності 
можуть особливо відчутно впливати на підприємства з невеликою 
виробничою потужністю та низьким фінансово-інвестиційним 
потенціалом. 

Очевидно, що однією з необхідних передумов зростання 
інвестиційного кредитування аграрних проектів є науково-методичне 
забезпечення як самого процесу  кредитування, так і його окремих 
процедур. В цьому контексті важливе значення  має розробка 
методичних рекомендацій, які б враховували специфіку фінансової 
діяльності сільськогосподарських підприємств.  

Критичний аналіз літературних джерел показав, що більшість 
дослідників вже давно усвідомлюють актуальність цього питання і 
запропонували методичні розробки, які орієнтовані саме на 
забезпечення кредитування аграрних підприємств. Однак банки 
практично не враховують ці рекомендації, а оцінюють 
кредитоспроможність сільськогосподарських підприємств на 
загальних підставах, тобто на тих же методичних засадах, що і 
кредитоспроможність підприємств інших галузей. 

Існуючі методичні підходи, які найчастіше використовуються в 
практиці оцінки кредитоспроможності підприємств-позичальників, 
ґрунтуються на відомих у фінансовому менеджменті методичних 
інструментах – кількісний і якісний аналіз фінансових ризиків; система 
відносних фінансових вимірників (фінансових коефіцієнтів) та 
детермінантний аналіз грошових потоків і їх чутливості до різних 
ключових змінних. 

Кожен з цих методичних підходів містить як свої позитивні 
якісні характеристики, так і має певні недоліки, неврахування яких 
може призвести до серйозних негативних наслідків. 

Проведений нами якісний аналіз показав, що існуючі методики 
оцінки кредитоспроможності не враховують особливості технології 
сільськогосподарського виробництва. Крім того, вони орієнтовані на 
короткострокову перспективу і не враховують вплив таких чинників як 
час, ризик, інфляція. А це в багатьох випадках призводить до суттєвих 
відхилень між фактичними результатами реалізації аграрних 
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інвестиційних проектів і прогнозно-аналітичними оцінками, 
здійснюваними на передінвестиційній фазі життєвого циклу проекту. 

Ми вважаємо, що вирішенню цього питання може сприяти 
введення в понятійний апарат банківського кредитування такого 
поняття як «інвестиційна кредитоспроможність підприємства».  

Інвестиційна кредитоспроможність підприємства – це якісна 
характеристика його фінансового потенціалу яка визначає 
спроможність генерувати позитивні чисті грошові потоки в обсягах, 
що забезпечують можливість  повернути інвестиційний кредит і 
відсотки за користування ним в повному обсязі та в терміни, визначені 
кредитною угодою. 

По суті, інвестиційна кредитоспроможність є одним з видів 
кредитоспроможності, так само як інвестиційний кредит одним з видів 
кредиту, тобто фінансова характеристика, притаманна конкретного 
виду кредиту. 

Виходячи з такого розуміння нами обґрунтовані методичні 
підходи до визначення інвестиційної кредитоспроможності 
сільськогосподарських підприємств. У загальному вигляді вони 
включають розрахунок вибраного набору індикаторів, кожному з яких 
присвоюється бальна оцінка. На їх основі визначається інтегральний 
кількісний показник інвестиційної кредитоспроможності, який дає 
можливість враховувати специфічні особливості кожного конкретного 
інвестиційного проекту й приймати обґрунтовані рішення стосовно 
доцільності здійснення інвестиційного кредитування. 

Алгоритм визначення інтегрального кількісного показника 
інвестиційної кредитоспроможності включати : 

Оцінку поточної кредитоспроможності. Поточна 
кредитоспроможність є базовою для визначення інвестиційної. Якщо 
поточна  кредитоспроможність не відповідає вимогам кредитора, то це 
свідчить про необхідність утриматись від участі в фінансовому 
забезпеченні реалізації аграрного проекту. Кожен банк має свої 
методики оцінки поточної кредитоспроможності, які враховують 
специфіку його роботи з клієнтами. На їх основі проводяться 
відповідні розрахунки. Виходячи з таких розрахунків та градації 
позичальників на класи кожному з результатів присвоюється бальна 
оцінка за такою схемою: 

— I клас кредитоспроможності – 60 балів; 
— II клас кредитоспроможності – 30 балів; 
— III клас кредитоспроможності – 10 балів. 
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Якщо підприємство попадає до останнього класу 
кредитоспроможності, то немає потреби проводити подальші 
розрахунки щодо визначення інвестиційної кредитоспроможності. 

Динаміка чистих грошових потоків за останні 3-5 років. Чисті грошові 
потоки в загальному випадку є джерелом відшкодування вкладених 
фінансових ресурсів. Їх достатність дає можливість в повному обсязі 
виконувати фінансові зобов’язання підприємства перед державою, 
інвесторами, кредиторами. Аналіз чистих грошових потоків у 
минулому є основою для прогнозування їх зміни у майбутньому.  

Для розподілу підприємств за цією ознакою можна використати 
наступні орієнтири: 

— річний обсяг чистих грошових потоків забезпечував загальну 
потребу у фінансових ресурсах підприємства не менше, ніж на 85% – 
55 балів;   

— річний обсяг чистих грошових потоків забезпечував загальну 
потребу у фінансових ресурсах підприємства не менше, ніж на 65% – 
35 балів; 

— річний обсяг чистих грошових потоків забезпечував загальну 
потребу у фінансових ресурсах підприємства менше, ніж на 65% – 10 
балів; 

Для підприємств останньої групи подальше визначення 
інвестиційної кредитоспроможності є недоцільним. 

Тренд поточної кредитоспроможності за останні 3-5 років. 
— підприємство на протязі  аналізованого періоду знаходиться в I 

класі поточної кредитоспроможності – 35 балів. 
— за  аналізований періоду підприємство перейшло з II класу в I 

клас поточної кредитоспроможності – 30 балів. 
— підприємство постійно знаходиться в II класі поточної 

кредитоспроможності – 20 балів. 
— підприємство перейшло з I класу в II клас – 15 балів. 

При оцінці цього параметру важливо враховувати можливі зміни 
у розширенні (зменшенні) обсягів операційної діяльності та напрямів 
виробничої спеціалізації 

Наявність інвестиційної стратегії розвитку підприємства. 
Якщо підприємство немає усвідомлених перспективних планів 

економічного розвитку та інвестиційної діяльності, то у нього значно 
нижчі шанси на успішну реалізацію запланованого інвестиційного 
проекту. Свідченням цього компоненту виробничо-фінансової 
діяльності підприємства є розроблена інвестиційна стратегія на 
перспективу. Конкретною формою розробки цього виду стратегії 
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може бути перспективна інвестиційна програма або сформований 
портфель інвестиційних проектів . 

Оцінюється цей показник, як і подальші, суб'єктивно залежно 
від досвіду і кваліфікації банківського співробітника. 

— наявність реалізованої в минулому інвестиційної стратегії – 55 
балів; 

— наявність розробленої, але не реалізованої інвестиційної 
стратегії – 35 балів; 

— наявність лише інвестиційного проекту, що претендує на 
інвестиційне кредитування – 10 балів. 

Досвід реалізації інвестиційних проектів у минулому. Критеріями : 
— підприємство успішно реалізувало аналогічний проект у 

минулому – 55 балів; 
— підприємство має успішний досвід реалізації інших 

інвестиційних проектів – 30 балів; 
— підприємство немає досвіду реалізації інвестиційних проектів у 

минулому – 10 балів; 
— підприємство має негативний досвід реалізації інвестиційних 

проектів – 5 балів. 
Кваліфікація і досвід команди інвестиційного проекту: 

— є команда, яка має успішний досвід реалізації аграрних проектів 
– 60 балів; 

— є команда, яка має успішний досвід реалізації проектів в інших 
галузях економіки – 35 балів; 

— відсутній або негативний досвід реалізації аналогічних проектів 
– 5 балів. 

Оцінка якості техніко-економічних обґрунтувань та бізнес-плану 
інвестиційного проекту. 

При інвестиційному кредитуванні проект і бізнес-план мають 
бути настільки підготовленими, щоб переконували кредитну установу 
в можливості їх успішної реалізації та, у необхідних випадках, могли 
слугувати забезпеченням по кредиту.  

Крітеріальні ознаки за цим параметром можна розділити 
наступним чином:  

— бізнес-план інвестиційного проекту повною мірою відповідає 
встановленим вимогам – 65 балів; 

— бізнес-план має незначні недоліки, які легко виправити – 30; 
— бізнес-план має істотні недоліки – 5 балів. 

Оцінка інвестиційної привабливості регіону.  
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Різні регіони України суттєво відрізняються за окремими 
економічними параметрами, що впливають на результати реалізації 
інвестицій.  Серед них варто виділити такі як виробництво валового 
внутрішнього продукту на одного працюючого, розвиток фінансово-
кредитної інфраструктури, наявність ресурсної бази, концентрація 
промислового та фінансового капіталу тощо. Ці характеристики 
істотно впливають на інвестиційну привабливість регіону. Для 
визначення інвестиційної привабливості регіону можна 
використовувати різні  опубліковані рейтинги та оцінки експертів. 
Градація підприємств за цим параметром може бути проведена за 
такою схемою: 

регіон інвестиційного привабливий – 90 балів; 
регіон інвестиційного непривабливий – 10 балів. 
На наступному етапі визначається інтегральний кількісний 

показник, який має нормативні межі, у рамках яких видача 
інвестиційного кредиту є обґрунтованою і з мінімальними ризиками. 

Наші дослідження показали, що для розрахунку інтегрального 
показника інвестиційної кредитоспроможності можна використати 
метод вагових значень Фішберна. Усі показники ранжуються в 
порядку зменшення їх значимості. Ранг конкретного показника 
визначається за формулою: 
 

2 (N – i  + 1) Ri = ( N + 1) N ,                                                    (1) 

 
де N - загальне число показників. 
Правило Фішберна означає, що стосовно рівня значущості 

показників невідомо нічого, окрім порядку убування значущості. Тоді 
оцінка відповідає максимуму ентропії наявної  інформаційної 
невизначеності про об'єкт дослідження, тобто дозволяє приймати 
найкращі оціночні рішення в найгіршій інформаційній обстановці. 

Інтегральна кількісна оцінка позичальника (S) визначається за 
наступною формулою: 

  ii BRS      (2) 

 
де Ri - питома вага показника; 

Bi - бальна оцінка і -го показника. 
Усі результати розрахунку питомої ваги усіх показників, 

представлені в табл.  
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Таблиця  
Визначення питомої ваги показників в сумарному інтегральному 

показнику інвестиційної кредитоспроможності 
 

№ 
п/п Показник 

Питома вага 
показника в 

інтегральному 
показнику 

1 Оцінка поточної кредитоспроможності 0,216 
2 Динаміка чистих грошових потоків 0,198 
3 Тренд поточної кредитоспроможності 0,143 
 Досвід реалізації інвестиційних проектів 0,111 
4 Кваліфікація і досвід команди 

інвестиційного проекту 
0,134 

5 Оцінка якості техніко-економічних 
обґрунтувань та бізнес-плану 

0,082 

6 Наявність інвестиційної стратегії 0,045 
7 Досвід реалізації інвестиційних проектів 0,037 
8 Оцінка інвестиційної привабливості 

регіону 
0,034 

Разом 1 
 

Сумарне значення інтегрального показника за бальною оцінкою 
встановлюється в наступних межах: 

— вище 38,5 – інвестиційна кредитоспроможність 1 класу; 
— 25,0-38,5 - інвестиційна кредитоспроможність 2 класи; 
— нижче 25,0 – інвестиційна кредитоспроможність 3 класи. 

Відповідно інвестиційна кредитоспроможність 1 класу показує, 
що видача інвестиційного кредиту сільськогосподарському 
підприємству обґрунтована, інвестиційний проект якісно 
відпрацьований, що дозволить знизити ризики до мінімуму. У випадку 
проектного фінансування бізнес-план інвестиційного проекту може 
виступати і забезпеченням по кредиту. 

Інвестиційна кредитоспроможність 2 класу свідчить про 
можливість видачі інвестиційного кредиту, проте з вищими ризиками, 
компенсування яких потребує підвищених вимог до розміру кредиту 
забезпечення. 

Інвестиційна кредитоспроможність 3 класи говорить про те, що 
ризик неповернення інвестиційного кредиту занадто великий і такій  
аграрний проект необхідно якісно допрацювати. 
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Висновки. Встановлено, що в процесі інвестиційного 
кредитування аграрних проектів доцільно здійснювати оцінку 
інвестиційної кредитоспроможності. Встановлено, що її складовими 
компонентами виступають оцінка поточної кредитоспроможності, 
динаміка чистих грошових потоків, тренд поточної 
кредитоспроможності, наявність інвестиційної стратегії, оцінка досвіду 
реалізації інвестиційних проектів, кваліфікація і досвід команди 
інвестиційного проекту, оцінка якості техніко-економічних 
обґрунтувань та бізнес-плану інвестиційного проекту, оцінка 
інвестиційної привабливості регіону. Практичне застосування 
запропонованих методичних підходів дозволить приймати 
обґрунтовані рішення та суттєво знизити ризики інвестиційного 
кредитування. 
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ОПЕРАЦІЙНІ МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВИХ 
ВИТРАТ НА ПРИДБАННЯ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН ДЛЯ 

АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 
 

СУМЕЦЬ О.М., К.Т.Н., ДОЦЕНТ, 
АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ 

ЧЕРКАШИНА М.В., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П. ВАСИЛЕНКА 
 

У статті наведені регресійні моделі для прогнозування витрат на запасні частини 
для автомобільної техніки. Вони описують залежність витрат на запасні частини від 
пробігу автомобіля для визначеного циклу експлуатації в міських умовах. 

The article presents the regression models to predict the cost of spare parts for motor 
vehicles. They describe the dependence of the cost of spare parts from the path of the car for a 
certain life cycle in urban environments. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Транспорт є 
ключовою ланкою у діяльності різних суб’єктів господарювання. 
Відомо, що доля перевезень автомобільним транспортом в Україні 
сягає до 80 % від загальної кількості перевезень вантажів всіма видами 
транспорту. Таким чином, одним із ключових завдань суб’єктів 
господарювання є підтримання належного рівня ефективності 
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використання транспортних засобів, яка залежить від своєчасного 
забезпечення останніх паливно-мастильними матеріалами та 
запасними частинами.  

Паливно-мастильні матеріалами та запасні частини у структурі 
ресурсного забезпечення автотранспортних засобів становлять левову 
частку. Якщо спрогнозувати витрати на придбання паливно-
мастильних матеріалів на майбутні періоди за умови знання обсягів 
перевезень неважко, то питання коректного визначення витрат 
грошових коштів, що пов'язані із придбанням необхідних запасних 
частин для вузлів і агрегатів автотракторної техніки на сьогодні ще 
залишається ще повністю не вирішеним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі, що 
досліджується, присвячена досить велика кількість наукових 
публікацій. У більшості з них, наприклад, у [1; 3; 4; 6 і ін.] автори 
указують на тісний зв'язок грошових витрат на запасні частини з 
таким фактором як пробіг автомобіля (L).  

У процесі вивчення зв’язку між грошовими витратами на 
придбання запасних частин і пробігом автомобіля з початку 
експлуатації на основі використання математичної статистики 
встановлено, що останній досить добре апроксимується 
поліноміальною математичною функцією. Математичним рівнянням 
такої функції є рівняння зв’язку між результативною й факторіальною 
ознакою. В якості результативної ознаки в даних дослідженнях 
приймаються грошові витрати на придбання запасних частин до 
вузлів і агрегатів автомобільної техніки, а в якості факторіальної – 
пробіг автомобіля. 

Проведені дослідження [2; 5; 6] показали, що при помірному 
зростанні результативної ознаки, тобто обсягу грошових коштів на 
придбання запасних частин, в сполученні з рівномірним (поступовим) 
зростанням факторіальної ознаки (пробігу) може бути використана 
криволінійна залежність, яка описується багаточленом  n-ого ступеня, 
наприклад, третього: 

,)( 32
iii LkLcLbaLf      (1) 

де )(Lf  – функція, що описує грошові витрати на придбання 
запасних частин за інтервалами пробігу автомобіля; 

Li – інтервальні значення пробігу; 
a, b, c, k – коефіцієнти (параметри) багаточлена. 

Для визначення коефіцієнтів багаточлена (1), які найкращим 
чином наближають модельну криву до отриманих експериментальних 
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точок, приймаємо метод квадратів, де функція суми квадратів 
мінімізується: 

  2)ˆ( ii yyF –> min.     (2) 

У наведеній функції (2) параметрами, що оптимізуються (тобто 
ті, що забезпечують мінімум функції), є параметри модельної, тобто 
теоретичної кривої iŷ . Кількість цих параметрів визначається типом 
обраної модельної функції. Так, в наведеній функції (1) є чотири  
параметри – a, b, c, k. А це значить, що (2) є функцією чотирьох 
вказаних змінних. 

Метою статті є побудова регресійних залежностей для 
прогнозування  обсягів грошових витрат на придбання запасних 
частин для автомобільної техніки, що експлуатується в міських умовах.  

Виклад основного матеріалу. Для подальшого використання 
критерію (2) з врахуванням виконання мінімізації необхідно прирівняти 
нулю наступні похідні і надалі вирішити отриману систему із чотирьох 
рівнянь з чотирма невідомими.  

;a
da
dF

        ;0
db
dF

        ;0
dc
dF

          0
dk
dF

 

У підсумку визначаються параметри модельної кривої, що 
шукаються. Однак тут необхідно відмітити, що не дивлячись на 
простоту запропонованого методу, практична його реалізація в ряді 
задач може бути утрудненою із-за складностей у рішенні отриманої 
системи рівнянь. У більшості випадків ефективніше шукати параметри 
кривої, не прибігаючи до диференціювання критерію F, а виконуючи 
прямий пошук мінімуму цього критерію. Для цього необхідно скласти 
систему нормальних рівнянь відносно a, b, c, k. У даному випадку вона 
буде мати наступний вид: 

.
;

;
;
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                           (3) 

Далі, використовуючи метод Гауса, знаходиться рішення 
системи рівнянь (3) і формалізуються модель для визначення обсягу 
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грошових витрат на запасні частини на конкретний цикл експлуатації 
транспортного засобу або конкретного його агрегату.  

Щодо вибору конкретного циклу експлуатації, то тут слід мати 
на увазі наступні обставини: 

1) якщо транспортний засіб експлуатується до першого 
капітального ремонту – то це буде перший цикл експлуатації (ЦЕ 1);  

2) якщо транспортний засіб експлуатується з моменту 
проведення першого капітального ремонту до другого – то це буде 
другий його цикл експлуатації (ЦЕ 2) і т. д. Таких циклів може бути 3, 
4 або 5 (все залежить від потреби в ремонтах і можливості їх 
здійснення). 

З метою отримання більш загальних залежностей визначення 
обсягу грошових витрат на запасні частини в залежності від пробігу 
транспортного засобу були відібрані три групи автомобілів – ГАЗ-53, 
ГАЗ-3309 і ЗІЛ-4314, в які ввійшли як нові (для них не виконувався 
капітальний ремонт), так і капітально відремонтовані (було виконано 
перший капітальний ремонт). Загальний обсяг вибірки склав 65 
автомобілів. Режим експлуатації досліджуваних автомобілів, в 
основному, був міський, тобто автомобілі експлуатувалися в умовах 
міста. Це дозволило отримати однорідну статистичну інформацію. 

У результаті обробки статистичних даних, що отримані в 
процесі досліджень, і використання методу Гауса побудовано дві 
регресійні моделі. 

Перша – для розрахунку обсягу витрат грошових коштів на 
придбання запасних частин для автомобілів залежно від їх пробігу: 

– група автомобілів марки ГАЗ-53 
;00000101,000382,00546,0755,0)( 32
iii LLLLf     (4) 

– група автомобілів марки ГАЗ-3309 
;000022,000270,0102,0727,0)( 32
iii LLLLf        (5) 

– група автомобілів марки ЗІЛ-4314 

;000000656,0000327,00543,0133,0)( 32
iii LLLLf  (6) 

Друга – для розрахунку питомих витрат грошових коштів на 
придбання запасних частин для силового агрегату для групи 
автомобілів марки ЗІЛ-4314: 

– першого циклу експлуатації 
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;280,140042,0760,2)( 2
..3  ii

I
y LLLf                     (7) 

– другого циклу експлуатації 
.05976,0040,880,226)( 2

..3 ii
II
y LLLf                    (8) 

Отримані регресійні рівняння (4), (5) і (6) описують залежність 
тільки на тому проміжку пробігу, що досліджувався, і не можуть 
правдиво «прогнозувати» інші ділянки модельної кривої. Тому на 
отримані моделі встановлено обмеження для Lmax: 

а) для групи автомобілів марки ГАЗ-53 – 280max L  тис. км; 

б) для групи автомобілів марки ГАЗ-3309 – 65max L  тис. км; 

в) для групи автомобілів марки ЗІЛ-4314 – 360max L  тис. км. 
Адекватність математичних моделей (4)…(8), (чи враховують вони 

закономірність процесу, що досліджувався) оцінена з використанням 
критеріїв Дарбіна–Уотсона, поворотних точок і t–критерія Стьюдента [7].  
Результати оцінки вказали на достатню адекватність отриманих 
математичних моделей. 

 Оцінка точності математичних моделей (4)…(8) і відповідності їх 
експериментальним даним для встановлених інтервалів пробігу 
( 280max L тис. км, 65max L тис. км, 360max L тис. км) перевірено за 
допомогою критерію селекції [5] – середньоквадратичної похибки 
сподівання .np , що визначається за перевірочною послідовністю даних: 
 

5,0
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.
.

.
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np N

 ,    (9) 

 
де Nnp – число точок послідовності, що перевіряється; i  – значення 
прогнозу в і-й точці (і = 1,2,3, …, Nnp ) згідно з теоретичною моделлю; 


i  – дійсне значення в тій же точці. 

Отримана середньоквадратична похибка сподівання .np , 
результати розрахунку якої наведено в табл., підтверджує задовільну 
точність рівнянь регресії – операційних моделей для прогнозування 
витрат грошових коштів на придбання запасних частитн. Незначна 
різниця між фактичними і прогнозними значеннями свідчить про 
достатню достовірність результатів розрахунку за отриманими 
математичними залежностями.  
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Таблиця 
Результати розрахунку середньоквадратичної похибки 

передбачення 
 

Регресійна залежність Розрахункове значення .np  
(4) 0,92 
(5) 0,84 
(6) 0,87 
(7) 0,96 
(8) 0,82 

 
Висновки. Результати оцінки якості вказують на сприятливість і 

доцільність отриманих операційних моделей для прогнозування витрат 
грошових коштів на придбання запасних частин в зазначених інтервалах 
пробігу і тільки для міських умов експлуатації. У подальшому отримані 
регресійні залежності можуть бути удосконалені і для інших умов 
експлуатації та інтервалів пробігу. 
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ТУРЧЕНКО М.М., К.Е.Н., ПРОФЕСОР, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П. ВАСИЛЕНКА 

 
У статі отримали подальший розвиток ідеї, які відображають сучасну тенденцію 

становлення бізнесу та змін способів ведення конкурентної боротьби за досягнення 
конкурентної переваги у внутрішньому середовищі сільських агломерацій (територій) 

Article received the further development of ideas that reflect the modern trend of business 
and changes in the ways of the competitive struggle for achieving competitive advantage in the 
domestic environment of rural aglomeracìj (Territories) 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Більше 10 років 
минуло з часу масового формування у аграрній сфері України 
підприємств організаційно-правова форма яких формально є 
безсумнівно ринково-підприємницькою. Але далеко не всі з них 
спромоглись перейти на режим функціонування, характерний для 
більшості їх успішно процвітаючих аналогів у зарубіжних розвинених 
країнах. Цим самим вони продемонстрували відсутність прямої 
залежності якості господарювання від назви його організаційно-
правової форми. Вірність цього припущення підтверджує інформація 
про вихід валової продукції сільського господарства у розрахунку на 
один га ріллі за станом на 2005 рік: 

— Країни ЕС – близько 2000 євро; 
— Україна – близько 280 євро. 

Така розбіжність у результатах використання одних і тих же 
організаційно-правових форм господарювання пояснюється тим, що у 
розвинених країнах Заходу у другій половині минулого століття були 
винайдені та успішно впроваджені у життя концепції ESOP, 

                                                
 ESOP- програма «Участь персоналу у власності підприємства» яка передбачає 
реалізацію концепції розосередження капіталу шляхом передачі акцій персоналу. 
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соціальної відповідальності, інтрапренерства, засад глобального 
управління нової парадигми управління і стратегічного менеджмента 
зокрема, а також інших ефективних форм та інструментів управління 
бізнесом та способів ведення конкурентної боротьби і досягнення 
конкурентних переваг. 

В той же час на Україні лише поодинокі господарюючі суб’єкти 
аграрного профілю з тих які перейшли на ринково-підприємницькі 
засади господарської діяльності пішли шляхом продуктивного їх 
використання. Інші ж продовжують залишатись на засадах командно-
адміністративної системи управління їх справами, несумісної із 
формально одержаною новою ринково-підприємницькою формою 
господарювання. 

Ведучи мову про успішне реформування системи 
внутрішньогосподарського управління у розвинених країнах Заходу не 
треба забувати, що воно відбувалось на фоні позитивних зрушень у 
зовнішньому середовищі першого рівня господарюючих суб’єктів 
аграрного профілю на яке вони базується. В наших умовах таким 
середовищем є сільська агломерація або сільська територія. Так, у 
країнах Європейського Союзу була опрацьована і впроваджена 
«Європейська Хартія місцевого самоврядування» яка врегульовує 
проблеми, пов’язані із життєдіяльністю сільських громад, із 
створенням нових господарських формувань та забезпеченням 
ефективності їх функціонування, із регулюванням локального 
міжнародного ринку і забезпечення соціальних умов праці і життя на 
селі. На жаль, хоча Європейська Хартія місцевого самоврядування вже 
давно ратифікована Верховною Радою України, її надбання все ще 
залишаються нереалізованими. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, орієнтованих на 
здійснення процесу ринково-підприємницької трансформації 
існуючої моделі внутрішнього середовища сільських агломерацій 
Харківщини дозволяє прийти до висновку про її невідповідність 
інтересам опрацювання та реалізації в окремих організаціях аграрного 
профілю інноваційних проектів. Явними ознаками наявності такої 
невідповідності, як видно з рис. 1, є неспроможність і небажання як 
агропромислових формувань так і закладів та установ соціальної 
сфери додержуватись вимог нової парадигми управління та 
Європейської Хартії місцевого самоврядування. А заважає їм це 
зробити їх неоптимальні виробнича і організаційна структури та не 
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виправдавша себе командно-адміністративна система управління. Все 
це відбувається на фоні нераціонального адміністративно-
територіального та деградуючого природно-середовищного 
компонентів внутрішнього середовища адміністративних районів. 

Виходом із ситуації, що склалася має бути опрацювання 
генеральних планів оптимізації адміністративно-територіального 
устрою в межах адміністративних районів та формування на їх основі 
локальних (міжгосподарських) виробничих об’єднань кластерного 
типу. 

Формування цілей статті. Ціль даної статті полягає у розкритті 
практичних аспектів процесу формування та розвитку локального 
горизонтально інтегрованого виробничого об’єднання, 
спеціалізованого на виробництві свинини яке базуватиметься на 
конкретну сільську агломерацію Богодухівського району Харківської 
області. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Для досягнення цілі даного дослідження була використана 

модель процеса стратегічного планування. Принципова блок-схема 
алгоритму цього процесу представлена на рис. 2. Як видно з даного 
рис., алгоритм загальної стратегії формування базових передумов 
ринково-підрпиємницької моделі розвитку сел та сільських 
агломерацій Богодухівського району має включати шість складових 
стратегій. 

Завдання стратегії 1 полягає у Формуванні самодостатніх 
стратегічних зон господарювання(СЗГ). В даний час в межах 
Богодухівського району є 23 сільських агломерацій. З них лише дві 
можна вважати самодостатніми за площею ріллі близько 5000 га. Це 
Улянівська (6728,4 га) та Іваношийчинська (4938,3 га). Тому у 
подальшому визнано доцільним сформувати дев’ять СЗГ найменша з 
яких контролюватиме 5255,3 га. 

Завдання стратегії 2 полягає у формуванні раціональної 
внутрішньорайонної системи спеціалізації та концентрації 
тваринництва згідно з якою запроектовані на перспективу дев’ять СЗГ 
матимуть спеціалізацію: 

— сім – на виробництві молока; 
— одна – на виробництві яловичини; 
— одна – на виробництві свинини. 
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Соціальна сфера Виробничо-господарська 
сфера 

Заклади та установи 
соціальної сфери 

Агропромислові 
формування 

Вимоги Європейської 
Хартії місцевого 
самоврядування 

Вимоги нової парадигми 
управління 

Інтереси опрацювання та реалізації інноваційних проектів 

Внутрішнє середовище сільської агломерації як 
територіально-просторового утворення 

 
Рис. 1. Принципова блок-схема процеса ринково-

підприємницької трансформації внутрішнього середовища 
сільської агломерації в умовах глобалізації. 
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Незалежно від спеціалізації в будь-якій СЗГ може бути 
впровадженна, а може бути і не впроваджена мікробіологічна 
технологія виробництва органічних добрив і біогазу. Цілком 
зрозуміло, що більш бажаною є перша можливість. 

Завдання стратегії 3 полягає у обґрунтуванні одного з двох 
можливих варіантів розподілу потреби у поголів’ї 
сільськогосподарських тварин між окремими організаціями аграрного 
профілю які базуються на загальну для них сільську агломерацію: 

— європейський (фрагмент 3.1 рис.2); 
— американський (фрагмент 3.2 рис.2). 

Як видно з рис. 2, американський спосіб може бути 
виправданим лише за умови реалізації стратегії 4: формування 
локальних горизонтально інтегрованих виробничих об’єднань 
кластерного типу. Її реалізація знаменуватиме утвердження в межах 
сільської агломерації збалансованого гарантованого локального ринку 
органічних добрив та продукції зернофуражних та кормових культур. 
Статус його суб’єктів автоматично одержуватимуть організації-
учасники локального інтегрованого виробничого об’єднання.  

Реалізація стратегії 4 створює умови для переходу до реалізації 
стратегії 5, завдання якої полягає у формуванні оптимальної 
виробничої структури окремих організації аграрного профілю. Цілком 
зрозуміло, що вона багато в чому залежатиме від попиту локального 
ринку. 

Нарешті, реалізація стратегія 5 дозволить перейти до реалізації 
стратегії 6, завданням якої є формування оптимальної організаційної 
структури аграрного профілю. Адже вона не зможе бути 
оптимальною за умови якщо базуватиметься на неоптимальну 
виробничу структуру господарської організації. 

Висновки. 
1. Всі організації аграрного профілю у ході реформування 

аграрної сфери України перейшли на ринково-підприємницькі 
форми господарювання. Але далеко не всі з них продемонстрували 
режим функціонування характерний для їх успішно процвітаючих 
аналогів у розвинених країнах Заходу. 

2. Основною причиною згаданого вище феномену є невміння, а 
у ряді випадків і не бажання скористатись зарубіжним досвідом щодо 
формування високопродуктивних ринково-підприємницьких 
внутрішнього середовища господарських суб’єктів аграрного профілю 
та їх зовнішнього середовища першого порядку, тобто внутрішнього 
середовища сільських територій. 
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Стратегія 4 відсутня 

Процес формування базових передумов розв’язання проблем соціально-економічного розвитку 
сел та сільських агломерацій району 

Стратегія 1. Формування раціонального адміністративно-територіального устрою району 

Стратегія 2. Формування раціольної внутрішньорайонної системи спеціалізації та концентрації 
тваринництва 

2.1. Впровадження мікробіологічних 
технологій виробництва органічних 

добрив і біогазу не передбачене 

2.2. Впровадження мікробіологічних 
технологій виробництва біоорганічних 

добрив та біогазу передбачене 

Стратегія 3. Розподіл потреби у поголів’ї сільськогосподарських тварин між окремими 
організаціями аграрного профілю які базуються на сільську агломерацію в межах її стратегічного 

поля бізнесу 

3.1. Європейський спосіб: поголів’я 
сільськогосподарських тварин 

утримують всі без винятку організації 
аграрного профілюючого його 

чисельність залежить від площі ріллі в 
кожній з них 

3.2. Американський спосіб: поголів’я 
сільськогосподарських тварин утримують 
лише окремі організації аграрного профілю  

які є власниками крупно технологічних 
тваринницьких комплексів 

Стратегія 4. Формування локальних 
горизонтально інтегрованих виробничих 

об’єднань кластерного типу 

Стратегія формування виробничої 
структури кожної окремої організації 

аграрного профілю без гарантії, що вона 
буде оптимальною для даних умов 

Стратегія 5. Формування оптимальної 
виробничої структури в кожній окремо 

взятій організації аграрного профілю, яка 
є учасником локального інтегрованого 

виробничого об'єднання кластерного типу 

Стратегія формування організаційної 
структури кожної окремої організації 

аграрного профілю без гарантії, що вона 
буде оптимальною для даних умов 

Стратегія 6. Формування оптимальної 
організаційної структури в кожній окремо 
взятій організації аграрного профілю, яка  

є учасником локального інтегрованого 
виробничого об’єднання кластерного типу 

Вклад окремо взятих організацій аграрного профілю в соціально-економічний розвиток сільських 
агломерацій району 

 

Рис. 2 Алгоритм стратегії розв’язання соціально-економічних 
проблем в селах і сільських агломераціях Богодухівщини 
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3. Аналіз останніх досліджень та публікацій, орієнтованих на 
здійснення процеса ринково-підприємницької трансформації 
існуючої моделі не сумісні з інтересами опрацювання та реалізації 
інноваційних проектів. 

4. Існуючі моделі закладів і установ соціальної сфери, а також і 
агропромислових формувань не розраховані на сприйняття надбань 
нової парадигми управління і стратегічного менеджмента зокрема, а 
також ідей глобального управління. 

5. Сприйняття надбань нової парадигми управління і 
стратегічного менеджменту окремими господарюючими суб’єктами 
аграрного профілю відбуватиметься тим швидше чим швидше вони 
увійдуть до складу локальних інтегрованих виробничих об’єднань 
кластерного типу та до складу стратегічних зон господарювання (СЗГ) 
та глобальних корпорацій. 
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УДК 338.43:658.3 
 

МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ АГРОХІМІЧНОГО СЕРВІСУ 

 
ЧЕПЕЦЬ О.Г., ВИКЛАДАЧ, 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Стаття присвячена розвитку організаційно-економічних механізмів регулювання 
діяльності підприємств агрохімічного сервісу. 

The article is devoted to the development of organizational and economic mechanisms of 
regulation of enterprises agrochemical service 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Перехід 

агропромислового комплексу України до ринкових відносин обумовив 
необхідність проведення змін в системі агрохімічного обслуговування 
на основі механізмів ринкової економіки.  

Агрохімічний сервіс в сільському господарстві складається з 
багатьох елементів, без синхронної взаємодії яких неможливо 
виконати поставлені перед ним завдання. 

В цьому питанні ключова роль належить формуванню науково 
обґрунтованого організаційно-економічного механізму регулювання 
взаємодії всіх ланок системи агрохімічного сервісу в сільському 
господарстві. 

Враховуючи те, що в сучасних умовах сільське господарство 
України представлене приватним сектором, гостро стоїть питання про 
роль виробничо-технічного обслуговування сільського господарства, у 
тому числі агрохімічного. 

Багатогранність проблеми ставить перед наукою нові задачі, що 
потребують вирішення. Насамперед це стосується реформування 
існуючих та створення нових організаційних структур з агрохімічного 
обслуговування, впровадження в їх діяльність ринкових механізмів, 
застосування екологобезпечного використання засобів хімізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній 
економіці надзвичайно важлива роль належить управлінню 
підприємствами. Від ефективності системи управління, безпосередньо, 
залежить результативність усієї фінансово-господарської діяльності 
підприємства. В умовах ринку з'являються нові чинники, ігнорування 
яких може призвести до фінансових втрат і навіть банкрутства. Через 
це особливої гостроти й актуальності набуває питання створення 
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ефективно діючого організаційно-економічного механізму 
функціонування будь-якого підприємства. 

Питанням розвитку і вдосконалення механізмів регулювання 
агрохімічного сервісу у сільському господарстві присвятили свої праці 
вчені економічного і агрономічного профілю, такі як С.В. Березюк, 
О.А. Корчинська, В.І. Кисіль, П.О. Мосіюк, І.М. Новак, 
Л.В. Тарасович, І.А. Хомчак та ін. Актуальність дослідження 
визначається тим, що організаційно-економічний механізм 
взаємовідносин в системі агрохімічного сервісу в процесі 
реформування, зазнав істотних змін – став досить складним та 
неефективним, що призвело до виникнення кризових явищ в системі 
агрохімічного сервісу. При цьому обсяги здійснення агрохімічного 
обслуговування надзвичайно низькі та не відповідають науково-
обґрунтованим нормам. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження 
організаційно-економічних взаємовідносин в системі агрохімічного 
сервісу та механізмів їх регулювання.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Функціонування і 
розвиток соціально-економічних систем ґрунтується на поєднанні 
механізму ринкового саморегулювання та державного регулювання 
економічних процесів.  

Економічна політика України упродовж багатьох років 
дотримується неоліберальних концепцій, спрямованих на зведення до 
мінімуму регулюючої ролі держави [10, с.17].  

Тому, питання визначення ступеня державного втручання в 
економіку з розмежуванням підойм економічного розвитку, які здатні 
самоналаштовуватись через ринковий механізм, і тих, які потребують 
активної державної підтримки залишається дискусійним  [5, с. 86]. 

Обґрунтування необхідності активного державного регулювання 
ринкової економіки підтверджує теорія Кейнса.  

Так, кейнсіанська модель державного втручання в економіку 
спрямовувалась, насамперед, на забезпечення стабілізації економіки. 
На практиці реалізація цієї моделі передбачала розширення 
державного сектора економіки, стимулювання розвитку ключових 
галузей промисловості, економічної і соціальної інфраструктури. 

Сьогодні більшість вітчизняних і зарубіжних вчених дійшли 
висновку, що в сучасних умовах ефективним є застосування 
імперативів кейнсіанського підходу, що передбачає активну участь 
держави у регулюванні економічних процесів задля мінімізації 
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негативних наслідків кризових явищ та стимулювання економічного 
зростання [5, с. 87].  

Державне регулювання аграрного сектора економіки полягає у 
тому, що держава шляхом застосування правових, адміністративних та 
економічних важелів регулює поведінку сільськогосподарського 
товаровиробника, визначає перспективи розвитку аграрного сектора 
економіки, виконує спрямовуючу роль щодо реалізації довготривалих 
програм розвитку [6, с. 100]. 

В більшості розвинених країн поширеною є практика 
державного фінансування придбання засобів виробництва для 
сільського господарства. У країнах ЄС встановлені цінові дотації на 
придбання техніки, модернізацію ферм, меліорацію та хімізацію 
земель.  

У розвинутих країнах державне регулювання аграрного ринку 
передбачає значні витрати, в тому числі через дію цінового механізму. 
Так, державна підтримка сільського господарства займає значну 
питому вагу у вартості сільськогосподарської продукції. Наприклад, 
найбільший показник зафіксований у Швейцарії – 82 %, Норвегії -
75 %, Ісландії – 73 %, Японії – 74 %, країнах ЄС – 49 %, США – 30 %. 
До країн з найменшим рівнем субсидування сільськогосподарської 
продукції відносяться Австралія (10 %) і Нова Зеландія (3 %) [4, с.96]. 

Тобто, для підвищення ефективності сільськогосподарського 
виробництва в зарубіжних країнах використовується система прямих і 
непрямих важелів державного впливу: регулювання цін і фермерських 
доходів, бюджетне фінансування, кредитування, оподаткування тощо. 
Успіхи сільського господарства країн Західної Європи, США, Канади, 
Японії обов'язок не стільки розвитку ринкових відносин, як 
обмеження дій ринкових механізмів саморегулювання з 
використанням зовнішніх важелів впливу. Це державна підтримка 
сільського господарства через дотації, ціни, квоти, кредитну і 
податкову політики [4, с. 97]. 

Організаційно-економічний механізм в сфері агрохімічного 
обслуговування сільського господарства має свою специфіку, 
обумовлену як природними умовами виробництва 
сільськогосподарської продукції і екологічними вимогами до 
продукції, так і видами агрохімічних послуг. Взаємовідносини 
встановлюються зі сторони партнерів хімічної промисловості, 
агросервісних організацій, сільськогосподарських підприємств, 
станцій і центрів агрохімічної служби, науково-дослідних і проектно-
технологічних  інститутів, а також торгівельних і дилерських фірм. 
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Основна ціль формування адаптованого до нових умов 
організаційно-економічного механізму системи агрохімічного 
обслуговування – організація процесу хімізації сільського господарства 
для того, щоб не тільки зберегти, але й підвищити родючість ґрунтів 
сільськогосподарського призначення. 

В сьогоднішніх умовах жодна високорозвинена країна світу не 
дозволяє собі, щоб добрива вносились «на око», тобто без проведення 
агрохімічного, фізико-хімічного та економічного моніторингів, 
оскільки лише за їх результатами можна вдало адмініструвати наявні 
ресурси підприємства і отримати високі показники врожайності 
сільськогосподарських культур.  

Основним обов'язком землекористувачів, згідно законодавства у 
сфері земельних відносин, є використання землі за призначенням із 
застосуванням природоохоронних технологій виробництва 
сільськогосподарської продукції, відновлення і підвищення родючості 
ґрунтів. Порушення зазначених вимог тягне за собою обмеження, 
зупинення екологічно шкідливої діяльності сільськогосподарських та 
інших об'єктів за приписом спеціально уповноважених на те органів 
державної влади [2]. 

Для підтримання виробників засобів хімізації і споживачів їхньої 
продукції урядом було підготовлено і прийнято ряд законодавчих і 
нормативних документів.  

Відповідно до ст. 4 Закону «Про пестициди і агрохімікати», 
пестициди й агрохімікати повинні мати високу біологічну 
ефективність і відповідати вимогам екологічної безпеки. Закон 
забороняє ввозити на митну територію України, виробляти, 
реалізовувати, застосовувати та рекламувати пестициди та агрохімікати 
до їх державної реєстрації. Державна реєстрація проводиться 
Мінприроди, згідно з Порядком проведення державних випробувань, 
державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і 
агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. № 295. 
Державній реєстрації пестицидів та агрохімікатів передують їх 
випробування, гігієнічна регламентація та державна реєстрація хімічної 
речовини, розробка документації з безпечного застосування засобів 
захисту рослин, розробка нормативів екологічної безпеки хімічних 
речовин, проведення санітарно-епідеміологічної, екологічної, 
біологічно-господарської експертиз, розробка методик визначення 
залишкової кількості препаратів у сільськогосподарській продукції. 
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Екологічний ризик діяльності, пов'язаної з ввезенням на 
територію України пестицидів і агрохімікатів, їх транспортуванням та 
використанням, підлягає обов'язковому страхуванню в порядку, 
визначеному Законом України від 7 березня 1996 р. «Про 
страхування». 

Згідно з п. 11 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних 
видів господарської діяльності», обов'язковому ліцензуванню підлягає 
господарська діяльність із виробництва й торгівлі пестицидами й 
агрохімікатами, а згідно з п. 25 зазначеної статті — також і проведення 
дезінфекційних, дезінсекційних і дератизаційних робіт. Пункт 45 
названої статті передбачає ліцензування авіаційно-хімічних робіт [1]. 

Пестициди та агрохімікати реєструються терміном до 5 років. 
Але в разі надходження нових даних про небезпеку препаратів, 
Мінприроди може достроково заборонити їх використання. Також, 
для поліпшення екологічної ситуації в окремих місцевостях можуть 
обмежити або й заборонити застосування зареєстрованих хімічних 
препаратів. Після збігу терміну реєстрації препарати підлягають 
перереєстрації. Після державної реєстрації засоби захисту рослин 
вносяться до переліків, які видаються Мінприроди один раз на 5 років 
із щорічними змінами й доповненнями. Усі засоби захисту рослин 
підлягають спеціальному пакуванню й маркуванню, а також 
сертифікації у вітчизняній системі УкрСЕПРО, відповідно до Закону 
України «Про підтвердження відповідності». 

Обов'язковій державній реєстрації підлягають також технічні 
засоби застосування пестицидів і агрохімікатів. Без державної 
реєстрації вони не допускаються до виробництва. Вони також 
підлягають обов'язковій сертифікації, згідно із вимогами Закону 
України «Про підтвердження відповідності». Порядок проведення 
державних випробувань та державної реєстрації технічних засобів 
застосування пестицидів і агрохімікатів затверджено постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1996р. № 479. 

Прийняття ряду законодавчих актів дозволило відповідним 
органам застосовувати відповідні санкції щодо ефективності 
використання землі та її екологічної безпеки у процесі виробництва, 
дати можливість здійснювати науково-обґрунтовані заходи по 
підвищенню родючості ґрунтів [1]. 

Для дотримання вимог екологічної безпеки і раціонального 
застосування засобів захисту рослин, згідно з Указом Президента 
України від 2 грудня 1995 р. № 1118/95 «Про суцільну агрохімічну 
паспортизацію земель сільськогосподарського призначення» в Україні 
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запроваджено агрохімічну паспортизацію земель 
сільськогосподарського призначення. Агрохімічна паспортизація 
передбачає визначення показників якісного стану ґрунтів, їх зміни 
внаслідок господарської діяльності. Згідно з даним Указом слід 
проводити обстеження зазначених земель і видавати агрохімічний 
паспорт поля.  

В Україні створено Державний науково-технологічний центр 
родючості ґрунтів «Центрдержродючисть» з метою здійснення 
науково-методичного забезпечення, розроблення методології науково-
технічної політики у сфері ведення державного моніторингу, 
збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, поліпшення 
якості рослинницької продукції, кормів та сировини, а також 
підготовки експертних висновків щодо додержання законодавства про 
пестициди і агрохімікати в галузі рослинництва, охорони та 
відтворення родючості ґрунтів, проводить агрохімічну паспортизацію. 

За державного фінансування рілля проходить агрохімічну 
паспортизацію один раз на п’ять років, виноградники – на чотири 
роки, пасовища – від 5 до 10 років. Але навіть за державні кошти не всі 
землевласники і землекористувачі погоджуються на її проведення, тим 
більше, що у обласних центів охорони родючості ґрунтів немає ні 
адміністративних, ні економічних важелів впливу на цей процес [3, 
с. 2]. 

Проведення турів агрохімічного обстеження областей дає лише 
оцінку стану і динаміку розвитку якісних характеристик ґрунтів. Воно 
не впливає й не може впливати на наявний рівень ефективного 
використання ґрунтів. Тому, цілком погоджуємося з думкою 
Кузьменка О.Б. [3, с. 2] щодо розширення можливостей і надання прав 
інспекції обласним проектно-технологічним центрам 
«Облдержродючисть», що поліпшило б стан збереження природних 
властивостей ґрунтів. 

Зацікавленість землевласників і землекористувачів у здійсненні 
заходів, спрямованих на попередження негативних процесів, що 
погіршують якість земель, можливо не лише засобами посилення 
відповідальності (відшкодування збитків, штрафи та ін.), а й 
економічним стимулюванням. Підприємства, що здійснюють заходи з 
попередження деградації земель, підтримують родючість ґрунтів на 
належному рівні, запобігають їх забрудненню, мають одержувати 
пільги чи компенсації цих витрат з боку держави (наприклад, 
зменшення податку на землю) [6, с. 64]. 
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У чинних Земельному кодексі, Законі Україні «Про охорону 
земель» вказано, що землевласники і землекористувачі зобов’язані 
підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості 
землі, але, на жаль, у них не прописано положення про 
відповідальність за зниження родючості ґрунту на кожному полі, не 
встановлено матеріальну оцінку завданої шкоди і порядок 
відшкодування збитків, не розкрита ефективна система контролю за 
зміною природних властивостей ґрунтів [3, с. 2]. 

В ринкових умовах взаємовідносини в системі агрохімічного 
сервісу стануть досконалими за умови участі в ньому безпосередньо 
учасників системи агрохімічного сервісу. Ринок агрохімічного сервісу 
потребує удосконалення організаційно-економічних відносин між 
виробниками та споживачами на основі його диверсифікації, що 
передбачає не лише прямі поставки засобів хімізації, а й забезпечення 
машинами та обладнанням для їх приготування й внесення, надання 
послуг з кредитування та науково-обґрунтованого використання 
засобів хімізації. 

Нормальні економічні взаємовідносини всіх учасників ринку 
агрохімічних засобів та послуг має забезпечити відповідна 
інфраструктура, до якої входять виробничо-сервісні підприємства і 
служби, комерційні і посередницькі центри, товарні і фондові біржі, 
дрібнооптові та фірмові магазини, аукціони тощо.  

Однією з актуальних проблем збалансовано розвитку 
агросфери є формування еколого-економічного механізму 
використання і охорони земель, що відображено в низці законодавчих 
актів та в Концепції Державної цільової програми розвитку земельних 
відносин в Україні на період до 2020 року. Як свідчить досвід 
розвинених країн, у системі заходів з регулювання діяльності дієвість 
економічних регуляторів є визначальною, проте впровадження їх в 
українську практику стримується недостатнім науково обґрунтованим 
методичним забезпеченням, зокрема з еколого-економічного 
оцінювання сільськогосподарського землекористування [7, с. 5] 

Якщо проаналізувати діяльність і структуру наявних в Україні 
установ, що мають відношення до моніторингу ґрунтів, у т.ч. 
деградованих, та розробки заходів з їх реабілітації, можна зробити 
висновок, що система Державного науково-технологічного центру 
охорони родючості ґрунтів вже нині виконує моніторинг більшості 
найважливіших показників деградації або ознак деградації ґрунтів, які 
відповідають як національним вимогам, та і положенням Ґрунтової 
Директиви ЄС та Ради Європи. Але методологія виконання цих робіт 
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потребує додаткового організаційного та методичного удосконалення, 
запровадження сучасного програмного та прикладного 
забезпечення [8, с. 50]. 

За сучасних умов ведення землеробства призупинити процеси 
втрат родючості ґрунтів і перейти до простого їх відтворення, не 
говорячи про розширене, неможливо без уведення адміністративно-
економічного впливу на землекористувачів. Законодавчими актами 
передбачено адміністративний метод регулювання структури посівних 
площ та накладення економічно необґрунтованих штрафів. Але, 
зниження або підвищення родючості ґрунтів не можна вимірювати 
дотриманням структури посівних площ та кількістю неоподаткованих 
мінімумів [9, с. 43]. 

Висновки. Прийняті законодавчі акти не в змозі вирішити 
питання збереження родючості ґрунтів та розвитку ефективної 
системи агрохімічного сервісу. На сьогодні, головною проблемою є 
відсутність дієвого механізму впровадження в дію прийнятих 
нормативних документів.  

Підсумовуючи все вище зазначене, слід вказати, що основними 
завданнями агрохімічної політики на сучасному етапі мають бути: 

— проведення єдиної державної агрохімічної політики щодо 
питань науково обґрунтованого та екологічно безпечного 
застосування засобів хімізації; 

— розробка та реалізація (спільно з науковими установами, 
агропромисловими формуваннями) державних програм по 
підвищенню родючості ґрунтів у відповідності до Земельного кодексу 
України; 

— контроль за станом родючості ґрунтів, дотримання регламентів 
при зберіганні, транспортуванні та внесенні добрив, формування 
банку агрохімічних даних та картографічне визначення забруднення 
ґрунтів. 
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