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УДК 334.7 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 

ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ АПК 
 

Амосов О.Ю., 
д.е.н., професор 

 
В статті розглядаються теоретико-методологічні особливості розвитку 

напрямків менеджменту якості продукції підприємств агропромислового комплексу 
The theoretical and methodological features of development of directions of management of 

quality of products of enterprises of agro industrial complex are examined in the article 
 

Постановка проблеми. Сучасна структура економічної науки 
характеризується значною диверсифікованістю. В межах одного 
напрямку досліджень науковці вивчають питання, які майже не 
ставляться в межах іншого. З огляду на цілі науково-методологічних 
досліджень такий стан справ цілком зрозумілий. Однак в 
господарської діяльності вітчизняних підприємств така ситуація є 
неприпустимою. Доведення необхідності створювати єдине підґрунтя 
для розвитку напрямків менеджменту покладено в основу даного 
дослідження, що робить його актуальним та своєчасним для розвитку 
пріоритетних галузей народного господарства. Особливо це 
стосується підприємств агропромислового комплексу. 

Метою дослідження є визначення теоретико-методологічних 
особливостей розвитку напрямків менеджменту якості у сфері АПК як 
науки та практики. 

Об’єкт – процесу підприємства АПК та роль в новому 
управлінні персоналом. 

Визначення мети зумовило необхідність сформулювати та 
вирішити наступні завдання: 

— визначити підходи до зв’язку між якістю продукції підприємства 
й управлінням персоналом; 

— встановити засади поліпшення якості продукції підприємства 
АПК і підвищення ефективності персоналу менеджменту. 

Виклад основного матеріалу. Розглянемо проблему, яка 
займає центральне місце в даній статті на прикладі двох суміжних 
напрямків менеджменту: менеджменту якості (управління якістю) та 
менеджменту персоналу у сфері виробництва продукції сільського 
господарства.  
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Якість продукції сільського господарства реалізує декілька 
важливих функцій в економіці країни. По-перше, визначаючи рівень 
якості продукції можна зробити висновок про рівень техніки, 
технології, впровадження інновацій та управління виробництвом. Крім 
цього в сільському господарстві якість продукції відображає 
природнокліматичні та ґрунтові характеристики. По-друге, якість 
продукції є важливішим критерієм результативності діяльності 
підприємства, на основі якого керівництво приймає рішення про 
запровадження відповідних заходів у сфері управління підприємством. 
По-третє, якість продовольчих продуктів впливає на здоров’я нації, а 
отже від рівня якості залежить продовольча безпека країни. По-
четверте, якість виробленої продукції на більшості підприємств і досі є 
головним критерієм оцінки працівників. 

Узагальнюючи сказане раніше можливо зробити висновок, що 
забезпечення високої якості продукції пов’язане з вирішенням інших 
задач на макро- та мікрорівні. Однією з таких мікрорівневих задач є 
забезпечення гармонізації менеджменту персоналу та управління 
якістю продукції.  

Зовнішнє середовище ставить свої задачі для сучасного 
менеджменту: постійне його вдосконалення в напрямі, відповідності 
продукції, що виробляється та послуг, що надаються, міжнародним 
стандартам; забезпечення соціально-орієнтованого управління; 
врахування інтересів усіх контактних аудиторій: споживачів, 
постачальників, персоналу, профспілкових організацій, акціонерів, 
та ін. 

Для успішного функціонування та розвитку у високо 
конкурентному середовищі цілі, функції, принципи та методи різних 
напрямків менеджменту повинні бути узгодженні. 

В основу такої узгодженості має бути покладений універсальний 
підхід до методології сучасного пізнання, що базується на системному, 
процесному, ситуаційному підходах та ін. Необхідність його 
обумовлена тим, що з точки зору гносеології об’єкти реального світу в 
процесі дослідження можна розглядати як умовні категорії, які 
відображають головні характеристики та сутність досліджуваних 
об’єктів, наприклад: процес, система, ситуація.  

Гегемонія системного підходу в менеджменті обумовила його 
домінанту в менеджменті персоналу. Більшість відомих дослідників в 
менеджменті персоналу таких як Н. Гавкалова, В. Дятлов, О. Єгоршин, 
А. Кібанов, Є. Моргунов, С. Мордовін, Ю. Одєгов, С. Шекшня 
розглядають менеджмент персоналу як систему, а його складові, що 
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найчастіше виокремлюються – кадрова політика, підбір, оцінка, 
розміщення, адаптація та розвиток персоналу – як підсистеми. Такий 
підхід обґрунтований лише з позиції первинного опису предмету 
досліджування – менеджменту персоналу. Подальші дослідження 
елементів менеджменту персоналу в межах підсистем не 
спостерігається.  

В управління якістю домінує процесний підхід, що визначається 
як головний в системі ISO, через те, що продукція вважається 
результатом процесу. Вельми вагомим прикладом розуміння 
процесного підходу в управлінні якістю є концепція «Plan-Do-Check-
Act» (PDCA), розроблена В. Шухартом, яка набула популярності під 
назвою «цикл Демінга». Сутність даного циклу, як відомо, полягає у 
виконанні таких дій: планування (plan) – розробка цілей та процесів; 
здійснення (do) – впровадження процесів; перевірка (check) – контроль 
та вимірювання процесів і продукції в порівнянні з політикою, цілями 
та вимогами до продукції; дія (act) – постійне поліпшення показників 
процесів. Ці дії корелюють з принциповими функціями менеджменту: 
планування, організація, мотивація, контроль. 

В менеджменті персоналу принципові функції менеджменту 
також знаходять своє відображення. Виникає питання, яким чином 
поєднати підсистеми менеджменту персоналу з його функціями у 
сфері забезпечення якості, адже на кожному етапі роботи з 
персоналом, що розглядаються як підсистеми: розробка кадрової 
політики, підбір, адаптація, розміщення, оцінка, розвиток персоналу, 
мають місце головні функції – планування, організація, мотивація і 
контроль. Вирішенням цього питання є використання процесного 
підходу в менеджменті персоналу. З точки зору процесного підходу 
основні етапи менеджменту персоналу розглядаються як основні 
процеси, а реалізація відповідних функцій на кожному етапі як 
підпроцеси. Такий підхід дає можливість чітко визначити процеси в 
менеджменті персоналу і узгодити їх з процесами в управлінні якістю 
продукції. Подальшим етапом у збалансуванні менеджменту персоналу 
та менеджменту якості є побудова матриці взаємодії зазначених 
процесів на основі теорії графів. Такий підхід дозволяє визначити 
найбільший вплив окремих процесів один на одного та – головне – 
визначити ключові точки перетинку цих процесів для визначення 
пріоритетності управлінського впливу. Однією з таких ключових 
точок, яка досліджується і в менеджменті персоналу, і в управлінні 
якістю є підвищення кваліфікації персоналу, що для підприємств 
сільського господарства через складний стан справ на селі 
залишається проблемним питанням.  
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В практичній діяльності будь-які наукові та прикладні розробки 
щодо управління якістю чи менеджменту персоналу стикаються з 
проблемою визначення їх економічної доцільності. Ці питання й досі 
залишаються актуальними, адже визначити ефективність інвестування 
у розвиток персоналу чи розвиток соціальної інфраструктури складно, 
через те, що ці заходи безпосередньо не впливають на показники 
результативності діяльності підприємства. Впровадження 
технологічних інновацій для поліпшення якості продукції очевидно, а 
запровадження організаційних інновацій у цій сфері вимагає 
обґрунтування. Для вирішення цих питань необхідно перш за все 
вдосконалити систему оцінки як в менеджменті персоналу так і 
управлінні якістю. Таке вдосконалення вимагає обліку витрат, які несе 
підприємство у сфері якості продукції: витрати забезпечення 
відповідної якості, витрати на оцінювання рівня якості, збитки від 
браку, невиробничі витрати пов’язані з необхідністю підтвердження 
якості продукції. Такий же облік витрат необхідний і у сфері 
менеджменту персоналу відповідно до визначених процесів: витрати 
на найм персоналу, на розвиток, на адаптацію та ін. Таке визначення 
необхідне і для комплексної оцінки управління якістю та менеджменту 
персоналу. При визначенні ефективності менеджменту персоналу 
одним із результуючих показників є якість продукції, яка повинна 
розраховуватися комплексним методом, враховуючи всі існуючі 
показники. З іншого боку для оцінки якості продукції важливо мати 
комплексне уявлення про рівень компетентності персоналу та 
ефективність його розвитку.  

Міждисциплінарні зв’язки між різними напрямами менеджменту 
розглянутим прикладом не обмежуються. Значної уваги останнім 
часом набуває дослідження трансакційних витрат. Ці витрати пов’язані 
з обміном правами власності на об’єкти в ході господарювання, які 
зазвичай досліджують в межах економічної теорії, хоча їх важливість з 
врахуванням інформаційного характеру сучасного суспільства є 
очевидною. Виокремлення цих витрат в ключових точках процесів 
управління дозволяє розробити специфічні методи їх регулювання. 
Наприклад, при плануванні навчання персоналу підприємству шляхом 
проведення тренінгів керівникам необхідно: провести моніторинг 
освітніх послуг на ринку та вибрати найбільш підходящі з метою 
підвищення якості продукції; розрахувати накладні витрати при 
організації навчання, заключити контракт та забезпечити нормальне 
функціонування підприємства на час відлучення певної частини 
персоналу на навчання. Отже, всі витрати, що несе підприємство крім 
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безпосередньої оплати послуг можна вважати трансакційними. Для 
підприємств сільського господарства це є особливо актуальним через 
їх невеликий розмір та незначну кількість зайнятих: адже такі витрати 
підприємству понести дуже не легко.  

Висновок. На основі наведеного вище можна зробити 
висновок, що реалізація єдиного напряму методології сучасного 
пізнання – процесного підходу – дозволяє не лише встановлювати 
міждисциплінарні зв’язки серед різних наукових напрямків 
менеджменту, але й розробляти комплексні заходи для поліпшення 
рівня якості продукції паралельно з підвищенням ефективності 
менеджменту персоналу.  
 
УДК 65.018 
 

КОНТУР МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ЗАГРОЗ ІНТЕГРАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ 

 
Гудзь О.Є., д.е.н.,  гол. наук. співр. ННЦ „ІАЕ” УААН, м. Київ 

 
В статті розглядаються можливості інтеграційних процесів в агропромисловому 

комплексі України та загрози в умовах фінансової кризи та у зв’язку зі вступом нашої 
країни до СОТ 

In the article possibilities of integrations processes are examined in the agro industrial 
complex of Ukraine and threat in the conditions of financial crisis and in connection with the 
entry of our country in worldwide point-of-sale organization 
 

Постановка проблеми. Процеси світової фінансової та 
економічної кризи, відчутно позначилися на існуючих подіях аграрної 
сфери України. Водночас, ми не схильні вважати зовнішній фактор 
стрижневим. Несприятливі процеси на світових ринках, передусім, 
вип’ятили прорахунки останніх років в обраному аграрному курсі, які, 
зумовили значне загострення проблем аграрних відносин: 
непідконтрольність динаміки аграрних ринків, руйнація та бідність 
сільських територій; відсутність умотивованої аграрної стратегії і 
нездатність держави змінити ситуацію. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Своє ставлення та 
переконливо обґрунтовані пропозиції щодо теоретико-
методологічного базису та напрямів аграрного курсу України, в різний 
час висловлювало багато видатних вчених економічної аграрної науки, 
зокрема В. Андрійчук, В. Амбросов, В. Борисова, Н. Дем'яненко, 
С. Кваша, М. Кропивко, І. Лукінов, Г. Мазнєв, М. Малік, В. Онегіна, 
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П. Саблук, П. Стецюк, А. Чупис та ін. [6–16]. Їх фундаментальні 
дослідження наклали свій відбиток на осягнення суті проблем 
аграрних перетворень. На противагу цьому, варто відзначити, що 
нині, фактично відсутня наукова дискусія щодо зміни траєкторії 
аграрного курсу та удосконалення аграрної політики в Україні. Цим 
зумовлюється практична значимість, і наукова актуальність 
пропонованої розробки. 

Метою статті є визначення передумов успішної реалізації 
стратегії економічного розвитку АПК. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна практика 
функціонування агроформувань України, близько сприймається в 
українському суспільстві і досить неоднозначно оцінюється, що 
переконливо підтверджує складний характер трансформацій в 
аграрній сфері і векторів їх розвитку. 

З одного боку, сільське господарство, в кризових умовах 
виступило єдиним стійким сегментом економіки (виробництво обсягів 
продукції, за 2009 рік склалр 104 млрд. грн., Що на 0,1 відсотка більше 
ніж у 2008 році), який підтримував розвиток національної економіки у 
2008 – 2009 рр.. Позитивна динаміка виробничих трендів сільського 
господарства в 2009 р., передусім, досягнута завдячуючи збільшенню 
виробництва м'ясної продукції. Обсяги тваринництва за рік виросли 
на 4,2 %, переважно за рахунок збільшення поголів'я свиней та птиці. 
При цьому, спостерігається тенденція до зниження поголів'я великої 
рогатої худоби, зокрема корів. Рослинництво стримувало динаміку 
розвитку галузі (обсяги виробництва за рік знизилися на 2,4 %). Хоча, 
у 2009 році зібрано 46.0 млн.т. зернових культур, що менше 
минулорічного врожаю (53,3 млн.т), проте є досить показовим. Серед 
провідних чинників, які сприяли нарощуванню темпів виробництва 
сільськогосподарської продукції, було, крім державної підтримки, 
рішення банків щодо пролонгації кредитів, залучених підприємствами 
агропромислового комплексу в минулі роки і надання нових кредитів. 
Натомість, обсяги кредитування банками підприємств 
агропромислового комплексу в 2009 році були скорочені порівняно з 
2008 роком. Так, в 2009 році підприємствами АПК залучено кредитів в 
обсязі лише 5,8 млрд. грн., що майже в 3,5 рази менше, ніж у 
2008 році, 

Але, навіть у до кризовому 2007 р. на одиницю площі 
продуктивних земель вироблялося продукції сільського господарства 
на 37 %, а на душу населення на 32 % менше, ніж у 1990 р. 
Урожайність зернових та зернобобових в Україні становить 85 % від 
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середньосвітового рівня і, по меншій мірі, в 2 рази нижче, ніж у 
розвинених країнах. Великі комплекси з виробництва яловичини і 
свинини майже повсюдно припинили свою роботу. Помітна частина 
виробництва свинини і яловичини перейшла в особисті селянські 
господарства, де переважає ручна праця, сезонне виробництво і 
незбалансоване годування. Більше 50 % продукції сільського 
господарства виробляють дрібні господарства населення.  

Нині, повсюдно спостерігається низька економічна 
ефективність агроформувань, звуження сфери їх економічної 
діяльності, розповсюдження монокультуризації, недотримання 
сівозмін, формування нестійких і несприятливих агроландшафтів, 
екологодеструктивний тиск на земельні ресурси і навколишнє 
середовище, змушений імпорт продовольчого зерна, після активного 
його експорту, великі виробничі витрати, злет фінансових ризиків, 
зниження фінансової стійкості, втрата платоспроможності, 
спустошення і занепад сільських територій (частка безлюдних і 
деградуючих сіл більше 40 %), неймовірна бідність сільського 
населення 

Вочевидь, пояснення цього, слід шукати в самому сценарії 
трансформацій села – приватизація, через штучне банкрутство 
сільгосппідприємств, подрібнення їх і викуп за безцінь. 

Здійснення глибоких перетворень аграрної сфери було 
викликано необхідністю розширення виробництва і поліпшення 
галузевого балансу. Після реформування переважно, новостворені 
агроформування мали розміри від 1 до 5 тис. га, а середній розмір 
фермерських господарств становив 92,1 га. Таким чином, 
використовуючи 42,4 % сільськогосподарських угідь, вони 
виробляють більше 50 % валової продукції сільського господарства, 
але їх фінансовий стан окреслюється низькими і нестабільними 
темпами розвитку, оскільки близько половини з них працює зі 
збитками.  

Специфікою функціонування агроформувань України є те, що 
левова їх частка орендує землю у великої кількості власників (91,2 % 
сільськогосподарських угідь взято агроформуваннями в оренду), 
оскільки, в результаті реформ відбулися процеси ділення угідь на 
дрібні частки. Це суттєво впливає на фінансовий стан агроформувань 
передусім завдячуючи істотним орендним виплатам. Обсяг продукції 
сільського господарства, виданий пайовикам в рахунок орендної плати 
за земельно-майнові паї в 2000-2008 рр. становив майже 6,6 %. А 
витрати на такі цілі досягали понад 10 % виручки, і більше ніж 14 % 
всіх сукупних витрат агроформувань. 
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Крім того, ціни на товари і послуги виробничого призначення 
для сільського господарства збільшилися в 9,4 рази. Не сприяє 
нарощуванню виробництва і фінансовому оздоровленню 
агроформувань діюча система оподаткування. Співвідношення 
прибутку і податків становило 2,76 – 7,48 %. Частка податків у 
виробничих витратах складала 6,9 – 8,3%.  

Оподаткування досягло такого рівня, який робить сільське 
господарство невигідною сферою вкладення капіталу, затримує 
структурну перебудову, показник тиску податкового навантаження 
різко збільшився. Існуюча система оподаткування суб'єктів аграрної 
сфери, практично, регулює лише виробничу функцію сільських 
територій та сільського населення на шкоду всім іншим. Тому, 
деградація сільського господарства, на більшій частині території 
України, нині є закономірним наслідком непродуманої, однобічної 
орієнтації на збільшення поточних доходів бюджетів усіх рівнів. 
Система оподаткування суб'єктів аграрної сфери не повинна 
виконувати деструктивну, руйнівну і гальмуючу функцію щодо 
розвитку сільськогосподарського виробництва, натомість, вона 
повинна ринковими методами сприяти наближенню за якістю та 
ціною нашої продукції з кращими світовими аналогами. 

За нашим переконанням, необхідно збереження пільгового 
режиму оподаткування аграрної сфери задля прискорення його виходу 
з системної кризи. А втім, він повинен мати диференційований 
характер, виконувати,  передусім, стимулюючу роль щодо зниження 
енергоємності виробництва. Після того, як будуть досягнуті позитивні 
та стабільні результати (нарощування обсягів виробництва продукції 
та підвищення рівня його рентабельності не нижче рівня 35-40 %), 
доречно було б переглянути принципи система оподаткування 
суб'єктів аграрної сфери. 

Також. зменшено фінансову підтримку суб'єктів аграрної сфери 
на 88,3 грн. у розрахунку на 100 гектарів сільськогосподарських угідь, 
при постійному коливанні їх обсягів від 1,3 млрд. грн. у 2003 році до 
7,1 млрд. грн. в 2008 році та не відповідності необхідному рівню, 
причому фінансова підтримка, переважно зорієнтовувалась на 
поточне споживання 

Зазначене, дає змогу зробити кілька узагальнень. Передусім, 
серед науковців і населення немає однозначної оцінки обраного 
аграрного курсу та його наслідків. По-друге, переважна частина 
сільського населення схиляється до традиційних форм 
господарювання кооперативно-колективної системи і не може 
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адаптуватися до трансформаційних змін. По-третє, найбільшу 
протидію з боку селян викликала ідея купівлі-продажу землі, що може 
призвести в майбутньому до посилення соціальної напруги та до 
непередбачених наслідків в Україні.  

Змінити існуючу траєкторію аграрного курсу, що спричинила 
руйнацію села, слід було б ще на початковому етапі проведення 
аграрної реформи. Це підтверджували численні наукові, економічні та 
соціологічні дослідження, які фіксували наявність колізій, невдоволень 
та кризових явищ. Але до застережень, висновків і пропозицій 
науковців не прислухаються вже друге десятиліття. Доводиться 
констатувати, що відбулося знецінення ролі науки та місця вчених в 
державі. Як точно відзначав С. Цвейг „Зі створення світу всі біди 
виходять від доктринерів, що нестерпно оголошують свої думки, свій 
світогляд єдино істинним”. Цим значною мірою і пояснюється 
глибина кризи, що охопила аграрну сферу України. „Якщо наукове 
знання не включене в систему владних відносин, то владні структури 
керують суспільством ґрунтуючись на соціальну міфологію”. 
Очевидно, зазначений чинник гальмування перетворень та 
викривлень аграрного курсу є центральним. 

Незважаючи на те, що аграрний курс все більше визнається 
вченими, спеціалістами та селянами спотвореним й збанкрутілим, він 
все одно залишається незмінним. Влада демонструє свою 
неорганізованість і безпорадність у питаннях його визначення та 
здійснення необхідних аграрних трансформацій. Така хибна практика 
щодо втілення аграрної реформи в життя дезорієнтує сільське 
населення, ускладнює розуміння ним становлення товарних відносин 
на селі і землі як товару. Все більш загострюються земельні проблеми. 

Таким чином, аграрні трансформації, що здійснюються за 
невмотивованим курсом та міфічним сценарієм, не досягли бажаних 
результатів, вони майже повністю зруйнували матеріально-виробничу, 
організаційну, управлінську структуру господарств, не сприяли їх 
модернізації та адаптації до якісно нових вимог ринкової економіки. 
Вони зруйнували інфраструктуру села, ліквідували численні установи 
культури, освіти, охорони здоров'я, а їх результати заклали фундамент 
для знищення самої можливості відтворення та розвитку аграрного 
потенціалу в Україні. І головне, ніхто з високих посадових осіб у 
державі не поніс ні моральної, ні адміністративної відповідальності за 
допущені помилки, прорахунки щодо визначення траєкторії поступу 
аграрної сфери. Останнім часом безліч разів змінювався уряд України. 
Проте зміни складу уряду майже, не впливали на зміни векторності 
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аграрного курсу. Практично, всі роки формування і здійснення 
аграрних перетворень, брак довгострокових державних пріоритетів, 
стратегій та відповідальності за їх повномасштабне впровадження в 
аграрній сфері, підмінено короткостроковими програмними 
урядовими документами, які скасовувалися раніше кінцевого терміну їх 
дії. Розрив між змістом програмних документів та їх впровадженням є 
характерною особливістю України, що є стрижневим чинником 
гальмування, пробуксовки необхідних трансформаційних змін і 
повільного просування в напрямку досягнення високих темпів 
розвитку сільського господарства. Водночас, потрібно визнати, що 
виконання навіть прийнятих документів носить формальний характер, 
а ключові установки не виконуються. Урядові дії часто не відповідали 
задекларованим цілям. Крім того, підгрунтям аграрного курсу є 
оптимістичний, але малоймовірний сценарій. 

Наявний стан аграрної сфери, передусім, зумовлений активним 
впливом хибної траєкторії аграрного курсу, діючим механізмом 
управління, а також низкою факторів як об'єктивного, так і 
суб'єктивного характеру. З поміж цих чинників, одним з визначальних 
резонно визнано проблеми інтеграції. Досвід переконливо свідчить 
про те, що процес концентрації через інтеграційні процеси – це не 
тимчасове, а всеохоплююче явище, яке характерне для всіх суб’єктів 
економічної діяльності, але з різними за інтенсивністю, щільністю і 
формами прояву та розвитку.  

Поняття „інтеграція” є багатоплановим та ємним, що вимагає 
глибокого і широкого дослідження. Щоб цей процес проходив не 
стихійно, необхідний надійний фундамент, що забезпечує розробку і 
здійснення практичних рішень.  

В економічній літературі термін „інтеграція” набув широкого 
поширення. У самому загальному значенні інтеграція (від лат. 
Integratio – відновлення, заповнення, від integer - цілий) являє собою 
„логічне поняття, що означає стан взаємозв’язку окремих 
диференційованих систем і функцій системи, організму в цілому, а 
також процес, що веде до такого стану” [3]. Саме таким чином трактує 
інтеграцію сучасна енциклопедична література. 

Укладачі Великої радянської енциклопедії, давали наступне 
визначення: „інтеграція – це коаліційне об'єднання діяльності деяких 
функцій організацій при збереженні ними юридичної та, частково, 
економічної самостійності (частина більш загальних закономірностей 
процесів розвитку і еволюції форм капіталу)” [1]. Водночас, як 
синоніми застосовуються інші споріднені дефініції: злиття, 
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консолідація, об'єднання, концентрація, централізація тощо. 
Важливо відзначити: таке об'єднання має призводити до 

підвищення господарської та інвестиційної активності учасників 
альянсів. Водночас, має спостерігатися і економія витрат. У цім й 
полягає ефект інтеграції, в її синергії. Зазвичай акцентують, 
характеризуючи інтеграцію, що це об'єднання економічних, 
організаційних, технологічних та інтелектуальних ресурсів на підґрунті 
взаємної участі, при здійсненні компромісного та ефективного 
управління. При цьому передбачається, що: реалізуються пріоритети, 
що поліпшують якість життя (проблеми зайнятості, соціальний устрій 
суспільства і так далі); розвиваються перспективні виробництва, 
збільшується випуск конкурентоспроможної та якісної продукції; 
поліпшується інвестиційний клімат; прискорюється освоєння 
досягнень НТП. 

На рівні самих інтеграційних утворень актуальною проблемою є 
вивчення характеру взаємодії учасників, а також аналіз та вимір 
ефективності інтеграційних утворень. Натомість, аналіз ефективності, 
потребує розробки теоретичного та методологічного інструментарію. 

Інтегруючись, будь-який економічний суб'єкт прагне до 
придбання переваг: довгострокових і середньострокових; 
економічних; політичних тощо. Це відображає суперечливість даного 
явища і необхідність дослідження різних форм його прояву. У 
концептуальному плані необхідно ставити питання і про саму основу 
інтеграційних процесів: яка діалектика їх розвитку; види 
синергетичних ефектів інтеграції, ступінь їх результативності; який 
зв'язок інтеграції та побудови бізнесових імперій; яка оптимальна 
ступінь інституціалізації інтеграційних формувань, тощо. 

Пошук відповідей на ці питання дозволить зрозуміти тенденції 
та пріоритетні напрямки інтеграції, масштаби і конфігурацію 
інтеграційних утворень, їх вплив, на функціонування агроформувань 
та аграрної сфери загалом. Такі питання взаємозв'язку і взаємовпливу 
інтеграції та їх територіального розташування, інтеграції і рівнів 
економічного розвитку агроформувань та аграрної сфери загалом, і 
звичайно, аналіз самого змісту інтеграції (види, цілі, учасники, 
механізми, етапи) є нині на часі. 

Історія розвитку світового сільського господарства яскраво 
демонструє, що в цій галузі вже давно простежується тенденція 
інтеграції виробництва, формою прояву якої стало скорочення 
кількості фермерських господарств і зростання розміру 
землекористування та обсягів виробництва.  
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Існуючі світові тенденції щодо розвитку інтеграційних процесів 
з подальшою концентрацією виробництва не обійшли стороною й 
українську аграрну сферу. Нині, 1,3 % всіх господарств – надвеликі 
агрохолдинги (понад 20 тис. га). Вони розпоряджаються близько 20 % 
сільськогосподарських угідь. Так, наприклад, тільки до складу ТОВ 
„Астарта Київ” входить 7 цукрових заводів, вона використовує 133,5 
тис. га ріллі, при цьому вирощуючи цукровий буряк, зернові, 
соняшник, м’ясо ВРХ, виробляючи комбікорми, консервовані овочі і 
фрукти тощо. Вони ведуть високоінтенсивне і високомеханізоване 
виробництво, з обмеженою кількістю робочої сили, віддаючи 
перевагу, мобільним бригадам найманих працівників, ігноруючи 
місцевих селян та реєструючись, переважно у великих містах. 
Водночас, саме вони спричинили, те, що частка соняшнику в 
структурі загальної посівної площі досягає в середньому 14-15%. 
Загальновизнано, що „холдинг – фірма, що володіє іншими фірмами. 
Чисті холдинги займаються тільки тим, що контролюють свої дочірні 
структури і одержують від них прибуток (дивіденди)”. Змішані 
холдинги можуть здійснювати і певну підприємницьку діяльність. 
Межі діяльності холдингу чітко означені: ніякого оперативного 
втручання в діяльність дочірніх структур. Тільки контроль за 
фінансами та стратегічне планування. А, вітчизняні агрохолдинги 
прагнуть тримати все під своїм безпосереднім контролем. 

Крім того, дрібні та середні підприємства все частіше 
починають активно використовувати фінансові ресурси вітчизняних 
та іноземних партнерів, великих компаній, а також міжгосподарське 
фінансування на умовах: аутсорсингу, створення спільних 
підприємств; спільного вирощування рослинних культур; 
безпроцентної позики; кредитування під майбутній урожай; суборенди 
землі; фінансування дочірнього підприємства, підрозділи або філії; 
співробітництва; лізингу; проведення науково-дослідних робіт у 
рослинництві і тваринництві. На умовах фінансування виробничої 
діяльності, 17% фінансових ресурсів отримали дочірні підприємства, 
філії та підрозділи від підприємств засновників. На умовах спільного 
вирощування та суборенди землі отримано 4% фінансових ресурсів. 
Важливу роль у фінансовому забезпеченні агроформувань починають 
грати міжгосподарські агропромислові формування. Як правило, вони 
прагнуть до створення замкнутого технологічного циклу, в якому 
зберігається і розвивається сировинна зона – агроформування. 

Частка залучених агроформуваннями фінансових ресурсів від 
іноземних інвесторів, зросла, і якщо в 2001 році складала – 1,9%, то 
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вже в 2003 році – 5,9%. Натомість, в 2004 році динаміка залучених 
агроформуваннями фінансових ресурсів істотно погіршала: загальна 
сума склала 20,3 млн. дол. США, а частка – 1,3%. Це було спричинено 
істотними втратами інвесторів через неврожай 2003 року. У 2006 році 
обсяг фінансових ресурсів від іноземних партнерів склав 383,0 млн. 
дол. США, (1,8%). 

Взагалі, за нашим розумінням, помірна присутність іноземного 
капіталу в економіці аграрної сфери є бажаною, адже вливання цього 
капіталу супроводжується застосуванням нових технологій, техніки, 
обладнання, сучасних методів ефективного менеджменту, нової 
корпоративної культури тощо. 

Інтеграційні процеси еволюціонують, трансформуються, 
змінюють характер відносин їх учасників, зумовлюють заміну 
традиційних економічних механізмів сучасними, інноваційними. У 
цьому аспекті цікавою видається позиція таких зарубіжних вчених, як 
Г. Дінза, Ф. Крюгера і С. Зайзеля. Вони стверджують, що в 
конкурентній боротьбі компанії, щоб вижити, повинні постійно 
збільшуватися. Цю ж думку підтверджує Г. Паламарчук, який після 
проведення відповідних досліджень пише, що в розвинених країнах 
більша частина економіки базується на великих інтегрованих 
корпораціях. 

Потрібно підкреслити, що помітною особливістю в Україні 
було те, що з початком трансформаційних змін, інвестори, які 
вкладали суттєві обсяги капіталу в агробізнес, очікували швидкої 
віддачі, великих прибутків. Тому інтеграційні процеси у сільському 
господарстві з його капіталізацією на початковій стадії (2000-2005 рр..), 
здійснювалися хаотично, без системно. Однак в останні роки 
інтеграційні процеси в агробізнесі здійснюються досить рельєфно, за 
певними напрямками. 

Принципово нові можливості економічного простору надають 
рівні умови і розширюють перспективи для учасників бізнес-
співтовариств, але, з іншого боку, і підвищуються вимоги до їх 
підзвітності, надання об’єктивної інформації, прозорості їх діяльності і 
забезпечення адекватного реагування суспільства на неї. Подібна 
філософська передумова представляється особливо правомірною для 
інтегрованих структур і формувань, 

Метою інтеграції зазвичай є – отримання додаткового прибутку 
або будь-якої іншої форми вигоди, а також підвищення стійкості 
функціонування інтегруючих господарських одиниць. Поряд з цим, 
можна виділити наступні додаткові цілі, характерні для різних форм 
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інтеграції: поліпшення дієвості управління між інтегруючими 
господарськими одиницями, їх взаємодії; підвищення 
конкурентоспроможності на ринках товарів; координації зусиль в 
сфері НДДКР, маркетингових дослідженнях, випуску нових видів 
продукції та просування їх на ринок; освоєнні нових територіальних 
ринків. Однією з цілей інтеграції також, є розширення ринку збуту 
своєї продукції; одним із способів досягнення цієї мети служить 
інтеграція з підприємствами в інших регіонах і країнах; диверсифікація 
ринків. Можливість роботи на різних ринках дозволяє краще 
використовувати ресурси і підвищує ефективність і стійкість 
відтворювальної системи. 

Необхідність досягнення вищезгаданих цілей, з нашої точки 
зору, – важлива причина інтеграції. При цьому відбувається не тільки 
„коаліційне об'єднання діяльності деяких функцій організацій при 
збереженні ними юридичної та, частково, економічної самостійності” 
[1], а й „...покращення стану ... організму в цілому, а також процес, що 
веде до такого стану”. [3]. Тобто відбувається об'єднання фінансових 
ресурсів, науково-технічних, виробничих і інших можливостей різних 
підприємств і організацій. На думку А.Є. Дворецької та Ю.Б. 
Нікольського „сам прибуток не є метою інтеграційних структур; він 
може бути метою лише для окремих її учасників. Мета – не 
нарощування власних капіталів, а можливість контролю та управління 
капіталами в інтересах всієї структури, що дозволяє стійко почувати 
себе в її середовищі кожному окремому її учаснику”[13].  

Але, на нашу думку, якщо в інтеграційної структурі не 
сформувався і не задіяний відповідний механізм реалізації загальних 
економічних інтересів, то така структура в кінцевому підсумку 
виявиться нежиттєздатною. Крім того, „контроль і керування 
капіталами” являють собою не мету, а засоби, елементи механізму 
досягнення мети, якою є зростання прибутковості і підвищення 
фінансової стійкості кожної організації, що входить до інтеграційного 
формування. Інакше кажучи, зростання прибутковості всіх учасників 
інтеграційної структури (банків, промислових підприємств, торгових, 
науково-технічних організацій тощо) у поєднанні з підвищенням їх 
фінансової стійкості – реальна кінцева мета формування і 
функціонування інтеграційних структур. Досягнення реальної кінцевої 
мети здійснюється шляхом реалізації інвестиційних та інших програм. 

Висновки. Таким чином, не проведені дуже важливі для 
аграрної сфери структурні реформи, не відбулася модернізація 
державної підтримки та податкової системи, не врегульовані до 
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необхідного економічного рівня ціни і тарифи, не вжито заходів з 
розвитку інфраструктури та фондового ринку. Обраний аграрний 
курс, суперечив пропозиціям науковців, що призвело до руйнації 
інфраструктури села, ліквідації численних установ культури, освіти, 
охорони здоров'я, а його результати заклали фундамент для знищення 
самої можливості відтворення та розвитку аграрного потенціалу в 
Україні. 

Нині існує ймовірність проведення великої кількості жорстких 
поглинань, тому активність процесів концентрації в аграрній сфері 
України, тільки посилиться протягом найближчих років, і поглинання 
залишаться інструментом подальшої реструктуризації агроформувань. 

Проблеми інтеграційних процесів аграрної сфери України 
проявляються в наступному: відмінність інтересів селян, держави та 
засновників інтеграційних об'єднань; відсутність сукупної 
ефективності інтеграційних процесів; відсутність розробок щодо 
чітких планів і змісту інтеграції; розбіжність позицій вчених, держави 
та учасників щодо цілей та механізмів інтеграції; необхідність 
відповідності доктрин і зближення позицій; визначення меж 
інституційного оформлення інтеграції; відсутність механізмів 
вирішення розбіжностей; зростання вимог до об'єктивності інформації 
та прозорості діяльності учасників інтеграції та можливості адекватно 
реагувати на ситуацію. Критичне осмислення цих проблем розкриває 
як складність визначення нової траєкторії аграрного курсу, так і 
неможливість швидкого однозначної і простого їх вирішення.  

Складність їх рішення підсилюється тим, що, з одного боку, 
необхідно забезпечити продовольчу безпеку, наповнення бюджету, а з 
іншого, – наріжним каменем нової траєкторії аграрного курсу має бути 
забезпечення стійкого, поступового відродження сільського 
господарства, з його переходом на більш досконалі технології, при 
сучасних формах ведення виробництва, на базі нових цінностей та 
ідей, якісно нових вимірів і підходів, адекватних ринковим дифузіям, 
запитам та викликам сьогодення.  

Враховуючи, зростаючу глобальну конкуренцію і загрози 
економічному росту в довгостроковій перспективі, головними 
передумовами успішної реалізації наздоганяючої, а тим більше 
проривної стратегії розвитку аграрної сфери економіки України, 
повинні бути: дієвість та виваженість аграрного курсу, державного 
управління і координація політики економічного зростання, 
сприятливе ділове середовище, інноваційність системи, якість 
людського капіталу та його розширене відтворення, сучасна 
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інфраструктура. У жорстких тисках конкуренції в кризовий та після 
кризовий період найбільший внесок у зростання може забезпечити 
тільки здатність аграрної сфери адаптуватись на основі інтеграційних 
процесів. 
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ЯК 
НЕМАТЕРІАЛЬНОГО АКТИВУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Мармуль Л.О., д.е.н., професор, 

Харківський державний аграрний університет 
 

В статті розглянуто сутність репутації як нематеріального активу 
підприємства. Проведені дослідження з встановлення, характеристики та узагальнення 
досвіду оцінки репутації як нематеріального активу підприємства 

In the article essence of reputation is considered as an immaterial asset of enterprise. The 
conducted researches are from establishment, description and generalization of experience of 
estimation of reputation as an immaterial asset of enterprise 
 

Постановка проблеми. З розвитком ринкових відносин у 
складі майна підприємств з'явився новий вид коштів, відмітною 
особливістю якого є відсутність речовинно-натуральної форми – 
нематеріальні активи. В сучасних умовах формування повної 
інформації про господарські процеси практично неможливе без 
інформації про нематеріальні активи. Даний вид внеобігових активів 
вже має повсюдне вживання, і тому, щоб вести бухгалтерський облік в 
організації відповідно до законодавчих і нормативних актів, 
необхідний розгляд питань обліку нематеріальних активів. Це і є мета 
даної роботи. 

Останнім часом в майні господарюючих суб'єктів неухильно 
зростає частина нематеріальних активів. Це обумовлено швидкістю, 
масштабами технологічних змін, розповсюдженням інформаційних 
технологій, активною інвестиційною діяльністю, загостренням 
конкурентної боротьби, прагненням одержати визнання на 
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внутрішньому і світовому ринках, ускладненням і інтеграцією 
міжнародних фінансових ринків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оцінка репутації як 
нематеріального активу підприємств характеризується багатьма 
напрямками досліджень у цій галузі, зокрема і описом різних способів 
оцінки репутації підприємства. На думку А.Ю. Шатракова, Е.В. Юрченка, 
Н.І. Комкора, М.Й. Хорунжия, А.Ф. Черненка, Н.Н. Ілышева, 
А.В. Башарина [7, 10, 11], частіше за все необхідність оцінювати 
репутацію підприємства виникає при зміні власника підприємства, при 
придбанні, продажу або інвестуванні підприємств.  

В роботах Д.Р.Хитчнера, Л.Федулової [8, 9] оцінку репутації як 
нематеріального активу підприємств розглянуто як оцінку всіх інших 
нематеріальних активів, що складається з витрат на її створення і 
витрат на її підтримку або доведення до певного рівня.  

За результатами досліджень С.Л.Гребенева, Д.В.Кислова, 
Т.А. Лейні, Е.А. Семенова, С.А. Шилина [1, 2, 3], вартість репутації, як 
нематеріального активу можна розподілити на категорії, що 
виникають з: прав, взаємин, згрупованих нематеріальних активів; прав 
інтелектуальної власності; невіддільних нематеріальних засобів і 
властивостей підприємства. 

З метою визначення оптимального способу оцінки репутації як 
нематеріального активу, в залежності від цілей підприємства необхідне 
подальше дослідження способів і методів її визначення. 

Цілі статті. Мета статті – наведення результатів досліджень з 
встановлення, характеристики та узагальнення досвіду оцінки репутації 
як нематеріального активу підприємства 

Виклад основного матеріалу. Оцінка нематеріальних активів – 
це грошовий вираз вартості нематеріальних активів, в якій вони 
знаходять віддзеркалення в бухгалтерському обліку. В бухгалтерському 
обліку застосовуються два види оцінки нематеріальних активів: оцінка 
за первинною вартістю і оцінка за залишковою вартістю. Первинна 
вартість нематеріальних активів – вартість нематеріальних активів при 
їх ухваленні до бухгалтерського обліку. Залишкова вартість 
нематеріальних активів – первинна вартість нематеріальних активів за 
мінусом нарахованої амортизації. 

Фактичними витратами на придбання нематеріальних активів 
можуть бути: суми, сплачені відповідно до договорів придбання прав 
правовласнику; суми, сплачувані організаціями за інформаційні і 
консультаційні послуги, пов'язані з придбанням нематеріальних активів; 
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реєстраційні збори, митні збори, патентні мита і інші аналогічні платежі, 
проведені у зв'язку з придбанням виняткових прав правовласника; 
невідшкодовані податки, сплачувані у зв'язку з придбанням об'єкту 
нематеріальних активів; винагороди, сплачувані посередницькій 
організації, через яку придбаний об'єкт нематеріальних активів; інші 
витрати, безпосередньо пов'язаних з придбанням нематеріальних активів. 

При оплаті нематеріальних активів, що були придбанні , якщо 
умовами передбачено відстрочення платежу, фактичні витрати 
приймаються до бухгалтерського обліку в повній сумі кредиторської 
заборгованості. При придбанні нематеріальних активів можуть виникати 
додаткові витрати на приведення їх в стан, в якому вони придатні до 
використовування в запланованих цілях, суми оплати праці зайнятих цим 
працівником, відповідні відрахування на страхування і забезпечення, 
матеріальні і інші витрати. Додаткові витрати збільшують первинну 
вартість об'єктів нематеріальних активів. 

Первинною вартістю нематеріальних активів, створених 
підприємством, признається сума всіх фактичних витрат на створення, 
виготовлення, за винятком ПДВ і інших відшкодовуваних податків 
(окрім випадків, передбачених законодавством ). Нематеріальні активи 
вважаються створеними у випадку, якщо: виняткове право на 
результати інтелектуальної діяльності, одержані в порядку виконання 
службових обов'язків або за конкретним завданням працедавця, 
належить підприємству – працедавцю; виняткове право на результати 
інтелектуальної діяльності, одержані автором (авторами) за договором 
із замовником, працедавцем, що не є, належить організації – 
замовнику; свідоцтво на товарний знак або на право користування 
найменуванням місця походження товару видано на ім'я підприємства. 
Не включаються, фактичні витрати на придбання, створення 
нематеріальних активів загальногосподарські і інші аналогічні витрати, 
крім випадків, коли вони безпосередньо пов'язані з придбанням 
активів. 

Первинною вартістю нематеріальних активів, одержаних по 
договорам, передбачаючим виконання зобов'язань (оплату) не 
грошовими коштами, признається вартість товарів (цінностей), 
переданих або підлягаючих передачі підприємством. Вартість товарів, 
переданих або підлягаючих передачі підприємством, встановлюють 
виходячи з ціни, по якій в порівнянних обставинах звичайно 
організація визначає вартість аналогічних товарів. При неможливості 
встановити вартість товарів, переданих або підлягаючих передачі 
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підприємством за такими договорами, величину вартості 
нематеріальних активів, одержаних підприємством, встановлюють 
виходячи з ціни, по якій в порівнянних обставинах одержуються 
аналогічні нематеріальні активи. 

Первинною вартістю нематеріальних активів, внесених в 
рахунок внеску в статутній капітал підприємства, признається їх 
грошова оцінка, злагоджена засновниками підприємства, якщо інше не 
передбачене законодавством. Первинною вартістю нематеріальних 
активів, одержаних підприємством за договором дарування і в інших 
випадках безвідплатного отримання, признається їх ринкова вартість 
на дату ухвалення до бухгалтерського обліку. 

Згідно чинному законодавству України у ряді випадків 
передбачена обов'язкова експертна оцінка поступаючих об'єктів 
нематеріальних активів: якщо до операції залучається об'єкт, повністю 
або частково що належить державі, або муніципальним утворенням; 
при безвідплатному надходженні об'єкту; при зовнішньоторговельних 
бартерних операціях; під час вступу об'єкту як внесок в статутний 
капітал ТОВ або АТ, якщо номінальна вартість внеску перевищує 200 
мінімальних оплат праці. Експертна оцінка – це незалежна оцінка, 
вироблювана кваліфікованими спеціалістами - оцінювачами. Оцінка 
репутації як нематеріального активу базується на наступних підходах: 
витратний; прибутковий. 

Сутність витратного підходу полягає у визначенні сучасної 
ринкової вартості оцінюваної власності через підсумовування всіх 
витрат, необхідних для її створення. Одержана таким чином вартість 
нового активу повинна бути скоректована з урахуванням змін, які, як 
правило, виражаються в зниженні вартості оцінюваного об'єкту за 
рахунок його застарівання, що нагромадилися за час його життя. Сума 
витрат, необхідних для придбання даної власності, може бути 
одержана методами: метод вартості заміщення, метод відновної 
вартості, метод історичних витрат, прибутковий метод. 

Метод вартості заміщення. В певних випадках при оцінці 
нематеріальних активів можливе вживання одного з принципів оцінки 
– принципу заміщення. Він встановлює, що максимальна ціна 
власності визначається мінімальною сумою, яку слід заплатити при 
покупці об'єкту аналогічної корисності. У такому разі 
використовується вартість заміщення, під якою розуміють вартість 
нового активу, еквівалентного оцінюваному за призначенням і його 
функціональним можливостям. При цьому допускається відмінності в 
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зовнішньому оформленні і побудові структури об'єкту. Що ж до 
оцінки об'єктів інтелектуальної власності, то слід помітити, що тут 
метод вартості заміщення слабо застосовний з – за складнощі 
визначення вартості створення цих об'єктів, а також унаслідок 
трудності, а деколи і неможливості відшукання необхідної інформації 
по об'єктах аналогічної корисності.  

Метод відновної вартості. При оцінці деяких нематеріальних 
активів представляється можливим розрахувати суму витрат, 
необхідних для створення нової точної копії оцінюваного активу, 
виходячи з діючих цін на товар, послуги і вартості робочої сили в 
тому регіоні і в тій області економіки, в яких цей актив 
використовується. Вартість об'єкту, визначувана таким чином, носить 
назву «відновної вартості». На практиці побудова такої вартості 
виглядає як складання кошторису, що містить всі необхідні витрати. 
Даний метод є основним при оцінці унікальних нематеріальних 
активів. 

Метод історичних витрат.  Цей метод побудований на обліку 
фактичних витрат, зафіксований в бухгалтерській документації того 
підприємства, де відбувалося створення оцінюваного нематеріального 
активу. З погляду податкових органів така процедура визначення 
вартості повинна виглядати найдостовірнішою. 

Прибутковий метод припускає числення фінансових результатів 
господарської діяльності юридичної особи від використовування 
об'єкту нематеріальних активів в обороті (підвищення рівня доходу або 
рівня конкурентоспроможності). Але цей метод достатньо умовний, 
оскільки його важко відрекомендувати у вартісному виразі. Він вимагає 
значних трудових витрат на підготовку інформації для розрахунку 
чинників часу і інфляції. Даний метод найцікавіший для ухвалення 
рішення про висновок операції купівлі – продажі об'єкту і 
ліцензійного договору на передачу прав використовування об'єкту в 
господарській діяльності іншої юридичної особи, коли балансова 
вартість повинна відрізнятися від продажної. 

Продаж нематеріальних активів здійснюється на основі цілого 
ряду договорів: про поступку прав, ліцензійного договору, договору 
про ноу-хау і ін. Продажна ціна визначається в договорі. Реалізація 
нематеріальних активів підлягає обкладенню ПДВ, тобто продаж 
об'єктів нематеріальних активів проводиться за цінами, що включають 
ПДВ. Одержана від покупця сума ПДВ підлягає сплаті до бюджету. 
Фінансовий результат від реалізації нематеріальних активів 
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визначається як різниця між продажною і залишковою вартістю 
об'єкту без урахування витрат, пов'язаних з продажем. Таким чином, 
вказані витрати відносяться на фінансові результати організації, але не 
зменшують оподатковуваний прибуток. 

При визначенні виручки від реалізації нематеріальних активів 
необхідно враховувати наступні особливості: якщо реалізація 
нематеріальних активів здійснюється нерезиденту з оплатою в іноземній 
валюті, перерахунок виручки в рублі проводиться по курсу ЦБ, діючому 
на дату реалізації; виручка від реалізації нематеріальних активів за 
договором з умовою про відстрочення або розстрочку платежу 
визначаться з урахуванням суми відсотків за наданий комерційний кредит; 
при реалізації нематеріальних активів з оплатою за готівковий розрахунок 
розмір виручки збільшується на суму податку з продажів відповідно до 
правил, встановлених регіональним законодавством; при реалізації 
нематеріальних активів, вартість яких визначена в іноземній валюті, а 
оплата за умов договору проводиться в рублях, у виручку включається 
виконана сумова різниця. 

Вибуття нематеріальних активів в результаті їх списання 
відбувається в основному після закінчення терміну їх служби і якщо вони 
повністю амортизовані. Перш ніж списати нематеріальні активи за 
непридатність, підприємство повинне визначити, що даний 
нематеріальний актив не можна більше використовувати. Для цього 
наказом керівника на підприємстві спеціальна комісія, до складу якої 
входить і головний бухгалтер. Комісія повинна встановити причини 
списання об'єкту, склавши про це відповідний акт. Після цього акт на 
списання нематеріальних активів передається в бухгалтерію підприємства. 
І на його підставі в інвентарній картці робиться відмітка об вибуття 
активу. 

Для цілей оподаткування збитки від списання нематеріальних 
активів відносяться до позареалізаційних витрат, але не зменшують 
податкову базу прибутку. Також існують деякі види вибуття 
нематеріальних активів: передача нематеріальних активів як внесок в 
спільну діяльність; передача нематеріальних активів як внесок в 
статутний капітал; безвідплатна передача нематеріальних активів 
іншим організаціям. Облік операцій, пов'язаних з наданням права на 
використовування нематеріальних активів. 

Висновки. В ринкових умовах значно зростає роль репутації як 
джерела підвищення стійкості і прибутковості підприємства. Для обліку 
нематеріальних активів унаслідок їх різноманітності по складу і 
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призначенню має значення їх класифікація, виходячи з якої і складається 
звітність про наявність і рух нематеріальних активів, звідси облік даного 
виду засобів організовується в бухгалтерії по їх видах, незалежно від 
організаційно – правої форми власності підприємства. Особливістю 
обліку нематеріальних активів, зокрема вибуття, є визначення 
фінансового результату по даній операції з подальшим його віднесенням 
або на прибуток, або на збитки. 

Слід зазначити, що репутація, як нематеріальний актив 
підприємства і як об'єкт обліку ще недостатньо вивчена і не 
регламентована належним чином. Як приклад можна привести ліцензії на 
право здійснення якої – або діяльності. Річ у тому, що якщо термін менше 
1 року, то вона не відноситься до нематеріальних активів, і в нормативних 
документах відсутня інформація про списання вартості такої ліцензії. 
Звідси можливі розбіжності (особливо з податковими органами) по 
порядку обліку подібних об'єктів. Організації повинні в цьому випадку 
шукати варіанти рішення цих проблем (у тому числі за допомогою 
фахівців – експертів). 
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Досліджено діяльність та запропоновано перспективи розвитку бюро кредитних 
історій в Україні в контексті зниження банківських кредитних ризиків і покращення умов 
співпраці кредиторів і позичальників 

Investigate the activities and prospects of development proposed credit bureau in Ukraine 
in the context of the reduction of bank credit risk and improving the cooperation between creditors 
and borrowers 
 

Постановка проблеми. Відсутність у суб’єктів господарювання 
інформації про своїх партнерів нерідко призводить до виникнення 
недобросовісної конкуренції, збільшення витрат на ведення 
фінансово-господарської діяльності. Ключовим моментом 
кредитування, особливо в сучасних умовах, є кредитоспроможність  та 
порядність позичальника. Ці якості клієнтів мають бути відображені у 
їх кредитних історіях. Але як вітчизняному банкіру довідатися про 
кредитну історію того чи іншого позичальника? Можливе 
використання трьох варіантів: отримати цю інформацію від самого 
клієнта (наприклад, методом анкетування),  вести «чорний» список 
клієнтів і третій варіант – зробити запит у бюро кредитних історій. 

Потрібно відмітити, що перший варіант не дає достовірної 
інформації, оскільки недобросовісний позичальник може приховати 
невигідні для нього моменти діяльності. Ведення «чорного» списку для 
потенційного кредитодавця потребує додаткових витрат і не завжди 
гарантує отримання повного спектру відомостей про позичальника. 

Світова практика доводить, щоб мати повну уяву про кожного 
позичальника, учасникам ринку потрібно обмінюватись інформацією 
про своїх клієнтів. Функції посередника у такому обміні виконують 
спеціалізовані організації – кредитні бюро. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  У більшості країн 
світу кредитори (банки, фінансові компанії, компанії-емітенти 
кредитних карт, інвестиційні компанії, торгові компанії, що надають 
комерційні кредити) на постійній основі обмінюються інформацією 
про платоспроможність позичальників через кредитні бюро. Питання 
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функціонування кредитних бюро знаходять своє відображення у 
працях В. Гриньової, О. Колодізєва,  М. Колісника, Н. Ярошевич, Т. 
Карнауха. Ними на основі міжнародного досвіду обґрунтовано 
потребу та визначено перспективи створення бюро кредитних історій 
у вітчизняній практиці.  Незначна увага у науковій літературі 
приділяється корисності інформації бюро кредитних історій для 
споживачів банківських послуг та взаємній співпраці у форматі 
позичальник-банк-бюро. 

Цілі статті. Метою дослідження є аналіз проблем щодо 
функціонування бюро кредитних історій на сучасному етапі розвитку 
банківського сектору  України, перспектив розвитку цих інституцій в 
умовах сучасної фінансово-економічної кризи та рекомендації щодо 
покращення функціонування бюро кредитних історій із врахуванням 
міжнародного досвіду. 

Виклад основного матеріалу. Банківську діяльність неможливо 
уявити без ризику, оскільки ризик є складовою частиною 
функціонування банку. Зважаючи на те, що кредити є 
найприбутковішими та наймасштабнішими банківськими активами, то 
логічно припустити, що найвагоміше значення у системі банківських 
ризиків належить кредитному ризику. Кредитні вкладення в структурі 
активів українських банків становлять більше 80% від загальної суми 
активів. Кредитування в Україні, до початку кризових явищ на 
фінансових ринках, розвивалося дуже швидкими темпами і мало 
стійку тенденцію до зростання – нарощувався обсяг кредитування 
малого та середнього бізнесу, розширювався попит та масштаби 
отримання громадянами України іпотечних та споживчих кредитів, 
кредитних платіжних карток. Обсяг кредитного портфелю на початок 
2008 року збільшився, практично, удвічі порівняно з аналогічним 
періодом минулого року і станом на кінець липня 2008 року становив 
592460 млн. грн. Обсяг кредитів юридичним особам на початок 2008 
року збільшився на 64% порівняно із 2007р., а за перші 8 місяців 2008 
року зріс на 23% і становив станом на початок серпня 340237 млн. грн. 
Кредитування фізичних осіб за 2007 рік збільшилось на 97%, а за 8 
місяців 2008 року збільшилось на 27% і становило 195636 млн. грн.  

Проте, як показує практика, зростання об’ємів кредитування 
супроводжується не менш активним підвищенням іншого показника, а 
саме, об’ємів неповернень кредитів. Зважаючи на те, що фізичні 
особи, наприклад, мають можливість одночасно брати кредити в 
різних банках, користуватися кредитними картками, купувати товари з 
розстрочкою платежу, кредитні установи не мають можливості 
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оцінити та проаналізувати при цьому усю заборгованість 
позичальників, а відтак не можуть достовірно розрахувати їх 
платоспроможність. Зростає ризик неповернення кредитів. 
Показниками рівня кредитних ризиків є обсяги проблемних 
(прострочених та сумнівних) кредитів, що особливо характерно після 
розгортання кризових явищ на вітчизняному валютному ринку і 
значної девальвації гривні, оскільки значну частку позичок у 
кредитному портфелі банків становили кредити в іноземній валюті та 
величина сформованих резервів під згадані ризики банків.  Якщо 
обсяг проблемних кредитів на початок 2004 року становив 2500 млн. 
грн., то на початок 2008 року він зріс в 2,5 рази і становив 
6357 млн. грн. 

Зниженню досить значних кредитних ризиків може сприяти 
доступ до інформації про позичальника щодо виконання ним 
фінансових зобов’язань, а також максимально точне визначення 
кредитоспроможності клієнта та надання цієї інформації у 
встановленому законом порядку для ознайомлення зацікавленим 
контрагентам.  Кредитні бюро виступають як інформаційні 
посередники, засновані самими кредиторами, або створені незалежно, 
і одержують прибуток від своєї діяльності. Кредитори забезпечують 
бюро даними про своїх клієнтів, які порівнюють з інформацією, 
отриманою з інших джерел (суди, державні реєстраційні, податкові 
органи тощо) і формують картотеку на кожного позичальника. 
Кредитори за умови регулярності і достовірності надання інформації 
про своїх клієнтів можуть постійно отримувати з бюро звіти про 
кредитні операції потенційних позичальників. Жорсткість правил 
надання даних зумовлена тим, що кредитне бюро, особливо належне 
самим кредиторам, потенційно схильне до конфлікту інтересів: 
кожний хоче отримувати повну і достовірну інформацію, не надаючи 
своїх даних. Іншими словами, діяльність кредитного бюро заснована 
на принципі взаємного обміну, який встановлюється в угоді, що 
укладається між бюро і кредиторами. 

Загальний ефект від функціонування структурного ланцюга 
«банк – кредитне бюро – позичальник» визначається, як вважають 
В.М. Гриньова та О.М. Колодізєв [2],  за його результатами з 
урахуванням трьох складових: найімовірніше (реалістичне) 
прогнозування повернення позик кредиторам за рахунок формування 
«комплексу» інформаційних відносин про потенційних позичальників 
і можливість використання такої інформації з метою оптимального 
визначення ціни кредиту та мінімізації кредитного ризику; 
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формування єдиного інформаційного простору як основного джерела 
кредитних відносин з конкретним визначенням вартості певного 
інформаційного «товару» для банків і позичальників у процесі пошуку 
інформації та реалізації особистих конкурентних переваг з метою 
подальшого розвитку бізнесу; розробка та дотримання визначеного 
«порядку» або «правил гри» для позичальників при формуванні своєї 
кредитної історії, підвищення кредитного іміджу й дотримання 
зобов’язань перед кредиторами з метою повного та своєчасного 
повернення кредиту і сплати відсотків.  

Перше кредитне бюро з'явилося на ринку споживчого 
кредитування. Цей ринок, як і ринок кредитування малого бізнесу, 
характеризується великою кількістю потенційних позичальників, котрі 
прагнуть отримати невеликі за обсягами кредити. Тому індивідуальна 
оцінка кожного з них вимагає додаткових витрат і невигідна 
кредиторам, здебільшого враховуючи те, що аналіз, заснований на 
характеристиках позичальника і його кредитній історії, має бути 
достовірним і об'єктивним. Таким чином, кредитне бюро, що 
акумулює інформацію, отриману від багатьох кредиторів протягом 
кількох років, володіє базою даних для формування широкого 
інформаційного поля і побудови статистичних моделей оцінки 
ризику. 

На сьогодні кредитні бюро в тій або іншій організаційній формі 
діють практично у всьому світі. Більшість країн дійшла висновку, що 
ефективний розвиток економіки неможливий без інформаційної 
відвертості і прозорості. Кредитні бюро функціонують більш, ніж у 
120 країнах. Потрібно відмітити, що вони пройшли  довгий (іноді 
більше ста років) шлях розвитку. Багато країн, що розвиваються 
пішли  шляхом свідомої монополізації ринку послуг, створивши одне 
в країні бюро кредитних історій. Деякі країни пройшли шлях від 
створення «бюро в кожному місті» до створення кредитних бюро у 
відповідності із потребами банківської системи. Їх формування та 
розвиток дозволяє знизити витрати на самостійне вивчення 
кредитором потенційного позичальника, зменшити ризики, пов’язані 
із кредитуванням та наданням відстрочки платежу, досягнути більшої 
прозорості ринку, покращити платіжну дисципліну кредиторів, більш 
ефективно розвивати ринок кредитів та інвестицій. 

У розвинених країнах існування кредитних бюро дозволяє 
розширяти обсяги накопиченої і наданої інформації, джерелами якої 
можуть бути не лише банки, а й постачальники товарів та послуг, 
податкові, правоохоронні органи тощо. Стає ширшим і коло 
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споживачів послуг кредитних бюро. Дослідження, проведені Центром 
досліджень у сфері економіки і фінансів (США) показали, що обмін 
кредитною інформацією стимулює зростання банківських кредитів по 
відношенню до ВВП приблизно на 20%. А розгалуженість системи 
кредитних бюро у західних країнах підтверджує наявність попиту 
ринкових структур на їх послуги.   

Кредитні бюро, згідно зі світовою практикою, можуть надавати 
різного роду звіти про кредитні операції залежно від наявності 
інформації про потенційного позичальника, виду кредиту, який 
надається [1].  

Найпростіший звіт містить інформацію про минулі неповернуті 
та прострочені кредити – так звані негативні звіти. Найдетальніші 
звіти – позитивні, містять весь комплекс інформації про активи й 
пасиви позичальника, гарантії, структуру заборгованості за її видами, 
за термінами та часом погашення (табл. 1).  

Таблиця 1 
Характеристика кредитних бюро країн світу та специфіка 

інформації, яку вони надають [2] 
 

Види інформації, яка надається 
учасникам Країна 

Рік початку 
роботи першого 
кредитного бюро Позитивна 

(white) 
Негативна 

(black) 
Австралія 1930 - + 
Австрія 1860 + + 
Англія 1960 + + 
Аргентина 1950 + + 
Бельгія 1987 - + 
Бразилія 1996 - + 
Гонконг 1982 - + 
Ірландія 1963 - + 
Італія 1990 + + 
Канада  1919 - + 
Мексика 1997 + + 
Нідерланди  1965 - + 
Норвегія  1987 + + 
Перу  1995 - + 
Росія 2005 + + 
Україна 2005 + + 

 

Ефективно діючі кредитні бюро у достатній мірі володіють 
інформацією про позичальників, яка потрібна банкам для 
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удосконалення форм і методів їх роботи у справі кредитування. 
В Україні спроби створити організацію, яка б акумулювала 

інформацію та кредитні історії потенційних позичальників, робилися 
ще на початку 1990-х років. Уперше про потребу створення такого 
інституту на українському ринку кредитування заговорили міжнародні 
фінансові організації. Однак висунуту Світовим банком в 2000р. 
пропозицію українські банки сприйняли прохолодно: про масове 
споживче кредитування (на придбання житла, автомобілів, побутової 
техніки, оплату навчання), широке запровадження кредитних карток 
тоді лише починали замислюватися. Із середини 2001 р. в нашій 
країні функціонує єдина інформаційна система "Реєстр 
позичальників", створена Національним банком України з метою 
одержання будь-яким комерційним банком інформації про своїх 
потенційних клієнтів, які мають прострочену заборгованість за 
кредитами. Її учасниками стали близько 100 банків та інших 
фінансових установ. Однак незначний обсяг бази даних Реєстру, 
відсутність затвердженого законом порядку надання інформації, що 
втримується в ньому, стали перешкодою для подальшого розвитку цієї 
бази даних і її широкого використання у практиці кредитування [4]. 

Активне формування в Україні інституту бюро кредитних 
історій розпочалося в 2003р.  Закон України «Про організацію 
формування та обігу кредитних історій»[5] був прийнятий у червні 
2005 р. і вступив у силу з  січня 2006р.  Ним визначаються принципи 
формування та ведення кредитних історій, права їхніх суб’єктів, 
вимоги до захисту інформації, яка становить кредитну історію, а також 
порядок створення, діяльності та ліквідації БКІ. Діяльність Бюро 
відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності" належить до ліцензійних видів 
підприємництва. Таким чином держава посилює контроль за 
діяльністю Бюро та дотриманням ними вимог чинного законодавства.  

Нині в Україні створені п’ять  бюро кредитних історій. Але із 
діючих 166 банків,  партнерами кредитних бюро є лише приблизно 
90. Отже, значна кількість фінансових установ в Україні ще не 
користується послугами кредитних бюро.   

Макроекономічний ефект від створення кредитного бюро 
полягає в підвищенні прозорості відносин між ринковими 
контрагентами, що сприяє в цілому збільшенню обсягів фінансових 
операцій в організованій частині ринку. Відповідним чином 
результативна діяльність кредитних бюро виступає чинником 
активізації кредитного процесу в цілому.  
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Разом з тим доцільно звернути увагу й на таке: не слід 
розглядати кредитні бюро як панацею для учасників ринку, це не засіб 
фільтрації ризиків, а лише індикатор їх попередження. Кредитне бюро 
не впливає безпосередньо на рішення про надання кредиту, а тільки 
пропонує інформацію щодо можливості прийняття такого рішення. 
Кредитний рейтинг не є підставою для надання кредиту чи для 
відмови у фінансуванні. Не може йтися також про заміщення функцій 
служб безпеки фінансових структур. І до того ж обслуговування у 
кредитному бюро може відображатися на вартості кредитних послуг 
банків з пропорційною компенсацією відповідних витрат. 

Висновки. Вважаємо, що створення таких структур буде 
позитивно впливати як на кредиторів, які менше затрачатимуть часу на 
збір інформації про клієнта, більш обґрунтовано будуть вирішувати 
питання про розміри і ціну кредиту та ін., так і  на позичальників, яких 
подання інформації в бюро має дисциплінувати. Але створення і 
функціонування такої структури потребує розв’язання багатьох 
проблем, зокрема:  прийняття відповідних правил в умовах 
наближення України до Європейського союзу;  підвищення рівня 
капіталізації банків та формування адекватної ресурсної бази; 
оптимізації структури банківської системи;  удосконалення 
вітчизняного банківського законодавства. 

У свою чергу, для споживачів банківських послуг діяльність 
бюро кредитних історій буде не менш корисною, оскільки скорочення 
банківських ризиків буде сприяти зменшенню ефективної відсоткової 
ставки за кредитом, і тим самим, дозволить зменшити витрати 
позичальників на обслуговування своїх кредитних зобов’язань. Не 
менш важливим є той факт, що взаємна співпраця у форматі 
позичальник – банк – бюро сприятиме започаткуванню нового етапу 
розвитку відносин у сфері надання банківських послуг. 
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Обґрунтовано роль інформаційного забезпечення управління виробництвом 
молока. Висвітлено результати дослідження з розробки нових варіантів прогресивних 
форм бухгалтерського обліку, які відповідають сучасним вимогам управління 
підприємницькою діяльністю сільськогосподарських підприємств 

The role of information ensuring of milk production management is grounded. The results 
of investigating the elaboration of new variants in progressive forms of accounting which correspond 
to the contemporary requirements of managing the agricultural enterprises business activity are 
given 
 

Постановка проблеми. Важливою умовою економічної 
ефективності виробництва молока є забезпечення посадових осіб 
інформацією для прийняття правильних управлінських рішень 
стосовно найважливішої галузі продуктивного тваринництва, якою є 
скотарство. Тому створення раціональної методології бухгалтерського 
обліку в сільськогосподарських підприємствах, яка б відповідала 
національним інтересам держави та конкретним товаровиробникам 
молока особливого значення набуває систематизована на підставі 
первинних документів інформація, що міститься в бухгалтерських 
регістрах синтетичного та аналітичного обліку передбачених певною 
формою обліку. Така інформація повинна об’єднувати в собі 
практично всі функції управління витратами та доходами при 
біологічному перетворенні в тваринництві, а саме: облік, 
бюджетування, координацію, контроль, аналіз, прийняття рішень. 

З огляду на те, що головною особливістю сучасної економічної 
думки є спрямованість її на раціональне ведення підприємницької 
діяльності на рівні підприємства в умовах обмеженості ресурсів, 
необхідності досягнення високих кінцевих результатів з оптимальними 
витратами і ефективним управлінням активами, то особливу увагу 
необхідно приділити постійному контролю, який відбувається в 
процесі виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення та 
узагальнення інформації про витрати та отриману продукцію від 
скотарства за тією чи іншою формою бухгалтерського обліку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемою 
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інформаційного забезпечення розвитку галузі тваринництва в останні 
роки займалися такі вітчизняні вчені: В.М. Жук, Л.К. Сук, П.Л. Сук, 
В.В. Гливенко, Д.В. Людвенко, Л.Г. Ловінська та інші. 

Праці вітчизняних вчених характеризуються вагомими 
науковими результатами, однак залишається невирішеним ряд питань. 
Зокрема, це питання застосування прогресивних форм 
бухгалтерського обліку в аграрних підприємствах. 

Цілі статті. Метою статті є висвітлення результатів дослідження 
з розробкою нових варіантів прогресивних форм бухгалтерського 
обліку, які б відповідали сучасним вимогам управління 
підприємницькою діяльністю реформованих сільськогосподарських 
підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Найбільш розповсюдженими 
формами бухгалтерського обліку в сільськогосподарських 
підприємствах є меморіально – ордерна та журнально – ордерна 
форма без застосування та з застосуванням комп’ютерної обробки 
інформації. 

За дорученням Міністерства аграрної політики України 
застосування саме цих форм обліку досліджувалося та досліджується 
колективом кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Харківського 
національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва (ХНАУ ім. 
В.В. Докучаєва). 

Ці дослідження завершилися прийняттям наказу Міністерства 
аграрної політики України від 4 червня 2009 р. № 390 «Про 
затвердження спеціалізованих форм регістрів журнально – ордерної 
форми обліку для сільськогосподарських підприємств та методичних 
рекомендацій щодо їх застосування» [6] і які достатньо повно розкриті 
в ряді наших публікацій [7]. 

Другою розповсюдженою формою, що нами досліджується, є 
меморіально – ордерна форма, яка передбачає по всіх без винятку 
операціях складання проводок у меморіальних ордерах на підставі 
первинних документів або накопичувальних відомостей. 

Важливою умовою функціонування системи регістрів 
меморіально – ордерної та журнально – ордерної форм обліку є 
наявність в ній алгоритму послідовності реєстрації, накопичення та 
звірки інформації в розрізі окремих аналітичних та синтетичних 
рахунків, в основу якої покладено типові та спеціалізовані форми 
первинних документів, що розроблені кафедрою бухгалтерського 
обліку і аудиту ХНАУ ім. В.В. Докучаєва та затверджені відповідними 
наказами Міністерства аграрної політики України [3, 4, 5]. 

Методика реєстрації і накопичення та звірки інформації в 
системі регістрів меморіально – ордерної форми за окремими блоками 
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інформаційного забезпечення наведено в такій послідовності: облік 
грошових коштів, їх еквівалентів та грошових документів; облік 
кредитів банку та довгострокових зобов’язань; облік дебіторської 
заборгованості; облік розрахунків за зобов’язаннями; облік запасів; 
облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань; облік поточних 
біологічних активів; облік фінансових та капітальних інвестицій; облік 
необоротних активів; облік виробництва та витрат діяльності; облік 
доходів і результатів діяльності; закриття окремих рахунків доходів і 
витрат. 

Для систематизації інформації з витрат та виходу продукції, у 
тому числі з виробництва молока, передбачено журнал – ордер ф.№ 5 
В с.-г. (за рахунками 23, 24, 39, 91, 92, 93) та регістри аналітичного 
обліку за формами №№: 

5.5 с.-г. Звіт про витрати та вихід продукції основного 
виробництва 

5.6 с.-г.  Звіт про витрати та вихід продукції (робіт, послуг) 
інших виробництв  

5.7 с.-г.   Звіт про загальновиробничі витрати 
5.8 с.-г.   Звіт про адміністративні витрати 
5.9 с.-г.   Звіт про витрати на збут 
5.10 с.-г. Зведена відомість до Журналу – ордеру № 5 В с.-г. 
Для визначення складу та розмежування виробничих витрат за 

економічним змістом, центрами відповідальності, елементами, 
статтями обліку, суміжними періодами та обліку сільськогосподарської 
продукції  у звіті 5.5 с.-г. про витрати та вихід продукції основного 
виробництва передбачено два розділи: І. Витрати виробництва (дебет) 
та ІІ. Вихід продукції (кредит).  

У першому розділі витрати за звітний період і з початку року 
систематизуються за статтями: заробітна плата (дні, людино – години), 
відрахування на соціальні заходи, матеріальні витрати (паливо, 
будівельні матеріали, запасні частини, корми, засоби захисту тварин, 
інші матеріали). 

У другому розділі «Вихід продукції (кредит)» систематизується 
інформація за окремими видами продукції (молоко, приплід, гній), яка 
оцінюється за справедливою вартістю. Структура звіту 5.5 с.-г. 
дозволяє визначити в кінці звітного періоду перевищення фактичних 
доходів від первісного визнання молока, приплоду телят та гною над 
витратами (дебет субрахунку 232 «Тваринництво» і кредит субрахунку 
710 «Дохід від первісного визнання та зміни вартості активів, які 
обліковуються за справедливою вартістю»). 

Якщо витрати з виробництва продукції молочного стада 
перевищують суму фактичних доходів від первісного визнання 
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продукції та/або додаткових біологічних активів, то на суму 
перевищення дебетують субрахунок 940 «Витрати від первісного 
визнання та зміна собівартості активів, які обліковуються за 
справедливою вартістю» і кредитується субрахунок 
232 «Тваринництво». 

На рис. 1 наведено алгоритм систематизації та накопичення 
витрат з обліку виробництва за журнально – ордерною формою обліку. 

Звіт № 5.6 
про витрати та вихід продукції 

(робіт, послуг) інших 
виробництв 

Звіт № 5.7 

про загальновиробничі витрати 

Звіт № 5.8 

про адміністративні витрати 

Звіт № 5.9  

про витрати 

Журнал-ордер 
№ 5 В с.-г. 

Головна книга 

Звітність 

Первинні документи 

Накопичувальні та 
групувальні відомості 

Звіт про рух мате-
ріальних цінностей 
ф. № ЖН-13 

Звіт № 5.5 
про витрати та вихід 
продукції основного 

виробництва 

Зведена відомість 
№ 5.10 до 

Журналу-ордеру  
№ 5 В с.-г. 

 
 

Рис. 1. Алгоритм запису в регістрах з обліку виробництва 
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Дослідження показали, що в малих та середніх 
сільськогосподарських підприємствах більш доцільною є меморіально 
– ордерна форма обліку. При розробці нового варіанту меморіально – 
ордерної форми обліку ставиться за мету максимально уникнути низку 
недоліків, які суттєво знижували ефективність її застосування, а саме: 
багатократність записів і пов’язані з ним зайві затрати праці; 
неритмічність у роботі та нерівномірність завантаження працівників 
бухгалтерії протягом місяця; відокремлення синтетичного від 
аналітичного обліку; відставання аналітичного обліку від 
синтетичного, що затрудняє своєчасне складання фінансової та 
оперативної звітності. 

Переважну більшість відмічених недоліків уникають при 
застосуванні реєстру синтетичного обліку Журнал – Головної книги, у 
якій поєднано хронологічний запис (Журнал) із синтетичним 
(Головна книга). Ліва частина цього реєстру призначена для 
хронологічних записів, а права частина використовується для 
систематизації записів по синтетичних  

рахунках. У запропонованій формі Журнал – Головної книги є 
стільки граф, скільки синтетичних рахунків повинно бути відкрито для 
обліку всіх господарських операцій, передбачених робочим планом 
рахунків певного підприємства. Через велику кількість балансових 
рахунків та субрахунків виникає необхідність вкладати в середину 
додаткові аркуші. 

Журнал – Головна книга забезпечує синхронність в 
бухгалтерському обліку, де хронологічний і систематичний записи 
збігаються в часі й місці їх відображення. Це робить меморіально – 
ордерну форму за другим варіантом компактною, простою і наочною. 

Журнал – Головна книга відкривається записами у першому 
рядку по всіх рахунках станом на 1 січня. Сума балансу, яка відповідає 
загальному підсумку окремо дебетових і кредитових залишків, 
записується в колонці «Сума обороту по меморіальному ордеру». 
Потім відображаються всі операції за місяць. Запис операцій у Журнал 
– Головній книзі здійснюють на підставі меморіальних ордерів, в кінці 
місяця підсумовують місячні обороти і виводять залишки на 1 число 
наступного за звітним місяця. Наявність в одному реєстрі 
систематичних і хронологічних записів звільняє від необхідного 
складання оборотної відомості за синтетичними рахунками. 

Звірка синтетичного обліку з аналітичним виконується 
безпосередньо за даними Журнал – Головної книги. Цьому сприяють 
запропоновані форми накопичувальних відомостей, на підставі яких 
складаються меморіальні ордера. В накопичувальних відомостях 
відбувається накопичення та систематизація інформації як за часом її 
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виникнення, так і в розрізі синтетичних та аналітичних рахунків і це 
дозволяє оперативно здійснювати поточний контроль та аналіз 
наведених в ній показників з метою прийняття управлінських рішень 
на рівні керівників структурних підрозділів, галузевих спеціалістів та 
керівника підприємства. 

Висновки. Розроблена система регістрів апробована у 
сільськогосподарських підприємствах. Вона поєднує первинний, 
аналітичний та синтетичний облік, сприяє багатофункціональному 
використанню інформації, максимальному зменшенню дублювання 
облікових процесів та економії праці облікових працівників. Вона є не 
обтяжливою та раціональною з точки зору отримання обліково – 
економічної інформації у такому обсязі і структурі, що задовольняє 
потреби і забезпечує рівновагу інтересів усіх користувачів (власників, 
інвесторів, трудових колективів, держави), а витрати на ведення 
бухгалтерського обліку будуть більш оптимальними та відповідатимуть 
як корпоративним, так і державним інтересам. 

Перевагою запропонованої системи регістрів є те, що в 
кожному з них передбачено алгоритм послідовності реєстрації і 
взаємоконтроль в системі бухгалтерських рахунків з використанням 
типової кореспонденції рахунків. 
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НАУКОВІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНИХ 
МЕТОДІВ В АНАЛІЗІ Й ДОСЛІДЖЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ 

ЯВИЩ. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 
 

Опря А.Т., д.е.н., професор, 
Полтавська державна аграрна академія 

 
Складність економічних моделей і багатомірність їх інформаційної бази 

потребує поглибленого кількісного аналізу з широким залученням у дослідженні 
статистичних методів, які забезпечують можливість одержати надійні оцінки 
об’єктивності як вихідної інформації, так і результатів аналітичних розрахунків. 
Комплексне використання традиційних і сучасних методів статистики таких як: 
групувань, кореляційно-регресійного, дисперсійного, середніх створює надійну методологічну 
базу дослідницької роботи, а отже – достовірність досліджень 

Complication of economic models and multi dimensionless them in an informative base 
needs deep quantitative analysis with the wide bringing  in research of statistical methods, which 
provide possibility to get the reliable estimations of objectivity of both initial information and 
results of analytical calculations. Complex use of traditional and modern methods of statistics of 
such as: groupings, cross-correlation regressive, dispersible, creates middle reliable methodological 
base of research work, and consequently is authenticity of researches 
 

Постановка проблеми. Природа економічних явищ досить 
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складна і специфічна. Це пояснюється тим, що розміри і кількісні їх 
взаємозв’язки зумовлюються значною різноманітністю факторів, що 
діють у часі і просторі, з неоднаковою швидкістю і напрямом змін 
явищ. Отже, вивчення суспільних явищ повинне ґрунтуватися на 
наукових принципах, які виходять із знання суті досліджуваних явищ, 
економічних понять і категорій. Лише за таких умов можна 
переходити до вивчення системи економічних показників при 
досліджені  того чи іншого явища. Почнемо з розгляду питання 
наукової їх обґрунтованості. 

Зазначимо, щоб економічні (статистичні) показники правильно 
виконували свої функції, їх слід розраховувати  за двома головними 
критеріями їх науковості. Назвемо їх: 1) теоретична обґрунтованість 
показника; 2) практична база, на якій розраховано показник. 
Головною теоретичною основою економічних показників виступають 
принципи, закони і категорії філософії, адже вони озброюють 
дослідника знанням закономірностей суспільного розвитку. Другий 
критерій науковості полягає в утворенні показників на базі наукової 
інформації. Він пов’язаний з конкретним кількісним і якісним їх 
змістом. Науковість показників забезпечується також дотриманням 
наступних вимог: повнота вихідних даних, їх порівнюваність і 
вірогідність (чи точність). 

Повнота даних – це основна вимога до вихідної інформації 
досліджуваного явища, яка передбачає: повноту просторового 
охоплення явищ або елементів досліджуваного процесу; повноту 
вихідних даних щодо всіх істотних ознак явищ; повноту охоплення у 
часі. Зазначена вимога зумовлюється тим, що окремі випадкові факти  
в існуючій складності взаємозв’язків економічних процесів 
формуються під впливом як істотних, так і випадкових причин і 
обставин. Тому, якщо підходити суб’єктивно, то для доведення того чи 
іншого положення можуть бути використані досить суперечливі 
факти. Обмеженість окремих факторів повинна долатися вичерпними 
факторами, об’єднаними у статистичні сукупності, адже тільки за 
таких умов забезпечується всебічність вивчення явища та відтворення 
його в цілому. 

Показники досліджуваних економічних явищ, щоб відповідали 
вимозі порівнюваності, вони повинні бути узагальнені у часі й 
просторі. Наголосимо - проблема зіставності даних вважається 
надзвичайно складною. Наукою і практикою відпрацьовано ознаки 
порівнюваності, тобто правила наукового порівняння. Найважливіші з 
них такі: спільний предметний зміст фактів; відображення в однакових 
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одиницях виміру; обов’язковість однакових прийомів розрахунку; 
однакове коло об’єктів; однаковість територій. 

Вимога вірогідності (достовірності) статистичних показників 
передбачає ступінь їх наближення до відображуваної реальності 
фактів. (Поняття «вірогідності» інколи ототожнюють з поняттям 
«точності». Під останньою слід розуміти не ступінь наближення 
показника до реального розміру, а повну відповідність реальності). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У дослідженні 
проблеми статистичної методології спостерігається два напрямки, 
наукові ідеї і завдання яких взаємопов’язані в частині аналітичних 
функцій методів статистики. Для першого напрямку характерно 
сконцентрованість зусиль дослідників на вивченні теоретичних і 
методологічних питань виміру економічної ефективності 
виробництва. Ці питання висвітлені в роботах Бугуцького О.А., 
Головача А.В., Горкавого В.К., Єріної А.М., Лібкінда О.С., 
Оболєнського К.П., Сергеєва С.С., Трофімова В.П., Швеця В.Г. та ін. 

Об’єктивними передумовами формування другого напряму слід 
вважати потреби у вивченні і оцінці закономірностей розвитку 
економіки та прогнозування виробництва на підставі визначення ролі 
окремих факторів та їх взаємодій у справі підвищення його 
ефективності. Для даного напрямку досліджень притаманний 
загальнотеоретичний і прикладний підхід при розробці питань 
застосування математичних і математико-статистичних методів у 
вирішенні складних господарських завдань. Найвагоміші внески тут 
зробили вчені: Боярський А.Я., Канторович Л.В., Немчінов В.С., 
Новожилов В.В., Пасхавер Й.С. та ін. Окремі питання прикладного 
характеру розроблені дослідженнями Крастиня О.П., Кобринського 
В.І., Френкеля А.А. та ін. 

Виклад основного матеріалу. Питання вирішення надійності 
(об’єктивності) інформації дослідження пролягає через випробування 
її на відповідність емпіричного розподілу теоретичному, тобто 
підпорядкованості Закону нормального розподілу Гаусса-Лапласа. 
Зазначимо, що серед вчених існує помилкове ствердження, що в 
економіці зустріти нормальний розподіл явища – не типічно. 
Уточнюємо – Закон розподілу характеризує випадкову величину з 
точки зору теорії ймовірностей. Розподіл імовірностей тісно 
пов'язаний з рядами розподілу, тобто упорядкованими статистичними 
сукупностями, такими як ранжированими, варіаційними і 
атрибутивними рядами. Ступінь їх наближення до Нормального 
закону повинна визначатись відповідними статистичними оцінками. З 
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цією метою розраховують такі математико-статистичні 
характеристики як коефіцієнт асиметрії та гостровершинності 
розподілу (ексцес). Останні дають кількісну оцінку відхилення 
емпіричного розподілу від теоретичного (нормального). Перший з 
них характеризує ступінь скошеності варіаційного ряду розподілу 
щодо його симетрії вправо або вліво. При зміщенні вправо від центра 
асиметрії матимемо додатне число, при зміщенні вліво - від’ємне. 

У дослідженні економічних явищ слід враховувати наступне: 
криві з абсолютною величиною показника асиметрії Аs > ± 0,5 мають 
значне зміщення. Якщо Аs  < ± 0,25 – асиметрія незначна, а отже 
емпіричний розподіл наближається до нормального. При такому 
характері розподілу є об’єктивні підстави щодо надійності вихідної 
інформації та її придатності для використання в економічному аналізі 
з залученням статистичних і статистико-математичних методів, 
зокрема, статистичних групувань, кореляційно-регресійного і 
дисперсного методів аналізу. 

Крім розглянутого способу оцінки міри асиметрії існують і інші 
методичні прийоми. Вони є предметом вивчення спеціального курсу. 

Для встановлення міри відхилення від нормального розподілу 
вираховують показник ексцесу (Ех). Він характеризує відхилення 
досліджуваної ознаки від нормального розподілу із виступанням або 
падінням вершини кривої розподілу. При виступанні вершини ексцес 
буде додатним, при її падінні – від’ємним. 

Якщо при дослідженні одержують величину ексцесу Ех = 0, 
степінь гостровершинності вважають нормальним. Для більш 
госровершинних розподілів ексцес буде додатнім (Ех > 0), для 
плосковершинних – від’ємним (Ех < 0). При Ех = 0,4 крива розподілу 
вважається слабоексцесивною, а досліджувана ознака в її 
інформаційному вимірі вважається надійною в аналітичних 
розрахунках. 

Показники асиметрії та ексцесу у методичному плані відіграють 
важливу роль. Нормально розподілена сукупність досліджуваної 
ознаки характеризується відсутністю асиметрії та ексцесу. В 
економічних розрахунках неістотними вважаються значення 
коефіцієнтів Аs і Ех , які не перевищують 1,5-2 величини своєї 
середньоквадратичної помилки. 

Слід відмітити, що у дослідницькій роботі економістів досить 
широко використовується метод статистичних групувань. При цьому 
можна спостерігати порушення методологічних принципів побудови 
груп, причиною яких слід вважати незнання статистичної природи 
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методу та ігнорування постулату – науковому статистичному 
групуванню передує теоретико-економічний аналіз досліджуваного 
явища. Разом з тим використання сучасних статистичних методів дає 
можливість кількісно оцінити ступінь однорідності виділених груп, 
здійснювати вибір істотних групувальних ознак, удосконалювати 
методику визначення інтервальних різниць. 

Групування статистичної сукупності починають з вибору 
групувальних ознак. Але цій процедурі передує досить важливий етап 
дослідницької роботи, пов'язаний із з’ясуванням тенденцій розвитку 
економічного явища і специфіки розвитку досліджуваних об’єктів. 
Після вибору групувальної ознаки постає питання про кількість груп, 
на які буде розподілена досліджувана сукупність, і про межі груп. 
Розв’язання цього питання залежить від конкретних умов і завдань. 
Оскільки характер реально існуючих сукупностей та їх розподіл 
досить різноманітні, то існують різні методичні підходи у вирішенні 
питання про кількість груп. 

Дослідникові слід пам’ятати, що кількість обраних груп 
залежить від коливання групувальної ознаки: чим воно більше тим 
більше треба утворювати груп. Треба також намагатися, щоб виділені 
групи були достатньо заповнені одиницями спостереження. Наявність 
малозаповнених інтервалів (груп) має право на існування лише по 
краях групування, де концентруються характеристики як передових, 
так і відстаючих показників за розміром відносно середнього рівня. 

Отже, практичному застосуванню методу статистичних 
групувань у дослідженні економічних явищ і процесів передує знання 
статистичної методології його використання, ретельний теоретичний 
аналіз факторів, виявлення головного напрямку досліджуваного явища 
і виділення із складної сукупності окремих груп одиниць, які належать 
до різних типів. 

Попереднє теоретичне вивчення даних при групуваннях не є 
догмою і не означає, що цей статистичний метод відіграє пасивну 
(технічну) роль в аналізі. Його використання дає змогу одержати 
кількісну характеристику стану досліджуваних явищ, виявити якісні 
перетворення, перевірити наукові гіпотези щодо напряму розвитку 
явища і цим самим збагатити теорію питання, поставленого на 
дослідження. 

Йдучи далі по шляху поглиблення досліджень, зазначимо, що за 
методом статистичних групувань встановлюють лише наявність 
зв’язку між явищами, не визначаючи при цьому його порівняльні 
кількісні параметри. Через це поряд з методом групувань для 
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вирішення подібних питань застосовують кореляційно-регресійний 
метод (далі вживатимемо термін «кореляційний»). 

Природа кореляції вимагає дотримання умови обов’язкової для 
підбору результативної і факторних ознак. Жодна з цих змінних 
величин не повинна знаходитись у функціональній залежності від 
іншої, або їх групи. З одного боку, ця вимога випливає з того, що 
немає сенсу шукати кореляційну залежить там, де заздалегідь відомо 
існування функціональної залежності, з іншого - при існуванні 
функціональних зв’язків між включеними в кореляційну модель 
показниками, які утворюються в ході вирішення економічної моделі, 
система нормальних рівнянь може вийти поганою або й зовсім не 
обумовленою, а одержані результати – ненадійними. 

Необхідно звернути увагу ще на один момент методологічного 
порядку – наявність мультиколінеарності. При побудові кореляційних 
моделей в останні не можна включати  групу факторів, лінійна 
комбінація яких дорівнює постійній величині або близька до неї. У 
цьому випадку система нормальних рівнянь для визначення 
коефіцієнтів регресії або не має рішення, або його одержують в 
результаті випадкових відхилень.  

Неможливо не відмітити, що відбір вихідних даних для 
розрахунків кореляційного аналізу вимагає великої уваги і обережності. 
Справа в тому, що, з одного боку, надійність кореляційних формул 
безпосередньо залежить від обсягу статистичної сукупності. Адже в 
основу кореляційних розрахунків покладено усереднення – 
усередняються як характер впливу кожного врахованого фактора на 
залежну змінну, так і загальний вплив  решти, неврахованих причин. 
Загальновідомо, що середні тим надійніші, чим за більшим обсягом  
даних вони розраховувались. З іншого боку, включення в кореляційну 
модель додаткових даних, якщо воно було зроблено без належного 
якісного відбору, може призвести до того, що формулою неможливо 
буде користуватися. Відомо, що середні лише тоді мають реальний 
економічний зміст, коли вони ґрунтуються на якісно однорідному 
матеріалі. Теорія середніх величин вчить нас застосовувати їх для 
кількісної характеристики тільки однорідної сукупності. Про це мова 
йтиме пізніше. 

Враховуючи, що взаємодія одних і тих же факторів з 
врахуванням і без врахування впливу інших причин може проявлятися 
по-різному, всілякі висновки про можливу форму зв’язку у 
багатофакторній моделі, зроблені на підставі аналізу парних 
залежностей, не повинні трактуватися як абсолютно вірогідними, до 
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них необхідно відноситися дуже обережно. У цьому відношенні 
переваги віддаються методу часткової кореляції. 

Треба визнати, що при широкому застосуванні у 
багатофакторному аналізі кореляційно-регресійного методу, водночас 
майже не використовується досить ефективний спосіб статистико-
математичної обробки даних дослідження – дисперсійний метод 
аналізу. Як і інші ймовірнісно-статистичні методи, він набагато 
розширює можливості економістів в аналізі виробництва й значно 
підвищує рівень наукових досліджень. 

Використання економістами дисперсійного методу дозволяє 
розв’язувати досить важливі завдання, виходячи з сучасних вимог до 
рівня економічного аналізу. У сфері економічних досліджень цей 
ефективний статистико-математичний засіб повинен зайняти одне з 
провідних місць насамперед тому, що використання дисперсійного 
методу може мати як самостійне, так і допоміжне значення. Зокрема, за 
його допомогою розв’язуються такі завдання: 1) кількісне вимірювання 
сили впливу факторних ознак та їх сполучень на результативну; 2) 
визначення вірогідності впливу та його довірчих меж; 3) аналіз 
окремих середніх та статистична оцінка їх різниці; 4) оцінка 
вірогідності (об’єктивності) результатів досліджень, одержаних при 
використанні інших статистичних методів. 

Знання особливостей методу дисперсійного аналізу дозволяє 
безпосередньо оцінити вірогідність тих чи інших розрахунків при 
використанні методів статистичних групувань, середніх, кореляції, 
регресії. Особливо широкі його можливості при оцінці множинних 
кореляційних залежностей.  

В економічних дослідженнях досить важливим є питання 
об’єктивності використання середніх показників. Систематичні 
помилки, які мають тут місце, можна пояснити не пізнанням їх 
математичної та економічної природи (сутності). Остання орієнтує на 
науково-обгрунтовані підходи в застосуванні певного виду середньої 
величини в кожному конкретному випадку (арифметичної, 
геометричної, гармонійної, хронологічної, прогресивної, моди, 
медіани та ін.). Середня вважається об’єктивною, якщо методологічні 
принципи її обчислення відповідають науковим вимогам. Назвемо 
найголовніші з них: 

— розрахунок середніх величин повинен здійснюватися за 
однорідними, одноякісними явищами; 

— наукова обґрунтованість середніх вимагає правильного вибору 
явищ, тобто одиниць сукупності, за якими розраховується середній 
розмір ознаки; 
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— середня величина повинна бути обчислена за всім колом явищ, 
тобто спиратися на всі одиниці спостереження, інакше вона не буде 
дійсною характеристикою всього розподілу. 

Середню слід розраховувати на базі достатньо великої кількості 
одиниць спостереження. Лише у такому випадку взаємовиключаються 
випадкові, індивідуальні відмінності між досліджуваними показниками. 

Висновки. Вище розглянуто лише окремі важливі 
методологічні моменти забезпечення об’єктивності результатів 
економічних досліджень, а отже їх наукову результативність. Остання 
забезпечується методологією наукового пізнання, на шляху якого, 
нажаль, поки що існують перешкоди. Тому методологічні сторони 
розрахунків в економічних дослідженнях не завжди відповідають 
сучасним вимогам і мають ряд недоліків. Назвемо основні з них і 
причини, що їх зумовлюють. 

1. Особливості територіальної структури підприємств, їх генезис 
і динаміка перетворень не завжди враховується як відправний момент 
методології аналізу економічних явищ та їх прогнозування. 

2. Ігнорування постулату, що пізнання закономірностей і 
тенденцій розвитку економічних явищ і процесів потребує 
проникнення в їх природу на основі адекватного математико-
статистичного апарату. Від цього залежить ступінь дослідженості 
сутності явища, що вивчається. 

3. Недооцінка специфіки і особливостей використання методів 
статистики (особливо математико-статистичних) в дослідженнях. 

4. Недосконалість методик організації аналітичної роботи на 
всіх ієрархічних рівнях системи управління. 

5. Окремі напрямки дослідницької роботи не втілюють 
систематизацію теоретичних і методологічних підходів до 
аналітичних можливостей і обмежень застосування методів 
математичної статистики. Це наносить велику шкоду математизації 
економічної науки та відкриває шлях до наступу математичного 
формалізму, а отже і до ігнорування діалектики розвитку економічних 
процесів. 
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У статті висвітлено аналіз досягнутого рівня спеціалізації, визначено фактори 

впливу на рівень спеціалізації і обґрунтовано подальші напрями спеціалізованих 
сільськогосподарських підприємств Тернопільської області 

The analysis of the attained level of specialization is reflected in the article, certainly 
factors of influence on the level of specialization and grounded subsequent directions of the 
specialized agricultural enterprises of the Ternopol area 
 

Постановка проблеми. Важливим фактором підвищення 
ефективності сільськогосподарського виробництва є його 
спеціалізація. Вона відображає якісний бік суспільного поділу праці і 
визначає, виробництво яких видів продукції необхідно зосередити на 
даній території та в підприємстві. 

Проблеми економічної ефективності аграрного виробництва 
залежно від місцевих чинників її формування потребують детального 
вивчення раціональних розмірів підприємств за площею земельних 
угідь, бережливого використання ресурсів, обґрунтування переваг 
концентрації та спеціалізації виробництва і можливостей його 
реалізації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Питання 
становлення спеціалізації ґрунтовно досліджували відомі вітчизняні 
економісти-аграрники: А.Б. Бутник-Сіверський, П.К. Канінський, 
В.В. Колєснік, В.А.Мельник, В.В. Зіновчук, О.В. Крисальний, 
М.Й. Малік, В.Я. Месель-Веселяк, О.М. Онищенко, П.Т. Саблук, 
В.В. Юрчишин та ін. 

Цілі статті. Необхідність обґрунтування економічних 
механізмів функціонування сільськогосподарських підприємств в 
умовах нестабільності та забезпечення ефективної їх діяльності 
зумовили мету і завдання даного дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження показали, що 
сільськогосподарські підприємства Тернопільської області 



 48 

спеціалізуються в рослинництві на вирощуванні зернових культур і 
цукрових буряків, у тваринництві - на виробництві молока, свинини, 
яловичини, а їх традиційний напрям спеціалізації – зерново-
буряківничо-скотарський. Це можна прослідкувати за наведеними 
даними в табл. 1.  

Як видно з таблиці, упродовж 2000 – 2008 рр. обсяг доходу, 
отриманого від реалізації продукції рослинництва збільшився у 4,2 
рази і становить 85,8% від загального доходу підприємств. Обсяг 
доходу від тваринництва за цей же період збільшився в 1,9 рази і 
займає у структурі товарної продукції лише 14,2%. Наведені дані 
засвідчують, що в області більш швидкими темпами розвиваються 
рослинницькі галузі. 
 

Таблиця 1 
Динаміка реалізації продукції сільськогосподарськими 

підприємствами Тернопільської області 
 

2000 р. 2001-2005 рр. 2007 р. 2008 р. Показники сума % сума % сума % сума % 
Всього по 
рослинництву 226517,2 73,1 324602,9 80,1 615066,5 84,9 957523,4 85,8 

У т.ч.  
зернові 
культури, тис. 
грн. 

138871,4 44,8 177772,4 43,9 254149,3 35 532666,4 47,7 

олійні культури, 
тис. грн. 3615,6 1,2 39152,1 9,9 38873,1 5,4 97944,9 9,0 

цукрові буряки, 
тис. грн. 81178,4 26,2 92646,4 22,9 292049,3 40,3 281295,7 25,0 

картопля, 
тис. грн. 629,7 0,2 7461,9 1,9 21151,9 2,9 26816,1 2,0 

овочі, тис. грн. 1591,2 0,5 3649,9 0,9 7491,7 1,1 17330,9 2,0 
плоди і ягоди, 
тис. грн. 630,9 0,2 921,9 0,4 1351,2 0,2 1469,4 0,2 

Всього по 
тваринництву: 83339,1 26,9 80621,9 19,9 109587,8 15,1 158579,6 14,2 

у т.ч.: худоба і 
птиця, тис. грн. 52915,6 17,1 45300,9 11,1 53856,5 7,3 88038 7,9 

молоко, тис. 
грн. 26263,9 8,5 24274,1 5,9 32358,4 4,5 42260,3 3,8 

яйця, тис. грн. 4159,6 1,3 11844,9 2,9 23372,8 3,3 28281,3 2,5 
Разом: 309856,3 100 405224,8 100 724654,3 100 1116103,0 100 

 



 49 

Виявлено негативну тенденцію - у структурі товарної продукції 
суттєво зменшилася частка доходів від м'ясо-молочного скотарства і 
свинарства. Це вказує на те, що в області назріла нагальна потреба 
розробки комплексної програми розвитку галузей тваринництва і 
суттєво збільшити обсяги виробництва і продажу цієї продукції на 
основі посилення концентрації та спеціалізації сільського 
господарства. Сільськогосподарські підприємства, які ще в недалекому 
минулому були основними виробниками тваринницької продукції, 
поступилися місцем особистим селянським господарствам, які у 2008 
р. виробили 85,5 % молока, 70 — яловичини, 90 — свинини та 56 % 
яєць. В аграрних підприємствах різко скоротилося поголів'я всіх видів 
худоби і птиці, зменшилися обсяги виробництва і продажу продукції 
галузей тваринництва. Для порівняння економічної ефективності 
залежно від виробничого напрямку виробництва продукції провели 
аналіз різних типів господарств (табл. 2). 

Таблиця 2 
Порівняльний аналіз ефективності виробництва продукції 

тваринництва у сільськогосподарських підприємствах 
Тернопільської області за 2008 р. 
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1 2 3 4 5 6 7 
Кількість підприємств, од. 52 1 1 65 1 1 
Середньорічне поголів’я, 
гол. 140 1035 48 257 298 150 

Розмір підприємств за 
площею с/г угідь, га 2062 5921 1121 1938 5566 1121 

На 100 га земельних угідь:       
щільність поголів’я спец. 
Галузі, гол. 6,8 17,5 4 15,4 5,4 13,4 

вкладено коштів у галузь, 
тис .грн. 26,1 86,7 133 18,4 63,5 25,7 

продано продукції, ц 194,4 799 73 32,1 12,1 81,5 
отримано доходу, тис. грн. 30,2 162,9 -2,7 -16,7 11,0 36,1 
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 5 6 7 

Частка виручки від 
спеціалізації галузі у 
загальній виручці 
господарства, % 

10,7 30,9 4,0 5,8 5,4 19,7 

Собівартість 1 ц продукції, 
грн. 109,3 97,36 132,0 849,9 587,5 807,6 

Ціна реалізації 1 ц 
продукції, грн. 155,3 201,8 99,0 519,8 908,2 442,6 
 

Встановлено, що господарства із більшим ступенем 
концентрації та рівнем спеціалізації головних галузей добиваються 
кращих економічних результатів.  

Для прикладу, агрофірма «Горинь» Лановецького району, 
спеціалізується на виробництві молока. Там утримують 1035 корів з 
надоєм 5095 кг за 2008 р.  

Висока продуктивність корів та спеціалізація галузі сприяли 
ефективному розвитку економіки. Там на 100 га 
сільськогосподарських угідь отримали прибутку від спеціалізованої 
галузі – 79,6 тис. грн., на 1 ц молока – 99,06 грн. 

Рентабельність молочної галузі становила 97%, що значно вище 
ніж в середньому по господарствах молочного напрямку. 

Аналогічна тенденція спостерігається і на виробництві м’яса 
яловичини та свинини. 

Високу економічну ефективність виробництва молока залежно 
від рівня концентрації й спеціалізації ілюструють дані, наведені у 
таблиці 3. 

Таблиця 3 
Вплив концентрації поголів'я корів на економічну ефективність 

виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах 
суспільного сектора Тернопільської  

області [7, с. 236] 
 

Групи підприємств за кількістю корів на 
господарство, гол. 

Показники І 
до 100 

ІІ 
101-
200 

ІІІ 
201-
300 

IV 
301 і 

більше 

у т.ч. 
"Україна" 

Підво-
лочиського 

р-ну 
1 2 3 4 5 6 

Кількість підприємств, од. 43 18 4 5 1 
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Продовження таблиці 3 
1 2 3 4 5 6 

Кількість корів на 
господарство, гол. 34 144 214 532 500 

Вироблено молока:      
на підприємство, ц 744 4492 7017 26645 25368 
 на середньорічну корову, 
кг 2188 3119 3279 5008 5074 

Затрати на 1 ц молока:      
коштів, грн. 111,63 91,08 79,94 90,77 88,08 
- праці, люд.-год. 11,6 8,1 5,4 5,2 5,1 
Товарність молока, % 65,7 77,4 71,6 89,9 78,9 
Повна собівартість 
реалізованого 
1 ц молока, грн. 

119,02 99,30 88,70 96,02 93,53 

Реалізаційна ціна 1 ц 
молока, грн. 93,83 99,81 94,31 128,09 133,87 

Отримано прибутку  
(- збитку), грн.:      

- на корову -365,8 12,3 131,9 1442,5 5357,5 
- на 1 ц реалізованого 
молока -25,19 0,51 5,61 32,07 40,34 

Рентабельність  
(-збитковість) галузі, % -21,2 0,5 6,3 33,4 43,1 

 
Так, наприклад, у першій групі господарств, де була найменша 

концентрація тварин молочного стада – 34 корови, молочна галузь 
була збитковою. Підвищення концентрації поголів’я корів 
супроводжувалось зростанням економічної ефективності виробництва 
молока. Порівняно найвищої ефективності молочної галузі, як видно з 
таблиці, досягнуто у господарствах четвертої групи, де середня 
кількість корів становила 532 голови, або в 15,6 рази більше ніж у 
господарствах першої групи. 

На жаль, молочне стадо з поголів’ям до 200 голів 
використовують в основній масі господарств (87,1%). В цих 
господарствах, як видно з таблиці 3, висока трудомісткість і 
собівартість виробництва молока. 

Важливою проблемою підвищення якості молока для більшості 
аграрних підприємств є те, що в них доїння корів проводиться вручну, 
не має облаштованих молочних блоків і, як результат, вироблене 
молоко є низької якості, високої собівартості, а молочна галузь 
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залишається збитковою. При такій системі утримання корів і 
технології виробництва, як показує практика, навантаження на 
основного працівника, зайнятого у молочному скотарстві 
громадського сектора регіону становить 7–8 корів, а доярка обслуговує 
тільки до 15 корів, тоді як в кращих господарствах цей показник у 5–8 
разів вищий [5, с.284]. 

 В області лише вісім підприємств (7,8%) доять у молокопровід, 
35 підприємств (33,9%) використовують доїльні переносні апарати. 

Все це свідчить про нагальну потребу реконструкції наявних і 
будівництва нових молочних ферм, широкомасштабного 
використання прогресивних, енергозберігаючих технологій 
виробництва, вдосконалення системи організації та оплати праці, 
раціонального використання наявних ресурсів і на цій основі 
ефективного розвитку молочного скотарства. 

Висновки. Дослідження показали, що саме великі, 
спеціалізовані молочнотоварні ферми спроможні організувати 
виробництво високоякісного молока. 

Це є підставою зробити висновок, що у Тернопільській області, 
як і в інших регіонах України, необхідно розвивати молочне 
скотарство саме на великих спеціалізованих фермах з високою 
концентрацією виробництва. Тільки такі господарства можуть встояти 
у конкурентному середовищі, виробляти високоякісну продукцію, яка 
відповідає вимогам СОТ.  
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ІНСТИТУЦІЙНІ РИЗИКИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ* 
 

Скидан О.В., д.е.н., доцент, 
Житомирський національний агроекологічний університет 

 
Проведено комплексну оцінку інституційних ризиків в аграрній сфері в умовах 

ринкової трансформації. Здійснено аналіз основних напрямів їх впливу на інституційний 
розвиток аграрної економіки. Практична інтерпретація результатів дослідження 
дозволила обґрунтувати основні напрями щодо корекції і підвищення ефективності 
аграрної політики, спрямованої на пріоритетний розвиток ринкових інститутів 

The comprehensive analysis of institutional risks in agrarian sphere under market 
transition has been made. Their influence on institutional development of agrarian economy is 
explored. Practical interpretation of the research results allowed to ground the basic ways of 
amendment and increase of the agrarian policy efficiency aimed at the priority development of 
market institutes 
 

Постановка проблеми. Перехід до ринкових умов 
господарювання зумовив виникнення принципово нових видів 
ризиків, з якими зіткнулися суб'єкти аграрної сфери економіки. Якщо 
раніше регулювання більшості ризиків в тій чи іншій мірі 
здійснювалося з боку держави, то тепер вирішення цієї проблеми 
повністю покладається безпосередньо на підприємства. Нестійкість, 
невизначеність і суперечливість інституційного середовища 
призводить до виникнення конфліктогенного простору, що породжує 
нові модифікації ризиків, які збільшують трансакційні витрати 
підприємств, знижують ефективність їхньої діяльності. Така ситуація 
вимагає розробки принципово нових механізмів ідентифікації, 
локалізації та нейтралізації дії інституційних ризиків в аграрній сфері 
національної економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інституціональні 
перетворення в аграрному секторі вітчизняної економіки досліджені в 
роботах В. Андрійчука, П. Гайдуцького, С. Дем’яненка, Г. Кірейцева, 
Ю. Лопатинського, О. Мороз, В. Нелепа, О. Онищенка, 
В. Паламарчука, М. Руженського, П. Саблука, В. Юрчишина та інших 
науковців. Проте розгляд інститутів як джерел специфічних ризиків у 
вітчизняній економічній літературі практично відсутній. Їх 
дослідження дозволить повніше та точніше виявити і проаналізувати 
чинники та умови, що впливають на становлення ринкової системи 

                                         
* Дослідження виконувалося за рахунок бюджетних коштів МОН України, наданих як 
грант Президента України 



 54 

господарювання, адаптацію господарюючих суб'єктів до ринку. Це 
підвищить рівень наукової обґрунтованості окремих напрямів аграрної 
політики держави та рекомендацій щодо розбудови ефективних 
механізмів здійснення аграрних реформ.   

Постановка завдання. Завданням дослідження є виявлення 
факторів, які обумовлюють появу інституційних ризиків в аграрній 
сфері економіки та обґрунтування напрямів їх зниження. 

Виклад основного матеріалу. Інституційне середовище являє 
собою сукупність інститутів та інституціональних структур у їх 
взаємозв’язку і взаємодії, що забезпечує нейтралізацію і вирішення 
конфліктів та протиріч між суб’єктами економічної системи з приводу 
розподілу економічних ресурсів. Наразі можливість успішного 
створення адекватного інституційного середовища стримується двома 
ключовими чинниками. Перший – необхідність ліквідації або 
модифікації застарілих інститутів, що є об'єктивним процесом, який 
супроводжує формування нового типу економічної системи. Другий – 
складність створення нових ефективних інститутів як наслідок 
консерватизму, опору їх становленню з боку окремих груп населення, 
органів влади, господарюючих суб'єктів, складності узгодження груп 
інтересів. 

Особливо складно формування нового інституційного 
середовища відбувається в сільській місцевості, що обумовлене в 
першу чергу більшою консервативністю сільського населення, 
інертністю його економічної поведінки і стійкістю громадської 
психології. Ситуація посилюється відсутністю протягом всього періоду 
реформування аграрної сфери науково обґрунтованої стратегії і 
продуманої тактики перетворень на селі, відповідної нормативно-
законодавчої бази реформування, що привело до широкого 
розповсюдження деструктивної поведінки і переважання руйнівних 
тенденцій над творчими. 

Невизначеність і непередбачуваність інституційного 
середовища сковують господарську ініціативу «знизу», підривають 
довготривалу зацікавленість людей щодо розвитку і зміцнення 
виробничого потенціалу і знижують їх економічну активність, 
сприяють зростанню неформального сектора економіки. Тому в 
період економічної трансформації особливої важливості набуває 
формування інституційного середовища, яке орієнтує поведінку 
економічних суб'єктів в умовах невизначеності. Інституціоналізація 
ризиків дозволяє створити ефективну систему управління ними. 

Ігнорування проблеми інституційних ризиків в процесі 
реформування аграрної сфери приводить до порушення її 
органічності, системності і комплексності. Із-за зростання 
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невизначеності в економіці, нестабільності і суперечливості 
законодавства і державної політики, відсутності механізмів, які 
регулюють взаємовідносини між аграрною і іншими сферами 
економіки гальмується перехід до ринкових методів господарювання і 
формування інноваційної системи господарювання. 

Інституційні ризики особливо активно впливають на суб'єкти 
аграрної сфери у зв'язку із слабкою інформованістю сільського 
населення щодо державної політики, несумісністю нових форм і 
методів господарювання з соціально-культурними особливостями 
сільських громад і нерозвиненістю ринкових інститутів. Сезонність 
виробництва, уповільнений оборот капіталу, розосередженість на 
великій території і неможливість через це самостійно протистояти 
галузям-монополістам та ряд інших причин ставлять підприємства 
аграрної сфери в нерівноправне положення з іншими галузями. 

Серед інституційних чинників і умов, що породжують 
інституційні ризики в аграрній сфері, особливо слід зазначити: 
відсутність спеціалізації прав власності на сільськогосподарські землі, 
що сприяє концентрацію права розпорядження землею у обмеженого 
коло осіб та нерідко стає основою для процвітання корупції і 
опортуністичної поведінки в даній сфері. Негативне відношення 
населення до приватної земельної власності гальмує процес 
становлення ринкового обігу землі як найважливішого елементу 
ринкової економіки. Монополізм заготівельних, переробних і 
торговельних підприємств, значна кількість посередників, збільшення 
розриву між цінами на продукцію сільського господарства і 
матеріально-технічні ресурси не стимулюють формування ефективних 
ринкових інститутів.  Гальмуючу дію на цей процес мають також 
відсутність вільного доступу середніх і дрібних сільгоспвиробників до 
кредитних ресурсів, лізингу, ринків збуту; недосконалість контрактних 
відносин [1, c. 21]. 

Розробка і реалізація державної аграрної політики пов’язується 
також з необхідністю врахування впливу ментальної складової на 
інституціональні перетворення в аграрній сфері. Особливості 
менталітету здатні підсилювати або ж навпаки, послаблювати офіційні 
норми і правила. Неформальні інститути і їх зміни, що є об’єктом 
впливу державної аграрної політики, відбуваються дуже повільно, що 
пов’язано з труднощами перебудови людської свідомості та психології. 

Вплив на інституціональні зміни в аграрній сфері ментальної 
складової має розглядатися через призму їх сприйняття українськими 
селянами. Існуючі дослідження свідчать про неоднозначне ставлення 
сільських трудівників до інституціональних перетворень в аграрній 
сфері. Оцінка домінантних рис української економічної ментальності 
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констатує, що серед найменш сприятливих для ефективного 
соціально-економічного розвитку серед них, зокрема є індивідуалізм, 
що є джерелом фамілістичності суспільства і, відповідно, низького 
рівня соціальної довіри, а тому потребує зміни суспільних пріоритетів 
і формування соціально-інтегруючих чинників. Це свідчить і про брак 
духовного капіталу в українському суспільстві, що потребує створення 
відповідних розумів для його формування та відновлення [2, с. 14].  

Важливою складовою аграрних реформ є інституційна 
трансформація, яка здійснює визначальний вплив на результати 
ринкових реформ і темпи економічного зростання та соціального 
розвитку. Поряд з цим вітчизняна аграрна політика, внаслідок своєї 
непослідовності та несистемності призводить до появи інституційних 
ризиків, зокрема у вигляді постійних змін і уточнень законодавчих актів; 
відсутності інформаційної підтримки реформаторських дій, широкої і 
кваліфікованої роз'яснювальної роботи серед населення; чіткої 
програми дій, цілеспрямованих, послідовних і забезпечених ресурсами 
рішень і заходів з їх реалізації, а також довгострокової і комплексної 
нормативно-правової бази, яка повинна визначати державну аграрну 
політику. Посилює проблему також експансія імпорту на внутрішній 
продовольчий ринок; відсутність системи цільових державних заходів 
щодо формування сучасних інститутів земельного ринку, землеустрою, 
чітко визначених прав і зобов’язань стосовно використання природних 
ресурсів в аграрній сфері.  

Значний спектр ризиків в аграрній сфері виникає також внаслідок 
інституціональної недієздатності, зокрема відсутності налагодженої та 
ефективно функціонуючої мережі інформаційно-консалтингових 
служб, неурядових організацій, довіри та співробітництва між 
зацікавленими сторонами. При цьому інституційний вакуум часто 
заповнюється сурогатними формами управління, всі залучені сторони 
починають діяти в своїх особистих інтересах, що стримує процес 
розвитку, не дозволяє ефективно вирішувати існуючі проблеми.  

Висновки. Оцінка сучасної ситуації щодо наявності та характеру 
інституційних ризиків в аграрній сфері України і зарубіжний досвід їх 
ідентифікації дозволяє запропонувати ряд рекомендацій по зниженню 
таких ризиків. По-перше, це необхідність формування систем 
управління ризиками на загальнодержавному і регіональному рівнях, 
адаптованих до аграрної сфери, які включатимуть методи і інструменти 
виявлення і аналізу інституційних ризиків в аграрній сфері, прийоми і 
способи їх зниження (зокрема шляхом впровадження системи 
стратегічного, індикативного управління і планування, маркетингу, 
моніторингу соціально-економічного і нормативно-правового 
середовища). 
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По-друге, діяльність самих суб'єктів аграрної сфери економіки 
(агрохолдингів; сільгосппідприємств; підприємств і організацій, які 
обслуговують сільське господарство; фермерських і особистих 
селянських господарств; органів місцевого самоврядування і т.д.) має 
бути організована таким чином, щоб забезпечувалися визначеність і 
передбачуваність зовнішнього і внутрішнього інституційного 
середовища, проводилося страхування інституційних ризиків. Йдеться, 
зокрема, про формування асоціацій і союзів, систем взаємного 
кредитування і страхування, вдосконалення структури власності і 
механізму управління на підприємствах, диверсифікації господарської 
діяльності. По-третє, це розвиток інфраструктури ринку, в першу чергу 
організованих товарних ринків, зокрема оптових; контрактації, 
сільськогосподарській інтеграції та кооперації. Четверте – це розробка і 
реалізація органами державної влади та місцевого самоврядування на 
відповідних рівнях комплексу заходів щодо формування ефективних 
інститутів ринку, державного регулювання і контролю, розвитку та 
реалізації науково обґрунтованої аграрної політики.  

З метою прискорення процесів адаптації аграрної сфери до 
інституційних перетворень нагальною є необхідність розробки та 
реалізації агропродовольчої доктрини України, Стратегії розвитку 
агропромислового комплексу, Законів про пріоритети аграрної 
політики і продовольчу безпеку країни, цільових програм, механізмів 
державних закупівельних і товарних інтервенцій на ринках окремих 
видів продовольства.  На державному рівні можуть також бути 
реалізовані наступні заходи щодо зниження негативного впливу на 
діяльність сільгоспвиробників інституційних ризиків: чітке 
законодавче визначення механізмів регулювання відносин між 
власниками земельних ділянок і організацій, що використовують ці 
землі для виробництва сільськогосподарської продукції; підвищення 
ефективності державного фінансового контролю за реалізацією 
цільових програм розвитку аграрної сфери; проведення 
антимонопольного регулювання продовольчого ринку; активізація 
державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності; 
компенсація частини витрат на придбання дефіцитних засобів 
виробництва. 
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Розглядаються питання інноваційно-екологічного забезпечення сталого розвитку 
сільського господарства. Висвітлена необхідність запровадження активізації інноваційної 
діяльності в галузі, переводу її на безвідходну, екологічну основу виробництва 

The questions of innovative ecological providing of steady development of agriculture are 
examined. The necessity of introduction of activation of innovative activity for industry, passing of 
it to zero-emission, ecological basis of production is lighted up 
 

Постановка проблеми. Інноваційна діяльність є одним з 
головних засобів забезпечення конкурентоспроможності сільського 
господарства і окремих його підприємств. Про це переконливо 
доводить досвід економічно розвинених країн. Поряд із соціально-
економічними відбувається загострення екологічних проблем, що 
диктує необхідність екологічної спрямованості інноваційного розвитку 
економіки. Виходячи з цього, передумовою одночасного вирішення 
екологічних і економічних проблем сучасної вітчизняної аграрної 
економіки є розроблення та впровадження інновацій з високим 
ступенем екологічності та економічної ефективності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
інновацій в сільському господарстві завжди привертали увагу багатьох 
економістів, що знайшло відображення в наукових працях О. Веклича, 
П. Гайдуцького, Т. Галушкіної, В. Геєця, О. Дація, С. Ілляшенка, 
М. Зубця, Н. Краснокутської, М. Кісіля, М.Коденської, 
О. Крисального, М. Маліка, В. Меселя-Веселяка, П. Музики, 
А. Пересади, Г. Підлісецького, П. Саблука, М. Садикова та інших. 

Разом з тим проблема інновацій як основи розвитку 
сільськогосподарського виробництва потребує подальшого 
дослідження, оскільки на сучасному етапі особливої гостроти набуває 
проблема екологічної безпеки. 

Цілі статті. Метою даної статті є наукове обґрунтування 
теоретичних підходів і практичних засад щодо інноваційно-
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екологічного забезпечення сталого розвитку сільського господарства. 
Для досягнення мети визначено основні завдання, які полягають в 
обґрунтування сутності основних термінів, оцінки існуючої ситуації і 
визначення та характеристики основних напрямів поставленої 
проблеми. 

Виклад основного матеріалу.  Для об’єктивного підходу до 
розгляду питання інновацій доцільно дати обґрунтування її сутності. 
Відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» [6], 
інновації – це новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 
конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а також 
організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 
комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують 
структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери. 

Першим із дослідників цього питання був Й. Шумпетер. 
Застосовуючи комплексний підхід, він виділив п’ять типів інновацій 
[11]: виведення нового продукту (нового виду виробу); введення 
нового методу виробництва, відкриття нового ринку збуту товарів; 
завоювання нового джерела постачання сировини і напівфабрикатів; 
створення нових організацій. 

За об’єктом розрізняють такі їх види [3]: нова продукція, 
технологічні, організаційні, комплексні чи більш широко [11]: 
технологічні, технічні, продуктові, економічні, соціальні, організаційні, 
правові. За критерієм новизни розрізняють радикальні та 
модифіковані інновації. За предметним змістом виділяють чотири 
види інновацій: продуктові, технологічні, соціальні, комплексні.  

Серед екологічних інновацій найбільш важливими є 
технологічні. За рівнем впливу на навколишнє природне та соціальне 
середовище інновації поділяють на радикальні (наприклад, перехід на 
безвідходні, ресурсозберігаючі й ресурсоощадливі виробництва) та 
модернізуючі (наприклад, «зелена» модернізація) [4]. 

Слідуючи класичному визначенню інновації як нової функції 
виробництва (за Й. Шумпетером [11]), вона «досягається не шляхом 
дрібних поліпшень старого устаткування чи наявної організаційної 
схеми, а через введення нових засобів виробництва чи систем його 
організації» [11, c. 35]. Вкладення інвестицій у розробку новинки ще не 
означає її перетворення в інновацію. Головне – запровадити 
нововведення, перетворити новинку у форму інновації, тобто 
завершити інноваційну діяльність і отримати позитивний результат. 

Інноваційний розвиток аграрного виробництва і науки, згідно з 
напрацюваннями М.В. Зубця та С.А. Володіна, доцільно визначати за 
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парадигмою “три І ”  інтеграція, інновації, інвестиції. В даному 
випадку інтеграційний аспект забезпечує функціонування єдиного 
циклу “держава  наука  бізнес  виробництво  споживання” як 
ефективного засобу взаємовигідної співпраці держави й ринку на 
користь прискорення апробації і впровадження пріоритетних 
наукомістких інновацій в практику аграрного господарювання. В 
подальшому парадигма інноваційної моделі економічного розвитку 
“три І” має трансформуватися в детермінанту “три К”  
корпоратизація, капіталізація, комерціалізація [8, с. 7]. 

У вищенаведеній парадигмі інноваційної моделі еколого-
економічного розвитку оптимальним варіантом організації 
інноваційної діяльності є застосування кластерного підходу. Переваги 
кластерної моделі розвитку полягають у: розширенні та зміцненні 
взаємозв'язків у своєму сегменті ринку; розширенні інформаційної 
бази; поліпшенні умов для появи та реалізації нових ідей; активізації 
інноваційних та інвестиційних процесів. Кластер обумовлює 
підвищення продуктивності за рахунок інновацій у технологічній та 
організаційній сферах і стимулює народження нових бізнесів. 

На сучасному етапі необхідно послідовно й цілеспрямовано 
переводити сільське господарство на модель сталого розвитку. 
Вперше термін  «сталий розвиток» прозвучав  на Всесвітньому Самміті 
в Ріо-де-Жанейро (1992 р.), де було прийнято Декларацію, яка 
затвердила нову стратегію, що ґрунтується на парадигмі сталого 
розвитку й передбачає поєднання економічного зростання, 
соціального розвитку та захисту довкілля як взаємозалежних і 
взаємодоповнюючих елементів довгострокового розвитку. У 
Декларації зазначено, що під «стійким розвитком» слід розуміти таку 
модель діяльності суспільства, яка орієнтована не тільки на 
задоволення основних життєвих потреб нинішнього та майбутнього 
поколінь, але і на встановлення рівноваги між природою і 
суспільством. Основою сталого розвитку є паритетність відносин у 
тріаді «людина – господарство – природа».  

В нових умовах господарювання необхідно рішуче проводити 
системну організаційну, структурну і техніко-технологічну перебудову 
сільського господарства на основі еколого-економічних принципів і 
критеріїв оцінки ефективності здійснюваних заходів. Основне 
завдання полягає в тому, щоб, реформуючи сільське господарство, 
найкращим чином адаптувати його як до ринкового, так і до 
навколишнього природного середовища. Галузь повинна грунтуватися 
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на прогресивній природній енергозберігаючій техніко-технологічній і 
біоресурсній базі та сучасних ефективних формах господарювання, які 
забезпечать раціональне та екологобезпечне використання земельних 
ресурсів. 

Аналіз функціонування аграрної економіки засвідчує надто 
низькі темпи інноваційних зрушень. Основними причинами 
повільного впровадження інновацій є відсутність належної підтримки 
інноваційної діяльності, ефективність якої підтверджена досвідом 
багатьох інших країн; недостатньо досвідчених фахівців у галузі 
комерціалізації технологій та інноваційного менеджменту. 

Перехід до екологічного технологічного розвитку має 
базуватися на основі комплексного використання природних ресурсів, 
зниження ресурсомісткості виробництва, створення  замкнутих 
матеріально-енергетичних циклів, орієнтації на відновні та екологічно 
чисті джерела енергії.  

При обґрунтуванні екологізації виробництва та споживання  
розкривають суть екологічних стратегій, що відповідають концепції 
сталого розвитку, серед яких наступні:  стратегія достатності, що 
полягає в добровільному обмеженні споживання та відповідній зміні 
стиля життя; стратегія чистого виробництва, що забезпечує мінімізацію 
негативного впливу на довкілля окремого підприємства шляхом 
радикальної зміни технології, номенклатури продукції, вихідної 
сировини тощо; стратегія еко-ефективності, що полягає в істотному 
підвищенні коефіцієнта використання сировинних ресурсів і 
коефіцієнта корисної дії всіх технологічних процесів; стратегія 
циркулярності, що реалізується мінімізацією відходів і скороченням 
навантаження на природу;  стратегія кооперування, що полягає в 
узгодженому скороченні негативного впливу на стан довкілля з боку 
цілої низки підприємств, які кооперуються одне з одним у спільному 
вирішенні екологічних проблем, в ресурсозбереженні та мінімізації 
відходів. 

Серед напрямів екологізації [11]  традиційно згадуються три 
ключові стратегії впливу на економічних суб’єктів з метою реалізації 
цілей екологізації економіки: 1) вплив на пропозицію; 2) вплив на 
попит; 3) вплив на взаємозв’язок між виробниками і споживачами. 

Стосовно сільського виробництва, то під екологізацією 
землекористування слід розуміти таке використання землі, при якому 
забезпечується її природний, ресурсоощадний, відновлювальний 
характер. 

До важливих напрямків екологічної оптимізації 



 62 

землегосподарювання слід віднести програми альтернативного 
використання земель, в основу яких  покладене так зване компромісне 
землеробство, котре передбачає впровадження таких способів 
обробітку землі, які забезпечують не тільки максимізацію виходу 
продукції, але й запобігають втратам родючості ґрунту. Сучасне 
альтернативне землеробство передбачає перехід від індустріальних до 
екологічно стійких технологій обробітку ґрунтів з мінімальним 
використанням невідновлювальних енергетичних ресурсів. Серед 
множини його напрямів важливими є: екологічне, природне, 
біологічне, органічне, динамічно адаптивне та екологічно 
збалансоване землеробство [4].  

Одним із варіантів компромісного землеробства є система 
адаптивного рослинництва [4]. Адаптивне рослинництво – сукупність 
індустріальних сільськогосподарських технологій з високою 
продуктивністю, що відповідають природним умовам і не порушують 
природної рівноваги (обмежується застосування мінеральних добрив, 
використовуються адаптивні сорти рослин). 

Еколого-економічне господарювання передбачає створення 
умов збереження та відтворення природних якостей землі. Воно може 
бути сформоване на основі концептуальних положень поступового 
переходу від економіко-орієнтованого до еколого-орієнтованого типу 
господарювання. 

У відповідності до Рекомендацій Комітету Міністрів державам-
членам Ради Європи про Основоположні принципи розвитку 
Європейського континенту від 30 січня 2002 року, концептуальні 
основи екологізації землекористування повинні бути включені в 
структуру політики просторового розвитку. Таким чином, необхідно 
встановити такий режим організації території, який би сприяв 
вирішенню проблем охорони, експлуатації та розвитку ландшафтів 
шляхом здійснення відповідних заходів.  

Одним з таких заходів стала підтримка органічного 
землеробства, тобто виробництва без застосування інтенсивних 
технологій, пов’язаних із застосуванням хімічних засобів, інтенсивної 
техніки і т.п. Програма підтримки цього напрямку передбачає 
здійснення таких інституціонально забезпечених кроків, як 
встановлення стандартів екологічно чистої продукції, навчання 
фермерів і консультантів для фермерів, фінансова допомога при 
переході до органічних технологій. 

При обґрунтуванні заходів переходу на еколого-економічне 
господарювання важливо проводити їх оцінку ефективності з 
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макроекономічної і мікроекономічної точок зору.  
При цьому еколого-економічну ефективність заходів  

екологізації інноваційної діяльності з погляду держави доцільно 
визначати на основі еколого-економічної оцінки результатів 
ліквідування наслідків деструктивного впливу мотивованих 
підприємств на довкілля. Еколого-економічну ефективність заходів 
екологізації інноваційної діяльності з погляду підприємства-інноватора 
доцільно визначати на основі оцінки суми екологічних платежів, якої 
уникає підприємство у разі екологізації інноваційної діяльності. 

Висновки. Інноваційно-екологічна діяльність є одним з 
головних засобів забезпечення конкурентоспроможності сільського 
господарства і окремих його підприємств.  

Виділено п’ять типів інновацій: виведення нового продукту; 
введення нового методу виробництва, відкриття нового ринку збуту 
товарів; завоювання нового джерела постачання сировини і 
напівфабрикатів; створення нових організацій.  

Серед екологічних інновацій найбільш важливими є 
технологічні, які поділяються на радикальні та модернізуючи. 

 Оптимальним варіантом організації еколого-інноваційної 
діяльності є застосування кластерного підходу, який сприяє 
розширенню інформаційної бази; поліпшенню умов для появи та 
реалізації нових ідей; активізації інноваційних та інвестиційних 
процесів. 

Необхідно послідовно й цілеспрямовано переводити сільське 
господарство на модель сталого розвитку, яка передбачає поєднання 
економічного зростання, соціального розвитку та захисту довкілля як 
взаємозалежних і взаємодоповнюючих елементів довгострокового 
розвитку.  

Перехід до екологічного технологічного розвитку має 
базуватися на основі комплексного використання природних ресурсів, 
зниження ресурсомісткості виробництва, створення  замкнутих 
матеріально-енергетичних циклів, орієнтації на відновні та екологічно 
чисті джерела енергії.  
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Розглянуто проблеми формування інноваційних основ глобальної конкурентної 
політики в аграрній сфері. Сформульовано критерій оптимальності при застосуванні 
інновацій та механізмів управління глобальною конкурентоспроможністю аграрних 
підприємств 

The issues of development of innovative bases for the global competitive policy in 
agriculture were considered in the article. The optimization criterion for innovations and managing 
global competitiveness mechanisms for agrarian enterprises were highlighted 
 

Постановка проблеми. Недосконалість підприємницьких 
стратегій вітчизняних сільськогосподарських виробників, низький 
рівень цін на їх продукцію та недостатні обсяги прибутків, змушують 
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розробляти нові механізми стратегічного підприємництва з метою 
формування глобальної системи цінностей. Стратегії функціональних 
структур агропромислового комплексу, спрямовані на зміцнення 
конкурентних переваг, дозволяють здійснювати позиціювання в 
жорстких умовах глобального економічного середовища.  

Результати господарської діяльності суб’єктів підприємництва в 
аграрній сфері свідчать про низький рівень використання 
інноваційних технологій та слабкі глобальні конкурентні позиції. Це 
вказує на необхідність формування нової парадигми інноваційного 
розвитку агропромислового комплексу.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розглядаючи 
систему технічного забезпечення агропромислового виробництва та 
механізми комерціалізації інновацій, В.В. Адамчук наголошує на 
важливість передачі інновацій споживачеві, зниження цін або 
відстрочення виплат для перших споживачів, виробничої перевірки 
інновацій у фінансово спроможних господарствах, а також навчання 
спеціалістів [1]. На важливість активного розвитку науки для переходу 
на інноваційну модель розвитку акцентують увагу С.А. Володін, 
М.Ю. Коденська та Н.П. Перепелиця [2, 4].  Питання інноваційних 
засад підприємництва та зміцнення конкурентних переваг окремих 
галузей вітчизняного сільського господарства також знайшли 
відображення в працях В.І. Власова, В.П. Горьового, В.І. Губенка, 
Л.А. Євчук,  П.Т. Саблука,  Б.К. Супіханова та О.В. Овсяннікова та ін. 
Однак при цьому недостатньо висвітлено проблеми становлення 
механізмів управління глобальною конкурентоспроможністю 
національного аграрного сектора, що є метою дослідження. 

Цілі статті. Відсутність єдиних підходів до побудови 
інноваційних механізмів та забезпечення конкурентних позицій 
суб’єктів аграрного ринку вимагає подальших досліджень у цій сфері. 
Ціллю статті є розгляд інноваційних аспектів формування глобальної 
конкурентної політики в аграрній сфері. 

Виклад основного матеріалу. Регуляторні механізми повинні 
забезпечити конкурентоспроможність вітчизняних підприємницьких 
структур як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Відносність 
індикаторів, які характеризують рівень конкурентоспроможності, 
полягає в тому, що економічні показники даного аграрного 
підприємства необхідно порівнювати з аналогічними показниками 
підприємств країни, інших держав, або всього світу. Ріст рівня 
ресурсовіддачі за рахунок впровадження інноваційних технологій 
може бути індикатором підвищення рівня конкурентоспроможності.  
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У результаті інновацій створюються як нові види продукції та 
послуг, так і принципово нові адміністративні системи. Процес 
формування та втілення в життя інновацій можна представити у 
послідовності, відображеній на рис. 1. При цьому виділяються такі 
фази: концептуальна, конструктивна та реалізації інноваційних ідей.  

Концептуальна  фаза 

Конструктивна  фаза 

Фаза реалізації 
інноваційних  ідей 

Цілі інноваційних рішень 

Стратегічна політика інноваційного 
розвитку АПК 

 
Рис. 1. Процес формування інновацій в аграрній сфері [5] 

 
В основі методологічних засад визначення конкурентних 

позицій підприємств на основі інноваційних засад можна використати 
класичні принципи абсолютних та відносних переваг. Якщо в даному 
аграрному підприємстві (або в інтеграційному об’єднанні) в результаті 
застосування інновацій спостерігаються вищі темпи зростання рівня 
ресурсовіддачі (То), ніж в інших господарствах (Ті), то можна твердити 
про те, що перше зміцнює конкурентні позиції у порівнянні з іншими 
підприємствами галузі: 

То > Ті. (1) 
Більш високі темпи зростання ресурсовіддачі в аграрних 
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підприємствах даної країни (Тс) у порівнянні зі загальносвітовими 
показниками (Тw) або іншими країнами (Тr), що є наслідком 
інноваційного шляху розвитку, свідчать про зміцнення глобальних 
конкурентних позицій вітчизняних підприємств агропромислового 
комплексу: 

Тс > Тw,  (2) 
або Тс > Тr. (3) 
Як наслідок застосування інноваційних технологій, високі темпи 

зростання ресурсовіддачі в аграрному секторі (Таu), порівнюючи з 
іншими галузями економіки даної країни Тnu, на противагу іншим 
країнам (відповідно Таy та Тny)  або всьому світу (відповідно Тaw та Тnw), 
свідчать про зміцнення глобальної конкурентоспроможності: 

Таu/Тnu>Таy/Тny, (4) 
або Таu / Тnu > Тaw / Тnw. (5) 
 З формул (4-5) можна отримати значення коефіцієнтів 

конкурентних переваг аграрного сектора даної країни на 
регіональному (kr) та глобальному (kg) рівнях: 

Таu / Тnu = krТаy / Тny, (6) 
або Таu / Тnu = kgТaw / Тnw. (7) 

kr = Таu Тny / Тnu Таy, (8) 
або kg = Таu Тnw / Тnu Тaw. (9) 
Отже, вищий рівень коефіцієнтів, отриманих за формулами 8-9, 

може свідчити про інноваційних шлях розвитку та зміцнення 
конкурентних переваг.  

Ефективні механізми управління конкурентоспроможністю 
аграрних підприємств спроможні забезпечити оптимальне 
використання наявних факторів виробництва. Нехай символом R 
позначено обсяг економічних ресурсів, p - виробництво продукції 
рослинництва, а v – продукції тваринництва. Тоді максимальні обсяги 
продукції, які можуть бути вироблені в аграрних підприємствах при 
застосуванні інновацій на основі даних ресурсів, можна представити у 
формі таких виробничих функцій: 

p = f(R p), (10) 
v = f(R v). (11) 
 Рівень задоволення потреб вітчизняних та зарубіжних 

споживачів (відповідно ud та ug) визначається кількістю та якістю 
продукції на внутрішньому ринку (враховуючи імпортоване 
продовольство) і відображається функціями корисності:  

ud = f(pd, vd), (12) 
ug = f(pg, vg). (13)  
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Тоді функції добробуту вітчизняних та зарубіжних аграрних 
виробників (відповідно Wd та Wg) визначатимуть функцію добробуту 
суб’єктів глобального ринку сільськогосподарської продукції та 
продовольства, яка може бути виражена у такій формі: 

W = f(ud, ug). (14) 
На нашу думку, впродовж періоду t  критерієм оптимальності 

при застосуванні інновацій та механізмів управління глобальною 
конкурентоспроможністю аграрних підприємств є такі економічні 
зміни, в результаті яких буде забезпечено додаткові переваги для 
вітчизняних споживачів (Δutd) та товаровиробників (ΔWtd), 
порівнюючи із зарубіжними суб’єктами аграрних ринків (відповідно 
Δutg та ΔWtg), що може бути відображено наступними умовами: 

Δutd ≥ Δutg, (15) 
ΔWtd ≥ ΔWtg. (16) 
Умови зовнішньої торгівлі значною мірою визначаються тим, 

які обсяги імпортованих товарів країна можна отримати на світовому 
ринку за експортовану продукцію еквівалентної вартості. Аналізуючи 
динаміку коефіцієнта покриття експортом імпорту, розрахованого як 
співвідношення сум експорту та імпорту за відповідними товарними 
групами, можна відзначити тенденцію зниження рівня даного 
показника по продукції тваринництва, що вимагає посилення 
інноваційної діяльності (табл. 1). Послаблення позицій аграрних 
формувань у даній галузі може суттєво вплинути на глобальну 
конкурентоспроможність загалом. 
 

Таблиця 1 
Коефіцієнт покриття експортом імпорту в Україні [3] 

 

Товарні групи 

Роки 
Живі тварини; 

продукти 
тваринного 
походження 

Продукти 
рослин-

ного поход-
ження 

Жири та олії 
тваринного або 

рослинного 
походження 

Готові 
харчові 

продукти 

2001 2,49 2,61 2,61 0,76 
2002 2,67 5,09 3,09 0,85 
2003 2,77 0,96 5,11 0,82 
2004 2,06 2,59 3,66 1,14 
2005 1,47 3,23 2,88 0,89 
2006 0,61 2,90 5,08 0,84 
2007 0,97 2,01 4,43 1,00 
2008 0,46 3,81 3,17 0,94 
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Незважена зовнішньоторговельна політика була причиною 
зниження рівня індексу покриття експортом імпорту при постачанні 
на світовий ринок живих тварин, м’яса, молокопродуктів та інших 
продуктів тваринного походження. Важливим напрямом 
адміністративного регулювання аграрної сфери є розробка системи 
стимулювання виходу аграрних формувань на світові ринки збуту, а 
також удосконалення механізмів залучення інноваційних технологій.  

При цьому важливо усвідомлювати тенденції розвитку галузевих 
ринків. Аналітики, використовуючи сучасні моделі прогнозування, 
передбачають більш високі темпи росту цін на продукцію з вищою 
доданою вартістю. Недооцінка кон’юнктурних змін на окремих 
ринкових сегментах може призвести до негативних наслідків. 
Регулятивну політику держави необхідно спрямувати на зміцнення 
економічних позицій аграрних підприємств на стратегічних 
глобальних ринкових нішах, що вимагає ретельних маркетингових 
досліджень. 

В економічній теорії знайшли відображення різні точки зору 
щодо стратегії виходу підприємств на зовнішній ринок. Глобальне 
конкурентне економічне середовище вимагає певних навичок та 
витрат для забезпечення входу до окремих світових ринкових 
сегментів. Ціна подолання вхідних бар’єрів асоціюється з різницею 
між можливою винагородою від входу та витратами на подолання 
вхідних перешкод. Низький рівень застосування інновацій та слабка 
ринкова сила розрізнених аграрних підприємств перешкоджає 
зміцненню їх конкурентоспроможності. У цьому зв’язку пропонуємо 
розробку програм по їх залученню до рефлекторно-респонсивних 
кластерів глобальної проникної спроможності. 

Інтеграційні об’єднання суб’єктів аграрного підприємства 
спроможні успішно конкурувати з зарубіжними підприємцями, 
володіючи маркетинговою силою. Розглядаючи послідовність 
проникнення на глобальні ринки, слід виділити, перш за все, етап 
вступу до ринку, що включає доставку товару або послуги до цільових 
споживачів, долаючи при цьому вхідні бар’єри. Це дає можливість 
доступу до покупців даного виду продукції, однак не гарантує сталого 
попиту і закріплення на окремих цільових сегментах. Особливу увагу 
необхідно зосереджувати на усвідомленні поведінки споживачів 
окремо взятої країни.  

Висновки. Ефективне використання суспільних ресурсів 
спроможна забезпечити досконала система управління глобальною 
конкурентоспроможністю із залученням інноваційних технологій. 
Передумовами здобуття підприємствами стійких конкурентних переваг 
є обмеження для конкуренції Ex Post та Ex Ante. Глобальної 
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ефективності вітчизняної аграрної політики може бути досягнуто за 
умов підвищення рівня конкурентоспроможності аграрних 
підприємств та більш повного відображення потреб вітчизняних та 
зарубіжних споживачів, за даних параметрів трансфертних обмежень. 
При цьому критерієм оптимальності може бути забезпечення 
додаткових переваг для вітчизняних виробників та споживачів, 
порівнюючи із зарубіжними суб’єктами аграрного підприємництва. 
Поглиблення інтеграційних зв’язків в агропромисловому комплексі є 
важливим чинником зміцнення конкурентоспроможності аграрних 
підприємств. Глобальну конкурентоспроможність можуть здобувати 
підприємства у складі динамічних рефлекторно-респонсивних 
агропромислових кластерів потужної проникної спроможності на 
основі нарощування науково-технологічного потенціалу, високої 
продуктивності наявних ресурсів, оптимального рівня витрат та цін, 
розширення частки продажу на світових маркетингових нішах. 
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В статті проведено дослідження стану розвитку тваринництва у Львівській 

області, в результаті чого встановлено основні причини, що гальмують функціонування 
галузі. Запропоновано комплекс заходів щодо підвищення результативності ведення 
тваринництва в господарських формуваннях Львівщини 
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The article deals with the investigation of live – stock development in Lvov region, 
therefore it was determined the main reasons that are slowing down the functioning of the field. 
Complex measures due to the rise of the efficiency of live – stock leading in economical formation of 
Lvov region 
 

Постановка проблеми. Реформування різних сфер аграрних 
відносин в Україні обумовило корінні зміни у веденні 
сільськогосподарського виробництва взагалі і тваринництва зокрема.  

Саме тому у сьогоднішніх умовах важливо проводити 
всесторонні дослідження стану розвитку аграрних галузей, особливе 
місце серед яких займає тваринництво.  

Суть постановки проблеми полягає в тому, щоб на основі 
матеріалів як статистичних, так і господарських органів керівництва 
АПК, встановити основні тенденції розвитку тваринницьких галузей у 
Львівській області. При цьому основну увагу слід концентрувати на 
тих причинах, що гальмували і гальмують результативне виробництво 
продукції тваринництва та на розробці тих напрямків, що 
забезпечують підвищення ефективності ведення галузі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження 
розвитку тваринницьких галузей проводилося різними авторами, що 
обумовлено важливістю продукції тваринництва для розвитку 
суспільства. Це, зокрема, для харчування людини, сировини для  
промисловості, а також для відтворення продукції рослинництва 
(основне джерело надходження органічних добрив) та ін. 

Серед дослідників розвитку тваринництва слід відмітити таких 
авторів, як: П.С. Березівський [1], В.Г. Галанець [2], Р. Мудрак [3], 
П.Т. Саблук, і І.В. Бойко [4], М.Я. Мойса і Н. Р. Будейна [5], 
С.М. Онисько [6] та інші. У цих публікаціях особливу увагу звернуто 
на розвиток окремих галузей тваринництва. 

Проте, не в повній мірі висвітлено функціонування 
тваринницьких галузей у комплексі з врахуванням стану їх розвитку в 
окремих господарських формуваннях, які є основними виробниками 
тваринницької продукції в окремих регіонах держави. 

Цілі статті. Основна мета даної статті є аналіз сучасного стану 
розвитку тваринництва в основних організаційно – господарських 
структурах аграрного виробництва у Львівській області. До них 
належать: сільськогосподарські підприємства та господарства 
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населення. На основі проведених досліджень встановлено основні 
причини низької результативності ведення тваринницьких галузей та 
запропоновано конкретні напрямки щодо їх усунення і на цій основі 
підвищення ефективності виробництва тваринницької продукції. 

Виклад основного матеріалу. Тваринництва Львівщини – 
одна із провідних і пріоритетних галузей аграрного виробництва.  

Це обумовлено тим, що тут є сприятливі природно - економічні 
умови для ведення тваринницьких галузей, з одного боку, та значна 
потреба населення у продуктах харчування тваринницького 
походження (Львівська область одна із густозаселених областей не 
тільки в умовах Західного регіону, але і в Україні), з іншого.  

Саме ці дві архіважливі обставини вимагають проведення 
ґрунтовних досліджень розвитку тваринництва. 

Для реалізації поставлених цілей нами використано матеріали 
статистичних органів за 1990-2008 рр., дані господарських органів 
управління АПК, показники діяльності окремих господарських 
формувань тощо.  

Використання інформації щодо розвитку тваринництва за 
1990р. обумовлено, у першу чергу, тим, щоб порівняти, як розвивалося 
тваринництво у двох системах: соціалістичної (у дореформений 
період) і в умовах формування капіталістичних відносин (реформений 
і пост -реформений періоди).  

Такий підхід, на наше переконання, дозволяє більш глибше 
дослідити основні тенденції розвитку тваринництва і на цій основі 
обґрунтувати конкретні узагальнення щодо його розвитку на ближчу і 
дальшу перспективи. 

У Львівській області, як і в інших областях Західного регіону 
України, основними виробниками тваринницької продукції, як було 
сказано вище, є сільськогосподарські підприємства і господарства 
населення.  

Щодо виробництва окремих видів продукції тваринництва 
сільськогосподарськими підприємствами, то у 2008 р. у порівнянні з 
1990 р. спостерігається значне їх зменшення, а при співставленні з 
даними 2000 р., навпаки, збільшення, за винятком виробництва 
молока (з 66,0 тис. т у 2000 р. до 23,7 тис. т у 2008 р., або зменшилось 
на 64,1 %). 
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Таблиця 1  
Виробництво продукції тваринництва господарськими 

формуваннями Львівщини* 
 

2008 р. у % до Показники 1990 р. 2000 р. 2008 р. 1990р. 2000 р. 
Вироблено основних 
видів продукції 
тваринництва, тис. т: 
м’яса усіх видів у 
забійній вазі 

***3,111
**9,169  

3,6
0,11  

6,39
6,52  

6,35
0,31  

0,591
2,478  

молока 
8,495
1,588  

0,966
0,66  

6,707
7,23  

7,142
3,40  

3,73
9,35  

яєць 
1,371
5,357  

6,410
3,55  

1,419
1,129  

9,112
1,36  

1,102
5,233  

вовни 
11

112  
21
0  

10
2  

9,90
8,1  

3,43
  

Примітка: 
* тут і надалі використано матеріали Головного управління статистики у Львівській 
області [7, 8]; 
** чисельник – показники сільськогосподарських підприємств; 
*** знаменник – показники господарств населення. 
 

У господарствах населення не спостерігається таких різких 
коливань.  

Так, зокрема, при співставленні даних за 2008 р. з 1990 р. 
зменшилось виробництво м’яса усіх видів і вовни, а при порівнянні з 
2000 р. – тільки вони.  
 

Таблиця 2 
Виробництво продукції тваринництва в розрахунку на 100 га. 
сільськогосподарських угідь господарськими формуваннями 

Львівської області 
 

2008 р. у % до Показники 1990 р. 2000 р. 2008 р. 1990р. 2000 р. 
1 2 3 4 5 6 

Вироблено 
продукції 
тваринництва в 
розрахунку на 100 га 
с/г угідь, ц: 
м’яса усіх видів у 
забійній вазі 

**4,77
*1,149  

4,125
9,9  

8,81
4,169  

7,105
6,113  

3,84
1,1711  
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 5 6 

молока 
8,344
2,516  

2,150
0,98  

7,89
4,101  

0,26
4,196  

7,59
5,103  

вовни 
6,7
8,9  

3,4
1,0  

2,1
3,0  

8,15
2,9  

6,22
900  

Вироблено 
продукції 
тваринництва  в 
порівняльних цінах 
2005 р., млн.. грн.. 

0,1693
9,1552  

6,1910
2,141  

7,1604
9,502  

7,94
4,32  

0,84
2,356  

у тому числі на 100 
га с/г угідь, тис. грн. 3,1177

0,1363  
2,388

0,21  
1,198
2,215  

8,16
8,15  

0,51
7,1024  

Примітки: 
* чисельник – показники сільськогосподарських підприємств; 
** знаменник – показники господарств населення. 
 

Щодо вовни, то в сьогоднішніх умовах значні утруднення 
виникають не у процесах виробництва, а у процесах її збуту. 

Наведенні відносні показники виробництва окремих видів 
тваринницької продукції у господарських формуваннях Львівщини 
дозволяють констатувати про наявність дещо інших тенденцій. 

З цього приводу слід відмітити, що сільськогосподарські 
підприємства досягли піку свого спаду у 2000 р., а наступні роки 
характеризувалися поступовим підвищенням показників виходу 
продукції з розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь; у 
господарств населення спостерігається зниження цих показників на 
протязі досліджуваного періоду, за виключенням виробництва м’яса 
усіх видів, але тут найкращим був 2000 р., до якого відбувався 
динамічний ріст нього показника, а після якого спад. 

Підсумковим показником розвитку тваринництва у будь-яких 
господарських формуваннях є виробництво валової продукції, 
обчисленої у порівнянних цінах. У наших дослідженнях це ціни 
2005 р. У сільськогосподарських підприємствах і господарствах 
населення Львівщини ці показники характеризуються дещо 
аналогічними тенденціями, як і виробництво окремих видів продукції 
тваринництва. Проте, в розрахунку на 100 га сільськогосподарських 
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угідь у перших є значні прирости валової продукції тваринництва, а у 
других - їх зменшення. Це обумовлено тим, що в сучасних умовах 
розвиваються інтенсивні процеси відновлення крупного аграрного 
виробництва, що значно перевищують можливості збільшення 
виробництва продукції у господарствах населення. Це у принципі і 
закономірно, адже дрібні форми господарювання значно легше 
переносять різкі зміни у процесах реформувань, а крупні - нарощують 
темпи у періоди поступової стабілізації аграрних відносин. 

Висновки. На основі проведених досліджень основних 
тенденцій розвитку тваринництва у господарських формуваннях АПК 
Львівщини можна констатувати про те, що тут намітились тенденції 
відновлення розвитку тваринництва у крупних господарських 
формуваннях і дещо уповільнились темпи його розвитку у 
господарствах населення. Для підвищення результативності ведення 
тваринницьких галузей необхідно більш інтенсивніше їх розвивати у 
сільськогосподарських підприємствах. Господарства населення у 
постреформений період реформування АПК можуть виступати, як 
стабілізуючий фактор розвитку тваринництва. 
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У даній статті описані деякі результати, пов’язані з оцінкою товарів у 

сільському господарстві. На сьогоднішній день оцінка є обов’язковим компонентом, що 
пов’язує проблеми ведення та організації фермерського господарства і бухгалтерії. Історія 
оцінювання уходить своїм корінням у давні часи. Оцінюванням землі та її компонентів у 
той час цікавились в зв’язку з оподаткуванням, обміном та наслідуванням. Оцінка була 
та залишається однією з основних категорій і економіці та управлінні статком 

In this article were depicted some issues connected with valuation of goods in the 
agriculture. Present – day valuation is a kind of indispensable complement, connected both with 
problem of running and organization of farming and book-keeping. The history of this valuation 
dates back to the ancient times. Value of the land, and its components, were the matter of interest 
at that time, because of the taxes and in context of turnover and heir Dom. The value was and is 
one of the basic categories in economy and management of wealth 
 

Wprowadzenie 
Ustawiczna potrzeba wyceny dóbr istniała już od dalekiej 

starożytności. Początkowo pojawiła się ona właśnie w rolnictwie i odnosiła 
do ziemi stanowiącej szczególnie ważny czynnik produkcji. Odkryte przez 
francuskiego archeologa gliniane tablice z Telloh pozwoliły stwierdzić, że 
już 4,5 tys. lat p.n.e. w zamieszkiwanym przez ludy semickie państwie 
chaldejskim (terytorium dzisiejszego Iraku) interesowano się cenami ziemi i 
ceny te ewidencjonowano w sposób usystematyzowany. Tablice z Telloh 
dokumentowały bowiem zaawansowany system ewidencji nieruchomości 
(kataster), na którym opierało się prawo własności oraz podatki. System ten 
obejmował mapy ówczesnych posiadłości i jak podaje Fedorowski (1974), 
prócz wielu informacji opisowych, a nawet zaklęć mających chronić 
właściciela, zawierał też m.in. informacje o cenach działek rolnych na 
terenie ponad 10 tys. ha (rys. 1). 
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Rys. 1. Kataster Chaldejski Źródło: Fedorowski, 1974 

 
Podobne zbiory informacji tworzono również w starożytnym 

Egipcie (III w p.n.e.) i Rzymie (48–47 r. p.n.e.). Oba służyły przede 
wszystkim wymiarowi podatku gruntowego oraz uporządkowaniu i 
ochronie granic własności.  Gaździcki (1995) pisze, że w katastrze egipskim 
rozróżniano już kilka rodzajów użytków (role, ogrody, winnice i łąki) a 
nawet prowadzono ich klasyfikację. Z inicjatywy Juliusza Cezara 
doświadczenia Egipcjan wykorzystano w pracach nad katastrem rzymskim. 
Prace pomiarowe trwały tu aż ćwierć wieku pod nadzorem  sprowadzonych 
z zagranicy specjalistów. Rozróżniano tu 7 kategorii użytków: role, winnice, 
oliwki, wody, saliny, łąki i lasy. Ustalano klasy gruntów. Prowadzono na 
bieżąco aktualizowane księgi gruntowe odnotowując w nich właściciela, 
powierzchnię z podziałem na użytki i klasy gruntu oraz m.in. liczbę 
niewolników i inwentarz. W rozległym państwie rzymskim ta ewidencja 
opisowa miała szczególne znaczenie polityczne i ekonomiczne 
(Fedorowski, 1974), mapy zaś - militarne. W swym katastrze Rzymianie 
wprowadzili nawet odpowiednik dzisiejszego hektara przeliczeniowego 
stosowanego do naliczania podatku rolnego. Było to 1 Iugum, czyli 
jednostkowy obszar ziemi, który w danych warunkach mógł być uprawiany 
przez jednego rolnika (zależny od gleby, klimatu i rodzaju uprawy. Podatek 
gruntowy zależał od liczby owych jednostek podatkowych (Gaździcki, 
1995). Trzeba tu nadmienić, że w prawie rzymskim każdy ze spadkobierców 
majątku ziemskiego mógł swoją część spadku przejąć w naturze lub w 
postaci spłaty. Niejednokrotnie trzeba było zatem ustalać wartość owego 
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majątku. Jak podaje Bud-Gusaim (2005), w takich sytuacjach preferowano 
w państwie rzymskim wartość rynkową, czyli przewidywaną cenę jaką 
można było uzyskać ze sprzedaży majątku na rynku. Co ciekawe – w 
podobnych sytuacjach ludy germańskie stosowały inne rozwiązanie. W 
starożytnej Germanii dominowała własność gminna a następnie rodowo-
rodzinna, która była niepodzielna. W związku z powyższym główny 
spadkobierca musiał wyposażyć (spłacić) pozostałych spadkobierców, a w 
spłatach tych posługiwano się wartością dochodową. Podobną kategorią 
operowano w celu ustalenia podatku gruntowego w Katastrze 
Mediolańskim. Został on opracowany z inicjatywy króla Karola VI 
Habsburga w XVIII w. na wzór rzymski w Lombardii pozostającej pod 
panowaniem Austrii. Na tym tle wdrożony przez Napoleona Kataster 
Francuski (1807) to już niemal teraźniejszość. System ten został 
opracowany przez matematyka Delambre’a a skala owej inicjatywy była 
ogromna: służby katastralne dokonały pomiarów, przeprowadziły 
klasyfikację i oszacowały zdolność produkcyjną pond 100 mln działek.  

Ten krótki rys historyczny wskazuje, że istniały dwa główne motywy 
szacowania wartości ziemi i jej części składowych. Pierwszym było 
oczywiście dysponowanie i gospodarowanie gruntem (wykonywanie praw 
własności, obrót i dziedziczenie). Drugim zaś egzekwowanie obowiązków 
jakie wynikały z faktu posiadania gruntu (podatki). 

Rozwój teorii i praktyki wyceny w rolnictwie 
Wycena dóbr w rolnictwie rozwijała się szczególnie dynamicznie u 

schyłku epoki pańszczyźnianej. Wtedy to próby teoretycznego 
sformułowania naukowych podstaw wyceny i ich zastosowania w praktyce 
dokonał Arthur Young (1741-1820) - zdaniem Manteuffla „apostoł postępu 
w rolnictwie”. W tym też okresie inny wybitny ekonomista rolny „ojciec 
naukowego rolnictwa” - Albrecht Thaer (1752-1828), opracowuje zasadę 
dochodzenia do oszacowania wartości ziemi rolniczej metodą dochodową 
(Bud-Gusaim, 2005).  

Początkowo zagadnienia wyceny w rolnictwie ograniczały się niemal 
wyłącznie do rolniczych nieruchomości gruntowych. Stopniowo pojawiają 
się jednak pierwsi badacze (Pabst, Waltz), którzy poświęcają uwagę wycenie 
również innych dóbr w rolnictwie: budynków i budowli oraz nasadzeń 
sadowniczych i plantacji trwałych.  

Wraz z ewolucją owej dyscypliny pojawiły się próby tworzenia jej 
ścisłej definicji. I tak wg szkoły rosyjskiej reprezentowanej przez Czajanowa 
(1888-1939) wycena (taksacja) to: nauka o metodach i sposobach 
pozwalających, wychodząc z istniejącej w danym czasie lub oczekiwanej 
koniunktury rynkowej, określić w jednostkach pieniężnych cenność, czyli 
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wartość produktów rolniczych lub przedmiotów służących procesom 
wytwórczości rolniczej, znajdujących się we władaniu gospodarstwa 
rolnego. Czajanow słusznie podkreślał, że zasięg taksacji rolniczych 
ograniczany jest z natury do pojedynczego gospodarstwa (lub jego 
elementów składowych) i koncentruje się na poszukiwaniu metod 
szacowania obiektywnej wartości rzeczy i dóbr w obrębie tegoż 
gospodarstwa. 

Zdaniem Bud-Gusaima (2005) współczesną teorię wyceny 
zawdzięczamy w dużej mierze szkole angielskiej. Zaczęto ją bowiem 
kształtować pod koniec XIX w. w Anglii. Pionierem tych zagadnień był 
brytyjski ekonomista Alfred Marshall (1842-1924). Przypisuje się mu 
zdefiniowanie trzech grup metod (podejść) do wyceny dóbr, a mianowicie: 
metod porównawczych; metod kosztów odtworzenia; metod kapitalizacji 
nadwyżki ekonomicznej z działalności. 

Trzeba tu nadmienić, że do dziś są to metody aktualne i kluczowe, a 
wszelkie inne rozwiązania stanowią jedynie ich kombinację lub 
uproszczenie, czego przykładem jest stosowane w Polsce podejście 
mieszane, łączące elementy ww. podejść (rys. 2).  
 

 
Rys. 2. Podejścia, metody i techniki wyceny stosowane w Polsce. 

Źródło: opracowanie własne 
Na przełomie XIX i XX w. również i w Polsce można było mówić o 

rozkwicie teorii wyceny. Jej najwybitniejszymi prekursorami byli trzej 
naukowcy: Moszczeński (1871-1946) – autor wielu opracowań, w tym m.in. 
podręcznika akademickiego „Wycenianie gruntów i posiadłości ziemskich”; 
Surzycki (1864-1936) – autor „Taksacji rolniczej” oraz Schramm (1885-
1958) – twórca poznańskiej szkoły taksacyjnej.  
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Czym jest wartość? 
W dziedzinie wyceny szczególnego znaczenia nabiera problem ścisłej 

definicji wartości. Jak się bowiem okazuje, przeciętnemu człowiekowi 
znacznie łatwiej jest wskazać coś wartościowego niż zdefiniować to słowo. 
Z określeniem tego pojęcia mieli problemy również badacze i filozofowie. 
Wg Tatarkiewicza (1978) zdefiniowanie wartości jest trudne, ponieważ 
oznacza ona zjawisko proste i nierozkładalne. Tatarkiewicz twierdził, że 
wszelkie próby definicji wartości prowadzą do zastąpienia tego wyrazu 
wyrazem innym, lecz podobnym, bądź tyle samo znaczącym. W naukach 
ekonomicznych pojęcie wartości ma również co najmniej kilka 
podstawowych określeń, gdyż ekonomiści patrzą na wartość przez pryzmat 
pracy, produkcji oraz wymiany towarowej. Definicje wartości wyrosłe na 
gruncie ekonomii precyzują więc wartość głównie jako podstawę wymiany 
lub jako zdolność do zaspokajania ludzkich potrzeb. Stąd znamy kilka 
różnych kategorii wartości takich jak: wymienna, użytkowa, kosztowa oraz 
rynkowa. Trzeba więc zauważyć, że w procesach taksacji wartość może 
mieć wiele znaczeń i w zależności od konkretnych okoliczności 
rzeczoznawca jest zmuszony szacować pewne jej kategorie ściśle określone 
przepisami. 

Obowiązujące w Polsce przepisy mówią, że w wyniku wyceny 
nieruchomości dokonuje się: 

— określenia wartości rynkowej; 
— określenia wartości odtworzeniowej; 
— ustalenia wartości katastralnej; 
— określenia innych rodzajów wartości przewidzianych w odrębnych 

przepisach. 
Szczególne znaczenie przypisać należy wartości rynkowej, która 

zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, jest szacowana dla 
nieruchomości które są lub mogą być przedmiotem obrotu na rynku. 
Zgodnie z ustawową definicją wartość rynkową stanowi najbardziej 
prawdopodobna cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z 
uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu dwóch istotnych 
założeń: 

— strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji 
przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy, 

— upłynął czas niezbędny do wyeksponowania przedmiotu transakcji 
na rynku i wynegocjowania warunków umowy. 

Kiedy w kontekście w/w definicji wartość nie będzie rynkowa? 
Odpowiedź jest prosta: gdy zostanie ona określona na podstawie cen 
nierynkowych: np. sprzedaż z odroczeniem terminu płatności, z 
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rozłożeniem na raty, na rzecz dotychczasowego użytkownika, sprzedaż 
dokonywana pod presją czasu, kupno dokonywane pod działaniem emocji i 
sentymentu, a nawet sprzedaż w przetargu. 

Pewnym szczególnym rodzajem wartości jest wartość 
odtworzeniowa, którą postrzegamy jako koszt odtworzenia majątku z 
uwzględnieniem jego zużycia. Nie ulega wątpliwości, że tak rozumiana 
wartość może być niejednokrotnie daleka od rynkowej. Obowiązujące w 
Polsce przepisy mówią, że wartość odtworzeniową określa się: dla 
nieruchomości, które ze względu na rodzaj, użytkowanie lub przeznaczenie 
nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, gdy wymagają 
tego przepisy szczególne. 

Wartość katastralna ustalana jest w procesach powszechnej taksacji 
nieruchomości. Docelowo stanowić ma ona podstawę opodatkowania 
podatkiem od wartości nieruchomości. Mimo licznych projektów 
pilotażowych jakie przeprowadzono w wielu miastach (np. Olsztyn, 
Ostróda, Mikstat, Nowa Sarzyna, Pabianice, Łódź i Kraków), wspieranych 
m.in. przez specjalistów z Holandii i Szwecji, w Polsce ta kategoria wartości 
stanowiąca swoiste przybliżenie wartości rynkowej, do tej pory nie została 
wprowadzona w praktyce. 

W odniesieniu do wartości rynkowej warto też dodać, że nawet ta 
podstawowa kategoria może mieć jeszcze cały szereg ściśle określonych 
kategorii. Teoria i praktyka wyceny w Polsce wyróżniły bowiem wartość 
rynkową dla: aktualnego, alternatywnego i optymalnego sposobu 
użytkowania, a także dla wymuszonej i przyszłej sprzedaży. 
Nieruchomości, działki i gospodarstwa rolne jako przedmiot wyceny 

Artykuł 46 Kodeksu Cywilnego mówi, że nieruchomościami rolnymi 
są te, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności 
wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie 
wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.  

Określenie „są lub mogą być” pozwala stwierdzić, że o rolniczym 
charakterze gruntu przesądza jego rolnicze przeznaczenie, a nie sposób 
obecnego wykorzystywania. Stąd wniosek, że do nieruchomości rolnej 
należeć mogą też np. ugory, gdyż mogą one być wykorzystywane rolniczo. 
W świetle definicji kodeksowej kryterium wyodrębniającym nieruchomość 
rolną jest możliwy (potencjalny) sposób jej wykorzystania. Nie jest tu 
konieczne rzeczywiste prowadzenie na niej działalności wytwórczej w 
rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej lub ogrodniczej, 
sadowniczej czy rybnej.  

Polskie prawo określa też definicję gruntów rolnych.  Ustawa o 
ochronie gruntów rolnych i leśnych  stanowi, że gruntami rolnymi są grunty 
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określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne. Mimo to często zadawane 
pytanie formalne w wycenie brzmi: kiedy nieruchomość jest rolna a kiedy 
nie? Otóż dla ustalenia czy nieruchomość jest rolną, decydujące znaczenie 
ma plan zagospodarowania przestrzennego (PZP). Gruntem rolnym jest 
grunt przeznaczony w PZP na cele rolne. Jeżeli w PZP nieruchomość 
przeznaczona została na inne cele niż rolne, wówczas  nie ma ona 
charakteru rolnego. W przypadku gdy nieruchomość położona jest na 
terenie, dla którego brak jest PZP, decydujące znaczenie dla ustalenia 
przeznaczenia nieruchomości mają zapisy ewidencji gruntów i budynków. 
W takich przypadkach nieruchomością rolną będzie nieruchomość 
oznaczona w ewidencji gruntów jako użytki rolne. Na terenach wiejskich 
częstym zjawiskiem jest brak obowiązującego PZP. Wówczas o charakterze 
i przeznaczeniu gruntu wnioskuje się na podstawie decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania o ile taka dla terenu istnieje. Trzeba jednak 
pamiętać, że teoretycznie dla tego samego terenu może być wydanych kilka 
takich decyzji, a ich treść nie musi być identyczna. Treść jednej z owych 
decyzji staje się wiążąca, gdy na jej podstawie wydane zostaje inwestorowi 
pozwolenie na budowę. 

W rolnictwie często wycenia się części nieruchomości gruntowych, 
czyli działki. 

Działką gruntu określa się ciągły obszar gruntu, położony w 
granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, 
wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych. Działka jest też 
definiowana jako spójny obszar gruntu, stanowiący odpowiednio 
oznaczony i określony granicami przedmiot wyodrębnionej własności, 
zarejestrowany i opisany w katastrze (Gaździcki, 1995). Ustawa o 
gospodarce nieruchomościami podaje zaś, że działka gruntu to 
niepodzielona, ciągła część powierzchni ziemskiej stanowiąca część lub 
całość nieruchomości gruntowej. Charakterystyczną cechą działki w 
odróżnieniu od nieruchomości jest podkreślana w literaturze przedmiotu 
ciągłość, spójność powierzchni ziemskiej. 

Niejednokrotnie przedmiotem wyceny bywa też siedlisko lub całe 
gospodarstwo rolne. W świetle ustawy o podatku rolnym rozumiemy przez 
nie: obszar gruntów (sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako użytki 
rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z 
wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej 
niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 
ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w 
posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w 
tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. 
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Podsumowanie - współczesne znaczenie wyceny w rolnictwie 
Wartość jest obecnie jedną z podstawowych kategorii w gospodarce i 

zarządzaniu majątkiem. Z biegiem czasu wycena stała się zatem niezmiernie 
ważną czynnością w rolnictwie, niezbędną w bardzo wielu różnorodnych 
sytuacjach, takich jak: obrót rynkowy, sprawy podatkowe, majątkowe i 
spadkowe, rachunkowość rolnicza, naliczanie amortyzacji, jak również 
organizacja i zarządzanie gospodarstwem rolnym oraz jego wartością.  

Wycena poprzedza też ubezpieczanie mienia rolniczego od zdarzeń 
losowych i wnoszenie go jako majątku do spółek. Jest niezbędna w pracach 
urządzeniowo-rolnych (scalenia i podziały nieruchomości) i przy naliczaniu 
rozmaitych odszkodowań (np. przy wywłaszczeniach, zniszczeniach ziemi i 
nasadzeń podczas realizacji infrastruktury technicznej, a także przy 
szkodach o charakterze łowieckim). 

Znajomość wartości działek i nieruchomości rolnych jest kluczowa 
przy opracowywaniu biznesplanów, udzielaniu kredytów hipotecznych i 
ustanawianiu hipotek oraz innych praw rzeczowych na nieruchomościach 
(dzierżawa, użytkowanie wieczyste, służebności). 

Słusznie twierdził Czajanow, że wycena (taksacja) rolnicza powinna 
poszukiwać odpowiedzi na 4 grupy pytań o charakterze zasadniczym (Bud-
Gusaim, 2005): 

— jak wysokie koszty poniesiono na nabycie lub wytworzenie danego 
dobra? 

— jaką cenę można uzyskać za dane dobro w momencie jego 
natychmiastowej sprzedaży na rynku? 

— jak wycenić środki zaangażowane w procesach wytwórczych, gdy w 
danym momencie nie mogą one być przedmiotem upłynnienia? 

— jak zmieniać się będzie cenność poszczególnych składników 
majątkowych (środków trwałych) w gospodarstwie wraz z upływem czasu 
ich użytkowania? 

Ewoluująca od tysięcy lat współczesna wycena w rolnictwie stanowi 
istotną część nauk ekonomiczno-rolniczych. We współczesnej Europie 
wyceny - taksacje rolnicze, jako nauki o wycenie dóbr w rolnictwie, są 
traktowane jako niezbędne uzupełnienie zarówno zagadnień prowadzenia i 
organizacji gospodarstw rolniczych, jak i nauk o rachunkowości. 
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Проаналізовано основні фактори поліпшення якості харчових яєць, які можуть 

бути використані у вітчизняному птахівництві для забезпечення його ефективного 
розвитку 

The basic factors of improvement of quality of food eggs which can be used in domestic 
fowling for providing of him effective development are analyzed 
 

Ab ovo – все починається з яйця. 
Постановка проблеми.  Відомо, що чим вища якість продукції, 

тим повніше задовольняються потреби споживачів і ефективніше 
вирішуються соціально-економічні проблеми як на мікро-, так і на 
макроекономічному рівні. У цьому зв’язку останнім часом особливої 
актуальності набуває проблема поліпшення якості харчових яєць з 
точки зору можливостей підвищення ефективності функціонування 
птахівничих підприємств. Як стверджують вчені Г. Коваленко та 
І. Степаненко, це обумовлено тим, що донедавна першочерговим 
завданням у яєчному птахівництві було підвищення несучості, 
особливо в гібридних несучок, і зовсім мало уваги приділялось 
проблемі підвищенню якості яєць. Як наслідок, значне збільшення 
несучості призвело до скорочення терміну формування яйця, 
підвищило однобічне фізіологічне навантаження на організм несучки, 
що позначилося, головним чином, на якості шкаралупи. Крім того, в 
умовах кліткового утримання несучок, механічного збирання й 
сортування яєць вони стали піддаватися більшому механічному 
впливу, внаслідок чого збільшився відсоток бою яєць, через що 
птахівницькі підприємства зазнають великих збитків [1]. 
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Суперечлива теза про те, що споживання яєць, з одного боку, 
може істотно покращити фізичний стан людини, а з іншого, – 
зашкодити її здоров’ю через надлишкову для людини кількість 
холестерину ще більше актуалізує питання якості яєць. У цьому 
контексті заслуговує на увагу думка Ф. О. Ярошенка про те, що єдина 
проблема з яйцями постала в їх штучно створеному нездоровому 
іміджі, тому покращення іміджу яєць стає досить актуальною 
проблемою, вирішення якої, між іншим, може сприяти зростанню 
споживання яєць населенням [ 2, с. 376].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що 
проблемам якості продукції яєчного птахівництва присвятили наукові 
праці такі дослідники: Г. Коваленко, І. Степаненко [1], Ф. Ярошенко 
[2], Р. Буряк [3], Т. Гуренко [4] та інші. Зокрема, Т. Гуренко дійшла 
висновку, що сучасному ринку яєць властива висока питома вага 
залишків столових яєць 1-ої категорії, великою залишається частка 
забруднених яєць [4, с. 11]. Тому, очевидно, що одним із основних 
шляхів підвищення ефективності яєчного напрямку птахівництва є 
поліпшення якості яєць з одночасним урахуванням економічної 
доцільності виробництва [5, 6]. 

Цілі статті. Мета публікації – дослідити основні чинники 
поліпшення якості харчових курячих яєць, які можуть сприяти 
підвищенню ефективності виробництва яєць.  

Виклад основного матеріалу. Насамперед зазначимо, що 
куряче яйце – невід’ємна частина харчування людей будь-якого віку ще 
з античних часів, один з тих продуктів, що використовується в усьому 
світі. Воно є повноцінним продуктом харчування, у якому добре 
збалансовано багато корисних речовин [7]. Розрахована вченими 
раціональна норма споживання яєць складає 290 шт. на людину в рік. 
Нині однією з характерних рис ринку яєць в Україні є збільшення, хоч 
і незначне, споживання яєць населенням. При цьому 
середньостатистичний українець у 2008 р. споживав яєць 260 штук, 
тоді як у 2007 р. 252 штуки, а в 2000 р. ця цифра складала 166 штук. 
Разом із цим рекомендованих норм споживання яєць ще не досягнуто, 
адже споживання яєць на душу населення у 2008 р. було на рівні 
89,7 % від норми. За даними Держкомстату, загальний фонд 
споживання яєць в Україні в 2008 р. зафіксовано на рівні 12020 млн 
шт., що на 2,4 % більше, ніж у 2007 р. (11741 млн шт.) [8, с. 16]. При 
цьому варто зазначити, що в розвинутих європейських країнах 
споживання курячих яєць знаходиться на рівні 320-350 штук за рік на 
людину, або 15-18 кг у рік. До речі, у 2004 р. дієтологи США назвали 
10 головних продуктів харчування людини, серед яких куряче яйце 
зайняло почесне 9 місце [9].  
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Для одержання яєць в Україні використовують кроси птиці як 
закордонної, так і вітчизняної селекції. Згідно з даними Державного 
племінного реєстру в Україні для виробництва харчових яєць 
використовуються 14 кросів і порід яєчної птиці, у тому числі 10 – 
іноземного походження. Україна займає 12-е місце на світовому ринку 
виробництва яєць (1,16 %), а на європейському ринку частка нашої 
країни складає 7,6 %. Важко знайти інший такий продукт, що одержав 
настільки широке застосування, і який має такі чудові живильні 
властивості. Куряче яйце – це натуральний продукт, створений 
природою для здорового харчування. Дійсно, природа зібрала в 
невеликому курячому яйці всі найважливіші елементи. У курячому яйці 
знаходиться більш 300 різних нутрієнтів, в іншому ж відомому 
природному продукті – бджолиному меді – близько 100 [10]. Одне 
яйце за поживністю дорівнює приблизно 40 г м’яса і 120-150 г молока. 
Доброякісне куряче яйце є цінним дієтичним продуктом харчування 
(засвоюється 96-98 %). Воно на 4-5 % забезпечує добову потребу 
дорослої людини в білках, жирах і мінеральних речовинах і на 10-
30 % – в основних вітамінах, при цьому містить у середньому 66 % 
води і 34 % сухих речовин, куди входять протеїни, жири, вуглеводи, 
пігменти, макро- і мікроелементи [1].  

Учені Г. Коваленко та І. Степаненко розглядають якість яєць як 
ступінь відповідності їхньому призначенню і вимогам стандартів, при 
цьому визначається вона багатьма показниками за допомогою 
органолептичних та кількісних методів [11]. 

Ми під якістю харчових курячих яєць розуміємо сукупність їхніх 
властивостей, що характеризують міру спроможності даної продукції 
задовольняти потреби споживачів згідно зі своїм цільовим 
призначенням відповідно до чинних стандартів. Слід підкреслити, що 
якість яєць це об’єктивна економічна категорія, адже в усьому світі є 
стандарти на яйця харчові й інкубаційні для кожного виду птиці, яких 
варто дотримуватись. У цьому контексті в Україні в 2008 р. вчені 
Інститут птахівництва НААНУ з метою гармонізації вітчизняних 
стандартів з європейськими розробили проект нового стандарту на 
яйця курячі харчові, який має набрати чинності з 01.01.2010 р. [12]. 
Згідно з цим стандартом залежно від якості та терміну зберігання до 
дня реалізації (від виробника до споживача) яйця підрозділяються на 
класи: харчові дієтичні; яйця класу «ехtrа»; харчові класу А; харчові 
столові; харчові класу В; харчові охолоджені; для промислової 
переробки. Крім того, залежно від маси харчові яйця поділяються на 
категорії: відбірні; вищої категорії; першої категорії; другої категорії; 
дрібні. У стандарті детально описано вимоги до показників якості яєць 
та їхню характеристику. Очевидно, що кожен виробник з точки зору 
підвищення ефективності виробничого процесу має докладати всіх 
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зусиль, щоб одержувати якомога більше якісніших яєць, але при цьому 
слід обов’язково враховувати рівень платоспроможності населення та 
запити споживачів. 

Світова наука і практика володіють цілим арсеналом методів 
поліпшення якості яєць. Основними показниками якості товарних 
яєць, згідно зі стандартом на яйця харчові, є маса, свіжість і стан 
шкаралупи (цілісність, чистота), форма, якість білка й жовтка. Щоб 
краще уявити, якими чинниками й коли можна впливати на одержання 
високоякісних яєць, нами розроблено системну модель основних 
чинників, яка охоплює всі стадії (довиробничу, виробничу та 
післявиробничу) життєвого циклу яєць (рис. 1).  

У моделі виділено п’ять головних груп чинників, які, на нашу 
думку, визначають кінцеву якість харчових курячих яєць, причому 
кожна група чинників першого порядку об’єднує в собі чинники 
другого порядку, а ці в свою чергу – чинники третього порядку.  
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рівень забезпечення кормами (поживність, якість кормів, структура раціону); санітарно-
гігієнічні умови утримання (спосіб утримання, догляд, умови мікроклімату); механізація 
технологічних процесів (конструкція устаткування, умови збору, транспортування й 
зберігання яєць) 

генетичні (порода, 
лінія, селекційно-
племінна робота); 
фізіологічні (вік 
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встановлення такої ціни реалізації на 
яйця певного рівня якості, яка є 
прийнятною для споживача та 
стимулює виробника до підвищення 
якості; економічне обґрунтування 
величини та структури витрат на 
досягнення необхідної якості яєць; 
оптимізація умов, термінів, віддалі 
перевезень та каналів реалізації яєць; 
обґрунтування планування рівня 
показників якості яєць 

управління якістю на всіх стадіях 
життєвого циклу яєць (вхідний контроль, 
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якості яєць); організація виробництва 
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Рис. 1. Системна модель основних чинників якості яєць 
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Ця модель може використовуватися для управляння якістю яєць. 
Варто зазначити, що на довиробничій стадії стратегічною метою 
управління якістю яєць є виведення кросів і порід яєчних курей, які 
відповідають вимогам якості, та розробка інноваційних технологій 
годівлі й утримання птиці; на виробничій – забезпечення виробництва 
яєць запланованого рівня якості; на післявиробничій – створення 
належних умов для доведення яєць заданого рівня якості до кінцевого 
споживача. При цьому необхідно забезпечити системний підхід, який 
передбачає тісний взаємозв’язок усіх чинників якості яєць на всіх 
стадіях, адже неналежний рівень якості хоча б одного чинника на 
будь-якій із стадій не дозволяє отримати запланований рівень якості, а 
звідси й економічний ефект.  

Для виявлення можливих шляхів підвищення економічної 
ефективності виробництва яєць нами було досліджено основні харчові 
характеристики курячих яєць, та чинники, які на них впливають. 
Зокрема, було вивчено особливості амінокислотного, вітамінного та 
ліпідного складу харчових яєць.  

Відомо, що амінокислотний баланс яєць ідеально відповідає 
потребі людини в незамінних амінокислотах. У протеїнах курячого 
яйця незамінні амінокислоти знаходяться в оптимальному 
співвідношенні. В даний час за еталон біологічної цінності білків 
прийняті протеїни курячих яєць, оскільки вони практично цілком 
засвоюються організмом. Якщо в раціоні людини в день присутнє 
одне куряче яйце, то її добова потреба в повноцінному білку 
задовольняється в середньому на 10-13 %, у вітаміні А – на 15-17 %, 
вітаміні Е – на 15-16 %, вітаміні В2 – на 10-13 %. Це досягається 
завдяки тому, що в цільному яйці міститься в середньому 12-13 % 
протеїну, у білку – 10-11 %,  в жовтку 16-17 %. 

Від чого ж залежить протеїновий і амінокислотний склад яєць? 
Головний фактор – це рівень протеїну й амінокислот у раціоні 
несучок, а також калорійність і повноцінність комбікорму. Як відомо, 
білковий обмін в організмі несучок супроводжується великими 
витратами енергії, які помітно зростають при нестачі протеїну в 
раціоні. Однак найбільш сильний вплив на якість яєць робить вміст 
амінокислот у кормах. При згодовуванні курям повноцінних по білку й 
амінокислотах раціонів завжди зберігається сталість амінокислотного 
складу і його оптимальний (еталонний) рівень у яйці. Підвищуючи 
кількість протеїну в раціоні понад нормативний рівень, можна трохи 
збільшити несучість і масу яєць, знизити споживання корму, однак 
коефіцієнт використання протеїну погіршується. Слід також 
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зазначити, що при високому рівні протеїну в раціоні несучок зростає 
число яєць з такими дефектами, як кров’яні плями і «м’ясні» 
включення, а частка найбільш цінного щільного шару білка 
зменшується. 

Близько 3 % у складі протеїнів яєчного білка займає лізоцим – 
неспецифічна антимікробна речовина, що володіє сильною 
бактерицидною дією. Рівень лізоциму в яйці, також як і в органах та 
тканинах, служить одним з основних показників природної 
резистентності організму. Чим вище рівень лізоциму в яйці, тим довше 
зберігаються його дієтичні властивості.  

Важливими показниками якості харчових яєць є вміст у жовтку 
вітамінів А, Е та каротиноїдів. Вміст вітамінів у жовтку залежить від 
багатьох факторів, включаючи особливості годівлі птиці, її вид, 
породу, вік та продуктивність. Дослідження свідчать про те, що 
оптимізуючи корми вітамінами, харчова поживність яєць може бути 
значно покращена.  

Однією із корисних дієтичних властивостей курячих яєць є 
наявність у жовтку органічно зв’язаного та легко засвоюваного заліза 
(до 6 мг), що благотворно впливає на утворення еритроцитів і 
гемоглобіну. Якщо ж додати до органічного заліза мікроелементи і 
вітаміни яйця, що в основному знаходяться в жовтку, то вийде 
прекрасний дієтичний продукт, який особливо корисний 
зростаючому дитячому організму.  

Як уже відзначалося, яєчний жовток був і залишається істотним 
джерелом холестерину в раціоні людини. Добова потреба дорослої 
людини в холестерині складає за різними даними від 1200 до 2000 мг. 
В одному курячому яйці утримується в середньому 200-300 мг 
холестерину, тоді як у печінці ВРХ його 250 мг на 100 г. Таким чином, 
якщо з’їдати по 2 яйця в день, то можна забезпечити значну частину 
потреби людини в цій речовині. До останнього часу вважалося, що 
жовток яєць містить надлишкову для людини кількість холестерину. У 
зв’язку з цим у 80-і роки в США та ряді країн Європи виробництво 
яєць скоротилось на 30 %. Сьогодні ж цей постулат змінився 
кардинально, оскільки результати цілого ряду наукових досліджень 
показали, що критичні оцінки яєць як головного джерела холестерину 
в харчуванні людини не мають науково обґрунтованих основ. Нині 
американські дієтологи рекомендують для людей молодого й 
середнього віку, що ведуть активний спосіб життя, з’їдати по 12 яєць у 
тиждень, а людям похилого віку – по 1 яйцю в день. Американський 
стандарт – 34 яйця на місяць.  
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Найбільший вплив на ліпідний обмін у курей робить линолева 
кислота, що є попередником докозагексагенової кислоти. Для 
виробництва яєць високої якості необхідно включати до комбікормів у 
середньому 1,6-1,7 % линолевої кислоти. На початку яйцекладки її 
кількість повинна бути максимальною, потім поступово знижуватися 
до кінця продуктивного періоду. При цьому в першій його половині 
це дає змогу в 2-2,5 рази підвищити вміст линолевої кислоти в яйці.  

Регуляція линолевої кислоти і жирнокислотного складу в 
комбікормі по вікових періодах курей забезпечує виробництво 
збагачених харчових яєць із заданою масою. У звичайному яйці рівень 
линолевої кислоти складає в середньому 27-28 мг, а в збагачених яйцях 
(шляхом добавки в раціон лляної олії або насіння льону, соєвої олії, а 
також риб’ячого жиру) він підвищується до 350-500 мг. Відповідно 
зростає вміст (до 200 мг) однієї із найцінніших ПНЖК – 
докозагексагенової кислоти. Між іншим, у розвинутих країнах 
виробництво яєць, збагачених ПНЖК сімейства омега-3 і омега-6, стає 
масовим.  

Висновки. Забезпечення високої якості харчових курячих яєць 
як одного із провідних напрямів підвищення ефективності їх 
виробництва можна досягти лише шляхом формування системи 
управління якістю, основою якої може бути запропонована системна 
модель основних чинників якості яєць. Важливим аспектом цієї 
системи має бути оптимальне співвідношення між витратами, якістю і 
ціною яєць, що потребує окремих досліджень. 
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Функціонування українського підприємства в умовах кризи, трансформації 
економіки, обмеженості ресурсів ставить перед ним нові вимоги щодо управління, а саме 
його орієнтацію на ресурсозберігаючий тип розвитку 

Functioning of the Ukrainian enterprise in the conditions of crisis of transformation of 
economy of limitation of resources puts before it new requirements of management namely its 
orientation on ресу saving resources development type 
 

Постановка проблеми. Застосування вітчизняними 
підприємствами ефективних та своєчасних управлінських рішень 
щодо ресурсозбереження, ефективне використання ресурсного 
потенціалу, зниження матеріалоємності продукції допоможуть при 
вирішенні наявних проблем, особливо в сучасних умовах 
господарювання. Причому, неважливо який саме ресурс потребує 
збереження: матеріальний, фінансовий, трудовий або інвестиційний, 
уваги потребує процес управління ресурсозбереженням, його 
ефективність. Процес управління ресурсозбереженням є складовою 
частиною управління підприємством, а оскільки підприємство є 
системою елементів, то й управління ресурсозбереженням слід 
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розглядами з точки зору системного підходу. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок в 

розробку теоретичних та методичних положень щодо проблем 
управління ресурсозбереженням зробили такі вчені: А. Бреславцев, 
М. Іванов, О. Кролі, Н. Конищева, Д. Липницький, Р. Фатхутдінов, 
Л. Хижняк, М. Чумаченко та ін. Проте, важливі аспекти управління 
ресурсозбереженням на підприємстві, а саме внутрішня система 
побудови управління ресурсозбереженням  та застосування в процесах 
управління системного підходу потребують подальшого вирішення та 
уточнення.  

Цілі статті. Метою дослідження є визначення підходу до 
сутності ресурсозбереження на підприємстві та визначення процесу 
управління ресурсозбереження з точки зору системного підходу. 

Виклад основного матеріалу. Поняття ресурсозбереження 
багатоаспектне і може проявлятися в багатьох явища, а саме з боку 
суспільно-необхідної праці – зменшення витрат на випуск продукції, 
зростання норми прибутку, поліпшення стану навколишнього 
природного середовища і т.і., з боку підприємства може проявлятися у 
вигляді енергозбереження, матеріалозбереження, працезбереження 
і т.д. 

На нашу думку під ресурсозбереженням слід розуміти 
прогресивний напрямок використання ресурсного потенціалу 
підприємства, безперервний процес економії на всіх етапах 
виробничо-господарської діяльності, який забезпечить зменшення 
витрат виробництва, зростання виробництва продукції, зменшення 
собівартості при тій самій кількості використання ресурсів, сировини 
та палива. Також слід зазначити, що ресурсозбереження – це наукова, 
комерційна, організаційна та інформаційна діяльність яка спрямована 
на раціональне та комплексне використання всіх видів ресурсів 
підприємства з врахуванням існуючого стану НТП та стану 
навколишнього природного середовища. 

В процесі ресурсозбереження на підприємстві використовується 
комплекс організаційно-технічних заходів, методів та процесів, які 
спостерігаються на всіх стадіях життєвого циклу продукту. 

Виходячи з багатоаспектності та багаторівневості поняття 
ресурсозбереження, можна сказати що воно має такі прояви, як: сфера 
економічної діяльності суспільства – організаційно-економічна 
система; процес раціонального використання всіх видів ресурсів; 
результат – сума всіх видів ефекту. 

Підхід до сутності процесу ресурсозбереження на підприємстві 
зображено на рис.1. 
 



 93 

 
Ресурсозберігаюча діяльність підприємства 

М
от

ив
ац

ія 
зд

ій
сн

ен
ня

 
ре

су
рс

оз
бе

ре
же

нн
я 

на
 п

ід
пр

иє
мс

тв
і У

правління ресурсозберігаю
чою

 
діяльністю

 

Ефективність ресурсозбереження 

Вибір напрямку 
ресурсозбереження 

Аналіз можливих 
варіантів 

Пошук джерел 
фінансування 

Реалізація 
ресурсозберігаючої 

діяльності на 
підприємстві 

 
 

Рис. 1. Сутність процесу ресурсозбереження на підприємстві 
 

В роботі [1] надано перелік основних напрямків 
ресурсозбереження на підприємстві: 

— впровадження ресурсозберігаючих технологій та конструкцій; 
— застосування інформаційних технологій; 
— взаємозаміна ресурсів; 
— нормування ресурсів; 
— економія ресурсів. 

На нашу думку, до цього переліку слід додати впровадження та 
максимальне використання в процесі виробництва відходів та 
вторинних ресурсів та заміна ними первинних ресурсів, це стосується 
насамперед природних ресурсів. 

Оскільки процес ресурсозбереження являє собою комплексне 
явище, яке проникає у всі сфери діяльності підприємства, то на нашу 
думку, розглядати сутність управління ресурсозбереженням слід з 
точки зору системного підходу. Який полягає у науковому 
обґрунтуванні цілей, стратегій та заходів, які мають забезпечити 
підприємству досягнення поставлених цілей, сприяти його 
подальшому функціонуванню та розвитку, при обмежувальних умовах 
внутрішнього та зовнішнього середовища та при забезпеченні умов 
раціонального використання ресурсів підприємства.  

Вірно підібрані методи управління ресурсозбереженням на 
підприємстві допоможуть знизити матеріалоємність виробництва та 
скоротити час і зусилля при виборі, обґрунтуванні та реалізації 
управлінських рішень. 
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Під системою управління ресурсозбереженням на підприємстві 
слід розуміти комплекс дій щодо впливу суб’єкту управління, тобто 
керуючої підсистеми, на процес ресурсозбереження (керована 
підсистема) за допомогою виконання функцій, а саме загальних, 
конкретних та забезпечуючих. 

Внутрішня система побудови управління ресурсозбереженням 
складається з взаємозв‘язаних підсистем: підсистема загальних функцій 
управління ресурсозбереженням, підсистема конкретних функцій 
управління ресурсозбереженням, підсистема наукової підтримки а 
також забезпечуюча підсистема (рис. 2). 
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Рис. 2. Внутрішня система 

побудови управління ресурсозбереженням 
 

Виконання забезпечуючої функції сприяє реалізації функцій 
управління ресурсозбереженням, а саме конкретних та загальних, 
забезпечуюча підсистема включає:  

— інформаційно-технічне забезпечення (прийняття 
управлінських рішень з ресурсозбереження, розробка планів та їх 
реалізація за допомогою новітніх комп‘ютерних технологій);  

— організаційне забезпечення (сукупність документів, які 
регламентують роботу організаційно-управлінського апарату, 
встановлюють порядок взаємодії функціональних та лінійних 
підрозділів підприємства та посадовців в процесі виконання планів з 
ресурсозбереження, регламентують форми та порядок проходження 
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документів та т. і.); 
— методичне забезпечення (сукупність документів, які 

стосуються розробки системи нормативів використання ресурсів, які 
встановлюють правила та інструкції щодо розробки певних 
документів на різних етапах ресурсозберігаючої діяльності на 
підприємстві); 

— кадрове забезпечення (управління щодо кількості та якісного 
складу працівників, які відповідають  за рівень ресурсозбереження, 
забезпеченість інженерно-технічними працівниками, які відповідають 
за впровадження нових технологій та обладнання, розподіл 
працівників, які відповідають за розробку та реалізацію заходів з 
ресурсозбереження, визначення їх посадових обов‘язків, мотивація 
персоналу). 

Реалізація конкретних функцій управління ресурсозбереженням 
забезпечує досягнення цілей ресурсозбереження та розкриває зміст 
самого процесу. 

Реалізація загальних функцій управління ресурсозбереженням 
на підприємстві представляє з себе сам процес управління 
ресурсозбереженням, тобто здійснення процесу впливу управляючої  
підсистеми на об‘єкт управління (рис. 3). 
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Рис. 3. Зв'язок суб’єкту та об’єкту управління процесом 

ресурсозбереження на підприємстві 
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Процес управління ресурсозбереження здійснюється в одному 
інформаційному полі через прямий та зворотній зв'язок між суб’єктом 
та об’єктом управління. Суб’єкту управління ресурсозбереженням на 
підприємстві виступає безпосередньо керівництво підприємства, 
менеджери різних підрозділів, а об’єктом управління 
ресурсозбереженням на підприємстві виступають процеси 
ресурсозбереження. 

Прямий зв'язок між суб’єктом та об’єктом управління 
ресурсозбереження на підприємстві здійснюється через планування,  
мотивацію, регулювання та координацію процесу ресурсозбереження, 
а зворотній зв'язок здійснюється через оцінку, аналіз, моніторинг 
процесу ресурсозбереження, а саме за допомогою визначення 
фактичних показників ресурсозбереження (ресурсоємність, 
ресурсоєкономічність, здатність до утилізації, ресурсоощадність, 
ресурсомісткість), порівняння фактичних показників з нормативними, 
аналіз ефективності використання ресурсів на підприємстві, 
проведення аналізу відхилень, визначення причин відхилень та 
напрямків поліпшення стану процесу ресурсозбереження на 
підприємстві. 

Сучасний розвиток технологій в сфері ресурсозбереження 
здатний забезпечити  такий виробничий рівень, який дозволить 
здійснити: скорочення питомих витрат сировини та відходів на 
одиницю продукції; забезпечити створення системи рециркуляції 
вторинних ресурсів; знизити видобуток та використання первинної 
сировини; знизити вплив та мінімізувати економічний збиток 
навколишньому природному середовищу [2]. 

Розвиток науково-технічного прогресу має велике значення  для 
вирішення проблеми ресурсозбереження. Зростання можливостей 
ресурсозбереження відбувається завдяки переходу до інтенсивного 
ресурсозберігаючого типу економічного розвитку, зниженню 
матеріалоємності продукції, підвищенню продуктивності праці, 
поліпшенню техніко-економічних показників та якості продукції. 

Висновки. Виходячи з вищезазначеного, можна сказати, що 
управління ресурсозбереженням є самостійною і цілісною системою 
управління, але в той же самий час є складовою частиною і 
підсистемою в загальному процесі управління підприємством. 
Управління ресурсозбереженням на підприємстві здійснюється за 
допомогою специфічних для нього правил, методів, процесів та 
інформації, але будучи підсистемою загального управління 
підприємством є об’єктом управління. 
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Крім того, при вірному підході до управління 
ресурсозбереженням на підприємстві можна виявити негативні 
чинники, які викликають підвищення матеріало- та ресурсоємності і 
своєчасно втрутитися для управління цими чинниками. 

Тому ефективна та безпомилкова організація управління 
ресурсозбереженням сприятиме скороченню витрат всіх видів 
ресурсів, більш ефективному використанню трудових та виробничих 
фондів, що в свою чергу призведе до зниження ресурсоємності 
виробництва і підвищенню ефективності роботи підприємства.  
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 
МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
Безкровний О.В., ст. викладач, 

Дорошенко Л.І., 
Полтавська державна аграрна академія 

 
Досліджено сучасні особливості здійснення медичного страхування в Україні та 

світі, а також стан його фінансового забезпечення. Доведено необхідність запровадження 
обов’язкової форми медичного страхування, особливо по відношенню до працівників 
аграрних підприємств 

Investigational modern features of realization of medical insurance in Ukraine and world, 
and also the state of him financial providing. The necessity of introduction of obligatory form of 
medical insurance is well-proven, especially in relation to the workers of agrarian enterprises 
 

Постановка проблеми. Функціональна нечіткість теоретичних 
форм страхових платежів постійно відтворює проблему фінансової 
нестійкості системи обов'язкового соціального страхування. Особливо 
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важливим, на нашу думку, є розв'язання цього питання під час 
запровадження обов'язкового медичного страхування. На 
сьогоднішній день в Україні гостро постала проблема пошуку нових 
шляхів фінансування системи охорони здоров’я. Організація охорони 
здоров’я, яка забезпечує право кожного громадянина на одержання 
медичної допомоги, може бути забезпечена системою страхової 
медицини, яка повинна вирішувати питання гарантованості та 
доступності медичних послуг для широких верств населення, зокрема 
сільської його частини, а також залучення додаткових ресурсів у сферу 
охорони здоров’я. Важливим при цьому є функціонування медичного 
страхування, яке передбачає страхування на випадок втрати здоров’я з 
різних причин.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретико-
методологічні засади суті та природи медичного страхування як 
частини системи соціального страхування та практика його організації 
досліджено в наукових працях представників різних наукових шкіл, 
зокрема такими, як Ш. Бланкарт, В. Базилевич,   Дж. Гендерсон, 
Н. Вигдорчика, В. Грушко, О. Губар, В. Загребний, Т. Клебанова, 
Е. Магуйар, М. Мних, Е. Лібанова, Б. Надточій,  С. Осадець, Т. Ротова, 
В. Рудень, Е. Уотерс, В. Фильєва тощо. 

Однак слід зауважити, що наукові праці західних вчених не 
можуть бути в повній мірі адекватно реалізовані на вітчизняному 
просторі, оскільки базуються на засадах, які не повною мірою 
відповідають умовам національної економіки. Стосовно вітчизняної 
наукової школи то, незважаючи на досить глибокі дослідження, 
українськими науковцями приділено недостатньо уваги питанням 
організації та фінансового забезпечення функціонування державного 
соціального медичного страхування, особливо в сільській місцевості. 

Цілі статті. На сучасному етапі реформування системи 
соціального захисту населення особливої уваги потребує механізм 
реалізації соціальної політики держави в сфері охорони здоров’я 
громадян, зокрема їх сільської частини. 

Виклад основного матеріалу. Медичне страхування — це 
форма соціального захисту населення щодо охорони здоров'я, 
пов'язана з компенсацією витрат громадян на медичне обслуговування, 
а також система організаційних та фінансових заходів щодо 
забезпечення діяльності страхової медицини. Воно передбачає 
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страхування на випадок втрати здоров'я з будь-якої причини і має 
певні переваги перед приватними і державними системами, а також 
відомчою медициною, забезпечуючи більшу доступність, ясність і 
повноту щодо задоволення різноманітних потреб населення в наданні 
медичних послуг. 

В процесі запровадженні медичного страхування в Україні 
важливим є врахування особливостей реформ фінансового 
забезпечення охорони здоров’я в деяких країнах східної Європи, Росії 
та інших країнах, які хоча й мають однакове з нами соціалістичне 
минуле, однак на сьогодні випереджають нас із позитивними 
перетвореннями в сфері медичних послуг. При цьому особливу 
важливість становлять позитивні напрацювання світової спільноти 
щодо фінансування охорони здоров’я на страхових принципах саме 
по відношенню до працівників аграрних підприємств та інших 
сільських жителів. 

Дослідження світового досвіду фінансування сфери охорони 
здоров’я дає підстави виділити три форми його здійснення: бюджетну, 
соціальну, приватну. Бюджетна система охорони здоров’я 
найвиразніше була представлена в СРСР. В свою чергу соціальна 
форма фінансового забезпечення медичного страхування притаманна 
переважній більшості країн західної Європи, а приватна для США. 

Відмінність між ними проявляється в особливостях організації та 
здійснення заходів із фінансування охорони здоров’я. Так бюджетна 
система фінансування передбачає використання коштів податкових 
надходжень до бюджету, результатом чого є недостатній рівень 
стабільності фінансового забезпечення охорони здоров’я. В свою 
чергу соціальна система фінансування заходів з охорони здоров’я 
базується на сукупному використанні коштів акумульованих від 
цільових внесків підприємств, працівників та дотацій держави. 
Важливо зазначити, що для соціальної системи характерне 
співіснування державних і приватних систем охорони здоров’я. 
Наприклад, у Німеччині передбачена можливість виходу певної 
категорії населення з державної системи та її участь у приватному 
страхуванні за умови контролю держави за його якістю. У Франції, 
зокрема, державна система не забезпечує повного відшкодування 
вартості лікування, що спонукає населення брати участь у приватному 
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страхуванні [5, с. 39-40]. У Великій Британії поряд із тим, що все 
населення застраховане державою, у випадках, коли державна система 
не влаштовує громадян, з метою поліпшення обслуговування вони 
мають змогу взяти участь у приватному страхуванні [3, с. 114 - 115]. 

Серед всіх завдань реформ охорони здоров’я в зазначених 
країнах провідне місце займала реформа фінансування. І тому в 
основу таких змін було поставлено досягнення загальної доступності 
всіх видів медичної допомоги, підвищення ефективності охорони 
здоров’я, зміцнення міжгалузевої взаємодії з широкою участю 
населення, що на нашу думку має бути обов’язково застосовано і в 
Україні. Це дасть передумови для певного вирівнювання фінансових 
можливостей аграрних підприємств і підприємств інших галузей по 
задоволенню комплексу послуг в сфері охорони здоров’я.  

Від соціалістичного періоду свого історичного розвитку Україна 
успадкувала складну й малоефективну систему охорони здоров’я, 
розвиток якої базувався переважно на екстенсивних засадах. За роки 
незалежності в Україні не відбулося кардинального реформування 
системи охорони здоров’я.  

Саме така ситуація, тобто гостра необхідність забезпечення 
ефективного та доступного для всіх категорій громадян і особливо 
працівників аграрних підприємств медичного обслуговування 
обумовлює насамперед невідкладне створення страхової системи 
фінансування охорони здоров’я. 

На сьогодні саме медичне страхування є основною формою 
соціального захисту населення щодо охорони здоров’я, пов’язане з 
компенсацією витрат громадян не медичне обслуговування, а також 
система організаційних та фінансових заходів для забезпечення 
діяльності страхової медицини.  

Медичне страхування поділяється за формами на обов’язкове і 
добровільне. При цьому обов’язкове медичне страхування є частиною 
системи соціального страхування і основною формою медичного 
страхування в країнах з ринковою економікою, тоді як добровільне 
медичне страхування є доповненням до обов’язкового і гарантує 
оплату медичних послуг, що надані понад його програму (рис. 1). 
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Рис. 1. Механізм здійснення медичного страхування в 

обов’язковій та добровільній формах [6] 
 

Ефективне запровадження обов’язкового медичного 
страхування неможливе без створення відповідної законодавчої бази. 
На сьогоднішній день в Україні існують чотири альтернативних 
проекти законів, що стосуються запровадження системи обов’язкового 
медичного страхування.  

Узагальнивши змістовне наповнення цих законодавчих актів 
можемо поділити їх на дві групи: ті, які базуються на концепції 
соціального страхування і передбачають створення ще одного 
національного страхового Фонду; ті, що базуються на концепції 
обов’язкового цивільного (комерційного) страхування та орієнтовані 
на створення конкурентного ринку обов’язкового медичного 
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страхування за участю багатьох конкуруючих комерційних страхових 
компаній. 

Оцінюючи нинішню економічну ситуацію в країні 
наголошуємо на тому, що державного фінансування для забезпечення 
ефективного функціонування системи охорони здоров’я не вистачає і 
медицина перестала бути безкоштовною, незважаючи на те, що статті 
Конституції про право на безоплатний медичну допомогу всім, без 
виключення, громадянам України ніхто не відміняв.  

Статистичні дані доводять, що в Україні станом на кінець 2007 
р. в середньому на лікування одного хворого, що проживає в місті 
виділяється 527 грн., а на жителя села взагалі 308 грн., для порівняння в 
США цей показник становить 4887 доларів, в Німеччині 2920 доларів 
[4, с. 66 - 68].  

В той же час порівняно невисокий рівень доходів переважної 
більшості працюючих різних галузей, особливо сільського 
господарства не дозволяє активно розвивати страхову медицину на 
комерційних засадах, тобто у добровільній формі. 

В зв’язку з цим, а також зваживши на запропоновані підходи до 
розвитку страхової медицини, а також враховуючи стан медичного 
обслуговування сільських жителів, вважаємо виправданим 
прискорення процесів законодавчого закріплення і введення 
медичного страхування на засадах загальнообов’язкового державного 
соціального. Зрозуміло, що такі зміни відразу загострять проблему 
зростання сукупного навантаження на страхувальників та 
застрахованих осіб через появу додаткових страхових тарифів для 
медичного страхування. І тому, поділяємо думку О. Губар, яка 
наголошує на важливості комплексного підходу і використання всієї 
методології актуарних розрахунків з метою встановлення таких 
розмірів страхових тарифів, які б з одного боку забезпечили 
формування необхідних обсягів фінансових ресурсів для фінансування 
медичного обслуговування застрахованих при настанні страхових 
випадків, а з іншого не стали на стільки обтяжливими для платників, 
щоб ті не постали перед проблемою неможливості їх сплати у 
визначених розмірах і у встановлені терміни [1]. 

При цьому не меншої ваги має факт недопущення зростання 
обсягів адміністративних витрат пов’язаних із необхідністю 
фінансування утримання ще однієї страхової установи – фонду 
медичного страхування. Дана стаття витрат і без того є занадто 
обтяжливою для бюджетів існуючих фондів соціального страхування і 
має значний вплив на формування розмірів діючих тарифів, що 
особливо важливо в світлі пропонованих змін. Тому вбачаємо 
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перспективу в поєднанні процесів адміністрування розрахунків за 
даним видом соціального страхування з іншими, вже існуючими його 
напрямками, а також можливому зменшенні ставок податку на доходи, 
що наш погляд, має сприяти також згладжуванню негативної реакції 
на зростання навантаження на базу обчислення страхових внесків за 
новим обов’язковим напрямком соціального страхування, якою є 
витрати на оплату праці роботодавця та дохід власне найманого 
працівника. 

Одночасно платники страхових внесків повинні мати ефективні 
засоби контролю використання коштів за призначенням. Оплата 
надання медичної допомоги має бути тісно пов’язана з кількістю та 
якістю медичних послуг, а запровадження страхової медицини має 
чітко виражати державну політику, спрямовану на збереження та 
зміцнення суспільного здоров’я і лікувальний заклад, а людина з її 
потребами щодо якісних медичних послуг. 

Висновки. Загалом вважаємо, що розбудова страхової 
медицини має здійснюватися з добровільної згоди всіх суб’єктів 
медичного страхування і супроводжуватися покращенням їх 
фінансових можливостей. Тому звичайно, що запровадження 
загальнообов’язкового державного медичного страхування не має 
чинити перешкод розвитку медичного страхування на комерційних 
засадах через мережу страхових компаній, цим самим забезпечуючи 
можливість громадянам із достатньо високим рівнем власних доходів, 
при бажанні, створювати додаткові фінансові гарантії якісного 
медичного обслуговування себе і членів своїх сімей. 
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Розглянуто історичний розвиток та сучасні підходи до визначення 
поняття «платоспроможність підприємств» 

We consider the historical development and modern approaches to the definition of 
"solvency of enterprises" 
 

Постановка проблеми. В умовах сьогодення фінансовий стан 
розкриває не лише ступінь життєдіяльності підприємства, а й 
потужність чинників розвитку, яка акумулюється в його стійкості. 
Вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на функціонування 
вітчизняних підприємств в умовах економічної кризи зумовлює появу 
нових ризиків. За таких умов, щоб уникнути банкрутства виникає 
потреба в оцінці перспектив розвитку підприємства, у прогнозах його 
майбутнього фінансово-господарського стану та накресленні 
можливих шляхів попередження негативних явищ. У цих умовах 
кожний господарський суб’єкт повинен мати достовірну інформацію 
про платоспроможність, як власного підприємства, так і своїх 
партнерів.  

Аналіз платоспроможності дозволяє з'ясовувати наскільки 
ефективні дії менеджменту підприємства. Але здійснити глибокий 
практичний аналіз неможливо без ґрунтовного вивчення теоретичних 
основ досліджуваного поняття. Ось чому розкриття сутності 
платоспроможності вкрай актуальне не лише з теоретичної точки 
зору, а й з методологічної. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
теоретичного та методологічного обґрунтування поняття 
«платоспроможність» розглядаються у працях зарубіжних і 
вітчизняних вчених, зокрема А. Бірмана,  І. Бланка, П. Бунича,  
І. Зятковського, Є. Іоніна, Т. Ковальчук, М. Крейніної, М. Лагуна, 
Л. Лахтіонової,  Є. Нєволіної, А. Поддєрьогіна, П. Ревенлоу, 
Г. Савицької, О. Філімоненкова,  А. Шеремета,  та інших. Завдяки 
дослідженням цих вчених сформульоване підґрунтя для подальших 
наукових розробок.  
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Цілі статті. Аналіз визначення сутності поняття 
«платоспроможність» свідчить про відсутність у дослідників його 
єдиного розуміння. Саме тому метою статті є виклад підходів різних 
авторів щодо визначення сутності поняття «платоспроможність», а 
також представлення власного погляду з даної проблеми.   

Виклад основного матеріалу. Щоб знайти витоки виникнення 
поняття «платоспроможність» апелюємо до історії. Розвиток 
платоспроможності як поняття бере початок у XV-XVI ст. із 
виокремленням науки про фінанси в самостійну сферу знань. У той 
період робилися перші спроби системного викладу основ 
фінансового управління, почалося дослідження державних фінансів, 
бюджету і податків.  

Спершу під платоспроможністю розуміли здатність фізичної 
особи сплачувати податки. Поява теорій податкового тягаря заклала 
підвалини для обґрунтування концепцій платоспроможності, які 
будувалися з урахуванням майнового положення платника податків і 
джерела їх сплати. Це вплинуло на погляди учених, які розійшлися в 
думках відповідно до їх прихильності теоріям пропорційного або 
прогресивного оподаткування. 

Надання більш наукового змісту платоспроможності стало 
можливим із появою поняття чистого доходу. І від суб'єктивного 
розуміння платоспроможності, як пожертвування був зроблений 
перехід до її об'єктивного тлумачення, пов'язаного з валовим або 
чистим доходом. 

Таким чином, спочатку термін «платоспроможність фізичної 
особи» означав здатність сплатити податки відповідно до її доходів і 
майнового стану. У подальшому зміст поняття став ширшим у зв’язку 
із розширенням кількості господарюючих суб’єктів і глибшим тому, 
що означав не лише здатність сплатити податки, але й задовольнити 
інші зобов'язання.  

Наприкінці ХІХ століття платоспроможність як економічну 
категорію стали використовувати банкіри у США, які почали вимагати 
від своїх клієнтів, що звертались за кредитами, надання фінансової 
звітності з метою визначання їх кредитоспроможності. У 90-х роках ця 
практика поширилась у більшості банків. 

В ході дискусії, що розвернулася в середині 20-х років, 
розглядалися такі проблеми як залежність платоспроможності від 
ліквідності активів, співвідношення різних за ступенем ліквідності 
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активів, кредиторської і дебіторської заборгованості, власних і 
позикових засобів тощо. 

У постреволюційний і в подальші (до 1950-60-х рр.) періоди, не 
дивлячись на директивні методи управління  та гасла, що плановість 
кругообігу засобів в соціалістичному господарстві є основою 
фінансової стійкості  та платоспроможності підприємств, ця проблема 
також активно обговорювалась. Проте, наявність неплатежів 
змушували радянський уряд приймати різні законодавчі акти і ухвали, 
покликані забезпечувати своєчасність розрахунків. На  Державний 
банк і, частково, на фінансові органи було покладено завдання 
надавати активну допомогу в усуненні порушень платіжної 
дисципліни. Так, наприклад, в 1954 р. був введений 
диференційований режим кредитування для прибуткових і збиткових 
підприємств. Тому збитковість і неплатоспроможність 
господарюючих суб’єктів, яка існувала в межах адміністративно-
командної системи, не вела до банкрутства, оскільки їх тим або іншим 
способом «виручали» вищестоящі організації або банківська система. 

У дослідженнях економістів-фінансистів періоду 1960-80-х рр.  
А. Бірмана, П. Бунича, Г. Базарової, В. Сенчагова, С. Ситаряна та ін. –  
піднімалися питання про співвідношення виручки від реалізації 
продукції і витрат, про особливості платежів і неплатежів, робилися 
спроби розглянути механізм платоспроможності в межах 
впроваджуваного тоді повного господарського розрахунку. 

В період переходу до ринкової економіки і кризи платежів, що 
розвернулася з 1992 р., знову звертається увага на проблему 
платоспроможності підприємств і виникає нагальна необхідність 
подальшого вивчення цього економічного явища.  

Тривалий час у вітчизняній економічній літературі 
платоспроможність підприємства розглядалася в межах панівного 
погляду на неї як однієї з ознак, властивих підприємствам 
капіталістичного способу виробництва. Звернімося за визначенням 
поняття «платоспроможність» (за відсутності поняття 
«платоспроможність підприємства») до сучасних енциклопедій. В 
одній з них: «Платоспроможність - це здатність держави, юридичної і 
фізичної особи своєчасно і повністю виконувати свої платіжні 
зобов'язання, що витікають з торгових, кредитних або інших операцій 
грошового характеру», в іншій: «Платоспроможність – характеристика 
особи або компанії, що свідчить про доцільність надання кредиту з 
урахуванням таких показників, як: прибутковість, погашення минулих 
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кредитів; здатність оплачувати зобов'язання без ліквідації фіксованих 
активів – основного капіталу». Є в словнику і поняття 
«неплатоспроможність», що означає «при капіталізмі фінансовий або 
валютно-фінансовий стан фірми або держави, при якому вони не 
можуть своєчасно погашати свої фінансові зобов'язання». 

Цікаво, що в словниках поняття «ліквідність» визначене 
формулюванням, що має один і той же сенс, як «здатність 
капіталістичних фірм своєчасно погашати свої боргові зобов'язання». 
Для даного підходу, крім критичного погляду на капіталізм 
характерно, по-перше, ототожнення платоспроможності і ліквідності і, 
по-друге, поверхневість в їх формулюваннях.  

На сьогодні термін «платоспроможність» також  не має стійкого 
змісту. Більшість економістів, платоспроможність підприємства 
пов’язують із здатністю сплачувати за зобов'язаннями. При цьому 
особливим предметом їх суперечок стає терміновість заборгованості: 
одні стверджують, що це короткострокова, інші – довгострокова, треті 
не роблять відмінностей по термінах 

В.І. Іващенко, М.А. Болюх  [1] вважають платоспроможність 
найважливішим  показником, який характеризує фінансовий стан 
підприємства, І.М. Макарчук – важливим узагальненим показником 
стійкості фінансового стану підприємства [2], а І.В. Зятковський 
ототожнює платоспроможність із фінансовою стійкістю [3]. На нашу 
думку, така точка зору притаманна економістам-аналітикам і не 
визначає самої сутності  платоспроможності, а лише констатує її факт 
за певними показниками. Про таке поєднання веде мову Т.М. 
Ковальчук, зазначаючи, що платоспроможність підприємств 
вважається найважливішою умовою їх господарської діяльності і 
характеризується своєчасністю платежів і дотриманням фінансових 
зобов’язань за рахунок наявних коштів та активів, які можна швидко 
мобілізувати [4]. Поєднує платоспроможність  із фінансовим станом і 
М.І. Лагун, який зазначає «…при гарному фінансовому стані 
підприємство стійко платоспроможне; при поганому – періодично або 
постійно неплатоспроможне. Найкращий варіант – коли у 
підприємства завжди є вільні кошти, яких  достатньо для погашення 
зобов’язань. Але підприємство є платоспроможним і в тому випадку, 
коли вільних коштів у нього недостатньо або вони зовсім відсутні, але 
підприємство здатне швидко реалізувати свої активи і розплатитись із 
кредиторами»[5, с.53]. Як зовнішній прояв платоспроможності він 
визначає «відстань» підприємства від банкрутства [5].  
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Отже, із вищевикладеного можна зробити такі висновки: по-
перше, предметом дискусії серед дослідників є питання про те, 
зобов'язання якої терміновості виділяються у формулюванні 
визначення платоспроможності. На наш погляд, ці протиріччя не 
носять принципового характеру. По-друге, більшість вчених головним 
критерієм платоспроможності вважають достатність активів для 
погашення зобов’язань. Ми вважаємо, що це вагома, але недостатня 
умова, оскільки підприємство може виявитися неплатоспроможним, 
якщо в структурі активів значну частину займає сумнівна дебіторська 
заборгованість, основні засоби, довгострокові вкладення тощо. І, по-
третє, не можна розглядати платоспроможність підприємства тільки як 
показник, тому що значення показника фіксує стан підприємства на 
дату його розрахунку, тобто є одномоментним і може змінюватись у 
часі.  

Звичайно, кожне з вищенаведених визначень 
платоспроможності має сенс, характеризує певні ознаки категорії але, 
на нашу думку, більше з кількісного боку. Якісна сторона 
платоспроможності випала з-під уваги дослідників. Такий висновок 
зроблений нами на основі подальшого припущення. Не викликає 
сумнівів здатність підприємства сплатити за зобов'язаннями при 
наявності грошових коштів на поточних рахунках та в касі. 
Ураховуючи постійний рух фінансових ресурсів та їх  обмеженість у 
більшості підприємств може скластись ситуація, коли у будь-який 
довільно узятий момент часу такої можливості у суб’єкта 
господарювання може і не бути. Може скластися ситуація їх 
тимчасового або хронічного браку. Крім сплати зобов’язань (що є 
кінцевою ланкою у ланцюгу виробничої та іншої діяльності 
підприємств), господарюючі суб’єкти  повинні мати можливість 
забезпечувати витрати операційної та інших видів діяльності.  Тому 
приведені визначення, на наш погляд, досить вузькі, хоч і не слід не 
бачити їх аналітичну значущість. 

Проведений аналіз різних точок зору на поняття 
платоспроможності дозволяє виділити такі три  недоліки: 

— обмеження складу платіжних засобів – від готівкових грошових 
коштів до оборотних активів. Тому платіжними засобами можуть бути 
будь-які активи, які кредитор згоден прийняти в рахунок сплати боргу. 
До таких платіжних засобів можуть відноситись крім оборотних 
засобів незавершене будівництво, довгострокові фінансові вкладення 
тощо; 
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— обмеження складу зобов’язань лише зовнішніми 
зобов’язаннями. У той же час, відмова від погашення таких внутрішніх 
зобов’язань, як кредиторська заборгованість перед працівниками з 
оплати праці, може бути причиною його неплатоспроможності. У 
«Методичних рекомендаціях щодо виявлення ознак 
неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування 
банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства» 
неплатоспроможність підприємства розглядається як його 
неспроможність виконати після настання встановленого терміну своїх 
грошових зобов’язань перед кредиторами (зокрема й виплати 
заробітної плати), а також  щодо сплати податків і зборів[6]; 

— невизначеність у строках погашення зобов’язань. Навіть у 
випадках зазначення на «відповідність» угодам, залишається 
незрозумілим чи можлива неузгоджена з кредитором затримка сплати 
за зобов’язаннями, а якщо можлива, то на який термін і на яких 
підставах. Лише Закон України «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом» зазначає 3-х місячний термін 
щодо погашення підприємством своїх зобов’язань [7]. 

Для підтримання платоспроможності на нормально 
працюючому підприємстві повинна дотримуватися фінансова 
рівновага. Це можливо при дотриманні таких основних умов: по-
перше, виходячи з вимоги забезпечення заданого рівня прибутковості, 
підприємство, використовуючи наявний капітал, має як мінімум 
покривати витрати, пов'язані з його операційною діяльністю; по-
друге, виходячи з вимог ліквідності, підприємство повинне бути в стані 
платоспроможності. 

Завдання підвищення прибутковості підприємства, тобто 
максимізації прибутку на вкладений капітал, і забезпечення  його 
високої платоспроможності у деякій міри протистоять одне одному. 
Для підвищення рентабельності грошові кошти (що є теоретично 
абсолютно ліквідним активом) повинні бути вкладені у відповідні 
оборотні і необоротні активи (сировину, матеріали, основні засоби, 
акції, облігації тощо) із свідомо нижчою, ніж гроші, ліквідністю. А для 
забезпечення стійкої платоспроможності на поточному рахунку у 
підприємства постійно повинна знаходитися певна сума грошових 
коштів, фактично вилучена з відтворювального обороту і достатня для 
забезпечення поточних платежів. Оскільки підприємство розміщує всі 
джерела капіталу у вкладення, або активи, то багато авторів пишуть із 
цього приводу, що платоспроможним є те підприємство, у якого 



 110 

активи більші, ніж зовнішні зобов'язання.  
Висновки.  Вивчення суті поняття «платоспроможність» 

дозволяє сформулювати наступні висновки: предметом дискусії серед 
дослідників є питання про терміновість зобов’язань при  визначення 
платоспроможності, що, на наш погляд, є непринциповим. Вагомою, 
але недостатньою умовою платоспроможності є достатність активів 
для погашення зобов’язань, оскільки  підприємство може виявитися 
неплатоспроможним, якщо в структурі активів значну частину займає 
сумнівна дебіторська заборгованість, основні засоби, довгострокові 
вкладення тощо. Не зовсім вірним є вивчення платоспроможності 
тільки як показник, тому що значення показника фіксує стан 
підприємства на дату його розрахунку, тобто є одномоментним і може 
змінюватись у часі.  

Як економічне явище платоспроможність підприємства має 
якісний зміст і кількісний вираз. Розглянутий якісний зміст категорії є 
до певної міри загальним для всіх підприємств, тоді як кількісні 
характеристики її, що виявляються в конкретних економічних 
показниках, мають специфіку, в тому числі й галузеву. 
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В статті розглянуто питання, щодо генезису терміну «стратегія підприємства». 

Вивчено етапи хронологічного розвитку цього поняття в економічній літературі. 
Запропоновано авторське визначення поняття стратегія 

In the article was considered, the issue about genesis of term such as «strategy of 
enterprise». It was larded the chronological period of progress of this conception in the economic 
writings. It was suggest an author’s notation for conception such as «strategy» 
 

Постановка проблеми. Глобалізація світової економіки є 
однією з головних тенденцій розвитку  сучасного світу, яка впливає на 
політичне, соціальне, культурне та економічне життя. Наслідки такої 
тенденції відчувають на собі всі держави світу, тому числі й Україна 
Однією з найважливіших проблем розвитку підприємства є швидке та 
ефективне реагування на зміни, що відбуваються в сучасних ринкових 
умовах. 

Керівники організацій, підприємств давно усвідомили, що 
стратегія – невід’ємна частина або навіть головна складова успіху 
діяльності на ринку. Вміння бачити перспективу розвитку 
підприємства з врахуванням різних факторів його внутрішнього та 
зовнішнього середовища є однією з найважливіших умов ефективного 
управління ним. Будь – якому суб’єкту господарювання доводиться 
діяти в досить динамічному конкурентному середовищі, тому 
керівникам необхідно вивчати та аналізувати стратегію, як визначну 
складову інструментарію вирішення різнопланових проблем. 
Стратегічне управління з’явилося  шляхом еволюційного розвитку із 
стратегічного планування, що становить його сутнісну основу.  
Історико – економічні аспекти стратегія підприємства викликають 
науковий інтерес і обумовлюють вибір теми дослідження. 

                                         
 Науковий керівник: к.е.н., доцент Шелудько Р.М. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Основоположником формальної аналітичної концепції стратегічного 
планування вважається один з класиків менеджменту І. Ансофф [1]. 
Теоретичним та методологічним аспектам стратегічного підходу в 
управлінні підприємством присвячено велика кількість досліджень  
таких вчених, О.Віхандського, Ф.Котлера, М.Менскона, М.Мінцберга, 
Д.Лемпела, А.Наливайко, М.Портера, Т.А. Примака, А.Стрикленда, 
А.Томпсона, Р.Фатхурдінова, Ф.Хедоур, А. Чандлера, З. Шершньова 
та інших [2 - 16]. 

Постановка завдання. Незважаючи на велику кількість 
наукових праць і значні досягнення в теорії та практиці стратегічного 
управління, є питання, які залишаються постійним об’єктом 
дослідження. Основною метою дослідження є аналіз еволюції 
визначення поняття «стратегія» в економічній літературі.  

Виклад основного матеріалу. Слово стратегія походить від 
грецького «strategia» (stratus – військо, ago - веду), мистецтво (наука) 
бути полководцем. Термін «стратегія» в первісному своєму значенні 
стосувався військового мистецтва і означав уміння складати загальний 
план військової кампанії, битви або визначити напрямок головного 
удару, розподіляти ресурси, розподіляти схеми їх використання за 
можливих варіантів перебігу подій [5].  

Однак використання поняття стратегії не є винятковою 
прерогативою древніх греків. У Древньому Китаї в період між 480 і 
221 рр. до н.е. була написана книга "Мистецтво стратегії", що свідчить 
про те, що вже XXIII ст. тому назад поняття стратегії стало 
невід'ємним елементом світогляду людей. Автор даної книги Сун Цу 
писав: «Той, хто одержав сотні перемог у сотнях конфліктів, навряд чи 
має високу майстерність. Той, хто володіє високою майстерністю 
використання стратегії, скоряє інших, не вступаючи з ними в 
конфлікт» [9]. 

У Словнику іноземних слів за редакцією О.С. Мельничука 
стратегію розтлумачено наступним чином: «1. Стратегія – це 
найважливіша частина військового мистецтва. Вона включає теорію та 
практику ведення війни. 2. Стратегія – це мистецтво керівництва 
суспільною, політичною боротьбою». С.І. Ожегов надає таке 
тлумачення стратегії: «Стратегія – це наука ведення, мистецтво ведення 
війни» [13]. 
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1911 рік ознаменується роком заснування бізнес – стратегії, коли 
в Гарварді почали викладати курс бізнесової політики. В економіці 
стратегія постає як система правил і способів реалізації концепції 
розвитку підприємства.  До початку 50–х років двадцятого століття 
відбулося формулювання правил і тлумачення  термінології. Під 
„стратегією” того часу розуміли кар’єрне зростання та досягнення 
успіху керівників компаній.  

В економічній літературі виділяють чотири етапи розвитку 
стратегічного управління. Розвиток науково технічного прогресу, 
розширення ринків, диверсифікація діяльності сприяли виникненню 
першого етапу становлення стратегічного управління. Цей етап 
припадає на 60 – ті роки двадцятого століття.  Сутність концепції 
цього етапу полягає в розробці нових підходів у досягненні цілей в 
конкурентній боротьбі. Саме на початку 60–х років минулого століття 
з’явилася праця  А. Чандлера „Стратегія і структура”, яка започаткувала 
появу ряду наукових праць та розгортання теоретичних і практичних 
досліджень, становлення даної галузі знань. Згідно з поглядами А. 
Чандлера, стратегія – це „визначення основних довгострокових цілей і 
завдань підприємства, сприйняття курсу дій та розподілу ресурсів, 
необхідних для виконання поставлених цілей” [18]. З одного боку, 
таке тлумачення „стратегії” спитається на традиційний підхід до її 
визначення як особливого методу розподілу ресурсів між поточними і 
майбутніми видами діяльності. З іншого боку, у цьому визначенні 
основний акцент робиться саме на досягнення цілей [9]. Крім того, А. 
Чандлер визначив відмінності між стратегією і тактикою;  між 
формулюванням стратегії і здійсненням стратегії. Автор вперше 
обґрунтував первинність стратегії та вторинність структури. 
Послідовниками теорії А. Чандлера були  М. Мескон, М.Альберт, Ф. 
Хедоурв які в своїй праці „Основи менеджменту” стверджують, що 
„стратегія – це загальний, усебічний план досягнення цілей” [13]. 

Початок другого етапу припадає на 70-ті роки двадцятого 
століття. Кризові явища в міжнародній економіці, пошук нових 
факторів успіху, необхідність гнучкого реагування на зміни у 
зовнішньому середовищі призвели до зміну сенсу стратегічного 
вибору. У 1965 році американський  математик і економіст російського 
походження  І.Ансофф у своєї  науковій праці „Корпоративна 
стратегія” розробив та розвинув напрямок формування цілісного 
підходу до вивчення стратегічного менеджменту, а також процедуру 
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стратегічного управління в реальному часі. І. Ансофф започаткував 
стратегічне планування як процес, „ який враховує також ключові 
параметри, що визначають стратегічну поведінку й успіх фірми, 
динаміку поведінки індивідів і груп людей, політичні зміни і культуру 
організації ” [1].  На другому етапі розвитку теоретичних досліджень 
стратегії домінувала теорія індустріальної організації, були розгорнуті 
прикладні дослідження питань концентрації галузі, бар’єрів входу - 
виходу, структури витрат і ціни, економії на масштабах, інвестиційних 
рішень, вертикальної інтеграції, коефіцієнтів  прибутковості.. 
Прикладом втілення якісного розвитку методів довгострокової  
інтеграції стали такі світові лідери, як General Electric, IBM,  Coca-Cola 
та інші. 

З початку 80-х років наукова діяльність у галузi стратегічного 
управління переходить до третього етапу. Ідеї стратегії швидко 
розвиваються, поширюються  та впроваджуються підприємствами в 
умовах посилення конкуренції, коли будь – який досягнутий 
підприємством результат є наслідком вдалого вибору стратегії. 
Сутністю концепції цього періоду є здатність підприємства, фірми 
обирати поведінку, яка б забезпечувала досягнення перспективної цілі.  

В 1980 році було видано М. Портером книгу „Competitive 
Strategy ”, в якій автор запропонував новий підхід до стратегії 
підприємства. На його думку, „враховуючи природу економічної 
конкуренції можна вивести чотири вихідні положення побудови теорії 
стратегії підприємства: 1. Вибір підходу до побудови теоретичного 
підґрунтя. 2. Побудова ланцюга причинності. 3. Визначення часового 
горизонту. 4. Доведення правильності теорії через емпіричні 
докази” [12]. 

М. Портер установив взаємозв’язок стратегії з мікроекономікою, 
визначив генетичні стратегії і теорію конкурентної переваги.  

Нові принципові положення в розвитку теорії стратегії 
відображені в працях Г. Гамеля та К. Прахалади: „необхідність 
переорієнтувати стратегічний аналіз, розробку та виконання стратегії 
підприємства на формування й нарощування базових його 
компетенцій, тобто перевага віддавалася внутрішньо орієнтованому 
підходу. За якими відповідно до зростаючої динаміки ринкових змін і 
розширення конкуренції стратегія підприємства не може й не повинна 
намагатися точно передбачати майбутні зміни на конкурентних 
ринках” [10]. Г.Мінцберг відкинув уявлення про стратегію як план і 
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запропонував розглядати стратегію як сукупність різних видів 
діяльності , до складу яких входять спостереження за подіями, що 
відбуваються всередині і поза підприємством.  

Він визначає стратегію через так звану комбінацію п’яти „П”: 1. 
Стратегія – план дій. 2. Стратегія – прикриття, тобто дії, націлені на те, 
щоб перехитрити своїх супротивників. 3. Стратегія – порядок дій, 
тобто план може бути нереалізованим, але порядок дій повинен бути 
забезпечений у будь – якому випадку. 4. Стратегія – позиція в 
навколишньому середовищі, тобто зв'язок зі своїм оточенням. 5. 
Стратегія – перспектива, тобто бачення того стану, до якого треба 
прагнути [8].  

Глобалізація, формування транснаціональних корпорацій, 
посилення загрози поглинання підприємств конкурентами стали 
передумовами зміни концепції 80–х років двадцятого століття і 
початком сучасного етапу розвитку стратегічного управління. 
Яскравим представником цього періоду є Е. Петтігрю, який 
обґрунтував стратегію як динамічний організаційний процес, 
визначивши мінливість стратегії як основу успіху її реалізації в умовах 
зростання значення інтернаціоналізації діяльності підприємств. Е. 
Петтігрю створив стратегічну модель 7 „S”: структура, стратегія, 
система, здібність, співробітник, стиль управління та спільна цінність. 

Відомі науковці зі стратегічного управління А. Томпсон та 
А.Стрикленд запропонували своє тлумачення поняття стратегії. 
„Стратегія – це загальний, всебічний план досягнення цілей”. 
Ототожнення стратегії та плану бере свій початок з теорії ігор, де 
стратегія – це план дій у конкретній ситуації, що залежить від вчинків 
опонента. 

Слід зазначити, що в вітчизняній економічній теорії під 
стратегією розуміють певну програму дій, що в подальшому 
приводить до досягнення запланованого результату. З.Є.Шершньова 
та С.В.Оборська під стратегією розуміють „ комплекс програм, 
реалізуючи який компанія розраховує на значне поліпшення своїх 
позицій на ринках  ”[ 16]. 

В свою чергу, Т.А. Примак пропонує своє бачення стратегії, як 
„генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритетні для  
підприємства проблеми, його місію, головні цілі та розподіл ресурсів 
для їх досягнення. Стратегія формує цілі й основні шляхи їх 
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досягнення таким чином, що підприємство має загальний (такий, що 
об’єднує всі розподіли) напрям роботи ” [11]. При різкій зміні 
ринкової ситуації необхідно швидко розробити нову стратегію 
діаметрально протилежну попередній. Важливу роль у розвитку 
проблеми стратегічних намірів і практичних можливостей відіграють 
фахівці у сфері маркетингу. Обґрунтував значення маркетингу як 
інструменту стратегічного менеджменту видатний маркетолог Ф. 
Котлер. Він розглядає стратегічне планування як „ управлінський 
процес створення і підтримки стратегічної відповідності між метою і 
потенційними можливостями ” [6]. 

Існують також інші точки зору в питанні визначення стратегії. 
Наприклад, український дослідник О.Шубін пропонує визначати 
стратегію як „напрямок діяльності підприємства, заснований на 
сполученні ресурсів і компетенції організації, що має на меті 
одержання конкурентних переваг на ринку” [17]. Підтримують таке 
бачення стратегії О. Гончаренко та Є. Лисицин[3]. Слід виділити, що 
формально орієнтовані на довгострокову перспективу управлінські 
рішення можуть бути стратегією.  Саме в цьому напряму розвиває своє 
бачення стратегії  Я.Жаліло, пропонуючи ввести термін економічна 
стратегія. Економічна стратегія – це цілісна система дій суб’єкта, 
спрямованих на реалізацію мети, завдань і пріоритетів його економічного 
відтворення з урахуванням комплексу впливів ендогенних та екзогенних 
чинників, розрахована на тривалий період [4].  

Висновки.  Провівши дослідження, слід підкреслити, що теорія 
стратегії розвивається і в наш час. Вважаючи необхідним подальше 
вивчення теоретичних аспектів стратегії підприємств, дослідники 
однозначно сходяться у своєму баченні її як найважливішого і 
найефективнішого інструмента управління його діяльністю.  На 
сучасному етапі інтеграція стратегічного менеджменту та стратегії 
орієнтується на ринок, що підтверджує становлення нового етапу  - 
етапу стратегічного підприємництва. Таким чином, можна 
стверджувати, що єдиного визначення поняття „стратегії” немає. Одні 
вчені схильні вважати, що стратегія  - це процес формування системи 
довгострокових цілей і вибору шляхів їхнього досягнення; інші – як 
засіб для досягнення мети. На нашу думку  стратегія – це комплексна 
система дій спрямована на формування успішних  довгострокових цілей,  з 
урахуванням жорстких умов ринку. 
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В статті автором було охарактеризовано розвиток регіонального маркетингу 
в розрізі окремих регіонів України. Особлива увага зосереджена на можливостях 
використання маркетингових інструментів органами державної влади з метою 
підвищення іміджу України та залучення потенційних інвесторів 

The author had described of development of regional marketing in terms of various 
regions of Ukraine in the article. Particular attention is focused on the potential use of 
marketing instruments of public authorities to improve Ukraine's image and attract potential 
investors 
 

Постановка проблеми. Об'єктивна необхідність поширення 
регіонального маркетингу в Україні в умовах формування ринкових 
відносин підтверджується світовою практикою, оскільки 
використання маркетингових підходів є досить продуктивним для  

організації виробництва і реалізації на обраних сегментах ринку 
певних товарів або товарних систем, обґрунтування ринкової 
концепції регіону. Особливо ефективним є такий підхід для країн з 
трансформаційною економікою, коли багато функцій, що 
виконувались раніше в центрі міністерствами і відомствами, 
передаються у регіони – на рівень підприємств, об'єднань, асоціацій, 
концернів [1]. 

Аналіз останніх досліджень. Серед вчених, які досліджували 
становлення, економічне зростання та розвиток, 
конкурентоспроможність України за допомогою маркетингових 
засобів, можна назвати: регіоналістів Долішного М.І. та Лукінова І.І., 
які підкреслюють, що інвестиційна діяльність є основним чинником 
економічної політики держави як суб’єкта регіонального маркетингу. 
Стратегічними факторами, що впливають на конкурентоспроможність 
та економічний розвиток регіону, присвячували свої дослідження 
науковці Інституту регіональних досліджень НАН України на чолі з 
д.е.н. Бєлєньким П.Ю. Необхідність використання маркетингових 
інструментаріїв органами влади досліджував також і одеський вчений 
Окландер М. [4]. 
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Більшість вчених-дослідників, вивчаючи процеси становлення 
та перспективи подальшого розвитку регіонального маркетингу в 
Україні, не звертають достатньої уваги на ті органи державної влади, 
до компетенції яких належить проведення основних заходів щодо 
маркетингу українських регіонів. Проте, на нашу думку, досить 
важливим є врахування органами державної влади специфіки заходів з 
маркетингу регіонів та їх виконавців у вирішенні поставлених завдань. 

Постановка завдання. Охарактеризувати процес становлення 
та розвитку регіонального маркетингу в Україні в розрізі окремих 
регіонів. 

Виклад основного матеріалу. Проаналізуємо основні аспекти 
використання елементів регіонального маркетингу для іміджу України. 

В сучасному світі основними цінностями держав є інформація та 
чинники, якість яких впливає на котирування на біржах, ціни, рішення 
урядів, розподіл ресурсів тощо. Кожна держава в світі в даний час має 
свій імідж і є брендом. Імідж голови держави, прем’єр-міністра є 
суб’єктом інформаційної безпеки країни.  Лідерство в будь-якій 
важливій галузі, навіть перемога в конкурсах та спортивних змаганнях, 
може бути елементом формування позитивного іміджу країни.  

Основні елементи іміджу України, на жаль, ніяк на пов’язані з 
державними програмами і активністю в цій сфері. Наприклад, 
елементи іміджу України це: Чорнобиль, Помаранчева революція 
2004, прізвища – Шевченко, Кличко, Ющенко, Тимошенко, Руслана, 
Вєрка Сердючка, корупція, проблеми з Росією. Їх ми бачимо в 
дослідженнях про нашу країну. Позитивні елементи іміджу можливо 
використовувати в світовій конкуренції [2].  

Формування міжнародного іміджу країни залежить від 
поставлених цілей уряду конкретної держави. На основі проведених 
систематичних досліджень, які базувались на Стратегічному пакеті 
(див. статтю на УП 16.05.2007), було зроблено SWOT-аналіз України 
(табл.1). 

В Україні з метою сприяння залучення іноземних інвестицій та 
одночасного створення позитивного інвестиційного клімату для їх 
залучення спеціально створено Український центр сприяння 
іноземному інвестуванню.  

Було також створено також його власний веб-сайт –  
http://www.investukraine.org/, підготовлено електронні презентації 
Центру та інвестиційного клімату в Україні.  

Видано та активно розповсюджуються брошури англійською 
мовою „Як зареєструвати підприємство в Україні” та „Основні 
макроекономічні індекси” із серії „Дорожня карта інвестора”. 
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Таблиця 1 
SWOT-аналіз України, скорочений варіант, 

дослідження Bohush Communications, 2007 [2] 
 

Сильні сторони Слабкі сторони 
Вигідне територіальне 
положення 
Високий транспортний 
потенціал 
Стародавня історія та культура 
Високий рівень освіти населення 
Космічні технології 
30% світових чорноземів  
Етнічно та культурно однорідне 
населення   

Нестабільність та непрогнозованість в 
політиці та економіці 
Відсутність чіткої стратегії розвитку 
країни 
Енергетична залежність від Росії 
Низький розвиток економіки 
Соціальна та юридична незахищеність 
населення 
Корупція у всіх органах влади 
Значний знос інфраструктури 
Незахищеність іноземних та 
вітчизняних інвесторів  

Можливості Загрози 
Великі аграрні можливості 
Регіональне лідерство 
Культурна столиця 
Виробництво та продаж 
військової техніки 
Курорт Крим 
Участь в світових проектах щодо 
освоєння космосу 
Рівноправний член 
європейського співтовариства 
ЄВРО-2012 «Інвестиційний 
оазис» 

Немає гарантій територіальної цілісності 
– не проведена делімітація та демаркація 
кордонів з Росією, Білорусією, 
Молдовою 
Провокування сепаратизму в Криму 
Військова база російського морського 
флоту до 2017 року в Севастополі 
Висока смертність населення – 
демографічна катастрофа 
Епідемія туберкульозу, швидке 
розповсюдження ВІЧ  
Поганий стан військових складів – 
технологічні катастрофи 
Енергетична залежність від Росії (газ, 
нафта) 
Слабка захищеність транспортних 
магістралей, трубопроводів від 
терористичних атак 
Немає власного циклу збагачення урану 
для АЕС, залежність від Росії 
Зношеність інфраструктури та 
комунікацій – техногенні катастрофи  

 
Центром щомісячно публікується і розсилається Newsletter, 

постійно оновлюються інформаційні буклети англійською мовою з 
короткою інформацією про інвестиційні можливості України. 
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Україна повинна активно пропагувати свої здобутки та 
можливості, підтримувати вітчизняні інформаційні центри в різних 
країнах, просувати українські ЗМІ в різних мережах в світі, проводити 
віщання на різних мовах.  

Необхідний і комплекс заходів з інформаційної безпеки 
держави. Тому на даний час розроблена Концепція Державної 
цільової програми формування позитивного міжнародного іміджу 
України на 2007-2010 роки.  

Ця Концепція має на меті організацію проведення органами 
державної влади впродовж зазначеного періоду планомірної та 
професійної кампанії, спрямованої на підвищення міжнародного 
авторитету України у політичній, економічній та культурній сферах.  

Виконання Програми дозволить розширити поінформованість 
зарубіжної спільноти про Україну та зміцнити позитивний 
міжнародний імідж нашої держави.  

Протягом останніх років у регіонах зростає кількість неурядових 
неприбуткових організацій (наприклад, агентств регіонального 
розвитку), які поряд із органами державної влади виступають 
суб’єктами регіонального маркетингу.  

Заходи, які спрямовані на висвітлення інвестиційної політики та 
формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні, подані в 
табл. 2. 

З табл. 2 можна побачити, що основними виконавцями, на яких 
покладене виконання заходів із висвітлення інвестиційної політики та 
формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні, є:  

— Міністерство економіки України, Держкомінформ, Державна 
комісія з цінних паперів та фондового ринку, Міністерство зовнішніх 
справ, Український союз промисловців та підприємців (УСПП), 
центральні органи виконавчої влади та громадські організації, до 
компетенції яких входить робота в міжурядових комісіях та інші 
суб’єкти, від діяльності яких прямо чи опосередковано може залежати 
існуючий стан та майбутній розвиток українського іміджу. 
 

Таблиця 2 
Заходи, які спрямовані на висвітлення інвестиційної політики та 

формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні 
 

Назва заходу Виконавці 
1 2 

Створення системи збору аналізу і розповсюдження 
інформації про здобутки України у формуванні 
сприятливого інвестиційного клімату та підготовка 
офіційних коментарів 

Мінекономіки, 
Держкомінформ, 

Державна комісія з цінних 
паперів  

та фондового ринку, МЗС 
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Продовження таблиці 2 
1 2 

Проведення серед вітчизняних рекламних, 
інформаційних агентств, вітчизняних та іноземних 
засобів масової інформації тендера на кращий 
рекламний проект «Інвестиційний імідж України» 
для визначення суб’єктів, що надаватимуть рекламну 
інформаційну підтримку Програми «Інвестиційний 
імідж України» 

Мінекономіки, 
Держкомінформ, МЗС 

Проведення із залученням вітчизняних та іноземних 
засобів масової інформації рекламної кампанії 
«Інвестиційний імідж України» 

Переможець тендера, 
Мінекономіки, 

Держкомінформ, МЗС. 
Поновлення у повному обсязі трансляції програм 
Всесвітньої служби Національної радіокомпанії та 
початок роботи супутникового іномовлення 
Державної телерадіокомпанії “Україна і світ” 

Держкомінформ, 
Мінекономіки, МЗС 

Проведення тендера із створення тематичних теле- 
та радіопрограм для висвітлення досвіду роботи 
інвесторів в Україні 

Мінекономіки, 
Держкомінформ, 
Український союз 
промисловців та 

підприємців (УСПП) 
Регулярне оновлення інформації в рамках 
стратегічних напрямів формування інвестиційного 
іміджу країни та оперативного надання такої 
інформації дипломатичним представництвам 
України за кордоном 

Мінекономіки, Державна 
комісія з цінних паперів та 

фондового ринку, МЗС 

Включення до планів роботи двосторонніх 
міжурядових комісій заходів іміджевого характеру 

Мінекономіки, центральні 
органи виконавчої влади 
та громадські організації, 

до компетенції яких 
входить робота в 

міжурядових комісіях 
Визначення для дипломатичних представництв 
України за кордоном, насамперед у Вашингтоні, 
Лондоні, Брюсселі, Відні та Токіо, заходів щодо 
поліпшення інвестиційного іміджу України 

Мінекономіки, МЗС 

Організація проведення Днів України та Днів 
регіонів України 

Мінекономіки, 
облдержадміністрації, 

УСПП 

Проведення галузевих виставок, інвестиційних 
ярмарків та форумів у регіонах із залученням 
іноземних інвесторів, які успішно працюють в 
Україні 

Мінекономіки, 
Держпідприємництво, 

Мінпромполітики, 
Мінагрополітики, 

Мінтранс, МЗС, УСПП 
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Продовження таблиці 2 
1 2 

Участь у тематичних публічних заходах за 
кордоном, на яких Україна має змогу 
популяризувати свої інвестиційні можливості, 
зокрема тих, що здійснюються в рамках Програми 
"Інвестиційний імідж України" 

Мінекономіки, 
Мінпромполітики, 

Мінагрополітики, Мінфін, 
Держпідприємством, 

МЗС, УСПП 
облдержадміністрації НК 

“ЕКСПОЦЕНТР 
України” 

Участь у форумах з питань прикордонного 
співробітництва 

Мінекономіки, 
облдержадміністрації, 

МЗС, УСПП 
Щорічний аналіз стану роботи з формування 
інвестиційного іміджу України на засіданні 
Консультативної ради з питань іноземних 
інвестицій при Президентові України та в разі 
потреби на засіданнях робочих груп цієї Ради 

Мінекономіки, 
облдержадміністрації, 

МЗС 

Розроблення і затвердження програм 
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців 
у сфері управління інвестиційною діяльністю 

Мінекономіки, Державна 
комісія з цінних паперів та 

фондового ринку, МЗС 

Проведення моніторингу здійснення заходів, 
передбачених у рамках виконання Програми 
розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 
роки, та висвітлення його результатів у засобах 
масової інформації 

Мінекономіки 

Проведення комплексних заходів з покращання 
міжнародного кредитного рейтингу України 

Мінфін, Національний 
банк, Державна комісія з 

цінних паперів  
та фондового ринку, 
Мінекономіки, МЗС 

 
В наш час необхідною умовою конкурентоспроможності 

українських міст стала розробка та обґрунтування стратегічних планів 
розвитку території. Органи державного управління міста повинні 
розуміти, що наявність таких планів забезпечує території хоча б 
мінімальний напрям розвитку і є вихідним документом для залучення 
зовнішніх та внутрішніх інвесторів, який систематизує вже зроблене та 
демонструє плани на майбутнє. 
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Велику роль у залученні інвесторів на територію відіграє проект 
USAID «Економічний розвиток міст» (ЕРМ). Його завданням є 
надання допомоги окремим містам України шляхом орієнтації їх на 
застосування стратегічного підходу у сфері місцевого економічного 
розвитку.  

В цілому можна зазначити, що розвиток регіонального 
маркетингу в Україні перебуває на стадії становлення, що відбувається 
в умовах водночас із розвитком маркетингу на макро- та мікрорівні.  

Висновки. Не зважаючи на те, що українські регіони вже 
усвідомили необхідність застосування комплексу маркетингових 
інструментів для просування власних територій на зовнішні та 
внутрішні ринки, проблеми, які перешкоджають здійсненню даного 
процесу, все ж таки залишаються. В сучасному механізмі управління 
регіонами України, на жаль, ще повністю не визначено місце 
регіонального маркетингу, хоча він є каталізатором, який підвищує 
ефективність системи регіонального управління. Розвиток його 
прийомів і методів особливо актуальний для регіонів, в яких 
першочергове значення має залучення інвестицій. Адже українським 
містам є що запропонувати вітчизняному й іноземному споживачеві, а 
не просто бути постачальником сировини та виробником продукції 
під маркою міжнародних компаній. Власна історична, культурна, 
природна, ресурсна унікальність більшості регіонів України 
створюють широкі можливості й умови для формування їхнього 
ексклюзивного продукту. 
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УДК 633.1:339.13 
 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ 
НА ЗЕРНОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 

 
Боднар О.В., к.е.н., 

НДІ економіки і менеджменту агропромислового виробництва 
НУБіП України 

 
Досліджено основні складові, що формують попит на зерновому ринку України, 

виявлено їх особливості в сучасних умовах, розраховано обсяг внутрішнього попиту на 
зерно за умов забезпечення мінімальних та раціональних норм споживання продуктів 
харчування 

The main components that form the demand for the grain market of Ukraine, their 
features found in modern terms, calculated the volume of domestic demand for grain in terms of 
minimum standards and sustainable food consumption 
 

Постановка проблеми. Зерновий ринок постійно займає одне 
з основних місць серед ринків сільськогосподарської продукції. 
Зернова продукція є джерелом для задоволення попиту населення на 
такі найважливіші продукти харчування, як хліб і хлібопродукти та 
отримання продукції тваринного походження, зокрема молоко, м’ясо, 
яйці та ін. Зважаючи на це, обсяги внутрішнього попиту на зерно є 
складовою системи показників, які є індикаторами продовольчої 
безпеки держави. Гострота проблеми полягає ще й у тому, що ситуація 
на вітчизняному зерновому ринку протягом останнього часу є 
нестабільною і, більше того, періодично переростає в кризову. 
Виходячи з вищезазначеного представлене дослідження є досить 
актуальним на сучасному етапі розвитку ринків сільськогосподарської 
продукції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
формування та функціонування аграрних ринків, зокрема зернового, 
присвятили свої праці такі відомі вітчизняні науковці аграрники як 
Білик Ю.Д., Бойко В.І., Гайдук Т.Г., Кириленко І.Г., Ніколаєва З.П., 
Худолій Л.М., Шпичак О.М. Вимагають подальшого дослідження та 
вирішення проблеми, що супроводжують вітчизняний ринок зерна в 
сучасних економічний умовах. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є вивчення 
особливостей формування попиту на зерновому ринку України в 
сучасних умовах, визначення розміру внутрішнього попиту на зерно 
необхідного для забезпечення продовольчої безпеки держави. 
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Виклад основного матеріалу. Основними напрямами 
використання зерна в межах держави є формування фуражного та 
насіннєвого фонду, виробництво продуктів харчування та промислова 
переробка зерна. Власне зазначені напрями і є складовими 
внутрішнього попиту на ринку зерна, який віддзеркалює 
забезпеченість держави такими продуктами харчування власного 
виробництва як хліб та хлібобулочні вироби та продуктами 
тваринного походження, оскільки їх експорт є незначним. 

Найбільшу питому вагу у внутрішньому попиті займають 
фуражний фонд та фонд споживання населенням. Останній є більш 
стабільним та залежить в основному від чисельності населення. 
Споживання хліба та хлібобулочних виробів в Україні за даними ФАО 
складає 162 кг на душу населення (рис 1), що перевищує раціональні 
норми споживання [2] на 40%. Для порівняння, у США на 
продовольчі цілі на одну особу використовується лише 112 кг зерна, 
що на 30% менше ніж в Україні. У видовій структурі використання 
зерна на продовольчі цілі яскраво видно, що перевага надається зерну 
пшениці (77% у структурі використання зернових на продовольчі 
цілі). Подібна ситуація спостерігається у країнах Європи та США.  

У країнах Далекого Сходу, наприклад у Китаї, її частка складає 
лише 40%, найбільшу частину в раціонах китайців як відомо займає 
рис. Проте раціони харчування, наприклад, американців більше 
урізноманітнені кукурудзою (11% у структурі використання зернових 
на продовольчі цілі), бобовими (3,2%), рисом (7,8%).  

Аналіз динаміки фуражного фонду свідчить про значне 
скорочення обсягу останнього порівняно з 1990 р., коли споживання 
населенням продуктів харчування тваринного походження 
перевищувало мінімальні норми, зокрема молока на 10% та м’яса – на 
30%. Зменшення витрат зерна на годівлю худоби та птиці сягнуло 2,5 
рази та у 2008 р. вони склали 13,4 млн. тонн  (рис.2). Відбулося 
катастрофічне скорочення поголів’я великої рогатої худоби (в 4,8 
рази), свиней ( в 3 рази) та птиці (в 1,4 рази).  

Скорочення попиту на зерно з боку тваринницьких галузей 
зумовлене зменшенням попиту на тваринницьку продукцію в середині 
держави. Рівень споживання  молока у 2008 р. в Україні в останні роки 
на 37% та м’яса на 3% не досягає рівня мінімальних норм, 
передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 
2000 р. № 656. Спостерігається значне відставання у споживанні 
продукції тваринного походження порівняно з розвиненими країнами 
світу (див. рис.1). 
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Рис. 1. Споживання продуктів харчування в деяких країнах світу 

протягом 2001-2003 рр., кг на душу населення 
(За даними FAO Statistics Division) 

 
Зазначена ситуація зумовлена низькою купівельною 

спроможністю населення. Останнє надає перевагу порівняно 
дешевшим продуктам харчування. 
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Погоджуємося з думкою, що ситуація в Україні з продовольчою 
безпекою є двоякою. При відносно достатньому рівні виробництва 
зерна та споживання продуктів переробки зерна існує загрозлива 
ситуація у сфері забезпечення населення м’яса, м’ясопродуктами та 
молоком [3]. 

За останні п’ять років при відносно стабільному розмірі 
фуражного фонду (13-14 млн. тонн) спостерігається збільшення 
споживання м’яса в розрахунку на одну особу, зокрема у 2008 р. цей 
показник становив 50,6 кг, що на 30% більше порівняно з 2004 роком. 
Таке нібито покращення ситуації приховує в собі небезпеку 
споживання населенням дешевої та неякісної імпортної продукції 
тваринного походження.  

Слід відмітити залежність між витратами на годівлю худобі та 
птиці і ціновою ситуацією на зерновому ринку. Привабливість того чи 
іншого каналу реалізації зумовлює перерозподіл виробленого зерна не 
на користь тваринницької галузі через її збитковість.  

Підвищення цін на зерно на внутрішньому ринку України 2006-
2007 рр. зумовило зростання вартості сировини та відповідно і витрат 
на виробництво продукції тваринництва. Внаслідок здорожчання 
вітчизняної тваринницької продукції попит на неї з боку населення 
знизився. Зменшення обсягів виробництва призвело до зменшення 
попиту на фуражне зерно. Відбулося чергове скорочення поголів’я 
ВРХ та свиней. Найоперативніше на зміну ситуації на ринку реагує 
галузь птахівництва, оскільки відтворення поголів’я вимагає значно 
менше часу ніж, наприклад, при вирощування великої рогатої худоби. 

Оскільки попит на внутрішньому ринку зерна України є досить 
низьким, надлишок, який вивільняється, за умов сприятливої світової 
кон’юнктури реалізується на експорт. Останній є досить вагомою 
статтею зернового балансу, його обсяги постійно зростають (див. 
рис.2) за виключенням періоду введення державою в дію експортних 
обмежень (2006/07 -2007/08 МР).  

Для внутрішнього ринку зерна з його низькою ємністю 
пропозиція у 2008/09 МР виявилася надзвичайно великою. Вперше 
обсяги вивезення зерна за межі країни перевищували розмір 
фуражного фонду, різниця склала 3,3 млн. тонн.  

Існуючий розподіл виробленого зерна сформувався в результаті 
дії ринкових законів. Особливо в урожайні роки завдяки експорту 
зменшується перенасичення внутрішнього ринку зерном, що в якійсь 
мірі утримує ринкові ціни.  

Проте у роки, коли обсяги виробництва зерна знижуються не 
відмічається пропорційних змін у обсягах вивезення збіжжя за межі 
держави. В цих умовах існують реальні загрози щодо продовольчої 
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безпеки країни, за відсутності комплексного та дієвого впливу держави 
посилюється залежність вітчизняного ринку від кон’юнктури світового 
ринку зерна.  

Погоджуємося з думкою, що збільшення ємності внутрішнього 
ринку необхідно здійснювати через розвиток галузі тваринництва. 
Необхідно створити вигідні умови для виробників 
сільськогосподарської продукції для диверсифікації їхньої діяльності 
на користь виробництва тваринницької продукції [1, 4]. 

Враховуючи показник фактичних витрат кормів у 2008 р. нами 
розраховано обсяг внутрішнього попиту на зерно для забезпечення 
мінімальних і раціональних норм споживання продуктів харчування, 
що задовольняють енергетичні та фізіологічні потреби людини 
(табл.1). 
 

Таблиця 1  
Внутрішній попит на зерно за умов забезпечення споживання 

населенням продукції продовольчого призначення на рівні 
науково обґрунтованих норм 

 

Показники 
За умов споживання 

на рівні 
мінімальних норм 

За умов споживання 
на рівні 

раціональних норм 

Обсяг внутрішнього попиту, млн. 
тонн 32,3 43,3 

в тому числі внутрішній попит на фуражне зерно, млн. тонн* 
для виробництва молока 4,0 4,4 

для виробництва яловичини 4,9 7,8 
для виробництва свинини 5,8 9,2 

для виробництва м’яса птиці 3,8 6,1 
для виробництва яєць 1,8 2,3 

* фуражний фонд розраховано виходячи з витрат кормів у 2008 році 
 

За об’єктивними даними це має бути вітчизняне фуражне зерно. 
Для забезпечення населення продукцією вітчизняної тваринницької 
галузі на рівні мінімальних норм споживання потрібно 32,3 млн. тонн 
зерна, раціональних –  43,3 млн. тонн. На душу населення ці обсяги 
відповідно складають 690 та 930 кг, що можна вважати критерієм 
продовольчої безпеки держави.  

З вищезазначеного обсягу найбільше зерна витрачатиметься на 
виробництво свинини, що зумовлено національними особливостями. 
За умови досягнення споживання на рівні раціональних норм частка 
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зерна, яке витрачатиметься на виробництво хліба та молока, знизиться 
на користь виробництва яловичини та м’яса птиці, що свідчить про 
вищу якість життя населення. 

Висновки.  За умов досягнення споживання населенням 
продукції тваринного походження на рівні відповідних норм проблема 
ніби існуючого перевиробництва зерна зникне. Нині значний 
надлишок зерна на внутрішньому ринку вивозиться за межі країни, 
хоча фуражний фонд залишається недостатнім. Державна підтримка 
тваринницької галузі є однією з основних умов ефективного 
виробництва високоякісної продукції тваринництва. В подальшому за 
потенційними можливостями Україна має бути експортером на 
світовому ринку не тільки зерна, але й молока, м’яса та іншої продукції 
тваринництва, для виробництва якої використовується зерно. 
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Досліджено  процес трансформації земельних відносин в сільському господарстві. 

Виявлено особливості землекористування та здійснено аналіз ефективності використання 
сільськогосподарських угідь сільськогосподарськими підприємствами та господарствами 
населення 

The process of transformation of the landed relations is investigational  in agriculture. The 
features of land-tenure are educed and the analysis of efficiency of the use of agricultural lands is 
carried out by agricultural enterprises and economies of population 
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Постановка проблеми. В основі земельних відносин 
знаходяться відносини власності, адже відносини власності, характерні 
для певного способу виробництва, є визначальними умовами щодо 
характеру використання земель, доступу безпосередніх виробників до 
результатів своєї праці, збереження і відтворення родючості ґрунтів і, в 
кінцевому рахунку, - розвитку суспільства. 

Становлення ринкових відносин в сільському господарстві 
України розпочалося з трансформації відносин власності на землю, 
яка передбачала роздержавлення та приватизацію земель. Передача 
сільськогосподарських земель у колективну та приватну власність 
здійснювалася на добровільних засадах, виходячи із принципу: земля 
має належати тим, хто її обробляє. 

Аналіз останніх досліджень. Питання утвердження в Україні 
приватної власності на землю та ефективності використання 
сільськогосподарських угідь постійно знаходяться в полі зору 
видатних вчених-аграрників П.Т. Саблука, М.М. Федорова, 
В.Я. Мессель-Веселяка та багатьох інших. 

Проте наявність численних наукових досліджень вказаної 
проблеми не знижують її актуальності в даний час, адже 
реформування земельних відносин є динамічним процесом, що 
потребує постійного моніторингу, виявлення стану та тенденцій, а 
також ключових чинників подальшого розвитку сільського 
господарства. 

Мета статті. Метою даної публікації є дослідження процесів 
трансформації земельних відносин у сільському господарстві України, 
виявлення особливостей землекористування в основних групах 
виробників валової продукції сільського господарства, а також оцінка 
ефективності використання сільськогосподарських угідь 
сільськогосподарськими підприємствами та господарствами 
населення. 

Виклад основного матеріалу. Реформування земельних 
відносин передусім передбачало трансформацію форм власності. 
Якщо станом на 1 січня 1990 р. всі землі України перебували у 
державній власності, то станом  на 1 січня 2009 р. у власності держави 
залишилося лише 48,7 % земель, тоді як в приватній – 51,2 % (табл. 1). 
Крім того, згідно з державними актами незначна частина земель 
(0,1 %) знаходиться в колективній власності. 
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Таблиця 1 
Динаміка та структура земельного фонду України 

за формами власності 
 

Землі, які перебувають у власності 

державній приватній колективній* комунальній 
Станом 

на 1 
січня 

Загальна 
площа 
земель, 
тис. га 

тис. га % тис. га % тис. га % тис. га % 

1990 р. 60354,8 60354,8 100,0 - - - - - - 
1996 р. 60354,8 36310,5 60,2 1925,4 3,2 22118,9 36,6 - - 
2001 р. 60354,8 30166,5 50,0 29109,2 48,2 1079,1 1,8 - - 
2006 р. 60354,8 29595,6 49,0 30642,1 50,8 117,1 0,2 - - 
2009 р. 60354,8 29357,8 48,7 30920,1 51,2 76,9 0,1 - - 

* згідно з державними актами 
Джерело: [4, с. 14] 
 

На початку земельної реформи були сформовані резервний 
фонд земель та фонд земель запасу. Згідно із Указом Президента 
України від 08.08.95 р. № 720/95 «Про порядок паювання земель, 
переданих у колективну власність сільськогосподарським 
підприємствам і організаціям», метою формування резервного фонду 
земель  було визначено задоволення потреб у земельних ділянках 
працівників соціальної сфери села, працівників, що поступають на 
роботу до сільськогосподарських підприємств, а також громадян, які 
переселяються в села на постійне проживання  [2, с. 269]. Фонд земель 
запасу (згідно Постанови Верховної Ради України від 18.12.90 р. № 
563-ХІІ «Про земельну реформу») був сформований для забезпечення 
землею переважно селянських (фермерських) господарств, а також для 
ведення особистого підсобного господарства, садівництва та 
городництва [2, с. 254]. 

Слід зазначити, що 4218,1 тис. га із земель запасу залишились 
не наданими у власність і користування. З них 2332,1 тис. га придатні 
для використання в сільськогосподарському виробництві. Як 
засвідчили дослідження, відбувається зростання площ земель запасу та 
земель, не наданих у власність та постійне користування і не наданих у 
тимчасове користування, тобто існує резерв площ 
сільськогосподарських угідь для подальшого задоволення потреб 
громадян у земельних ділянках. 

Основними тенденціями трансформації структури земельного 
фонду за 2000-2008 рр. по основних власниках землі та 
землекористувачах є зменшення площ земель у власності та 
користуванні недержавних та державних сільськогосподарських 
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підприємств, причому це стосується підприємств всіх організаційно 
правових форм господарювання, та збільшення площ земель, які 
надані у власність та користування громадянам, а також земель 
селянсько-фермерських господарств.  

Внаслідок перерозподілу земель (що виступало одним із завдань 
земельної реформи) частка сільськогосподарських угідь в 
розпорядженні недержавних сільськогосподарських підприємств 
зменшилася із 61,4 % (станом на 1 січня 2001 р.) до 38,3 % (станом на 
1 січня 2009 р.), а питома вага сільськогосподарських угідь, наданих у 
власність та користування громадян зросла із 26,0 % до 47,1 %. 

Землекористування сільськогосподарських підприємств та 
господарств населення мають свої особливості. На 1 січня 2001 р. по 
групі сільськогосподарських підприємств 78,3 % 
сільськогосподарських угідь перебували у державній власності і 21,7 % 
- в колективній, а станом на 1 січня 2009 р. частка 
сільськогосподарських угідь, що перебували в колективній власності 
зменшилася до 2,0 %, в державній – збільшилася до 97,1 %, а питома 
вага сільськогосподарських угідь приватної форми власності в цій 
групі землевласників та землекористувачів склала лише 0,8 %. Отже, 
сільськогосподарські підприємства майже не мають 
сільськогосподарських земель в приватній власності.  Станом на 1 
січня 2009 р. із 17003,0 тис. га сільгоспугідь, що були у використанні 
сільськогосподарських підприємств, лише 1224,7 тис. га (7,2 %) 
перебувають у власності та постійному користуванні, 37,0 тис. га (0,2 
%) передаються ними іншим суб’єктам у тимчасове користування (в 
т.ч. на умовах оренди) і 15815,3 тис. га (93,0 %) залучені у тимчасове 
користування (в т.ч. на умовах оренди).  

Власниками сільськогосподарських угідь в даний час 
виступають громадяни, адже 94,4 % відповідних земель перебувають у 
їх приватній власності. Як же розпоряджаються громадяни правом 
приватної власності на сільськогосподарські угіддя? Станом на 1 січня 
2009 р. ними фактично використовується 19600,8 тис. га 
сільськогосподарських угідь, або 60,6 % відповідних площ земель, що 
перебувають у власності та постійному користуванні. Із них громадяни 
передають в тимчасове користування (в т.ч. на умовах оренди) 18452,7 
тис. га і 5689,2 тис. га залучають в тимчасове користування (в т.ч. на 
умовах оренди).  

Внаслідок реорганізації колективних та державних підприємств і 
наділення землею громадян, 6,9 млн. осіб набули право на набуття у 
власність земельної частки (паю). Цим правом вони розпорядилися 



 134 

по-різному. Станом на 01.10.2009 р. переважна більшість (6,8 млн. осіб 
або 98,5 %) отримали сертифікати на право на земельну частку (пай); 
всього оформлено 6,5 млн. державних актів, з яких 6,2 млн. – виданих 
державних актів. 

Згідно досліджень Центру Разумкова, 94 тис. осіб не 
використали цього права, внаслідок  чого не витребуваними 
залишилося 376 тис. га сільськогосподарських угідь. Крім того, 
близько 1 тис. осіб відмовилися від земельної частки (паю), що при 
середньому розмірі земельного паю 4 га складає близько 4 тис. га.; 
власники 98,695 ділянок померли, не маючи  спадкоємців; частина 
розпайованих земель (близько 1,4 млн. га) не використовується, а 
більше 1 млн. осіб не обробляють земельні ділянки самостійно і не 
здають їх в оренду. Як підсумок, взагалі не використовуються земельні 
частки (паї) площею 4,8 млн. га (12 % сільськогосподарських земель) 
[1, с. 12-13].  

На нашу думку, відмова людей від земельних часток (паїв) 
пов’язана із не сприйняттям ними землі як одного з видів капіталу, 
здатного приносити належний дохід власнику, а також неможливістю 
повного розпорядження земельною ділянкою. Інакше кажучи, в 
Україні створені правові засади приватної власності, які необхідно 
належним чином реалізувати на практиці за допомогою 
організаційно-економічного механізму. Такого механізму на рівні 
держави до цього часу не сформовано, існують лише окремі його 
компоненти. 

Близько двох третин власників сертифікатів та державних актів 
реалізують своє право на земельну частку (пай) шляхом надання своєї 
земельної ділянки в оренду. Договори оренди здебільшого 
укладаються з господарствами, в яких отримано земельний пай, або їх 
правонаступниками і, як правило, на термін 4-5 років. 

Слід зазначити, що не всі сільськогосподарські угіддя в 
розпорядженні населення використовуються для виробництва 
товарної сільськогосподарської продукції. За період 2000-2008 рр. 
площа сільськогосподарських угідь, наданих для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, зросла із 2306,7 тис. га до 9091,1 
тис. га, а середній розмір земельної ділянки – із 3,2 га до 3,9 га.  

В цьому контексті слід зауважити, що вченими [3, с. 24] на базі 
аналізу об’єктивних статистичних даних доведено, що невеликі 
господарства, в яких обсяги землекористування менші 7 га, не здатні 
самостійно без зовнішньої підтримки забезпечувати розширене 
відтворення виробництва. 
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Таким чином, на сучасному етапі трансформації земельних 
відносин сільськогосподарське виробництво в основних групах 
виробників (сільськогосподарські підприємства та господарства 
населення) переважно базується на використанні земельних часток 
(паїв). 

Впродовж періоду реформування земельних відносин внесок 
основних груп виробників у виробництво валової продукції сільського 
господарства був неоднаковим. Якщо до 2000 р. господарства 
населення нарощували виробництво сільськогосподарської продукції 
при зменшенні частки її виробництва в сільськогосподарських 
підприємствах, то з вказаного терміну спостерігається поступове 
збільшення питомої ваги сільськогосподарських підприємств у 
виробництві валової продукції сільського господарства.  

Оцінюючи динаміку та структуру виробництва цими двома 
групами виробників основних  видів рослинницької продукції, можна 
зазначити про переважну концентрацію виробництва інтенсивних 
культур, які потребують застосування сучасної техніки та технологій 
вирощування (зернові та зернобобові культури, цукрові буряки, 
соняшник) в сільськогосподарських підприємствах і зосередження 
найбільш трудомістських культур (картопля, овочі, плоди та ягоди) в 
господарствах населення. 

 Аналіз виходу валової продукції на 100 га 
сільськогосподарських угідь дозволяє зробити висновок про вищу 
ефективність використання земель господарствами населення 
(табл. 2).  

Так за 2008 р. цей показник по господарствах населення склав 
360,0 тис. грн. проти 227,7 тис. грн. в сільськогосподарських 
підприємствах. 

Таблиця 2 
Ефективність використання сільськогосподарських угідь 

в сільськогосподарських підприємствах 
та господарствах населення 

 

Роки 
Показники 

1990 1995 2000 2005 2008 

1 2 3 4 5 6 
Сільськогосподарські підприємства 

Валова продукція *, 
тис. грн. 

101299,1 48625,5 26478,0 33802,4 47865,4 

Зміна валової продукції (+- до 
попереднього періоду) - -52673,6 - 22147,5 7324,4 14063,0 
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 5 6 

Площа сільськогосподарських 
угідь в користуванні станом на 
кінець року, тис. га 

38705,4 35184,0 29878,0 22116,7 21019,3 

Зміна площі 
сільськогосподарських угідь, 
тис. га  (+- до попереднього 
періоду) 

- - 3521,4 - 5306,0 - 7761,3 - 1097,4 

Вихід валової продукції на 100 
га сільськогосподарських угідь, 
тис. грн. 

261,7 138,2 88,6 152,8 227,7 

Приріст (зменшення) валової 
продукції на 100 га додатково 
залучених 
сільськогосподарських угідь, 
тис. грн. 

- - 1495,8 - 417,4 94,4 1281,5 

Господарства населення 
Валова продукція, млн. грн. 44575,8 46169,3 51411,4 58783,2 56112,5 
Зміна валової продукції (+- до 
попереднього періоду) - 1593,5 5242,1 7371,8 - 2670,7 

Площа сільськогосподарських 
угідь в користуванні станом на 
кінець року, тис. га 

2669,0 5588,6 8543,4 14922,7 15584,5 

Зміна площі 
сільськогосподарських угідь, 
тис. га  (+- до попереднього 
періоду)  

- 2919,6 2954,8 6379,3 661,8 

Вихід валової продукції на 100 
га сільськогосподарських угідь, 
тис. грн. 

1670,1 826,1 601,8 393,9 360,0 

 Приріст (зменшення) валової 
продукції на 100 га додатково 
залучених 
сільськогосподарських угідь, 
тис. грн. 

- 54,6 177,4 115,6 - 403,6 

* (у порівнянних цінах 2005 р.) 
В той же час відзначається чітка тенденція зменшення показника 

виходу валової продукції на 100 га сільськогосподарських угідь по 
господарствах населення і зростання його в сільськогосподарських 
підприємствах. Отже, збільшення площ сільськогосподарських угідь у 
власності та користуванні господарств населення не забезпечує 
відповідного зростання виходу валової продукції. 

Зокрема, якщо на 100 га додатково залучених 
сільськогосподарських угідь у 2005 р. тут отримали 115,6 тис. грн. 
валової продукції, що значно менше відповідного показника 2000 р., 
то у 2008 р. введення додаткових 100 га сільгоспугідь 
супроводжувалося зменшенням валової продукції на 403,6 тис. грн. 

 І навпаки, сільськогосподарські підприємства поступово 
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нарощують обсяги виробництва валової продукції сільського 
господарства при зменшенні площ сільськогосподарських угідь. Вже у 
2005 р. у сільськогосподарських підприємствах України на кожні 100 
га зменшення площ сільськогосподарських угідь отримали 152,8 тис. 
грн. приросту валової продукції, а у 2008 р. цей показник збільшився 
до 227,7 тис. грн. валової продукції. 

Висновки. Таким чином, не зважаючи на те,  що переважна 
більшість сільськогосподарської продукції на даний час виробляється 
в господарствах населення, дану групу виробників  з їх низьким 
ресурсним потенціалом не можна вважати прогресивним типом 
підприємницьких структур для вітчизняного сільського господарства. 
Значно більшими потенційними можливостями для інтенсивного 
розвитку сільськогосподарського виробництва володіють 
сільськогосподарські підприємства. 
 

Література. 
1. Державна земельна політика в Україні: стан і стратегія розвитку. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://www.razumkov.org.ua/ukr/files/category_journal/NSD107_ukr.pdf. 

2. Збірник законодавчих і нормативно-правових актів у галузі 
охорони земель та відтворення родючості грунтів, наукової діяльності. 
– К.: Задруга, 2007. – 520 с. 

3. Онищенко А.М. К проблеме сравнительной оценки 
эффективности разных форм хозяйствования // Преобразование 
сельского хазяйства в Украине: опыт, перспективы / Материалы 
научно-практической конференции (Киев, 19-20 апреля 
1995 г.).УААН, Институт аграрной экономики. Ред. Кол.: Саблук П.Т. 
(отв. ред.) и др. – К.: ІАЕ. – 143 с. 

4. Структура, динаміка та розподіл земельного фонду України 
(за станом на 1 січня 2009 року). Державний комітет України по 
земельних ресурсах. – К., 2009. – 104 с.  
 
УДК 336.221.26 
 
РОЛЬ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ У ЗДІЙСНЕННІ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ЕКОНОМІКИ 
 

Бутенко О.І., к.е.н., 
Європейський університет, м. Черкаси 

 
У статті розкрито основні наукові підходи до формування податкової системи в 

Україні. Визначено її роль в активізації інвестиційних процесів у здійсненні інноваційної 
перебудови економіки 
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The article deals with the main scientific approaches to the tax system formation in 
Ukraine. Its role in activation of investment processes while accomplishing innovative reformation 
of economics is determined 
 

Постановка проблеми. Сучасний фінансовий стан України 
свідчить, що фінансові ресурси державного бюджету й кредитних 
установ у найближчі роки будуть досить обмеженими і забезпечити 
інноваційний шлях розвитку вони не зможуть. Саме тому важливим 
напрямом державного фінансування може стати податкове 
стимулювання інноваційної діяльності. 

Аналіз досліджень та публікацій. У наукових працях, 
присвячених теорії оподаткування, немає єдиної думки стосовно 
функцій податків. Одні економісти виділяють дві основні функції 
податку – фіскальну й регулюючу [1, с. 138]. Фіскальна функція 
полягає в централізації у бюджеті частини ВВП на суспільні потреби і 
забезпечує дохідну частину бюджету. Сутність регулюючої функції 
полягає у впливі держави через податки на процеси суспільного 
відтворення. Інші економісти розширюють коло функцій податків, 
зараховуючи до них розподільчу та стимулюючу [2, с. 91]. 

Проблемам пов’язаним з трансформацією процесів 
оподаткування присвячено значну кількість досліджень вітчизняних 
учених: В. Андрущенка, О. Василика, В. Гейця, А. Данилова, П. 
Мельника, В. Опаріна, А. Соколовської, А. Тищенка, В. Федосова та ін. 

У вітчизняній літературі, присв’яченій проблемам 
оподаткування, досі не дістало необхідного теоретичного 
обґрунтування питання доцільності надання податкових пільг з метою 
інноваційної діяльності, їх характеру, виду та методу розрахунку. 

Мета дослідження полягає у визначенні ролі податкової 
системи в інноваційному розвитку підприємництва. 

Виклад основного матеріалу. Заслуга розробки системи 
заходів державної податкової політики належить Кейнсу [3, 155 – 165].  

Конституцією України закріплено положення про те, що 
систему оподаткування встановлюють закони України. Це означає, що 
податкове законодавство повинне відповідати Конституції України і в 
той же час створити підґрунтя для його подальшого вдосконалення. 

Варто зауважити, що окремо взятий закон з оподаткування, яким 
би він не був ідеальним, не може принести очікуваного результату без 
тісної його погодженості з усією системою законодавства у державі 
[4, с. 220]. 

На важливість чіткого визначення податку у свій час указував 
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Адам Сміт «… податок, що його зобов’язується сплачувати кожна 
окрема особа, має бути точно визначеним, а не довільним… 
Невизначеність оподаткування розвиває зухвалість і сприяє 
підкупності розряду людей, які й без того не мають популярності…» 
[5, с. 505 – 506]. 

Податкова система України в перехідний період, який досить 
затягнувся, призвела до невиправданого вилучення обігових коштів 
підприємств, що призвело до зростання потреби в кредитних 
ресурсах. Деформації, нестабільність у ставках, значні нарахування на 
фонд оплати праці усе це не могло сприяти підприємницькій 
діяльності. Велика кількість податкових пільг вели до 
необґрунтованого перерозподілу ВВП, створюючи неоднакові умови 
для господарювання. Як наслідок такої політики: тіньова економіка, 
ухиляння від оподаткування, виникнення податкової заборгованості. 
Україна у рейтинговому дослідженні Міжнародної фінансової 
корпорації, група Світового банку (МФК) «Ведення бізнесу» за 
показниками «система оподаткування» займає 181 серед 183 країн, що 
досліджують. За цим показником ми випереджаємо лише республіку 
Білорусь та Венесуелу [6]. 

У країні давно виникла потреба у проведенні податкової 
реформи, у т.ч. забезпеченні інноваційної перебудови економіки. 

Практика державного стимулювання інноваційної діяльності 
використовує дві форми: пільгове оподаткування і пряме державне 
фінансування витрат на наукові й науково-технічні роботи. Світовий 
досвід податкового стимулювання інноваційної діяльності має 
позитивну практику використання обох. Наприклад, поширення 
набули прирісні пільги, тобто такі, що стимулюють підприємства до 
інноваційної діяльності. Урядами Австрії, Німеччини, Італії для 
підтримки окремих галузей створювали спеціальні інвестиційні 
фонди. Так, у Німеччині фонд акумулював відрахування на 
інвестиційну допомогу від прибутку всіх промислових підприємств, 
крім тих, яким передбачалося надання такої допомоги [7, с. 248]. 

В умовах фінансової кризи розвинуті країни серед 
альтернативних напрямів мінімізації її негативних наслідків 
розглядають зниження податкового навантаження з метою 
стимулювання внутрішнього попиту інвестицій або збільшення 
державного фінансування заходів із підтримки національної економіки 
[8, с. 22 – 32]. 

На жаль, Україна має негативний досвід побудови вітчизняної 
податкової системи на еклектичному поєднанні принципів двох 
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податкових систем – європейської (переважає обкладання обороту у 
формі податку на додану вартість) та американської (прибутковий 
принцип оподаткування), що значно ускладнює процес оподаткування 
в Україні, а також є джерелом ризиків неефективності адміністрування 
податків і зборів. 

У 2007 р. було прийнято Концепцію реформування податкової 
системи України до 2015 року, зважаючи на стратегічні цілі побудови 
соціально-орієнтованої конкурентоспроможної ринкової економіки та 
інтеграції у Європейське співтовариство [9]. 

Концепція визначає один із основних завдань податкової 
реформи зниження податкового навантаження. Зокрема, передбачено 
поетапне зниження ставок податку на прибуток і ПДВ. 

Завдання оподаткування полягає у мінімізації надлишкового 
податкового тиску при заданій і сталій частині податкових 
надходжень. Вважають, що чим менша відносна величина 
надлишкового податкового тиску, тим ефективніша система 
оподаткування. 

Досвід розвинутих країн показує, що зниження рівня 
оподаткування не веде одразу ж до швидкого зростання надходжень до 
бюджету, зростання економіки. За розрахунками вчених, тривалість 
зростання доходів бюджету від моменту зміни податкової політики 
становить десь 2 – 3 роки. Отже, зменшення податкового тягаря веде 
до зменшення податкових надходжень до бюджету, а зменшення і до 
того невеликих соціальних витрат веде до соціального незадоволення. 
Вихід полягає у створенні умов для нормальної праці, пристойній 
оплаті з тим, щоб більшість громадян держави могла б обходитися без 
державних дотацій. Поки що ці витрати неможливо перекласти на 
підприємства, оскільки більшість із них є збитковими або ж у кращому 
випадку низько прибутковими. Однією із головних умов зменшення 
податкового навантаження на виробника є зростання заробітної плати. 
Адже зростання оплати праці буде сприяти підвищенню суспільного 
добробуту, суспільного попиту, а попит у свою чергу активізує 
виробництво, а, отже, й інвестування. Збільшення фонду оплати праці 
буде сприяти надходженню до бюджету у формі податку на доходи 
громадян, а зростання заробітної плати приведе до зменшення 
соціального навантаження на бюджет. 

Як і будь-яка інша система, система оподаткування базується на 
певних принципах, серед яких основними є наступні: 

— стимулювання науково-технічного прогресу, технологічного 
оновлення виробництва, виходу вітчизняного товаровиробника на 
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світовий ринок високотехнологічної продукції; 
— стимулювання підприємницької виробничої діяльності та 

інвестиційної активності введення пільг щодо оподаткування прибутку 
(доходу) спрямованого на розвиток виробництва; 

— обов’язковість впровадження норм щодо сплати податків і 
зборів (обов’язкових платежів, визначених на підставі достовірних 
даних про об’єкти оподаткування за звітний період, та встановлення 
відповідальності платників податків за порушення податкового 
законодавства); 

— рівнозначність і пропорційність стягнення податків з 
юридичних осіб здійснюється у певний частині від отриманого 
прибутку та забезпечення сплати рівних податків і зборів 
(обов’язкових платежів – на більші доходи); 

— рівність, недопущення будь-яких проявів податкової 
дискримінації – забезпечення однакового підходу до суб’єктів 
господарювання (юридичних і фізичних осіб, включаючи 
нерезидентів) при визначені обов’язків щодо сплати податків і зборів 
(обов’язкових платежів); 

— стабільність – забезпечення незмінності податків і зборів 
(обов’язкових платежів) і їх ставок, а також податкових пільг протягом 
бюджетного року; 

— економічна обґрунтованість – встановлення податків і зборів 
(обов’язкових платежів) на підставі показників розвитку національної 
економіки та фінансових можливостей з урахуванням необхідності 
досягнення збалансованості витрат бюджету з його доходами; 

— рівноправність оплати – встановлення строків сплати податків і 
зборів (обов’язкових платежів), виходячи з необхідності забезпечення 
коштів до бюджету для фінансування витрат; 

— доступність забезпечення дохідливості норм податкового 
законодавства для платників податків і зборів (обов’язкових платежів) 
[10, с. 168 – 169]. 

В Україні понад 20 загальнодержавних податків і зборів 
(обов’язкових платежів), біля 15 місцевих податків. Значення має не 
лише рівень податкового навантаження, а й структура податкової 
системи. На думку науковців важливою є оцінка структури податкової 
системи України в контексті розподілу податків на споживання, 
податки на працю і податки на капітал. Найбільше податкове 
навантаження в Україні мають фактори виробництва – працю і 
капітал: податок на працю 2000 р. – 30,12 %, 2005 р. – 31,56 %; ставка 
податків на капітал 2000 р. – 28,2 %, 2005 – 26,31 % [11]. Отже, таке 
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податкове навантаження на фактори виробництва не може сприяти 
економічному зростанню. 

У 2009 р. урядом було схвалено низку заходів спрямованих на 
стимулювання модернізації сфер економічної діяльності через 
зниження податкового навантаження: 

— до Закону України «Про податок на додану вартість» внесені 
преференційні норми, спрямовані на стимулювання модернізації сфер 
економічної діяльності; 

— Законом України від 21.05.2009 № 1391 – VI  «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву та 
використанню біологічних видів палива», зокрема, запроваджено 
тимчасове, до 1 січня 2019 року, звільнення від оподаткування ПДВ 
імпорту техніки, обладнання, устаткування, що працюють на 
альтернативних видах палива, а також використовуються для 
реконструкції існуючих та будівництва нових підприємств з 
виробництва біопалива та для виготовлення та реконструкції 
технічних і транспортних засобів з метою споживання біопалива; 

— постановою Кабінету міністрів України від 03.09.2009 № 966 
передбачено тимчасові до 01.01.2011 р. пільгові норми щодо 
оподаткування ПДВ операцій з імпорту товарів у межах реалізації 
заходів з енергозбереження (виробництва альтернативних видів палива; 
устаткування, яке працює на нетрадиційних та поновлюваних джерелах 
енергії та виробляє альтернативні види палива тощо) та ін. [6]. 

Важливу роль у забезпеченні фінансування інноваційного 
розвитку відіграє банківська система, яка сьогодні також переживає 
кризу. Однією із форм протидії кризовим явищам має стати 
застосування податкових інструментів з урахуванням особливостей 
системи оподаткування. Вміле використання інструментів податкового 
регулювання може активізувати фінансову діяльність банків.  Вплив 
інструментів податкового механізму на фінансову діяльність може бути 
опосередкованим і прямим. По-перше, на продуктовий ряд 
банківських послуг впливають методи і ставки оподаткування клієнтів 
банку, тобто на вибір пріоритетних напрямів діяльності банку 
опосередковано впливає система оподаткування суб’єктів 
господарювання й фізичних осіб. По-друге, система оподаткування 
самого банку як суб’єкта господарювання безпосередньо впливає на 
його фінансові результати, обсяги власних фінансових ресурсів, 
собівартість продуктів і послуг банків [2, с. 89]. Отже, податкове 
реформування повинне стосуватися як клієнтів банку 
(опосередкований вплив), так і самого банку (прямий вплив). 
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Банки України мають не лише прямі податки (шість), а й 
обкладені великою кількістю різноманітних відрахувань і зборів, що 
стримує їх розвиток, а, отже, і участь у інвестиційних процесах. 
Свідченням чого є зменшення темпів прибутку банківських установ, 
порівняно з темпами приросту сплачених до бюджету державних 
податків. 

Вихід банків із фінансової кризи, подолання проблеми довіри 
населення, що буде сприяти активізації кредитно-інвестиційної 
діяльності зв’язків банків і виробництва, вимагає вдосконалення 
оподаткування комерційних банків. 

Висновки. Отже, оптимізація фінансових податків нерозривно 
пов’язана з активізацією відтворювальних процесів в економіці і, 
зокрема, нагромадженням основного капіталу. Світовий досвід 
свідчить, що активізація інноваційної діяльності особливо на 
початкових етапах розвитку потребує сприяння з боку держави перш 
за все з використанням інструментарію податкового регулювання. 

Вважаємо, що доцільно запровадити податкові пільги для 
підприємств, фінансових інститутів перш за все для тих, які 
здійснюють фінансування розвитку пріоритетних галузей 
промисловості, з метою модернізації на основі інноваційності. 
Податкове стимулювання інвестиційної активності фінансово-
кредитної системи потребує створення відповідного інституційно-
правового й економічного середовища, повинне стати предметом 
глибокого наукового дослідження. 
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ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ: 

ПРОБЛЕМИ ТА РЕАЛІЇ 
 

Васютинська Л.А., викладач, 
Одеський державний економічний університет 

 
Розглянуто загальносвітові причини зростання державних видатків. Виявлено 

основні тенденції виконання бюджету України за видатками. Обґрунтовано необхідність 
оцінки ефективності та результативності видатків бюджету та запропоновано 
методику її розрахунку на основі системи результативних індикаторів 

Worldwide reasons leading to the public spending growth have been examined. The main 
trends of budgetary expenditures execution in Ukraine have been identified. The need to assess the 
effectiveness and efficiency of budgetary expenditures was justified and a method of its calculation 
according to the basic efficiency indicators has been proposed 
 

Постановка проблеми. Ключовою проблемою бюджетної 
реформи є розробка та впровадження ефективного інструментарію 
для реалізації пріоритетних напрямків соціально-економічного 
розвитку. Бюджет як джерело забезпечення суспільства необхідними 
благами призначений задовольняти такі суспільні  потреби, що є 
непривабливими для ринку, а тому в умовах ринкових перетворень 
роль державного регулювання соціально-економічних процесів 
набуває особливої актуальності. 
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Обмеженість державних ресурсів потребує їх раціонального 
використання. Однак суспільні потреби повинні задовольнятися у 
повному обсязі і відповідати інтересам платників податків, які 
одночасно виступають й споживачами державних благ. За 
Конституцією України держава як гарант інтересів своїх громадян є 
відповідальною перед останніми за свою діяльність, що фінансується 
за рахунок бюджетних коштів і реалізується через вирішення 
пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку.  Система 
фінансування державних програм повинна базуватися на конкретно 
визначених, відчутних та вимірюваних результатах, за допомогою 
яких суспільство здатне оцінити, наскільки ефективно 
використовувалися надані у розпорядження держави грошові кошти.  

Економіка держави зазнає значних втрат від нераціональних 
способів фінансування державних програм, а також від недостатньо 
ефективної діяльності розпорядно-виконавчих органів державної 
влади.  За таких умов постає проблема щодо встановлення 
взаємозв’язку між виділеними на фінансування державних програм 
коштами та отриманими результатами у відповідності до пріоритетів 
соціально-економічного розвитку. Таким чином, результативність 
бюджетних видатків є основою ефективного виконання функцій 
держави та необхідною умовою подолання негативних тенденцій в 
економіці.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом в 
Україні проблемі ефективного використання бюджетних видатків 
приділяється багато уваги. Проте дослідження у цьому напрямку не 
носило комплексного характеру і являло собою розвідку у локальних 
напрямках сфери державних фінансів. 

Проблеми раціонального використання державних ресурсів 
досить ґрунтовно досліджувалися у працях Барчука В., Діденка Ю., 
Князева В., Сичова Є., Фарука Н. та інших вчених. 

Прийняття Бюджетним кодексом програмної класифікації 
видатків бюджету, заснованої на використанні програмно-цільового 
методу,  обумовило появу низки досліджень,  що були присвячені 
визначенню теоретичних засад та сутності програмно-цільового 
бюджетування як інструменту підвищення ефективності видатків 
бюджету. Ці проблеми розглядалися у роботах Бабича Т.С,  Жибера 
Т.В., Кульчицького М.І., Федосова. В.М., Перуна І.Ю.,  Чугунова І.Я.  
та ін. 
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Питанням формування бюджетних видатків на розвиток 
інфраструктури переймалися Калюжний В.В.,  Кравченко В.І., 
Луніна І.О., Розпутенко І.В. Якщо систематизувати всі відомі підходи 
до проблеми ефективного використання бюджетних видатків, то слід 
зазначити, що вони у тому або іншому ступені торкаються кожного 
напрямку реформування державних фінансів. Не дивлячись на 
глибоку пропрацьованість, мають місце дискусійність, а в окремих 
випадках й суперечливість підходів щодо розподілу видатків бюджету 
у відповідності до пріоритетів соціально-економічного розвитку.  
Причини цих проблем сконцентровані як у самій організації 
бюджетного процесу, так й у відсутності критеріїв оцінки 
ефективності та результативності видатків бюджету, що, у свою чергу, 
приводить до невизначеності у ранжируванні пріоритетних напрямків 
соціально-економічного розвитку. 

Ціль статті. Ціль дослідження полягає у визначенні проблем, 
що викликані зростанням державних видатків, виявленні тенденцій у 
здійсненні видаткових зобов’язань в Україні та розробці пропозицій 
щодо оцінки ефективності та результативності видатків бюджету.  

Виклад основного матеріалу. Загальною проблемою 
державного сектора у світі на протязі останніх десятиліть лишається 
проблема зростання державних видатків. На думку німецького 
економіста А. Вагнера, будь-який промисловий розвиток 
супроводжується зростанням частки державних видатків у валовому 
національному продукті. Відомий спеціаліст в області публічних 
фінансів Дж. Стрік констатував, що зміна ВВП викликає зміну 
державних видатків, якщо цей процес обумовлюється ростом попиту 
на товари та послуги. Як наслідок, зростання попиту сприяє 
збільшенню доходної частини бюджету. Однак попит на послуги  у 
соціальній сфері зростає скоріше, ніж ростуть особисті доходи. У 
зв’язку з цим А. Вагнер пише: «Держава – найкращий гарант 
забезпечення всім необхідним, і також, мабуть, тому, що вона може 
надати необхідні фонди за найнижчими цінами і/або 
перерозподілити тягар між громадянами у найкращий і 
найсправедливіший спосіб»  [1, стор.52; 2, стор. 6].  

Україна не є виключенням із загальносвітової тенденції. Не 
дивлячись на те, що частка державних видатків у ВВП, починаючи з 
2005 р. є практично сталою, темпи зростання їх обсягів мають 
тенденцію до збільшення, рис. 1. 
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Джерело: звіти про виконання Зведеного бюджету за відповідні роки 

Рис. 1. Динаміка видатків Зведеного бюджету у 2004-2008 рр. 
 

Діаграма на рис. 1 наочно демонструє зміни у видатках 
зведеного бюджету. За останні п’ять років фінансування державних 
програм збільшилося більше, ніж у 3 рази. Не меш значними були 
прирости видатків по роках, їх величина склала у 2005 р. – 39,7%; 2006 
р. – 23,7%; 2007 р. – 28,9%; 2008 р.- 36,8%. Значний приріст видатків у 
2008 р. відбувся за рахунок збільшення соціального захисту, що було 
пов’язане із пенсійними виплатами та виплатами на покриття 
знецінення грошових заощаджень населення, рис. 2. 
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Рис. 2. Темпи приросту ВВП та видатків Зведеного бюджету 
у 2005-2008 рр. 
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Порівнюючи темпи приросту ВВП та видатків бюджету (рис.2), 
слід зазначити, що приріст останніх  у  2008 р. знову став вищим, ніж у 
2005-2006 рр. Також помітна тенденція до збільшення видатків 
соціального спрямування за 2006-2008 рр. 

З 2005 року планові показники виконання видаткової частини 
зведеного бюджету не досягалися. Фінансовий план держави по 
видатках у 2005 р. не виконано на  5,2%, у 2006 р. – на 5%, у 2007 р. – 
на 5,7%, у 2008 р. – 7,3%, тобто недофінансування державних програм 
протягом аналізованого періоду відбувається із року у рік. Таке 
положення може пояснюватися як недоліками у плануванні доходів та 
видатків бюджету, так й недосконалістю процесу фінансування 
державних програм за рахунок коштів бюджету. 

Досліджуючи динаміку державних видатків у світі, відомі вчені 
Шюхнесхт Л. та Танзі В., дійшли до висновку, що державні видатки  у 
вигляді частки від ВВП зростали більшими темпами після 1960 р. 
Намагаючись оцінити ефективність цих видатків, вчені зробили 
вибірку по  країнам,  поділивши  останні у залежності від рівня 
державних видатків за останні роки і утворивши три групи: малий, 
середній та великий уряд. Однак  співставлення із соціально-
економічними показниками по кожній групі, показало – не 
підтримується висновок, що високий рівень державних видатків 
відповідає кращим соціально- економічним  показникам.  Навпаки, для  
більшості з   цих   показників   скорочення  державних  
видатківпов’язано з більш бажаними результатами. Автори 
припустили, що рівень державних видатків десь між 30% і 35% до 
ВВП, імовірно, надасть урядам достатнього обсягу фінансових 
ресурсів для підтримки всіх видів діяльності, які, дійсно,  
заслуговуватимуть підтримки суспільства.  Суть іншого припущення 
полягає у тому, що  у майбутньому політики  промислово розвинених 
країни прийдуть до цього висновку і будуть ініціювати  програми, що 
протягом певного періоду  (можливо покоління) наблизить державні 
видатки до цього діапазону [3, стор. 7]. 

Таким чином, добробут суспільства залежить не від обсягу 
централізованого фонду держави, а від того, наскільки ефективно ним 
розпоряджуються державні органи влади, здійснюючи покладені на 
них функції. Щомісячна динаміка видатків зведеного бюджету України 
надасть можливість з’ясувати тенденцію фінансування протягом року 
та виявити закономірність освоєння асигнувань, рис. 3.   

У щомісячній динаміці видатків зведеного бюджету (рис.3) 
спостерігається загальна тенденція змін у певні періоди. Характерне 
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зростання видатків у червні спричиняється їх збільшенням на 
заробітну плату працівників освіти. Другий сплеск підвищення 
збігається з посиленням економічної активності, яка, як правило, 
починається у вересні (після відпускного періоду). Значне зростання 
видатків наприкінці року є закономірним для України. Це пояснюється 
прагненням розпорядників коштів бюджету до кінця бюджетного року 
здійснити максимальні видатки. Таке положення виникає у наслідок 
того, що, по-перше, розпорядники не мають можливості перенести 
невикористані асигнування на наступний рік, по-друге, фактичні 
видатки є основою для планування їх обсягу на наступний рік. 
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Рис. 3. Динаміка щомісячних видатків Зведеного бюджету 
у 2004-2008 рр. 

 

Оскільки поточні зобов’язання держави  практично не мають 
значних відхилень, то причина зростання полягає у збільшенні 
видатків капітального спрямування. Зазначене свідчить про 
неефективне використання бюджетних коштів та про наявність вад у 
системі управління видатками бюджету. 

З економічної точки зору  використання державних коштів 
можливо вважати ефективним, якщо мінімум податкових стягувань 
забезпечує фінансування максимальної кількості необхідних послуг, 
що надаються державою. З соціальної точки зору державна діяльність 
буде ефективною, якщо видатки бюджету не перевищують ефект від 
наданих суспільству благ. Наявність економічної та соціальної 
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складової при оцінюванні результативності бюджетних видатків 
викликає низку проблем. Зокрема, як оцінити ступень підвищення 
суспільного добробуту при розподілі конкретного економічного 
продукту, враховуючі те, що оцінка корисності від отриманих 
результатів залежить від переваг кожного індивіда, в той час як при 
наданні  благ держава керується їх суспільною цінністю незалежно від 
індивідуальних переваг.   Для вирішення  окресленої   проблеми  
А.Бергсоном  запропонована ідея  функції  соціального добробуту, яка 
була доповнена П.Самуельсоном і являє собою результат агрегування 
індивідуальних переваг, що дозволяє класифікувати результати. Однак 
дослідження проблеми оцінювання ефективності і результативності 
бюджетних ресурсів через механізм перерозподілу буде не повним, 
якщо не брати до уваги витрати, спричинені перерозподільчими 
процесами. Ці витрати можна класифікувати за двома групами. Перша 
пов’язана з витратами на утримання державного апарату управління, 
друга –  витратами дестимулювання, які виникають, коли індивіди 
змінюють свою економічну поведінку шляхом зменшення робочого 
часу через збільшення часу дозвілля. В наслідок чого, зменшується 
величина національного продукту.  

Дестимулюючий ефект проявляється  у тому, що держава, 
опікуючись добробутом своїх громадян, спричиняє породження 
утриманської психології членів суспільства. За словами видатного 
німецького економіста Л. Едхарта: «…опіка ставить людину у 
залежність від державної системи розпорядження коштами та директив 
чиновників, що у кінцевому рахунку вбиває вільні цивільні 
переконання і приводить до зниження соціального добробуту» 
4, стор. 360-361].  

Ідеологія держави загального добробуту, яка поширилася серед 
провідних країн світу у післявоєнний період, привела до того, що уряди, 
взявши на себе велику кількість соціальних обов’язків, були змушені 
шукати різні способи скорочення «тягаря соціальних видатків», що, з 
однієї сторони спричиняло прогресивне зростання видатків бюджету, а з 
другої – породжувало формування утриманської психології у реципієнтів. 
Як свідчить світовий досвід, просте зменшення бюджетних коштів на 
реалізацію соціальних програм украй рідко приводить до їх дійсного 
зниження на зменшену суму. Очевидно, що зміна одного параметра у 
соціальній системі може привести до несподіваних наслідків. Ігнорування 
цього факту підтверджується реаліями, про що свідчать й демонстрації 
французьких студентів, викликані прийняттям закону «Про перший 
трудовий контракт» (2009 р.), який  дозволив звільнення молодих 
спеціалістів без вихідної допомоги, й вступ у дію закону монетизації пільг у 
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Росії (2005 р.), що викликав не тільки широкомасштабні акції протесту по 
всій країні, а й привів до фактичного збільшення асигнувань щодо 
реалізації цієї програми.  

Підсумовуючи викладене виходить, що прагнучи до 
ефективного використання державних коштів,  держава має 
розподіляти надані блага у найсправедливіший спосіб. Таким чином, 
виникає проблема, яка торкається формулювання критеріїв соціальної 
справедливості. За словами Р. Майсгрева, не можна з’ясувати, 
наскільки добре держава виконує свої функції, не визначивши поняття 
соціальної справедливості у розподілі [5, стор.31].  

Оскільки вимоги справедливості обмежують область 
максимізації економічної ефективності, постає проблема вибору між 
ними, тобто суспільству необхідно вибирати  між справедливістю та 
ефективністю. Цю ідею було сформульовано Оукеном А. у праці 
«Рівність та ефективність: велика дилема», де він стверджує, що 
прагнення до ефективності завжди приводить до несправедливості. У 
підтвердження цієї тези А. Оукен виходить з того, що отримані 
грошові кошти бідними верствами у процесі перерозподілу за рахунок 
податків та трансфертів є меншими, ніж сума вилучена з доходів більш 
багатих членів суспільства. У зв’язку з цим загальні доходи 
скорочуються, а ефективність видатків – знижується [6, стор.53].   

Прагнення до соціальної справедливості, залежить від розуміння 
останньої у конкретному суспільстві, а тому не існує єдиного 
вирішення протиріччя між ефективністю та справедливістю. 
Інструментарію визначення критеріїв справедливості не винайдено. 
Однак розроблено інструментарій щодо оцінки ефективності, 
використаних у перерозподільчих процесах, грошових ресурсів.  

У світовій практиці застосовуються такі оціночні методи, як 
аналіз «витрати-вигоди» (cost-benefit analysis – CBA), аналіз «витрати-
результативність» (cost-effectiveness analysis – CEA), аналіз «витрати-
корисність» (cost-utility analysis – CUA) и аналіз «витрати-зважена 
результативність» (weighted cost-effectiveness analysis – wCEA). 

Сутність методу аналізу «витрати-вигоди» полягає у порівнянні 
агрегованих вигод, оцінених у грошовому вираженні, які отримані від 
використання бюджетних коштів за конкретними напрямками, і 
видатків, що здійснювалися для одержання цих вигод. Підсумковий 
показник – чисті поточні вигоди – розраховують за формулою:  

NB = 
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де NB – чисті поточні вигоди (net present benefit); 
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Bt – вигоди в момент часу t; 
Ct  – затрати в момент часу t; 
d – соціальна ставка дисконтування.  

Достоїнством методу аналізу «витрати-вигоди», незважаючи на 
складність оцінки деяких вигод, а також оцінки соціальної ставки 
дисконтування, є те, що він дозволяє проводити порівняння між 
різними бюджетними видатками (програмами) шляхом зіставлення 
їхніх чистих вигод. Означений метод аналізу застосовується у разі, 
коли суспільні вигоди піддаються грошовому вимірюванню. На 
практиці цей метод аналізу для оцінки державних програм в галузі 
освіти, охорони здоров'я і навколишнього середовища застосовувався 
Беккером, Вайсбродом, Лі та Стромсдорфером, Сагденом і Вил'ямсом, 
Дональдсоном та іншими.  

Метод аналізу «витрати-результативність» (cost-effectiveness 
analysis – CEA) ідентичний за своїм механізмом розрахунку із 
вищезазначеним з однією відмінністю, а саме: вигоди виміряються не 
у вартісному вираженні, а у фізичних одиницях. Розрахунок зводиться 
до елементарного співвідношення: 

С/Е = 
результат
витрати

, (2)  

де С – витрати; 
Е – результати (соціальний ефект). 

Аналіз «витрати-корисність» (cost-utility analysis - CUA) - метод, 
заснований на порівнянні витрат, вимірюваних у грошовому 
вираженні, і користі для суспільства від здійснених бюджетних 
видатків. Отриманий результат виражається в одиницях корисності 
(наприклад, в одиницях QALY - quality adjusted life years – середня 
тривалість життя). Оцінка доцільності проведення бюджетних видатків 
провадиться, виходячи з аналізу критерію C/U: 

С/U = 
корисність
витрати

, (3) 

де U –  показник корисності. 
Метод аналізу «витрати-корисність» найчастіше 

використовується при аналізі бюджетних видатків у галузі охорони 
здоров'я. Даний метод має багато схожих рис із методом аналізу 
«витрати-результативність». Через схожість двох методів багато авторів 
їх не розмежовують. Наприклад, Вайнштейн і Стасон, Голд 
розглядають зазначений метод як окремий випадок аналізу «витрати-
результативність». Незважаючи на це, на наш погляд, доцільним 
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представляється розмежування наданих методів, оскільки 
використання різних назв для позначення даних підходів у чинність 
того, що метод аналізу «витрати-корисність», на відміну від аналізу 
«витрати-результативність», дає можливість узагальнення ефектів 
бюджетних видатків.  

При оцінці бюджетних видатків часто виникає необхідність 
агрегування соціальних результатів, з огляду на те, що вигоди не 
можуть  вимірюватися у грошовому вираженні. У таких випадках 
застосовують метод аналізу «витрати-зважена результативність» 
(weighted cost-effectiveness analysis - wCEA). Суть представленого 
методу полягає у застосуванні ваг, що дозволяють порівнювати 
різнорідні результати і агрегувати останні, для того, щоб  одержати 
інструмент для прийняття бюджетних рішень.  

Підсумкова формула для розрахунку критерію результативності 
представлена нижче: 

wCE=



n

i
ii Ew

витрати

1

, (4) 

де Ei – i-ий ефект; 
wi – вага i-го ефекту. 

При такому підході першим кроком стає визначення важливості 
кожного результату відповідно до конкретної мети програми, тобто 
присвоєння ваг результатам. Міжнародні експерти рекомендують 
визначати ваги, ґрунтуючись на думках експертів, перевагах особи, що 
приймає рішення, поглядах суспільства на розглянуту проблему тощо. 
Варто відзначити, що присвоєння ваг є одним із самих важких 
моментів при проведенні подібного аналізу. 

Наданий інструментарій можна застосовувати для створення 
системи оцінки ефективності та результативності бюджетних видатків 
для подальшого використання подібних систем при моніторингу 
ефективності державних програм.  

Для визначення результативності бюджетних видатків необхідно 
розробити систему індикаторів, що базуються на трьох основних 
категоріях ефективності: 

— економічність; 
— продуктивність або економічна ефективність; 
— результативність. 

Під економічністю не слід розуміти заощадження бюджетних 
коштів, оскільки якщо певний рівень задоволення суспільних потреб, 
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визнаний соціально необхідним і досяжний при даному стані 
економіки, якщо він зафіксований у системі соціальних стандартів, то 
економія на відповідних видатках не припустима, якою б потенційно 
великою не була економічна вигода від використання відповідних 
ресурсів.  Економічність характеризує витратну (ресурсну) сторону 
діяльності розпорядно-виконавчих органів, тобто  економічною буде 
така діяльність, при котрій бюджетні кошти, що передбачені 
державною програмою використовуватимуться з мінімально 
можливими витратами. Проведення тендерів є яскравим прикладом 
економічності, де шляхом порівняння витрат та якості в умовах 
конкурсу вибирається найбільш привабливий проект. Економічність 
оцінюється як у вартісному, так й у натуральному вимірі. 

Продуктивність передбачає співвідношення кількості наданих 
державних послуг з величиною витрат на їхнє виробництво. Іншими 
словами, продуктивність оцінюється як співвідношення проміжних 
результатів до показників ресурсів у натуральному та вартісному 
вираженні.  

Результативність характеризує відповідність бюджетних видатків 
та результатів, що досягаються за їхній рахунок, конкретним цілям та 
оцінюється співвідношенням цільових та фактичних значень по 
кожному із показників задекларованих у програмі результатів. 

Всі три критерії за суттю висвітлюють різні аспекти 
ефективності бюджетних видатків і тісно пов’язані між собою.  Інколи 
економічністю нехтують, щоб гарантувати результативність, тобто 
грошові кошти можуть бути використані у надзвичайних  обставинах в 
інших напрямках. Критерій результативності приймається у якості, 
вихідного. 

Застосування результативних  показників   дає   змогу  
відобразити ефективність  використання  бюджетних коштів,  
співвідношення досягнутих  результатів та витрат,   тривалість 
виконання  бюджетної програми, її необхідність і відповідність 
визначеній  меті,  а  також  порівнювати   результати   виконання 
бюджетних програм у динаміці за роками та між головними 
розпорядниками,  визначати найефективніші програми при розподілі 
бюджетних коштів.   

Відповідно до Концепції програмно-цільового методу у 
бюджетному процесі паспорт кожної бюджетної програми містить 
групу результативних показників, до яких відносяться: 

— показники затрат – визначають обсяги та  структуру  ресурсів, 
що забезпечують виконання бюджетної програми; 
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— показники продукту використовуються для оцінки досягнення 
поставлених  цілей, наприклад, кількість користувачів товарами 
(роботами, послугами), виробленими в процесі виконання бюджетної 
програми; 

— показники ефективності визначаються як відношення кількості 
вироблених  товарів  (виконаних робіт, наданих послуг) до їх вартості 
у грошовому або людському  вимірі (витрати ресурсів на одиницю 
показника продукту); 

— показники якості відображають  якість  вироблених товарів 
(наданих послуг) [7].  

Слід зазначити, що розрахунки цих показників не дають 
реальної картини щодо визначення результативності видатків 
бюджету після реалізації тієї або іншої програми. В Україні 
паспортизація програм носить формальний характер, а відсутність 
інтегрованих показників результативності не дозволяє розрахувати 
отриманий соціально-економічний ефект від здійснених заходів. 
Таким чином, виникає потреба у розробці індикаторів оцінки 
ефективності використання коштів бюджету. Безперечно, індикатори 
мають відповідати цілям конкретної програми, а також об’єднувати у 
собі не тільки фінансові та економічні, а й кадрові, виробничі 
показники та показники соціального ефекту.  

Для визначення ефективності та результативності бюджетних 
видатків кожному індикатору присвоюється певна кількість балів. На 
основі бальних значень індикаторів ефективності відповідної групи 
показників розраховується коефіцієнт ефективності групи:  

ЕРК =   
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де ЕРК – бальне значення коефіцієнта ефективності групи К; 
Рі –  бальне значення індикатора і; 
wi  – питома вага індикатора у групі показників, у %; 
n – кількість показників. 

Для визначення ефективності бюджетних видатків певної групи 
необхідно ЕРК  порівняти з його максимальним значенням: 
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де ЕК  – ефективність бюджетних видатків групи К, у %; 
N – максимальна кількість балів, що присвоєна показнику. 
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Загальний показник ефективності розраховується за формулою: 

ЕЗаг. =   
n

K
KK wE , (7) 

де ЕЗаг. – загальний показник ефективності бюджетних видатків, у %. 
Рівень ефективності бюджетних видатків у цілому пропонується 

визначати наступним чином. При значенні показника у діапазоні: від 
0-25%  - незадовільний рівень; від 26-45% - низький рівень; від 46-60% 
- задовільний рівень; від 61-80% - середній рівень; від 81-100% - 
високий (оптимальний) рівень. 

Основні напрямки підвищення ефективності і результативності 
бюджетних видатків визначаються шляхом порівняння загальних 
показників та виявлення напрямків, що потребують першочергової 
уваги.  

Висновки. Темпи зростання видаткової частини бюджету 
держави на фоні зниження приросту ВВП та обмеженості бюджетних 
ресурсів приводять до необхідності впровадження такого 
інструментарію, що надасть можливість визначати ефективність та 
результативність бюджетних видатків, а відтак дозволить зменшити 
обсяги фінансування держаних програм, не зачіпаючи інтересів 
суспільства. 

Використовуючи оціночний метод аналізу «витрати-зважена 
результативність» та розробивши відповідну систему фінансових, 
економічних, кадрових показників та показників соціального ефекту  
за певними напрямками фінансування у межах конкретної програми, 
можливо оцінити ступень ефективності  використання державних 
коштів.  

Розроблена методика оцінки ефективності бюджетних  видатків 
є необхідною для використання при: ранжируванні пріоритетів; 
прийнятті управлінських рішень; контролі за витрачанням бюджетних 
коштів; здійсненні моніторингу держаних програм; розробки стратегії 
розвитку держави. 
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МІЖРІВНЕВИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ У СИСТЕМІ 

СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ 
 

Гвоздик Н. М., асистент, 
Полтавський університет споживчої кооперації України 

 
У статті розглядається використання механізму соціального партнерства та 

системи елементів соціального капіталу споживчої кооперації для досягнення цілей 
соціально-економічного розвитку через сприяння підвищенню ефективності інвестицій в 
людський капітал 

In the article the use of mechanism of social partnership and system of elements of social 
capital of consumer co-operation is examined for achieving the aims of socio-economic development 
through an assistance the increase of efficiency of investments in a human capital 
 

Постановка проблеми. Перехід до ринкової економіки, який 
супроводжувався глобальними кризовими явищами, негативно 
позначився на розвитку системи споживчої кооперації: звузилися 
масштаби діяльності, знизилася віддача економічного і соціального 
потенціалу, погіршився соціально-економічний стан, суттєво 
послабилася її соціальна місія.  

В умовах необхідності динамічного розвитку системи споживчої 
кооперації, питання формування та розвитку її людського капіталу 
переросло в актуальну проблему, адже посилення ролі людського 
фактору у формуванні конкурентноздатного соціально орієнтованого 
кооперативного сектору національної економіки не підлягає сумніву. 



 158 

Окреслене вимагає підвищення колективного інтересу держави, 
підприємств та найманих працівників до забезпечення високої якості 
робочої сили, що вимагає відродження ефективної системи 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників на 
підприємствах системи споживчої кооперації, до мотивування праці 
персоналу, оптимізації процесів руху працівників та збереження і 
нарощування капіталу здоров’я.  

Разом з тим, обмеженість фінансових ресурсів кожної із сторін 
соціально-трудових відносин стримує їх від суттєвих інвестицій в 
людський капітал. У цих умовах ми бачимо значні невикористані 
резерви з використання механізму соціального партнерства в питаннях 
формування та використання людського капіталу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання 
формування та розвитку людського капіталу широко розкриваються у 
наукових працях іноземних та українських економістів. 

У числі найбільш значимих робіт, присвячених 
загальнотеоретичним питанням формування і розвитку людського 
капіталу та інвестування в людський капітал, слід відзначити праці 
російських та українських вчених: С. Аронової, А. Бутенко, 
О. Грішнової, В. Денесюка, А. Добриніна, А. Докторовича, С. Дятлова, 
І. Каленюка, П. Крайнєва, М. Критського, А. Корицького, 
Ю. Кулікова, І. Скоблякової, О. Циренової, П. Цибулева, А. Чухна та 
інших. Разом з тим, залишаються дискусійними питання, пов’язані зі 
стимулюванням інвестицій в людський капітал на підприємствах та 
підвищенням їх ефективності, що в сучасних умовах є ключовим 
фактором якісних і структурних змін в економіці. 

Мета статті. Метою статті є виявлення особливостей 
застосування механізму соціального партнерства для підвищення 
ефективності інвестицій у людський капітал в системі споживчої 
кооперації, виконання соціальної місії споживспілки та забезпечення 
зростання результативності діяльності і досягнення стійкого рівня 
конкурентоспроможності. 

Виклад основного матеріалу. Сучасним механізмом, що 
уможливлює стимулювання інвестицій в людський капітал на всіх 
соціально-економічних рівнях, є механізм соціального партнерства.  

Саме він дозволяє поєднати інтереси трьох сторін соціально-
трудових відносин, та може бути використаний для досягнення цілей 
соціально-економічного розвитку через сприяння підвищенню 
ефективності інвестицій в людський капітал (рис. 1). 
 



 159 

 
Механізм 
соціального партнерства 

Соціальне партнерство 

Елементи системи соціального партнерства 
Рівні 

соціального 
партнерства 

Суб’єкти 
соціального 
партнерства 

Нормативно-
правове 

забезпечення 

Форми 
функціонування 

Предмет 
соціального 
партнерства 

Форми здійснення соціального партнерства в системі споживчої кооперації 
щодо питань формування, розвитку та використання людського капіталу 

Мобілізація фінансових 
ресурсів з різних 

джерел для здійснення 
заходів з формування та 

розвитку всіх активів 
людського капіталу, 
управління ними та 

контроль за їх 
використанням 

Посилення контролю 
за виконанням 
домовленостей 

соціальних партнерів 
відносно формування, 

розвитку та 
використання 

людського капіталу 
споживчої кооперації 

Відображення у 
колективних угодах 

конкретних положень, 
що стосуються 

вирішення існуючих 
проблемних питань в 
сфері формування та 

використання людського 
капіталу 

Лобіювання спільних 
інтересів в органах 

законодавчої та 
виконавчої влади 

Розробка 
навчальних планів і 

програм, а також 
взаємоприйнятних 
та взаємовигідних 
стандартів у сфері 

розвитку персоналу 

Формування пропозиції 
освітніх та науково-

технічних послуг 

Ролі соціальних партнерів щодо стимулювання інвестицій у людський капітал 

Завдання органів державної 
влади різних рівнів у 

процесах формування та 
розвитку людського 

капіталу 

Завдання підприємства як 
сторони соціального 

партнерства у процесах 
формування та розвитку 

людського капіталу 

Завдання найманих 
працівників та їх 

представничих органів у 
процесах формування та 

розвитку людського капіталу 

Підвищення ефективності інвестицій в людський капітал 

 
Рис. 1. Схема використання механізму соціального партнерства 

для підвищення ефективності інвестицій в людський капітал 
 

Соціальне партнерство – це ідеологія, форми й методи 
узгодження дій партнерів соціальних груп для забезпечення їх 
конструктивної взаємодії; це система взаємозв’язків між найманими 
працівниками, трудовими колективами, профспілками – з одного боку, 
роботодавцями та їх об’єднаннями – з іншого, і державою та органами 
місцевого самоврядування – з третього.  

Соціальний діалог є пріоритетною і домінуючою формою 
вирішення складних соціально-економічних проблем, а також 
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передумовою соціальної безпеки, стабільності розвитку підприємств і 
організацій та забезпечення гідного життя людини праці у 
цивілізованих країнах. 

Для успішного виконання своїх суспільних функцій система 
соціального партнерства має включати в себе такі елементи: 

— сукупність постійних і тимчасових дво-, три- і 
багатосторонніх органів, що формуються представниками найманих 
працівників та роботодавців, а також виконавчої влади і здійснюють 
взаємодію між ними на різних рівнях регулювання соціально-
економічних відносин (національному, регіональному, галузевому, 
рівні підприємства); 

— сукупність різних спільних документів (колективних 
договорів, угод, рішень, ухвал тощо), які схвалюються цими органами 
на основі взаємних консультацій, переговорів між зацікавленими 
сторонами і приймаються ними до виконання; 

— відповідну культуру, традиції, форми взаємодії, 
співвідношення вказаних органів і порядок, послідовність розробки й 
виконання, пріоритетність документів, які ними приймаються 
[1, с. 241]. 

В системі споживчої кооперації України створено та діє певна 
сукупність елементів соціального партнерства, серед яких варто 
назвати такі основні. По-перше, створена й функціонує Профспілка 
працівників споживчої кооперації України, яка здійснює 
представництво та захист трудових, соціально-економічних прав і 
інтересів членів Профспілки перед державою і роботодавцями. Між 
Правлінням Укоопспілки і Президією ЦК Профспілки укладається 
Галузева угода, основою для укладення якої є положення Генеральної 
угоди. Метою Галузевої угоди є подальший розвиток споживчої 
кооперації України та підвищення рівня соціально-економічного 
захисту працюючих. На основі Галузевої угоди укладаються 
колективні договори на підприємствах. Разом з тим, в системі 
споживчої кооперації України сформована та прийнята у 2007 р. 
Концепція молодіжної політики Центральної спілки споживчих 
товариств України і профспілки працівників споживчої кооперації 
України [2]. 

В усіх названих документах певна увага приділяється проблемам 
формування і використання людського капіталу, зокрема, це питання, 
що торкаються гарантій оплати праці, охорони здоров’я і 
працездатності працівників в процесі трудової діяльності, захисту 
трудових прав співробітників та ін. 
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Водночас, в умовах сьогодення в Україні, і в тому числі в системі 
споживчої кооперації, тристороння процедура узгодження інтересів 
сторін соціально-трудових відносин часто має необов’язковий, 
декларативний характер. На відміну від більшості західних держав, у 
яких колективний договір і домовленості вважаються нормативними 
документами обов’язковими для виконання, в нашій країні вони 
переважно мають формальний, рекомендаційний характер. 

Соціальне партнерство в системі споживчої кооперації щодо 
питань формування, розвитку та використання людського капіталу 
може здійснюватися у наступних формах: мобілізації фінансових 
ресурсів з різних джерел для здійснення заходів з формування та 
розвитку всіх активів людського капіталу, управління ними та 
контроль за їх використанням; відображення у колективних угодах 
конкретних положень, що стосуються вирішення існуючих проблем-
них питань в сфері формування та використання людського капіталу; 
лобіювання спільних інтересів в органах законодавчої та виконавчої 
влади; розробки навчальних планів і програм, а також 
взаємоприйнятних та взаємовигідних стандартів у сфері розвитку 
персоналу; формування пропозиції освітніх та науково-технічних 
послуг; посилення контролю за виконанням домовленостей 
соціальних партнерів відносно формування, розвитку та використання 
людського капіталу споживчої кооперації. 

Унікальні можливості для цілей формування та розвитку 
людського капіталу відкриває використання елементів соціального 
капіталу, що сформовані у системі споживчої кооперації України. 
Важливою особливістю споживчої кооперації, що визначає її перед 
іншими комерційними структурами, є унікальна природа системи, яка 
поєднує в собі суспільну та господарсько-фінансову діяльність, статус 
некомерційної організації, соціально орієнтованої системи, що 
будується на кооперативній ідеології і культурі, принципах і цінностях 
кооперації, нормах моралі у бізнесі та взаємовідносинах. 
Багатогалузевий характер діяльності, що дозволяє створювати 
інтегровані структури, та високий кадровий потенціал, який 
формується у власних коледжах і вузах, дозволяють сформувати нові 
соціальні пріоритети в системі споживчої кооперації за сучасних 
економічних умов. Як соціальні організації з економічним змістом, 
кооперативи в демократичному суспільстві є партнерами уряду. 
Споживча кооперація являє собою соціально-економічний механізм, 
який виконує ряд функцій держави щодо соціального захисту 
населення. Саме соціально орієнтована сутність системи споживчої 
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кооперації і визначає її соціальну місію. Соціальний капітал споживчої 
кооперації здатний виступати як в ролі важливого чинника, так і 
наслідку прогресивних змін. 

В загальному розумінні, соціальний капітал поєднує такі 
безумовно важливі, але важковимірювані чинники, як рівень розвитку 
громадянського суспільства; норми поведінки і суспільні традиції 
(громадянський менталітет); рівень розвитку інформаційних каналів; 
умови соціальної злагоди та ін. Соціальний капітал створює 
сприятливий клімат для підприємницької діяльності, зменшує 
інвестиційний ризик, створює умови для сталого розвитку і 
передумови для успішного запобігання економічним кризам. 
Соціальний капітал апелює до ресурсів, що доступні через особисті й 
ділові мережі. До них належать інформація, ідеї, ділові можливості, 
фінансовий капітал, влада і вплив, емоційна підтримка, репутація, 
довіра і співробітництво. За аналогією з фізичним і людським 
капіталом, втіленим у знаряддях праці й освіті, соціальний капітал 
існує в таких елементах громадської організації, як соціальні мережі, 
соціальні норми й довіра, що створюють умови для координації й 
кооперації заради взаємної вигоди [3, с. 20]. 

Значення соціального капіталу споживчої кооперації полягає у 
тому, що він полегшує формування та сприяє більш ефективній 
реалізації людського капіталу. Наявність соціального капіталу 
полегшує індивіду, підприємству, споживчій спілці, загалом, доступ до 
нових знань і навичок, до можливостей розвитку та більш 
ефективного використання людського капіталу. Натомість, обмежений 
доступ до соціальних зв'язків, соціальна ізоляція або замкнутість 
окремих індивідів чи груп можуть перешкоджати створенню й 
використанню ними людського капіталу. Соціальний капітал також 
дозволяє вчитися на помилках і перевагах інших. Успішні компанії 
опановують знаннями інших та активно їх використовують, 
перетворюючи соціальний капітал на організаційну перевагу. 

Таким чином, соціальний капітал споживчої кооперації, ми 
розглядаємо, і як важливий чинник, і як наслідок прогресивних змін 
галузі, що полегшує формування та сприяє більш ефективній 
реалізації людського капіталу через використання унікальних 
соціальних мереж, соціальних норм, механізму довіри, цінностей, 
культури, форм взаємодії між її членами, які створюють умови для 
координації й кооперації заради досягнення спільних економічних та 
соціальних цілей. 

Значення соціального партнерства та принципів кооперації у 
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стимулюванні інвестицій в людський капітал системи Укоопспілки 
важко переоцінити. Разом з тим, необхідно окреслити роль 
соціальних партнерів у забезпеченні передумов ефективності 
інвестицій в людський капітал. 

Роль держави як учасника соціального партнерства стосовно 
питань розвитку людського капіталу зводиться до формування 
довгострокової політики, яка б створювала сприятливе середовище 
для суттєвих інвестицій з боку роботодавців, працівників, інших 
зацікавлених сторін та сприяла б її забезпеченню на засадах 
ефективності і соціальної справедливості. 

Слід відзначити, що лише підприємства споживчої кооперації 
володіють інформацією про специфіку діяльності та можуть швидко 
реагувати на зміни ринкової кон’юнктури, тому здатні забезпечити цей 
сегмент ринку праці усім спектром необхідних професій, 
спеціальностей та спеціалізацій належної якості. Саме ці підприємства 
здатні формувати потрібні на ринку праці практичні навички, тому 
особлива роль у активізації процесів розвитку людського капіталу 
належить саме підприємствам як суб’єктам соціального партнерства. 

Підвищення ефективності інвестицій у людський капітал 
підприємства значною мірою залежить і від ролі найманих 
працівників як суб’єктів соціального партнерства. У більшої частини 
працюючих нинішні процеси соціально-економічного розвитку, 
постійні реформи в Україні викликають невпевненість у збереженні 
робочого місця і відповідно – вимагають неперервного навчання. Як 
дієві особи соціального партнерства, працівники при укладанні 
колективних договорів з роботодавцями повинні відстоювати 
необхідність довгострокових інвестицій у професійне навчання. Для 
досягнення своїх інтересів наймані працівники повинні вимагати від 
своїх профспілок забезпечення доступу до постійної професійної 
підготовки, яка дозволяє підтримувати належну якість робочої сили і 
підвищує конкурентоспроможність як самих працівників, так і 
підприємств та системи споживчої кооперації в цілому. 

Висновки. Отже, реалізація вищевикладених пропозицій щодо 
резервів використання механізму соціального партнерства та системи 
елементів соціального капіталу споживчої кооперації створить 
передумови підвищення ефективності інвестицій у людський капітал, 
виконання соціальної місії споживспілки та забезпечення 
підприємствами галузі зростання результативності своєї діяльності і 
досягнення стійкого рівня конкурентоспроможності на національному 
та світовому ринках. 
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Окреслене вимагає підвищення колективного інтересу держави, 
підприємств та найманих працівників до забезпечення високої якості 
робочої сили, що вимагає відродження ефективної системи 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників на 
підприємствах системи споживчої кооперації, до мотивування праці 
персоналу, оптимізації процесів руху працівників та збереження і 
нарощування капіталу здоров’я.  
 

Література. 
1. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: 

Підручник. // О. А. Грішнова. – К.: Знання, 2004. – 535 с. 
2. Концепція молодіжної політики Центральної спілки споживчих 

товариств України і профспілки працівників споживчої кооперації України 
Електронний ресурс // Додаток до постанови правління Укоопспілки, ЦК 
профспілки працівників споживчої кооперації України 17.01.2007 р. № 7/П-
6/Р-6. // Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0007626-07. 

3. Грішнова О., Полив’яна Н. Соціальний капітал: сутність, значення, 
взаємозв’язок з іншими формами капіталу / О. Грішнова, Н. Полив’яна // 
Україна: аспекти праці. – 2009. – № 3. – С. 19-24. 
 
УДК 347.278.2 
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Проведено ретроспективний аналіз передумов розвитку в Україні земельного 

іпотечного кредитування. Доведено доцільність поетапного викупу органами державної 
влади земельних паїв у тих власників, які не бажають чи не в змозі самостійно їх 
використовувати на основі земельної іпотеки зі зворотнім ануїтетом 

The history of preconditions of the Ukrainian mortgage market is analyzed. The authors 
justify the need for gradual repurchase by government authorities of land shares from those owners 
who do not want or can not use them. Such repurchase will be based on mortgage with the reverse 
annuity, concentration and assignment to efficient domestic businessmen 
 

Постановка проблеми. В Україні Національна система 
іпотечного кредитування на законодавчому рівні функціонує вже 
майже шість років, проте на практиці з усіх її складових видів до 
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недавнього часу розвивалися лише два: житлове та комерційне 
іпотечне кредитування. Нажаль, про земельне, авіаційне та морське 
іпотечне кредитування можна дискутувати лише на теоретичному 
рівні. Тому актуальними залишаються питання реалізації положень 
чинного законодавства, а саме Закону України «Про іпотеку», на 
практиці та пошуку інноваційних механізмів ефективного розвитку 
кредитування під заставу нерухомого майна в контексті 
макроекономічного розвитку України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В працях багатьох 
вітчизняних вчених, зокрема П.Т. Саблука, М.Я. Дем’яненка, 
Федорова, М.М. Третяка А.М., О.Є. Гудзь, П.А. Стецюка, О.Т. Євтуха, 
С.І. Кручка, А.В. Чупіса та інших розглядалися питання 
організаційних, економічних і правових передумов запровадження 
системи іпотечного кредитування взагалі та земельного зокрема, проте 
чи створені раніше визначені передумови, нажаль не аналізувалося. До 
того ж  

Формування цілей статті. Метою статті є ретроспективний 
аналіз створення необхідних передумов розвитку національної 
системи земельного іпотечного кредитування й пошук нових 
механізмів розвитку іпотечних відносин в аграрній сфері в контексті 
інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств та 
макроекономічного розвитку України. 

Виклад основного матеріалу. Зауважимо, що Україна володіє 
значними земельними ресурсами. Станом на 1 січня 2009 року, її 
земельний фонд складає 60354,8 тис. га, або майже 6% території 
Європи. Зокрема, сільськогосподарські угіддя становлять близько 19% 
загальноєвропейських, у т.ч. рілля – майже 27%. Український показник 
площі сільськогосподарських угідь у розрахунку на душу населення є 
найвищим серед європейських країн – 0,9 га, в т.ч. 0,7 га ріллі (проти 
середньоєвропейських показників 0,44 і 0,25 га, відповідно). Площа 
чорноземів в Україні становить, за різними оцінками, від 15,6 до 17,4 
млн. га, або близько 8% світових запасів. Загалом, на початок 2000-х 
років, нормативна грошова оцінка земельних ресурсів України 
становила орієнтовно 330 трлн. грн. [1]. 

В наших наукових працях ми окреслювали економічні, правові 
та організаційні передумови становлення та розвитку кредитування під 
заставу нерухомого майна. Так, до економічних передумов 
запровадження земельного іпотечного кредитування на рівні держави 
можна віднести:  

— стабільність і паритет цін; 
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— стабільність обмінного курсу національної валюти; 
— помірна вартість позичкового капіталу; 
— загальне економічне зростання [6]. 

Стабільність цін і обмінного курсу національної валюти є 
надзвичайно важливою передумовою іпотеки. Непевність у 
стабільності української валюти робить не передбачуваними 
перспективи довгострокового кредитування, а високі кредитні ставки 
різко звужують його можливості [4]. 

Існують також проблеми в земельних відносинах, 
реформування яких, започатковане у 1991 році, досі не завершене. Так, 
на думку фахівців, розпаювання земель сільськогосподарського 
призначення без належного наукового і фінансового забезпечення 
призвело до наступних наслідків: 

1. Подрібнення сільськогосподарських землекористувань: 6,917 
млн. громадян (46,4% чисельності сільського населення та 14,8% 
загальної чисельності населення України) набули прав на земельну 
частку (пай) земель сільськогосподарського призначення. 

2. Площа сільськогосподарських підприємств зменшилася з 40,8 
млн. га у 1994 році до 17,8 млн. га у 2009 році (з 67,6% до 29,7%). Після 
розпаювання земель 11 942 КСП, на засадах приватної власності на 
землю створено 32 545 нових агроформувань ринкового типу. 
Господарства (до 400 га ріллі) виробляють продукції у 2-3,5 разу 
більше, ніж великі (3 000-5 000 га ріллі), але мають у розрахунку на 1 га 
ріллі у 20 разів більший збиток у галузі рослинництва та до 3 разів – 
тваринництва.  

3. Майже 1,4 млн. розпайованих земельних ділянок не 
використовуються. Понад 1 млн. осіб не обробляють і не здають 
ділянки в оренду. Як результат, не використовуються земельні частки 
(паї) загальною площею 4,8 млн. га [1]. 

Зауважимо, що аграрні перетворення не сприяють 
використанню економічного потенціалу землі для пожвавлення 
інвестиційних процесів в сільському господарстві. Нинішня ситуація в 
аграрному секторі України характеризується суттєвою інвестиційною 
деградацією, що негативно позначається на подоланні економічної 
кризи. Стабілізація сільськогосподарського виробництва не можлива 
без вирішення проблем щодо створення сприятливого інвестиційного 
клімату, бо інвестування сільського господарства є результатом 
розвитку продуктивних сил всього суспільства. 

Земельне іпотечне кредитування на сьогодні розглядається як 
один із основних напрямків фінансового забезпечення 
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довгострокового інвестування сільськогосподарських підприємств 
(рис. 1.).  

В макроекономічному аспекті інвестиційна діяльність 
підприємств АПК є важливим елементом закладання майбутнього 
країни та забезпечення її продовольчої безпеки. Чим більший обсяг 
інвестицій буде освоєно в поточному періоді, тим більший обсяг 
валового внутрішнього продукту можна отримати в наступних 
періодах, забезпечивши при цьому населення якісними та безпечними 
продуктами харчування. 
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Рис. 1. Джерела фінансування інвестиційної діяльності 

сільськогосподарських підприємств 
 

Обов’язковими є правові передумови земельного іпотечного 
кредитування, до яких можна віднести: правові гарантії приватної 
власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення; 
правова єдність земельної ділянки та розміщених на ній будівель, 
споруд і багаторічних насаджень; правова безпека земельної іпотеки; 
правове забезпечення розмежування державної та комунальної 
власності; правове регулювання організації та діяльності іпотечних 
банків [3]. 

Винятково важливе значення має створення правових підстав 
для організації і діяльності іпотечних банків, особливо стосовно умов 
надання іпотечного кредиту, оцінки заставленого нерухомого майна та 
порядку емісії і погашення іпотечних цінних паперів. 

Правові засади розмежування земель державної й комунальної 
власності, а також повноваження органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування визначені Законом «Про розмежування 
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земель державної та комунальної власності»). Проте, цей Закон 
фактичне не виконується. 

З економічними та правовими передумовами тісно пов’язані 
організаційні передумови, а саме: 

— становлення спеціалізованих іпотечних банків; 
— наявність широкої мережі кадастрових служб і організація 

державної реєстрації прав на нерухоме майно; 
— розвиток сфер нотаріальних послуг, оціночної та страхової 

діяльності; 
— наявність ринків нерухомості та біржового ринку цінних 

паперів. 
Відсутність Закону «Про державний земельний кадастр» та 

обмеження доступу до інформації, визначені Законом «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», 
призводять до зниження ефективності реєстраційної системи та 
робить недоступною інформацію про земельні ділянки і права на них 
для переважної більшості фізичних і юридичних осіб. Таким чином, 
досі не створивши ефективну систему реєстрації, держава не лише 
позбавляє себе достовірної інформації, ставить під сумнів гарантії прав 
власності й тим самим – знижує привабливість інвестиційного клімату, 
але й уможливлює згадані зловживання, корупційні прояви і практику 
масових порушень чинного земельного законодавства. За оцінками, 
сьогодні саме земельні відносини є найбільш корумпованою сферою, 
а обіг тіньового ринку землі становить понад 800 млрд. грн., або 90 
млрд. дол. США, що більш ніж у 60 разів перевищує надходження до 
бюджету від продажу земельних ділянок і прав оренди [5]. 

До позитивних моментів слід віднести створення в Україні 
Державної іпотечної установи другого рівня, до функцій якої віднесено 
сприяння подальшому розвитку ринку іпотечного кредитування в 
Україні, зокрема шляхом рефінансування іпотечних кредиторів (банків 
і небанківських фінансових установ, які провадять діяльність з надання 
забезпечених іпотекою кредитів) і запровадження ефективних 
механізмів підвищення рівня їх ліквідності. 

В таких умовах ми вважаємо доцільним запровадження 
механізму поетапного викупу органами державної влади земельних 
паїв у тих власників, які не бажають чи не в змозі самостійно їх 
використовувати на основі іпотеки зі зворотнім ануїтетом, здійснення 
концентрації та передачі у користування шляхом встановлення 
емфітевзису ефективним вітчизняним господарям. 

Адаптуючи зазначений вище механізм до наших умов, 
пропонуємо наступний порядок кредитування при земельній іпотеці зі 
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зворотним ануїтетом. Між покупцем (органом державної влади), 
продавцем (власником земельного паю чи спадкоємцем), кредитором 
(банківською установою чи державним або недержавним пенсійним 
фондом у разі необхідності) укладається договір, в якому містяться 
наступні умови: 

1. Право власності на земельний пай переходить до покупця. 
2. Кредитор відкриває особовий рахунок для продавця і 

зобов’язується перераховувати щомісячно або щоквартально на 
протязі зазначеного в договорі періоду суму грошових коштів, яку в 
деяких випадках умовно можна назвати додатковим пенсійним 
забезпеченням. 

3. Покупець укладає з кредитором договір, відповідно до якого 
кредитор бере зобов’язання перераховувати на особовий рахунок 
продавця зазначену в договорі суму, а покупець - компенсувати 
відповідну суму разом з певним відсотком [6]. 

За нашими підрахунками, якщо держава буде викуповувати 10% 
земельних паїв щорічно, причому половина з них на умові іпотеки зі 
зворотним ануїтетом, то на ці цілі необхідно щорічно спрямовувати 
від 3 до 9 млрд. грн., що є цілком реальним. 

До того ж в контексті макроекономічного розвитку необхідно 
зазначити, що 1 гривня грошової маси станом на початок 2009 року 
створює 1,86 гривні ВВП. Зрозуміло, що додаткове залучення в 
оборот грошової маси, накопиченої у населення за рахунок розвитку 
іпотечного кредитування, дасть істотний мультиплікативний ефект. 
Якщо створити необхідні умови для руху грошової маси в обсязі 23,53 
млрд. грн., це дозволить збільшити ВВП (при коефіцієнті грошового 
обороту 1,86) на 43,7 млрд. грн. або 4,91%. Оскільки частка доходів 
зведеного бюджету у ВВП станом на 1.12.2008 року складає 24,5%, то 
приріст доходної частини бюджету може скласти 10,74 млрд. грн або 
близько 4,65%. Забезпечення приросту доходів державного бюджету 
за рахунок розвитку земельного іпотечного кредитування та 
капіталізації землі за песимістичним варіантом складатиме майже 4 % 
або 8,45 млрд. грн., оптимістичний варіант передбачає приріст на 
12,34 млрд. грн. у 2010 р. 

Висновки. В першу чергу гальмує розвиток земельного 
іпотечного кредитування не мораторій Земельного Кодексу України 
на купівлю-продаж земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення, а відсутність економічних (зростання економіки країни в 
цілому), культурних (як засвідчив останній рік, користування 
довгостроковими позиковими ресурсами – це вміння, яке 
напрацьовується роками), організаційних і нажаль правових підстав 
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кредитування під заставу земельної власності. Проте значний 
інвестиційний потенціал іпотечних відносин в аграрній сфері змушує 
шукати нові шляхи розвитку, одним з яких є поетапний викуп 
органами державної влади земельних паїв у тих власників, які не 
бажають чи не в змозі самостійно їх використовувати на основі 
іпотеки зі зворотнім ануїтетом, здійснення концентрації та передачі у 
користування шляхом встановлення емфітевзису ефективним 
вітчизняним господарям. 
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В статті визначено суттєві соціально-економічні та правові фактори, що 
впливають на формування моделей бухгалтерського обліку, досліджено характер їх 
впливу та взаємозв’язок між ними 

In this article essential social-economic and law factors, that affect forming of accounting 
models, were determined, character of their influence and interdependence between them were 
investigated 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Бухгалтерський 
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облік визначається середою, в якій він функціонує. Кожній країні 
властиві своя історія, свої цінності, політична система [1]. Те ж саме 
можна сказати про бухгалтерський облік. Так, принципи обліку в 
різних країнах, у тому числі в Україні, значно відрізняються. 
Відмінності обумовлюються як різноманітністю існуючих форм 
організації господарської діяльності, так і впливом на практику обліку 
зовнішніх факторів (політичних, економічних, соціальних, 
географічних та ін.). Схожість зовнішньої та внутрішньої середи у 
різних країнах обумовлює і наявність спільних рис систем обліку, що 
застосовуються у цих країнах. 

У деяких країнах облікова інформація, направлена, перш за все, 
на задоволення потреб інвесторів і кредиторів, а корисність з позиції 
прийняття управлінських рішень є важливішим критерієм її якості. В 
інших країнах роль бухгалтерського обліку і пріоритети, що 
напрацьовані в рамках його методології, можуть бути іншими. 
Наприклад, надання достовірної інформації і контроль над  
виконанням державної податкової політики. Є країни, в яких система 
обліку реалізується виходячи з пріоритету макроекономічних цілей, а 
саме досягнення завданих темпів росту національної економіки. 
Макроекономічні процеси мають особливості, які є суттєвими для 
бухгалтерської практики: інфляція, безробіття та ін.  

Система обліку в Україні, як і в інших країнах, що утворились на 
території колишнього Радянського Союзу, також має свої специфічні 
риси. Перехід економіки України на ринковий механізм 
господарювання, прагнення до вступу у Європейське співтовариство 
викликали необхідність суттєвих змін в системі бухгалтерського обліку, 
її адаптації до міжнародних стандартів обліку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості 
побудови систем обліку у зарубіжних країнах та в Україні, можливості 
їх зближення, адаптації до міжнародних стандартів фінансової 
звітності досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені: М. Білуха, 
Ф.Бутинець, С. Голов, М. Кужельний, Ю. Кузьмінський, Є. Мних, 
Л.Нишенко, В. Пархоменко, В. Сопко, В. Швець, О. Амат, Р. Антоні, 
Дж. Блейк, Х. Гернон, В. Ковальов, Д. Мітчел, Г. Мюллер, Б. Нідлз,  
Я. Соколов та ін. 

Але існує ще значна кількість питань теоретичного і 
практичного характеру, пов’язаних з вивченням зарубіжного досвіду 
щодо створення і функціонування систем бухгалтерського обліку, 
встановленням факторів, під дією яких відбувається розвиток системи 
обліку в Україні. Тому дослідження характеру впливу основних 
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факторів на розвиток моделей обліку, є актуальним. 
Цілі статті. Метою даної статті є визначення суттєвих факторів, 

що впливають на формування моделей бухгалтерського обліку та 
побудову національних систем обліку у країнах світу, дослідження 
характеру їх впливу на розвиток національних систем  обліку. 

Виклад основного матеріалу. Як стверджує В.Сопко, світове 
господарство сьогодні характеризується наднаціональністю ринкового 
механізму, а це означає, що всі держави світу, у тому числі і Україна, 
мають бути активними учасниками процесу глобалізації. Для 
позитивних результатів глобалізацію слід проводити на основі 
державної політики, спрямованої на рішення економічних і 
соціальних проблем суспільства. Бухгалтерський облік як система 
знань (наука) та практична діяльність є однією з основних складових, 
що допомагають вирішувати економічні та соціальні проблеми 
суспільства [2].   

Зусилля багаточисельних міжнародних організацій спрямовані 
на гармонізацію національних систем обліку, але все ж таки між ними 
залишаються значні відмінності.  Двох абсолютно однакових систем 
бухгалтерського обліку не існує [3]. 

На формування системи бухгалтерського обліку впливає 
сукупність соціальних, економічних, правових та інших факторів, 
склад та сутність який визначали вітчизняні та зарубіжні вчені. 

За думкою британських вчених Дж. Блейка і О. Амата, можна 
виділити такі фактори, що визначають національні особливості 
моделей бухгалтерського обліку та звітності: вплив провідних 
теоретиків і професійних організацій бухгалтерів; економічні наслідки 
від прийняття тієї або іншої моделі; загальна економічна ситуація в 
країні; податкова політика; національні особливості; користувачі і цілі, 
які ставляться перед фінансовою звітністю; юридична середа; джерела 
фінансування; мова; вплив інших країн; вплив оцінки загальної 
ситуації в країні [4]. 

Вітчизняні вчені Ф.Бутинець [5], Л.Нишенко [3] стверджують, 
що на формування системи бухгалтерського обліку впливає сукупність 
внутрішніх та зовнішніх факторів: загальна економічна ситуація;  
законодавче регулювання питань обліку;  відкритість фінансової 
інформації; податковий облік як підсистема бухгалтерського обліку; 
система оподаткування; методи оцінки статей балансу;  джерела 
фінансування;  міжнародні відносини. 

З наведеними вище факторами в основному можна погодитись, 
але деякі з них  потребують уточнення (наприклад, загальна 
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економічна ситуація в країні та вплив оцінки загальної ситуації в 
країні), деякі не є суттєвими (мова, відкритість фінансової інформації). 
Методи оцінки статей балансу не можна вважати фактором, що 
впливає на формування системи обліку, тому що це є один з її 
елементів. Економічні наслідки від прийняття тієї або іншої моделі 
також є не фактором, а саме наслідком застосування моделі обліку.  

Розглянемо найсуттєвіші фактори, що впливають на розвиток 
системи обліку, та проаналізуємо характер їх впливу. 

1. Якісний та кількісний склад інвесторів і кредиторів та 
інформаційні зв’язки підприємства з ними.  

Промислова революція у США та Великобританії призвела до 
підйому економіки, збільшення кількості компаній і, як наслідок, 
збільшення їх потреб у капіталі – як власному, так і залученому. Це 
суттєво вплинуло на розвиток бухгалтерського обліку в обох країнах: 
зросла кількість інвесторів і кредиторів,  більшість компаній перейшли 
у корпоративну власність,  власники компанії передавали оперативне 
управління, передавали його професіональним найманим 
управляючим. Бухгалтерська інформація стає важливішим джерелом 
даних про фінансовий стан і фінансові результати діяльності компанії. 
Це обумовило необхідність представлення звітів акціонерам, 
націленість фінансової звітності на інформаційні потреби інвесторів і 
кредиторів.  

В інших країнах (Швейцарія, Німеччина, Японія та ін.) 
фінансова політика визначається незначною кількістю дуже великих 
банків, що задовольняють значну частину користувачів компаній у 
власному та залученому капіталі. Одночасно відбувається і 
концентрація в акціонуванні компаній. Такий шлях є більш простим и 
ефективним, компанія має обмежену кількість кредиторів.  У цьому 
випадку звітність націлена, перш за все, на захист інтересів банків-
кредиторів, характеризується консерватизмом в оцінці активів і 
зобов’язань, завищенням кредиторської заборгованості, що дозволяє у 
випадку фінансових ускладнень забезпечити певну свободу дій у 
виконанні зобов’язань, зменшенні дивідендних виплат акціонерам 
та ін. 

У Франції і Швеції бухгалтерський облік має трохи іншу 
орієнтацію. Уряди цих країн відіграють визначальну роль в управління 
національними ресурсами, а підприємства зобов’язані дотримуватись 
урядової економічної політики, діяти в рамках макроекономічного 
планування. Уряди не тільки контролюють фінансові можливості 
бізнесу, але й виступають при необхідності в ролі інвестора або 
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кредитора. Тут бухгалтерський облік зорієнтований, перш за все, на 
потреби державних планових органів. Фірми вимушені діяти 
відповідно до уніфікованих стандартів у сфері обліку та звітності. 

Безумовно, сутність відносин між бізнесом і його фінансовими 
кредиторами достатньо різко змінюється з виходом на міжнародні 
фінансові ринки. Виникає потреба задовольняти інформаційні запити 
не тільки вітчизняних, але й зовнішніх кредиторів, що автоматично 
призводить до відхилення від національних стандартів у сфері обліку 
та звітності. 

2. Міжнародні політичні та соціально-економічні відносини.  
Бухгалтерський облік, як і політика, і ідеологія, не знає 

національних кордонів. Облікові технології експортуються і 
імпортуються, тим самим забезпечується схожість систем обліку у 
різних країнах. Так, США суттєво впливають на облікову практику 
Канади завдяки географічній близькості, тісним економічним зв’язкам, 
активній участі канадських компаній на американських біржах цінних 
паперів та ін. Те ж саме можна сказати про Мексику, Ізраїль, що мають 
тісні торговельні зв’язки з США та ін. Слід відмітити, що японські 
компанії все в більшій мірі використовують американські облікові 
стандарти з метою входження японського капіталу на американський 
ринок. 

Значний вплив на розвиток теорії і практики обліку у світі 
здійснює також Великобританія. Практично все країни, що у 
минулому були англійськими колоніями, ведуть облік за британською 
моделлю. Серед них Австралія, Нова Зеландія, Малайзія, Пакистан, 
Індія, Південна Африка. Однаковими є не тільки облікові ідеї та 
методики, але й бухгалтерські кадри, система їх підготовки і 
сертифікації.  

Країни Європи, що також мали в минулому колонії, наприклад, 
Франція і Німеччина, також впливають на облікову практику у таких 
країнах. 

З початку 70-х років ХХ століття Європейське співтовариство 
здійснює уніфікувати облік в рамках співтовариства. Як вже було 
відмічено, Великобританія, Німеччина, Франція мають 
фундаментальні розбіжності в оцінці ролі і призначенні 
бухгалтерського обліку. Однак, як члени Європейського 
співтовариства, що мають спільні економічні інтереси, вони розуміють 
необхідність і доцільність активізації зусиль щодо зближення 
національних облікових систем. Тобто, поглиблення політичних і 
економічних зв’язків між країнами все більше впливає на національні 
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системи обліку. 
3. Рівень соціально-економічного розвитку країни.  
Облік в значній мірі визначається соціально-економічними 

умовами, що існують в країні, – ступенем розвитку виробництва, 
управління, фінансової системи і системи підготовки професійних 
кадрів та ін. Ці умови є взаємопов’язаними. При більш високому рівні 
розвитку виробництва виникають і більш складні облікові проблеми, 
які можуть бути вирішені тільки кваліфікованим бухгалтерами. Тому 
бухгалтерський облік не може бути високоорганізованим у країні, де 
система загальної та  професійної освіти не відповідає високим 
стандартам. Виключенням може бути у разі підготовки бухгалтерських 
кадрів за кордоном або запрошення на роботу з інших країн. Те ж 
саме можна сказати і про користувачів облікової інформації – рівень їх 
професійної культури і освіти визначається складністю тієї інформації, 
яку вони можуть зрозуміти та використати при прийнятті рішень. 

Більшість транснаціональних корпорацій мають свої штаб-
квартири в індустріально розвинутих країнах (Японії, Німеччині, 
Великобританії, США), які відрізняються також  розвинутими 
системами обліку і висококваліфікованими бухгалтерами. Навпаки, у 
більшості країн, що розвиваються, і організація виробництва, і система 
освіти знаходяться на низькому рівні. Тому облік у цих країнах є 
достатньо простим.  

Деякі вчені вважають, що коли облік відповідає інформаційним 
потребам бізнесу, він досяг високого рівня розвитку, тобто облік може 
досягти високого рівню розвитку у країні, що розвивається. Інші 
вважають, що відсутність належної системи обліку стримує 
економічний розвиток країни. У світовій практиці є приклади 
протиріч між швидким економічним розвитком і відносно слабкою 
організацією бухгалтерського обліку (Тайвань, Південна Корея, 
Бразилія). 

4. Правове регулювання бухгалтерського обліку. 
Існує підхід, згідно з яким всі країни в залежності від типу 

законодавства і ступеня його впливу на різні аспекти життя 
розділяються на дві великі групи: 

— країни, що мають кодифіковане право; 
— країни, що мають законодавство загальноправової орієнтації. 

У першому випадку закони носять жорстко детермінований 
характер, є, по суті, серією приписів типу «ви повинні» (або  «все, що 
не дозволено, те заборонено»). Фізичні і юридичні особи повинні 
діяти згідно з законом. У більшості країн, що обрали такий підхід, 
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облікові стандарти прирівнюються до державних законів. Процедури 
ведення обліку при цьому деталізуються і достатньо жорстко 
регламентуються. Головним завданням бухгалтерського обліку в цих 
країнах є розрахунки державних податків і контролю за своєчасною та 
повною їх сплатою. Такий підхід існує в Аргентині, Франції, 
Німеччині. 

Друга група країн обмежується законодавством загального права, 
що являють собою серію обмежень типу «ви не повинні (або, «все, що 
не заборонено, те дозволено»). Закони цього типу  вказують на межі, в 
рамках яких фізичні і юридичні особи мають свободу дії. Облікові 
стандарти в цих країнах не регулюються державою, а визначаються 
різними професійними організаціями бухгалтерів. Вони більш гнучкі і 
знаходяться під впливом різних новацій. Великобританія і США є 
яскравими представниками такого підходу в регулюванні практики 
обліку. 

5. Ступінь узгодженості фінансового і податкового обліку.  
В світі існують два основні підходи до взаємозв’язку 

фінансового і податкового обліку: один передбачає високий ступінь 
взаємозв’язку, що є характерним для країн з так званим кодифікованим 
правом,  і другий, з низьким ступенем зв’язку, характерний для країн з 
загальним правом.  

Перший підхід базується на концепції паралельності між 
податковим та іншими видами обліку. Правила обліку визначаються 
стандартами, що розроблюються недержавними органами. Фінансова 
звітність інформує в першу чергу інвесторів. Це є характерним для 
країн, де біржове регулювання відіграє провідну роль (США, 
Великобританія, Нідерланди та інші країни). Оподаткування прибутку 
визначається шляхом корегування бухгалтерського прибутку. 
Фінансова і податкова звітність не поєднуються.  

Другий підхід застосовується в країнах ЄС (Бельгія, Італія, 
Німеччина, Португалія, Франція), в яких фінансова звітність 
призначена для інформування кредиторів і податкових органів. Тому 
податкова і фінансова звітність мають бути близькими, нормовані 
облікові показники задаються податковими органами для фінансового 
та податкового обліку.  

Існує домінування податкового обліку над фінансовим, 
можливість витіснення фінансового обліку податковим. Іноді в 
бухгалтерських звітах витрати відображаються за тією сумою, за якою 
вони приймаються для податкових розрахунків.  
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Крім того, від обраного методу обліку залежить отримання 
податкових пільг. В деяких країнах Європи (наприклад, Італія)  такі 
особливості, як значна кількість малих і середніх фірм, незначний 
відсоток акціонерних товариств, вимагають консервативності обліку, 
тісного зв’язку з податковим законодавством, закритості для зовнішніх 
інвесторів.  

6. Інфляційні та кризові процеси, їх вплив на систему і 
методики бухгалтерського обліку.  

Облік у багатьох країнах, у тому числі в США, базується 
частково на принципі «незмінності первісної оцінки» або історичної 
собівартості, в основі якого лежить припущення про стабільність 
грошової одиниці.  

Прогнозується, що інфляція або зовсім відсутня, або її темпи 
незначні. На практиці, при такому підході чим більшою буде рівень 
інфляції, тим меншою є достовірність фінансової звітності при 
використанні первісної оцінки. 

Застосування принципу незмінності первісної оцінки 
призводить до відображення в обліку фактів господарського життя за 
цінами, що склалися в момент здійснення операцій. 

Особливо це важливо для відображення довгострокових активів. 
Якщо темпи інфляції є високими, застосування принципу незмінності 
первісної оцінки надасть викривлене фінансовий стан підприємства. 

Німеччина і Японія, одні з самих послідовних і стійких 
прибічників цього принципу, останнім часом практично не відчували 
тиску інфляції. Південноамериканські країни, що на протязі багатьох 
років знаходяться під високим тиском інфляції, вже давно відмовились 
від дотримання принципу первісної оцінки. Компанії цих країн 
періодично змінюють оцінку своїх активів і використовують для цього 
індекси зміни цін. 

Економіка в США у післявоєнний період розвивалася в умовах 
незначних темпів інфляції, тому проблеми, пов’язані з  принципом 
первісної оцінки, цікавили лише деяких вчених.  

Однак збільшення темпів інфляції у наступні періоди зразу ж 
підвисило інтерес до проблеми оцінки впливу зміни цін на результати 
діяльності підприємств. У 1979 р. Рада з фінансових облікових 
стандартів рекомендувала крупним компаніям врахувати зміни цін в 
обліку. Пізніше, коли інфляція повернулась на низький рівень, це 
правило було скасовано. 

Інтерес до даної проблеми прямо пропорційно відповідає 
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темпам інфляції в конкретній країні. Там, де інфляція суттєво впливає 
на економіку на протязі тривалого часу, в обліку використовуються 
спеціальні методики, і, навпаки, у країнах, в яких не існує значної 
інфляції, первісна оцінка використовується як основний вид оцінки. 
Останнім часом проводяться дослідження з проблеми оцінки впливу 
інфляції та публікуються їх результати. 

В результаті проведеного дослідження було встановлено, що 
вплив оточуючої середи на систему обліку призводить до того, що в 
країнах зі схожими соціально-економічними умовами схожими є і 
системи обліку.  

Аналіз факторів впливу на формування облікових систем, 
моделей бухгалтерського обліку в різних країнах, пояснює відмінності 
у національних облікових системах, застосування різних концепцій їх 
формування. 

Найсуттєвішими факторами, що впливають на розвиток 
системи бухгалтерського обліку: в країні, є: якісний та кількісний склад 
інвесторів і кредиторів та інформаційні зв’язки підприємства з ними; 
міжнародні політичні та соціально-економічні відносини; рівень 
соціально-економічного розвитку країни; правове регулювання обліку; 
ступінь узгодженості фінансового і податкового обліку; інфляційні і 
кризові процеси.  

Дослідження факторів, що визначають рівень розвитку 
бухгалтерського обліку, довели, що вони є взаємопов’язаними.  

Особливості розвитку економіки Україна також впливають на 
формування системи обліку: невисокий рівень соціально-
економічного розвитку країни, достатньо високий, нестабільний 
рівень інфляції, недосконале правове регулювання та ін. 

Розуміння характеру впливу факторів зовнішнього середовища 
має особливе значення для передбачення проблем, з якими може 
зіткнутися країна, а також прийняття рішень щодо  вибору 
оптимальної моделі обліку.  

Висновки. На основі визначення факторів та аналізу їх впливу 
на формування системи обліку здійснюється класифікація моделей 
бухгалтерського обліку, її удосконалення, забезпечується можливість 
обрати модель, яка найбільш підходить для кожної конкретної країни;  
дозволить передбачити, виходячи з досвіду застосування типової 
моделі, з якими проблемами може зіштовхнутись країна, в якій діє або 
починає розвиватись така ж модель. Це і визначає перспективи 
подальших досліджень 
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УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ВИДАТКАМИ ДЕРЖАВИ 
В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ 
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ім. М.В. Птухи НАН України 

 
Стаття присвячена проблемам фінансового забезпечення розвитку соціальної 

сфери в Україні. Розглянуто сучасний стан та особливості обґрунтування соціальних 
видатків держави, визначено основні проблеми в цій сфері, запропоновано шляхи 
підвищення ефективності використання державних видатків 

The article deals with problems of financial providing of development of social sphere in 
Ukraine. The present state and peculiarities of determination of public social expenditures are 
analyzed, the basic problems in this field are defined, and the ways of improving the efficiency of 
use of public expenditures are proposed 
 

Постановка проблеми. Питання раціоналізації державних 
соціальних видатків та вдосконалення механізму управління ними 
надзвичайно актуалізуються в умовах фінансово-економічної кризи, 
яка розгортається в Україні. Необхідність підтримки належного рівня 
життя населення та забезпечення гарантованого державою мінімуму 
соціальних послуг потребує значних фінансових ресурсів, 
формування яких ускладнюється в умовах падіння обсягів 
виробництва, зниження надходжень до бюджетів усіх рівнів та фондів 
соціального страхування. Проте саме в кризових умовах дефіциту 
державних ресурсів зростає значення підвищення ефективності їх 
використання і саме цей період є найбільш своєчасним для реалізації 
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структурних реформ, які неодноразово відкладалися, 
підпорядковуючись політико-соціальним цілям. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремим 
проблемам оцінки розвитку та фінансового забезпечення соціальної 
сфери присвячені праці відомих вітчизняних науковців: В. Геєця, 
М. Долішнього, М. Карліна, В. Куценко, Е. Лібанової, І. Лукінова, 
В. Мандибури, О. Макарової, В. Новікова, С. Пирожкова та інших 
економістів. Водночас сучасний етап розвитку національної економіки 
актуалізує проблеми фінансування соціальних видатків, зумовлюючи 
необхідність в нових дослідженнях в цій сфері. 

Тому завданнями даної статті є висвітлення проблемних 
аспектів державного забезпечення розвитку соціальної сфери в Україні 
та обґрунтування можливостей вдосконалення механізму фінансування 
соціальних видатків держави. 

Виклад основного матеріалу.  Вітчизняна соціальна  політика 
останнього десятиріччя характеризувалась масштабним нарощуванням 
соціальних видатків та значним розширенням соціальних зобов’язань 
держави. Починаючи з 2002 року, видатки соціального призначення 
становили більше половини видатків національного бюджету, що 
дозволяло характеризувати бюджети відповідних років як “соціальні”. 
Впродовж цього періоду темпи зростання соціальних видатків в окремі 
роки перевищували не лише темпи зростання сукупних видатків 
бюджету, а й темпи зростання національного ВВП. 

Водночас, при оцінці соціальних видатків держави необхідно 
враховувати, що фінансування заходів соціальної політики в Україні 
здійснюється не лише за рахунок бюджетних ресурсів, а й спирається 
на кошти державних цільових позабюджетних фондів, до яких 
належить система фондів соціального страхування. Тому реальний 
обсяг соціальних видатків охоплює загальну суму видатків державного 
і місцевих бюджетів на соціальний захист і соціальне забезпечення, 
охорону здоров’я, освіту, духовний та фізичний розвиток, програми 
житлового будівництва та забезпечення житлом окремих категорій 
громадян, а також видатки державних цільових позабюджетних фондів 
(зокрема, Фондів загальнообов’язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття, тимчасової втрати працездатності, 
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань).  

З точки зору такого підходу, обсяг сукупних соціальних видатків 
держави в Україні становив 347 млрд. грн. або 36,5% ВВП в 2008 р., 
що є надто високим показником навіть за стандартами розвинених 
країн світу (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Державні соціальні видатки в Україні, 2003-2008 рр. 

 

Роки Категорії видатків 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Бюджетні видатки, в т.ч.: 
соціальний захист і соціальне 
забезпечення 13 19 40 41 47 74 

охорона здоров’я 10 12 15 20 23 34 
освіта 15 17 27 34 44 61 
духовний та фізичний розвиток 2 2 3 4 5 9 
програми забезпечення житлом 4 4 4 4 5 5 
Видатки державних цільових позабюджетних фондів, в т.ч.: 
Пенсійний фонд 25 39 64 74 100 148 
Фонд соціального страхування на 
випадок безробіття 2 2 3 3 4 5 
Фонд соціального страхування від 
нещасних випадків на 
виробництві та професійних 
захворювань України 

1 2 2 2 3 4 

Фонд соціального страхування від 
тимчасової непрацездатності 3 3 5 7 5 7 
Сукупні соціальні видатки 
держави  57 82 133 152 187 347 

як % від ВВП 21 24 30 29 26 36 
Джерело: побудовано за даними: [2; 3]. 
 

Для порівняння, обсяг видатків, які безпосередньо 
обраховуються за бюджетною функцією “Соціальний захист та 
соціальне забезпечення”, в бюджеті 2008 р. становив лише 
74 млрд. грн., що склало лише 7,8 % ВВП. 

Водночас оцінка відповідних показників в розрахунку на одну 
особу населення виявляє набагато нижчий рівень соціального 
інвестування, ніж в розвинених країнах світу. Так, за останніми 
доступними для порівнянь даними Організації Економічного 
Співробітництва та Розвитку у 2005 р., нижчий рівень соціальних 
видатків на одну особу був зафіксований лише у Південній Кореї (1465 
дол. США за ПКС) та Мексиці (786 дол. США за ПКС). Для 
порівняння, відповідний український показник в цьому році становив 
1677 дол. США (за ПКС) [1].  

Біль того, ефективність цих видатків з точки зору їх кінцевих 
результатів для споживачів та всього суспільства залишається 
дискусійною, оскільки динаміка соціальних індикаторів не засвідчує 
однозначно позитивної тенденції в Україні. Це зумовлює необхідність 
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поглибленого аналізу особливостей державного забезпечення 
соціальних видатків з метою визначення та оцінки тих чинників, що 
зумовлюють недостатню ефективність соціальних видатків в Україні.   

Як показує аналіз видатків частини зведеного бюджету за 
економічною класифікацією, зростання соціальних видатків 
спрямовувалось переважно на фінансування тих статей, які 
безпосередньо не пов’язані з якістю соціальних послуг, а саме – 
підвищення заробітної плати працівників бюджетної сфери в 
результаті розвитку інфляційних процесів та оплата енергоносіїв та 
комунальних послуг. До інших чинників, що визначають низьку 
ефективність соціальних видатків в Україні, належать недосконала 
система управління галузями соціальної сфери, що характеризується 
надто високим рівнем централізації та обмеженням повноважень 
місцевих бюджетів.  

З іншого боку, розпорошення управлінських функцій між 
різними рівнями та структурами виконавчої влади часто призводить до 
дублювання функцій соціального захисту окремих категорій 
населення. Так, видатки на фінансування осіб похилого віку 
фінансуються як за різними статтями Державного та місцевих 
бюджетів, так і з бюджету Пенсійного фонду України. Розпорошення 
соціальних видатків за численними розпорядниками коштів 
(міністерствами та відомствами) значно зменшує прозорість 
бюджетного процесу та знижує ефективність управління фінансовими 
ресурсами галузі. Крім того, така ситуація спричиняє нерівномірність 
забезпечення населення послугами. 

В свою чергу, непрозорість формування міжбюджетних 
відносин через відсутність нормативів фінансової забезпеченості за 
відповідними галузями або вартісних стандартів надання соціальних 
послуг, що призводить до нецільового використання фінансових 
ресурсів та їх неефективного використання. Ситуація ускладнюється 
відсутністю ефективної системи зовнішнього аудиту та контролю за 
діяльністю бюджетних установ, що ускладнює облік використання 
ресурсів і моніторингу якості послуг, що надаються відповідними 
установами.  

Планування бюджетних коштів на фінансування соціальних 
програм в сучасних умовах визначається не чисельністю реципієнтів 
соціальної допомоги та споживачів соціальних послуг (і відповідною 
вартістю соціальних програм), а фінансовими можливостями держави, 
перспективні оцінки яких досить часто ґрунтуються на нереалістичних 
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економічних показниках. Ця проблема особливо актуалізується для 
системи надання соціальних пільг, оскільки унеможливлюється оцінка 
вартості тих чи інших видів пільг без надійних даних щодо 
чисельності потенційних пільговиків. 

Іншою проблемою є низька адресність соціальних програм, 
оскільки багато передбачених законодавством соціальних допомог не 
спрямовуються чітко тим категоріям населення, що дійсно їх 
потребують. Водночас неврахування реальних доходів громадян при 
призначенні ряду соціальних допомог залишає можливість їх 
нецільового використання громадянами, що не мають відповідного 
права. Це значно знижує ефективність використання бюджетних 
коштів, призводить до соціальної нерівності у користування послугами 
системи соціального захисту та соціального забезпечення.  

Висновки. Як показує міжнародний досвід, існують 
загальноприйняті шляхи раціоналізації системи державних видатків в 
умовах економічної кризи: скорочення видатків на утримання апарату 
державного управління і зменшення фонду оплати праці в органах 
влади, скасування пільг для високопосадовців; тимчасова, на час кризи, 
передача всіх фондів соціального страхування в управління Уряду з 
метою забезпечення можливостей перерозподілу коштів для 
фінансування пенсій або виплат безробітним залежно від потреби в них 
(очевидно, що фінансування приватних бізнес-проектів або право на 
безоплатний відпочинок поступається за значенням необхідності 
своєчасної виплати цих прямих джерел підтримки доходів населення); 
посилення адресності соціальної допомоги малозабезпеченим верствам; 
скорочення гіпертрофованої системи соціальних пільг; завершення 
пенсійної реформи; зміна управлінських підходів до закладів 
бюджетної сфери – перетворення їх частини на комунальні 
підприємства з можливістю надання платних послуг тощо. Реалізація 
цих заходів є цілком можливою і потребує лише усвідомлення загроз 
економічної кризи на вищих щаблях державного управління та 
наявності політичної волі до здійснення непопулярних реформ. 
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Теоретико-практичний розгляд нових можливостей і моделей управління 
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Постановка проблеми. Не тільки в практиці, а здебільшого і в 
наукових розробках методи і результати аналітичних досліджень не 
знаходять свого місця в програмах і механізмах управління. Цей 
негатив, доповнюючи і без того скрутне кризове становище 
господарюючих суб’єктів, вносить ще більший розбаланс в їх 
діяльність і призводить до мультиплікативного ефекту втрати 
фінансової стійкості не одного об’єкта, а цілих систем.  

Така тенденція спостерігається протягом значного часу в 
сільськогосподарському виробництві, зокрема, в Харківському регіоні, 
де згідно наших досліджень з 219 господарств тільки по молочному 
виробництву – 144 є збитковими. 

Вважаючи сільськогосподарську галузь однією із пріоритетних в 
економіці України не тільки в минулому періоді, а і на дальню 
перспективу, формуючи точки росту і конкретні переваги країни, ми 
усвідомлюємо, що в розвиток цієї галузі повинні бути включені 
системні і постійні зусилля всього управлінського та фінансового 
арсеналу новітніх інструментів для досягнення високого рівня її 
організації і виведення галузі на передові світові рубежі нормативів 
ефективної роботи. В такому плані постановка питання взаємозв’язку 
функцій аналізу і механізму управління, є на наш погляд, своєчасною і 
актуальною. 

                                         
* Науковий керівник:  канд. екон. наук, професор Горкавий В.К. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукова спільнота 
приділяє велику увагу завданням підйому в Україні 
сільськогосподарського виробництва і включення його в світові 
економічні процеси на рівні лідерів цього сектору економіки. Про це 
свідчать праці відомих вітчизняних вчених Амбросова В. Я. [1], 
Андрійчука В.Г., Боровика О.Г., Гайдуцького П.І., Дем’яненка М. Я., 
Жук В.М., Лукінова І. І., Осипова Ю.М., Саблука П.Г., Сук Л., 
Шияна В.Г., Юрчишина В.Г. Дослідженнями цих вчених та з 
урахуванням вкладу провідних науковців світової 
сільськогосподарської науки зроблено значний внесок у формування 
нової моделі сільгоспвиробництва.  

Тим не менш, наш динамічний час створює нові умови в 
економічному просторі, що і вимагає нових досліджень, зокрема в 
сфері поєднання аналізу, синтезу і механізмів діяльності при побудові 
сучасних систем управління в секторі АПК. 

Формування цілей статті. Метою статті є теоретико-
практичний розгляд нових можливостей і моделей управління 
бінарною системою „витрати-прибуток” на базі поглибленого аналізу 
статистичних даних регіонального комплексу АПК. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Значні зміни, що 
за останні роки відбулися в економіці країни, створили практично 
нову ситуацію у всіх секторах економіки і докорінно змінили базові 
основи організації сільськогосподарського виробництва. 

 З’явилися інноваційні підходи і моделі до формування 
міжгосподарських виробничих і ринкових відносин, але суттєвий 
характер виробничого процесу залишився практично без змін, з тією 
лише різницею, що загальмувався процес оновлення технічної бази і 
агрокультури. В таких умовах в досягненні успіхів найбільші надії 
покладаються на організаційно-економічні фактори і це змушує 
науковців і самих виробників поглиблено вивчати ситуацію, тенденції, 
шукати свої ресурси. Апробувати нові шляхи ресурсів та 
енергозбереження, відпрацьовувати механізми управління витратами з 
найбільшим ефектом користі від них [2, 3]. 

В сучасній економіці коефіцієнт використання ресурсів, тобто 
витрат, не знайшов свого застосування в прямому вигляді, але увагу до 
себе він привертає з різних сторін, так як відповідні оцінки робляться в 
фінансовому аналізі. На врахуванні витрат побудована всі система 
планування та аналізу собівартості. Витратний підхід є складовою 
частиною інвестиційних розрахунків і ефекту діяльності [4].  

Для зміцнення економіки сільськогосподарських підприємств 
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необхідно знайти напрями зниження собівартості продукції. 
Визначними чинниками зниження собівартості є економія засобів 
праці у виробничих процесах, енергозбереження, підвищення 
урожайності культур і продуктивності тваринництва. З іншого боку, ні 
техніка, ні агрохімія, ні технології не спроможні все це забезпечити „в 
автоматичному режимі”, так як вся діяльність (і виробнича, і 
комерційна) базується на добре організованих системах управління [5, 
6]. Головними елементами цих систем є кадровий потенціал, адекватна 
часу і завданням організаційна структура, наукова база розрахунків і в 
цілому сучасна інформаційна система, методи управління (від 
планування, через організацію діяльності та контролю і до отримання 
прибутку на теренах ринкового простору). Раніш, коли вся ця схема 
була максимально зарегульована, успіх діяльності складався з двох 
частин: із зовнішнього адміністрування і з внутрішньогосподарського 
вміння. Зараз в умовах більшого рівня самостійності господарюючих 
суб’єктів результат їх діяльності значно більше залежить від їх знань, 
уміння, відповідальності і підприємницьких здібностей.  

Це означає, що затримка успіху формується в рамках внутрішніх 
ресурсів і взаємодій. З наведених викладень виникає досить проста, але 
принципово нова модель організації діяльності 
сільськогосподарського підприємства, яку в символічному вираженні 
можна назвати модель „АСБ” (аналіз-синтез-баланс). В найбільш 
спрощеному вигляді ця модель подана на рис. 1. 

З наведеної моделі слідує, що первинний блок аналізу охоплює 
зовнішню ситуацію (ринок, конкретні умови, впливові фактори) і 
внутрішні особливості (ресурси, фінансовий стан, якість системи 
управління). Оскільки в його основі лежить управлінський облік, то 
аналіз стосується і витрат, і виробничої бази.  

Щоб запобігти ускладненню рисунка в двох блоках синтезу не 
виділені їх складові частини, а саме:  

— в блоці структурно-функціональному: реструктуризація, 
кластерні моделі, навчання кадрів, інформатизація; 

— в блоці виробничо-комерційному: цінова політика, розподіл 
прибутку, техніка, агро технології. 

В графічну схему концептуальної моделі також не включені 
резерви, що мають бути використані в стратегічних програмах. 

Результати аналізу використовуються для синтезу (інтеграції, 
проектування, перебудови) двох сторін самого підприємства – системи 
управління (нова інформаційна система, оновлена структура, 
підготовлені кадри, формування кластерних відносин); система 
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виробничо-комерційна (техніка, технології, цінова політика, розподіл 
прибутку). 
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Рис. 1. Концептуальна модель організації діяльності 

сільськогосподарських підприємств – АСБ 
 

До деякої міри, об’єднання (синтез) виробничого блоку з 
комерційним є нелогічним, бо дві перші задачі (цінова політика та 



 188 

розподіл прибутку) завжди були у „верхній ланці” системи управління. 
Але в такому не перегрупуванні функцій ми вбачаємо суттєвий 
стимулюючий і управлінський фактор – не можна відривати 
виробника від результатів його роботи, а тим більш від 
розпорядження ним. Цей принцип ще не відпрацьований на об’єктах 
сільського господарства, але, впевнені, що від буде ефективним. 
Стратегічна ж лінія економічного зростання безумовно залишиться за 
керівною ланкою господарства в цілому.  

Роль балансових механізмів, задача яких є „утримання системи” 
в заданих параметрах фінансової стійкості, технічного стану, ринкових 
коливань, відхилень в „екстремальних” умовах та інших ситуаціях 
мають виконувати оптимізаційні механізми (розуміючи під цим не 
оптимальні значення показників, а підтримку змін на краще), 
інвестиційна політика, поведінка на ринку. На моделі не відмічені ще 
деякі важливі сторони балансового механізму (кредитна політика, 
договірні умови, реструктиризаційні фінансові заходи). В цілому 
фінансовий механізм також реагує в залежності від аналітичної 
інформації, а працює використовуючи комбінаторні заміни, резерви, 
зміну раніш намічених показників та інше. Все це вноситься в 
практику коригуючими рішеннями в залежності від завдань стратегії і 
впливу ситуації. 

Висновки. Реальна практика діяльності сільськогосподарських 
підприємств свідчить про значні недоліки в їх роботі, що позначається 
на їх фінансовому стані, збитковості, технічній відсталості. Тому 
актуальним завданням науки, практики та керуючих органів є пошук 
сучасних моделей зміни ситуації в цій сфері на краще. 

Наукова пропозиція, що витікає з проведеного дослідження, 
зводиться до теоретико-практичного обґрунтування нової моделі 
поєднання функцій аналізу, синтезу і балансу в організаційному 
механізмі управління об’єктами сільськогосподарського виробництва. 
Модель формує зв'язки між результатами аналізу, реструктуризацією 
системи та методів діяльності і балансовим механізмом внесення 
коректив. 

В дослідженні показано, що управління витратами, 
ресурсозбереження та управління прибутком становлять єдину систему 
(ланцюговий блок), рішення якої інформаційно зав’язане на 
управлінський облік (фактичні характеристики витрат) та на 
статистичні дані (структурні пропорції та динаміка). 
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Не дивлячись на явні переваги у прийнятті поточних рішень по 
оптимізації господарських результатів у даній проблемі, належної 
уваги заслуговує і функція стратегічного інноваційного планування, 
так як в реальній ситуації цілком можна здійснити оцінку потенціалу 
системи (організації, підприємства) і коефіцієнтів корисного 
використання цього потенціалу, а самі рішення можуть забезпечити 
оптимальні та найбільш значимі характеристики 
(конкурентоспроможність, фінансову стабільність, інноваційність 
продукції, потенціал розвитку). 

В сільськогосподарському виробництві ринкова ідеологія 
поступово укріплює позиції в своїй економічній основі. Але вона 
вкрай мінлива в координатах ситуативності, тому і самі механізми 
управління витратами, собівартістю, прибутком, фінансовою 
стійкістю повинні бути багатоваріантні і гнучкі, тобто орієнтовані на 
аналітичні оцінки, розрахунки, переоцінки, коректировки. Таким 
умовам відповідають математичні методи і моделі експертного 
оцінювання, нейроні моделі, методи навчання, балансові розрахунки 
та інший інноваційний інструментарій. Звідси зрозуміло, що цей 
сектор економіки має великі потреби не тільки в фінансовій підтримці, 
а і в заходах підвищення господарчої культури. 
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РОЛЬ І МІСЦЕ СПОЖИВЧОГО КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Голишева Є.О., аспірант, 

Сумський державний університет 
 

Розглянуто різноманітні підходи до визначення структури інтелектуального 
капіталу підприємства. Проаналізовані роль та місце споживчого капіталу як складової 
інтелектуального капіталу. Запропонований авторський варіант структури 
інтелектуального капіталу 

Different approaches to the determination of the structure of intellectual capital were 
reviewed. It is analyzed the role and the place of customer capital as the component of intellectual 
capital. The author’s variant of the structure of intellectual capital was offered 
 

Постановка проблеми. В умовах інформатизації та 
інтелектуалізації суспільства відбуваються істотні зміни умов ведення 
бізнесу. Одним з визначальних чинників успіху сучасних підприємств 
стає концентрація діяльності на питаннях інновацій, необхідного 
оновлення технологій, зростання частки інтелектуальної праці у 
виробництві матеріальних цінностей. Інтелектуальна економіка 
стимулює отримання достатньо високих прибутків на малій базі 
капіталу та кількості працюючих. Саме тому, здатність до створення, 
використання і збільшення інтелектуального капіталу – це фундамент, 
на який спираються як ефективна діяльність окремого підприємства, 
так й економічна міць цілої держави.  

На сьогодні в економічних працях досліджено переважно 
макроекономічні аспекти інтелектуального капіталу. Питання, 
пов’язані з окремими підприємствами, прикладні аспекти 
використання інтелектуального капіталу та його складових 
потребуються детального вивчення. 

Управління кожною складовою інтелектуального капіталу та їх 
взаємозалежності є важливим. Проблеми управління внутрішніми 
елементами структури капіталу вивчаються та вирішуються в процесі 
діяльності підприємства.  

Та підприємство не може існувати без взаємодії з іншими 
суб’єктами господарської діяльності. Діяльність  
підприємства залежить не тільки від клієнтів чи постачальників, але і 
від фінансових структур, посередників, органів державної та місцевої 
ради тощо. Тому виникає поняття капіталу відносин або споживчого 
капіталу як структурної складової інтелектуального капіталу. 
Ефективне управління споживчим капіталом визначає успішну 
діяльність та стійку конкурентоспроможність підприємства на 
сучасному ринку. 
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Початок формування теорії «інтелектуального капіталу» 
припадає на 90-ті роки минулого сторіччя. Визначенням поняття 
«інтелектуального капіталу» та його структури висвітлені в працях 
таких іноземних вчених, як Е. Брукінг, Л. Едвінсона, М. Мелоун, 
К. Свейбі, Т. Стюарта. У новому столітті питання інтелектуального 
капіталу були розглянуті в працях українських та російських вчених 
(Журавльова І.В., Ілляшенко С.М., Інозємцев В.Л., Козирєв А.Н., 
Козлова В.А, Притуляк Н.М., Сєлєзньов Є.Н., Цибульов П.М., 
Чухно А.). Але недостатню увагу приділено вивченню питання 
споживчого капіталу, його управлінню та оцінці як важливої складової 
інтелектуального капіталу. 

Тому метою даного дослідження є аналіз існуючих структур 
інтелектуального капіталу та визначення місця і ролі споживчого 
капіталу в інтелектуальному капіталі підприємства. 

Відповідно до мети дослідження поставлені такі завдання: 
— проаналізувати існуючі погляди на структуру інтелектуального 

капіталу; вивчити яку роль відводять споживчому капіталу в системі 
інтелектуального; розробити авторській підхід до структури 
інтелектуального капіталу. 

До сьогодні, не існує єдиного визначення інтелектуального 
капіталу. Тому різні економічні вчені виділяють різну його структуру. 
Так, найбільш поширеною думкою є поділ інтелектуального капіталу 
на три складові: людський капітал, структурний або організаційний 
капітал та клієнтський або споживчий капітал. (Б. Леонтьєв [2], 
Т. Стюарт[6]). (рис. 1) 
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 торгова марка 

(бренд)  
 

Рис. 1. Структура інтелектуального капіталу 
за Лєонтьєвим Б. та Стюартом Т. 
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У даних наукових поглядах споживчому капіталу відводиться 
тільки роль управління відносинами з клієнтами. Також часто 
інтелектуальний капітал поділяють на людський та структурний, а 
структурний у свою чергу – на організаційний та споживчий [7]. 
Таким чином, клієнтському капіталу відводять ще меншу роль та 
ускладнюють його управління як окремої складової системи діяльності 
підприємства. 

Е. Брукінг поділяє інтелектуальний капітал на чотири складові: 
ринкові активи, людські активи, інтелектуальна власність, 
інфраструктурні активи [1].  

Як видно з рис. 2, складові споживчого капіталу у даній моделі 
відносяться до ринкових активів, а відносини з фінансовими колами – 
до інфраструктурних активів. 
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Рис. 2.  Модель інтелектуального капіталу за Е. Брукінг [5] 
 

Споживчий капітал не виділяється і в працях Є.Н. Сєлєзньова 
[4], а його складові (постійні клієнти, торгова марка та репутація) 
відносяться до маркетингових активів, які у свою чергу, є підсистемою 
інтелектуальної власності (рис. 3).  
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Споживчий капітал стає об’єктом інтелектуальної власності, що 
справедливе для торгової марки та репутації, але важко співвідноситься 
зі складовою «постійні клієнти». 
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Інтелектуальний капітал 
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Людські активи Структурні активи Виробничі активи 

Знання 

Досвід 

Особистий 
потенціал 

Корпоративна 
культура 

Управлінська 
система 

Ноу-хау 

Патент 

Авторське 
право 

Постійні клієнти 

Торговельна 
марка 

Репутація 

 
Рис. 3. Структура інтелектуального капіталу Є. Сєлєзньова [5] 

 
Ширший погляд на споживчий капітал пропонує 

С.М. Ілляшенко (табл. 1). Він запроваджує поняття «інтерфейсного 
капіталу», що включає зв’язки з економічними контрагентами 
(постачальниками, споживачами, посередниками, кредитно-
фінансовими установами, органами влади тощо), інформацію про 
економічних контрагентів, історію відносин з ними, торговельну 
марку (бренд). [3] 

Проаналізувавши існуючі погляди на структуру 
інтелектуального капіталу, можна запропонувати таке визначення 
споживчого капіталу – це сукупність відносин, які підтримує 
підприємство із зовнішніми суб’єктами (споживачами, 
постачальниками, партнерами, посередниками, фінансовими 
установами тощо). 

Складові споживчого капіталу: система зв’язків із зовнішніми 
суб’єктами; історія відносин із зовнішніми суб’єктами; інформація про 
зовнішні суб’єкти (з якими вже взаємодіє підприємство та потенційні 
партнери); торговельна марка (бренд) підприємства та її продукції; 
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репутація підприємства або її імідж на ринку; маркетингова система 
залучення нових економічних контрагентів. 
 

Таблиця 1  
Структура інтелектуального капіталу підприємства за 

Ілляшенком С.М. [3] 
 

Людський (особистий)  
капітал 

Організаційний  
(структурний) капітал 

Споживчий 
(інтерфейсний) капітал 

Ресурси Потенціал Ресурси Потенціал Ресурси Потенціал 
Знання Здатність 

вийти за межі 
наявних знань 
і досвіду 

Патенти Свобода 
творчості від 
будь-яких 
обмежень 

Навички Прагнення до 
самореалізації 
та визнання 

Ліцензії Затребуваність 
інновацій та 
інноваторів 

Налаго-
джена 
система 
комунікацій 
з ЕК 

Досвід Націленість на 
результат 

Ноу-хау Правова 
захищеність 
авторських прав 

Зв’язки з 
ЕК 

Умотиво-
ваність ЕК 

Ноу-хау Результативніс
ть праці 

Програма Розвинута 
інфраструктура 
ринку ІК 

Інфор-
мація 
про ЕК 

Урахування 
інтересів ЕК 

Творчі 
здібності 

Здатність до 
мобілізації 

Товарні 
знаки 

Висока оплата 
результатів праці 

Креативне 
мислення 

Безперервне 
самонавчання 
та 
вдосконалення 

Промис-
лові 
зразки 

Участь 
інноваторів у 
прибутку 

Критичне 
ставлення 
до автори-
тетів 

Здатність до 
прогнозування 
в умовах 
невизначеності 

Інформ. 
забезпе-
чення 

Толерантне 
ставлення колег і 
суспільства 

Історія 
відносин 
з ЕК 

Орієнтація 
на 
довгостро-
кове 
партнерст-
во з ЕК 

Моральні 
цінності 

Відчуття 
затребуваності 

Техн. 
забезпечен
ня 

Вдячність колег і 
керівництва  

Творчо 
активний вік 
більшості 
персоналу 

Програмн
е 
забезпече-
ння 

Сприйнятливість 
до нетривіальних 
рішень 

Високий 
імідж 
торгової 
марки 

Орг. 
структура 
Корпор. 
культура 

Управління 
торговою 
маркою 

Культура 

Бажання і 
здатність 
передати 
знання, 
навички, 
досвід 

Система 
мотивації 

Сприятливі 
умови праці та 
відпочинку 

Торгова 
марка 
(бренд) 

Брендинг 

* У таблиці вжито абревіатуру ЕК, утворену від словосполучення «економічний 
контрагент» та ІК – «інтелектуальний капітал». 
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Серед зовнішніх суб’єктів, з якими взаємодіє підприємство в 
процесі своєї діяльності можна виділити: 

— споживачі; 
— постачальники; 
— партнери; 
— інвестори; 
— посередники збутової мережі; 
— фінансові установи; 
— органи місцевої та державної влади; 
— ЗМІ; 
— науково-дослідні центри. 

Враховуючи виділені складові споживчого капіталу, автор 
пропонує таку структуру інтелектуального капіталу (рис. 4). 
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Рис. 4. Авторська структура інтелектуального капіталу 

 
Таким чином, основою інтелектуального капіталу та його 

складових служить людський капітал. На людському капіталу 
будується організаційний капітал. На організаційній структурі 
підприємства та його персоналі базується споживацький капітал, який 
безпосередньо пов’язаний та взаємодіє із зовнішнім середовищем.  

Поява маркетингу відносин, як клієнтоорієнтовного маркетингу, 
обумовлює концентрацію зусиль на задоволенні потреб споживачів, 
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як джерела прибутку підприємства. В умовах надлишку інформації, 
великої кількості конкурентів на ринку, головною метою діяльності 
підприємства стає не завоювання нових клієнтів, а утримання вже 
існуючих. Але, окрім клієнтів та споживачів, підприємство взаємодіє з 
різноманітними суб’єктами, які також мають вплив на його діяльність. 
Налагоджені зв’язки із зовнішнім середовищем стають значною 
конкурентною перевагою у сучасних умовах. Саме тому, на думку 
автора, споживчий капітал є основною складовою інтелектуального 
капіталу, на яку мають працювати людський та організаційний капітал.  

На основі проведеного дослідження можна зробити такі 
висновки:  

— на сьогодні в економічних колах не існує єдиної думки щодо 
визначення структури інтелектуального капіталу, томі різні науковці 
відводять різну роль його складовим, а це ускладнює процес їх 
управління на підприємстві; 

— людський та організаційний капітали як складові 
інтелектуального капіталу більш дослідженні, ніж споживчий капітал. ; 

— більшість економістів поділяють споживчий капітал на 
відносини з клієнтами та торгову марку або бренд. Інші науковці 
розширюють межі споживчого капіталу на відносини з економічними 
контрагентами, надаючи споживчому капіталу роль інтерфейсного 
капіталу; 

— на основі проведеного дослідження, автор пропонує визначати 
споживчий капітал як сукупність відносин, які підтримує підприємство 
із зовнішніми суб’єктами (споживачами, постачальниками, 
партнерами, посередниками, фінансовими установами тощо); 

— автор пропонує власний варіант структури інтелектуального 
капіталу, у якій споживчому капіталу відводиться місце зовнішнього 
кордону та роль взаємодії із зовнішнім середовищем у процесі 
діяльності підприємства; 

— в умовах розвитку клієнтоорієнтовної економіки споживчий 
капітал набуває ключової ролі в структурі інтелектуального капіталу. 
Саме тому, на думку автора, споживчий капітал є основною складовою 
інтелектуального капіталу, на яку мають працювати людський та 
організаційний капітал.  

Подальші дослідження можуть бути направлені на вивчення 
стану управління споживчим капіталом на українських підприємствах, 
аналізу іноземного досвіду, оцінці споживчого капіталу, механізму 
його управління. 
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УДК 336.56 
 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА 
 

Грідін О.В., аспірант*, ХНТУСГ імені Петра Василенка 
 

В статті проведено аналіз сучасного стану та динаміки державної підтримки 
сільського господарства України в цілому та зерновиробництва зокрема. 

In the article the analysis of the modern state and dynamics of state support of agriculture 
of Ukraine is conducted on the whole and productions of corn including. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Сільське 
господарство посідає одне з найголовніших місць серед інших галузей 
народного господарства в питанні забезпечення продовольчої безпеки 
країни і тому вимагає комплексного, виваженого та раціонального 
підходу в питанні державного регулювання. В умовах інтеграції та 
глобалізації світової економіки перед Україною стоїть проблема 
раціонального поєднання, на основі об’єктивних економічних законів, 
в єдиному механізмі, підходів ринкового саморегулювання та 
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державного регулювання, що включає в себе, поряд з іншим, 
проведення обміркованої політики протекціонізму і підтримки 
вітчизняного товаровиробника, захисту інтересів ринку та кінцевого 
споживача. 

На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки бюджетна 
підтримка сільського господарства в Україні, в порівнянні з 
розвиненими країнами світового співтовариства, є неефективною та за 
окремими напрямками вкрай недостатньою. Підтримка 
сільськогосподарського виробництва повинна враховувати 
особливості сучасного стану галузі, базуватись на створенні комплексу 
правових, організаційних, соціально-економічних та інших умов, які в 
свою чергу мають сприяти покращенню фінансового стану суб’єктів 
господарювання, створенню належних умов праці, забезпеченню їх 
необхідними матеріально-технічними, фінансовими ресурсами, а 
найголовніше стати запорукою укріплення продовольчої безпеки 
країни в цілому. 

Окреме місце в проблемі державної підтримки сільського 
господарства, як галузі, посідає питання забезпечення належної 
підтримки зерновиробництва, особливо з огляду на те, що зерно для 
України було і залишається стратегічним товаром за всіма напрямками 
торгівлі як за внутрішніми, так і за зовнішніми. 

Окрім того, проблема недосконалості державної підтримки 
сільського господарства в цілому та зерновиробництва зокрема, 
ускладнюється взятими зобов’язаннями нашої держави, відповідно до 
досягнутих домовленостей при вступі в СОТ, щодо скорочення 
обсягів внутрішньої підтримки за окремими напрямками. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Не зважаючи на 
те, що вирішенню даної проблеми було присвячено безліч наукових 
праць таких видатних вчених-економістів як: П. Саблука, О. Білоуса, 
В. Власова, І. Лукінова, С. Кваші, А. Борща, Ю. Лузана, О. Шпичака, 
І. Ільчука, В. Андрійчука, С. Дем’яненка, Т. Осташко, О. Могильного, 
І Кобути та багато інших, попре це, нажаль, все ще залишається не 
вирішеним цілий комплекс питань пов’язаних з удосконаленням 
принципів та механізму державної підтримки сільського господарства. 

Цілі статті. Метою даної публікації є висвітлення сучасного 
стану, динаміки та напрямів державної підтримки сільського 
господарства в цілому та зерновиробництва зокрема. 

Виклад основного матеріалу. Перед Україною, після вступу до 
СОТ, постало питання певного скорочення обсягів державної 
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підтримки сільського господарства по заходам так званої «жовтої 
скриньки», а саме: розмірів дотацій на сільськогосподарську 
продукцію; компенсацій частин витрат на мінеральні добрива, засоби 
захисту рослин, енергоресурси; пільгове кредитування за рахунок 
бюджету; списання боргів; пільги на транспортування тощо. Вимоги 
організації, щодо скорочення саме цих заходів внутрішньої підтримки, 
обумовлені тим, що вони справляють суттєве викривлення вільної 
конкурентної боротьби, дестабілізують і без того складну ситуацію на 
загальносвітовому аграрному ринку. Відповідно до взятих на себе 
зобов’язань, Україна має здійснювати підтримку, на яку поширюються 
зобов’язання зі скорочення, в розмірі, що не перевищує 10 % від 
вартості валової продукції сільського господарства країни. 

В той же час, країна-учасниця СОТ має право фінансувати 
заходи, які не скеровані на підтримку обсягів виробництва та цін 
виробників в будь-якому обсязі в залежності від можливостей свого 
бюджету. Ці заходи пов’язані з: проведенням наукових досліджень; 
підготовкою і підвищенням кваліфікації кадрів; сприянням збуту 
продукції; удосконаленням інфраструктури; охороною навколишнього 
середовища та ін. Також не можна не відмітити заходи, пов’язані з 
обмеженням перевиробництва, – заходи «блакитної скриньки». 
Відносно них також не має жодних обмежуючих вимог з боку СОТ, 
але їх значення важко переоцінити, оскільки вони відіграють не менш 
важливу роль і сприяють фіксації та утриманню обсягів виробництва 
на певному раціонально необхідному рівні і тим самим деякою мірою 
запобігають різким коливанням цін. 

Вивчаючи як останнім часом склалась ситуація з державною 
підтримкою сільськогосподарського виробництва (таблиця), 
необхідно відмітити, що незважаючи на постійне збільшення 
державної допомоги (за останні 5 років більш ніж в 4 рази), динаміка 
обсягів виробництва сільськогосподарської продукції залишається, 
порівняно з цим, дуже низькою. Так, в період з 2004 по 2008 рік валове 
виробництво сільськогосподарської продукції підвищилось лише на 
13,64 %. В той же час, питома вага підтримки в обсязі виробництва 
сільськогосподарської продукції 2008-го року становила вже 16,0 %, 
проти 12,1 % - 2007-го і 7,6 % - 2006-го року. З огляду на це, постають 
цілком логічні запитання про рівень ефективності тих чи інших 
напрямів державної підтримки, а відповідно і про їх доцільність. 
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Таблиця 
Підтримка сільського господарства 

з державного бюджету України в період з 2004 по 2008 роки 
Роки 

Показники 2004 2005 2006 2007 2008 
2008 р. 
у % до 
2004 р. 

1 2 3 4 5 6 9 
Валове виробництво 
сільськогосподарської продукції, 
млн. грн. 

91804,0 92586,0 94895,0 88769,0 104323,0 113,64 

Видатки державного бюджету, 
спрямовані на підтримку 
сільського господарства, млн. грн.  

1051,5 2774,0 3045,0 4992,0 9724,0 924,77 

Спеціальний режим 
оподаткування ПДВ, млн. грн. 2962,3 3779,9 4124,3 5714,0 7099,3 239,65 
Загальна сума підтримки, 
млн. грн. 4013,8 6553,9 7169,3 10706,0 16823,3 419,14 
в т.ч. на 1 га посівних 
площ, грн. 150,0 251,6 276,5 410,8 625,4 416,93 
Питома вага підтримки в обсязі 
виробництва сільськогосподар-
ської продукції, % 

4,4 7,1 7,6 12,1 16,0 х 

 

Досліджуючи проблему державної підтримки сільського 
господарства, більш детально, хотілося б зупинитись на питанні 
обсягу та динаміки підтримки виробництва саме зернових, що не є 
випадковим (рис. 1-2). 
 

Рис. 1. Використання коштів на підтримку посівів озимих зернових у 2008 році
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Рис. 2. Площа озимих зернових на яку надається державна допомога
(за областями) та її структура 
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Це обумовлено здебільшого тим, що зерновий напрям 
виробництва в нашій державі є пріоритетним поряд з іншими в 
сільському господарстві, покликаним стати свого роду «локомотивом», 
що має витягнути з кризового стану всю галузь, бути каталізатором її 
подальшого стрімкого та динамічного розвитку. Так, у 2008 році на 
підтримку посівів озимих зернових культур з бюджету було виділено 
595 450,0 тис. грн. на площу 4 460,2 тис. га або 54,88 % від площі 
посіву озимих зернових, що становило того ж року 8 127,0 тис. га, з 
них використано лише 445 611,5 тис. грн., або 74,8 %. По Харківській 
області ситуація наступна: сума фактично здійсненої державної 
підтримки склала 23 367,4 тис. грн. (56,8 % до встановленого ліміту, 
що є одним з найнижчих показників по Україні, після Запорізької 
області з показником 56,5 %) на площу 237,6 тис. га (23,9 % до 
загальної посівної площі зернових та зернобобових культур по 
області) або 98,3 грн. /га. 

Що стосується ситуації з використанням коштів на підтримку 
посівів ярих зернових, в тому ж таки 2008 році (рис. 3-4), то необхідно 
відмітити, що в цілому по Україні, з врахуванням додатково виділених 
коштів наприкінці року в сумі 33 521,3 тис. грн., загальний обсяг 
допомоги склав 374 413,2 тис. грн. (93,56 % від виділеного ліміту) на 
площу 1 475,91 тис. га або 253,68 грн. /га. 
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Рис. 3. Використання коштів на підтримку посівів ярих зернових у 2008 році
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Рис. 4. Площа ярих зернових на яку надається державна допомога
(за областями) та її структура 
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В Харківській області лише на 6,5 % площ ярих зернових культур 
(64,4 тис. га) було надано підтримку в сумі 18 445,5 тис. грн., що 
становить 70,4 % від встановленого ліміту. В розрахунку на 1 га посіву 
ярих зернових по області обсяг державної підтримки склав 286,42 грн., 
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що вище середнього по Україні на 32,74 грн. /га або на 12,9 %. 
Проте, цих коштів явно не достатньо, оскільки їх вистачає на 

забезпечення лише мінімального рівня економічної ефективності 
виробництва зернових. Так, якщо у 2007 році рівень рентабельності 
виробництва зернових складав по Україні 28,7 %, а по Харківській 
області 38,5 %, то 2008 року відповідно тільки 16,2 % та 11,7 %. Тобто, 
рівень отриманої державної допомоги, що існує на сьогодні, не в змозі 
суттєво вплинути на підвищення ефективності зерновиробництва, а 
відповідно і на кардинальне поліпшення сукупного фінансового стану 
галузі. 

Висновки. З огляду на невтішну динаміку загального зниження 
рентабельності по всій продукції рослинництва, критичний стан галузі 
тваринництва, а відповідно і всього сільськогосподарського 
виробництва, можна стверджувати про недостатню ефективність в 
цілому державної протекціоністської політики. Динаміка обсягу 
державної підтримки не забезпечує належного зростання валового 
виробництва та підвищення економічної ефективності, необхідної для 
забезпечення розширеного відтворення. У зв’язку з цим, доцільним є 
перегляд як напрямів, так і механізмів здійснення державної підтримки. 
З метою підвищення ефективності розподілу та використання 
бюджетних коштів, провадження бюджетної підтримки доцільне лише 
за першочерговими і виключно пріоритетними напрямками, до складу 
яких слід віднести підтримку: 

— виробництва тієї сільськогосподарської продукції, яка становить 
основу продовольчої безпеки країни і є запорукою її сталого та 
динамічного розвитку за всіма аспектами та в усіх пов’язаних з цим 
напрямках; 

— забезпечення достатнього рівня ресурсного потенціалу 
товаровиробників, який в свою чергу став би запорукою виробництва 
високоефективної конкурентоспроможної продукції; 

— розробки і впровадження інноваційних науково-технічних 
програм; 

— подальшого розвитку сільських територій та ринку аграрної 
продукції та ін. 

В комплексі все вище перелічене сприятиме суттєвому 
поліпшенню економічної ситуації в галузі, посиленню конкурентної 
позиції вітчизняної продукції як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринках, тим самим забезпечуючи підвищення 
експортного потенціалу та, що найголовніше, укріплення 
продовольчої безпеки країни в цілому. 
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ФОРМУВАННЯ СКЛАДОВИХ МЕХАНІЗМУ 
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Громов О., здобувач, 
Європейський університет, м. Київ 

 
Висвітлено структуру та механізми інноваційної діяльності сільськогосподарських 

підприємств. Обґрунтовано необхідність переходу економіки регіону на інноваційний шлях 
розвитку. Визначено основні закономірності формування організаційної структури інноваційної 
діяльності в сільськогосподарському науково-виробничому комплексі як інструмент 
підвищення економічних та соціальних показників економіки регіону 
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A structure and mechanisms of innovative activity of agricultural enterprises is reflected. 
Grounded necessity of transition of economy of region on the innovative way of development. Certainly 
basic conformities to law of forming of organizational structure of innovative activity in an agricultural 
science-production complex as an instrument of increase of economic and social indicators of economy of 
region 
 

Постановка проблеми. В умовах глобалізації та посилення 
міжнародної конкуренції забезпечення конкурентоспроможності країни, 
галузей та регіонів можливе лише на основі активізації інноваційної 
діяльності. Діяльність з використання науково-інноваційних розробок є 
на сьогодні капіталі затором економічного розвитку господарства країни. 
А результатом впровадження інновацій є якісне зростання, підвищення 
ефективності виробництва і конкурентоспроможної продукції, оскільки 
саме останнє може забезпечити стабільні та високі темпи соціально-
економічного розвитку [1]. 

Інтеграція економіки України до світового господарського 
комплексу неминуче поставить вітчизняні підприємства перед 
необхідністю жорстко конкурувати з іноземними виробниками, що 
ставить більшість підприємств перед можливістю банкрутства через 
вищий рівень витрат виробництва. На нашу думку, в нинішніх умовах 
забезпечити інноваційний прорив можна лише за допомогою 
впровадження інноваційних розробок, що мають радикальний 
характер і спроможні забезпечити підйом виробництва на якісно 
новий рівень, тобто виробляти продукцію з високим рівнем якості.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам 
інноваційного розвитку присвячено численні праці вітчизняних 
економістів [1, 5-8], у яких досить повно і ґрунтовно розглядаються 
загальнодержавні, галузеві та регіональні проблеми інноваційного 
розвитку. Втім, проблему не можна вважати повністю вирішеною. 
Активізація інноваційної діяльності у кожній соціально-економічній 
системі (галузі, регіоні) вимагає врахування її специфічних 
особливостей та інноваційного потенціалу розвитку. 

Цілі статті. Метою статті є обґрунтування системи заходів 
щодо активізації інноваційної діяльності сільськогосподарських 
підприємств. Завданням статті є дослідження інноваційного 
потенціалу, проблем та перспектив інноваційного розвитку, 
формування конкретних заходів, що сприятимуть інноваційній 
активності та розвитку економіки регіонів. 

Виклад основного матеріалу. У кожній країні та регіоні стратегія та 
механізм економічного розвитку мають свої особливості, втім певні 
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позитивні набуття з іноземного досвіду можуть бути прийняті до уваги та 
трансформовані з урахуванням вітчизняної специфіки. Особливість 
стратегії економічного розвитку полягає в орієнтації на випуск незамінної 
іншими товарами високоякісної продукції чітко визначених галузей для 
обмеження світових ринків. Специфічність цієї діяльності дозволяє 
проявити найбільш сильні сторони в економіці країни або регіону. Для 
проведення такої стратегії розвитку, нами запропонована система 
інноваційних механізмів підприємництва в сільськогосподарському 
виробництві. Стосовно державного регулювання інноваційного 
підприємництва конкретна конфігурація цих механізмів буде 
характеризуватися дуже відмітною специфікою. Розглянемо особливості 
системи інноваційних механізмів в сільськогосподарському виробництві 
(табл. 1). 

Ми пропонуємо розглядати інноваційні механізми з 
урахуванням процесів, що відбуваються на макрорівні, рівнях регіонів і 
підприємств. Рівні регіонів і підприємств – це рівні, на яких 
безпосередньо здійснюється інноваційна діяльність. На регіональному 
рівні можуть бути створені органи, подібні тим, про які вже 
говорилося стосовно макрорівня, але тут повинні зважуватися 
конкретні проблеми розглянутої території. 
 

Таблиця 1 
Особливості системи інноваційних механізмів в 

сільськогосподарському виробництві 
 

Елементи системи інноваційних механізмів 
Рівень 

управлінь-
ня 

Механізм 
організації 

інноваційної 
діяльності 

Механізми 
розробки і 

впроваджен-ня 

Механізми 
фінансува-

ння і 
стимулюва-

ння 

Механізми 
технологіч-

ного 
трансферту 

Механізми 
інтелектуаль
ної власності 

1 2 3 4 5 5 
Макро-
рівень  

Створення і 
реорганізація 

державних 
органів 

управління 
інноваційною 

діяльністю, 
створення 

інноваційної 
інфраструктури 

державного 
рівня 

Розробка 
державної 

інноваційної 
стратегії, 

пріоритетних 
напрямів НТП, 

переліку 
критичних 
технологій 

Визначення 
обсягів 

фінансуванн
я НДДКР із 
державного 
бюджету в 
цілому і по 

найважливіш
их напрямках 

Визначення 
переліку 

переданих 
технологій, 
створення 

інфраструк-
тури 

технологі-
чного 

трансферту, 
визначення 

умов 
передачі 

технологій 

Система 
заходів для 

захисту 
національни
х технологій, 
здешевлення 
патентува-

ння 



 207 

Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 5 

Регіональ-
ний рівень 

Прив'язка 
процесів 

створення 
державних 
наукових 

програм до 
конкретних 

регіонів 

Формування 
регіональних 
програм НТП 

Інноваційні 
субсидії 
регіонам 

Створення 
регіональ-

них агентств 
по передачі 
технологій, 
розробка 
мотивацій 
створення 
підприєм-

ства-
реципієнтів у 

регіонах 

Субвенції 
відсталим 

регіонам по 
покупці 

високотехно
логічних 
ліцензій 

Рівень 
підприємс
тва 

Створення 
державних 

НТО, 
консорціумів 

Державне 
замовлення 

підприємствам, 
НТО на 

проведення 
НДДКР, 

освоєння нових 
видів продукції 

Обсяги 
фінансуванн

я 
підприємств, 
нормативи 
розподілу 
прибутку, 
система 

мотивацій, 
опціони на 

купівлю 
акцій 

Визначення 
прав 

підприємств 
з передачі 

технологій, 
розробка 
системи 

мотивацій 

Пільговий 
митний 
режим і 
режим 

оподатку-
вання 

прибутку по 
ліцензійній 

високо-
техноло-

гічній 
продукції 

*НТП – науково-технічний прогрес, НТО – науково-технічні організації, 
НДДКР – науково-дослідні, дослідно-конструкторські робити. 
 

Для забезпечення ефективного державного регулювання 
інноваційного підприємництва дуже важливе значення має наявність у 
керівника сільськогосподарського підприємства права створювати нові 
структурні інноваційні одиниці або реорганізувати діючі. 
Підприємець має погодити такі дії з вищими організаціями  тільки  у 
виняткових випадках (наприклад, коли витрати на створення 
перевищують можливості підприємства). Керівник мусить сам 
вирішувати, у які інноваційні асоціації і консорціуми йому доцільно 
вступати.  

Хоча, на нашу думку, при цьому варто враховувати необхідність 
і доцільність збереження можливостей управління процесами від 
створення до впровадження інновацій з боку держави. Необхідно 
зазначити, що вплив на інноваційні процеси з боку держави 
необов’язково здійснюються в системі державних підприємств і НТО. 
У ряді випадків управління безпосередньо процесом розробки можуть 
здійснювати сторонні науково-технічні організації при фінансуванні 
НДДКР державною структурою і з наступним присвоєнням нею прав 
інтелектуальної власності. 
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Нами рекомендується така організаційна структура інноваційної 
діяльності в сільськогосподарському науково-виробничому комплексі, що 
виробляє наукоємну продукцію (рис. 1).  

Сутність пропонованої структури полягає в розосереджені НДДКР 
за окремими їх розроблювачами, кожний з яких має високий потенціал у 
своїй галузі. НВК визначає напрямки робіт і керує ними в цілому через 
створений при комплексі Науково-технічний центр спільних розробок.  

Потенційними сателітами НВК можуть бути: внутрішні венчури, 
державні підприємства і НТО, консорціуми спільних міжфірмових 
досліджень, центри і лабораторії в провідних ВНЗ, що фінансуються 
НВК, центри і лабораторії в системі академій наук, що фінансуються 
НВК.  

Вони виконують окремі етапи НДДКР, виготовляють лабораторні 
і дослідні зразки та партії. Потім  НВК упроваджує доведені до стадії 
реалізації розробки на своїх виробничих площах. 

 

Центр спільних розробок 

Державний науково-виробничий комплекс 

Внутрішні 
венчури 

Державно-
приватні 
підприємства 
і НТО 

Консоціуми 
спільних 

міжфірмових 
досліджень 

Центри і 
лабораторії 
у провідних 

ВНЗ, що 
фінансу-

ються НВК 

Центри і 
лабораторії в 

системі академії 
наук, що 

фінансуються 
НВК 

Упровадження Проведення НДДКР, виготовлення лабораторних і 
дослідних зразків і партій 

 
Рис. 1. Організаційна структура інноваційної діяльності 

в сільськогосподарському науково-виробничому комплексі 
 

Переваги пропонованої структури полягають, по-перше, у тому, що 
НВК не здійснює витрат в усіх напрямах НДДКР, по-друге, при відповідній 
організації робіт може бути досягнуте значне скорочення строків 
виконання робіт, по-третє, НВК нейтралізує потенційних конкурентів, 
якими могли б бути перераховані розробники. Інноваційна діяльність в 
сільськогосподарському науково-виробничому комплексі реалізується через 
відповідні механізми розробки і впровадження інновацій. Специфічною 
рисою дії цих механізмів у сільськогосподарському секторі є велика 
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можливість об'єднання потенціалу науково-технічних організацій 
сільськогосподарського сектора в порівнянні з тими можливостями, що 
існують у приватному секторі. Це пояснюється меншою з більш низькою 
конкуренцією між розробниками внаслідок наявності в них єдиного 
власника. На нашу думку, особливу ефективність могли б демонструвати 
варіанти інтеграційних дій у сфері державних НДДКР, представлені такими 
напрямами: створення єдиної науково-технічної інфраструктури для 
проведення НДДКР у державному секторі; проведення НДДКР на основі, 
що рекомендується нами і розглянутої нижче, їх інституціонально-
матричної організації. 

Єдина система науково-технічної інфраструктури в цей момент 
повинна будуватися на основі Інтернет-технологій, що дають змогу 
забезпечити розробниками нової техніки в державних НТО можливості 
пошуку організацій, що займаються розробками в споріднених і 
суміжних областях, з якими доцільно співробітничати в 
сільськогосподарському виробництві. Далі ініціюється створення 
консорціуму, в який кожний з розробників направляє групи своїх 
фахівців для роботи на тимчасовій основі. При цьому групи можуть 
працювати в консорціумі без відриву від основної роботи (якщо є така 
необхідність).  На регіональному рівні ця проблема має вирішуватися 
шляхом системного моніторингу інноваційних процесів, об’єднання в 
цьому напрямі зусиль наукових, науково-дослідних установ, творчих 
колективів та господарюючих суб’єктів, фінансово-кредитних установ та 
регіональної влади.. 

Висновки. Успішна реалізація інноваційних механізмів, програм і 
проектів вимагає осмислення важливості поставлених завдань, 
відповідальності за прогресивний розвиток економіки регіону. Реалізація 
запропонованих механізмів та структури інноваційної діяльності 
сільськогосподарських підприємств сприятиме виведенню економіки регіону 
на інноваційних шлях розвитку. Подальші дослідження необхідно 
спрямувати на формування науково-обґрунтованої інноваційно-
інвестиційної програми та формування дійового механізму її реалізації. 
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ: 
НЕОБХІДНІСТЬ ТА УМОВИ РОЗВИТКУ 

 
Грунтковський В.Ю., аспірант, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
 

Розглянуто умови функціонування малого бізнесу в сучасній економіці та 
обґрунтовано необхідність ведення бізнесу на принципах соціальної відповідальності. 
Наведено аргументи на користь прийняття соціальних зобов’язань малим бізнесом 

The small business terms in modern economy are considered as well as the necessity of 
doing business on the principles of social responsibility is grounded. The arguments in favor of the 
assuming by small businesses a social commitment are given 
 

Постановка проблеми. В умовах розвитку вітчизняної 
економіки, роль малого підприємництва в переході до якісно нової 
структури соціально-економічних відносин набуває все більшого 
значення. Безперечним є факт, що основу економіки формують 
великі підприємства, однак саме мале підприємництво може 
забезпечити розв’язання достатньо великого кола питань, відповіді на 
які є першочерговими для всього суспільства. Адже, чим вища 
конкуренція на ринку тим дешевші та якісніші товари, вища заробітна 
плата у працівників, швидші темпи розвитку економіки. Однак 
надмірна лібералізація може призвести до небажаних наслідків. Саме 
завдяки імплементації у практику ведення бізнесу принципів 
соціальної відповідальності дасть змогу створити правове поле в якому 
будуть забезпечені всі інтереси стейкхолдерів. 

Питання розвитку малого бізнесу та соціальної відповідальності 
бізнесу є досить актуальними, а тому їхньому розгляду присвячено 
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багато уваги з боку провідних закордонних та вітчизняних науковців. 
Однак дослідження як правило проводились з вивчення виключно 
одного з цих аспектів. Необхідність соціальної відповідальності для 
малого бізнесу, як правило не розглядаються у зв’язку з переважаючою 
думкою про те, що лише великий бізнес в змозі брати на себе 
соціальні зобов’язання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями 
розвитку малого бізнесу займалися Г. Андрущенко, І. Барановський, 
З. Варналій, Л. Вороніна, Н. Галан, Т. Говорушко, В. Геєць, 
Ю.Єхануров, Я. Жаліло, О. Заїкіна, І. Кузнєцова, Н. Козачук, 
Т. Кондратюк, С. Кожем'якіна та інші. В той же час питання 
соціальної відповідальності знайшли своє відображення у працях 
І. Акімова, Ф. Євдокимова, Ю. Саєнко, Г. Назарова, Г. Попович, 
О. Філіпченко, П. Яницького та інших. 

Цілі статті. Питання залучення малого бізнесу до практики 
ведення бізнесу на основі принципів соціальної відповідальності до 
цього часу є мало висвітленими. Тому, метою даної статті є 
обґрунтування необхідності залучення малого бізнесу до практики 
соціальної відповідальності. 

Виклад основного матеріалу. Ефективність функціонування 
та розвитку підприємництва в значній мірі обумовлена зовнішнім 
середовищем: державною політикою у сфері підприємництва; 
діяльністю місцевої (регіональної) законодавчої і виконавчої влади; 
зовнішніми умовами конкретних регіонів [1, с. 26]. 

Не зважаючи на той факт, що соціальна відповідальність є 
здебільшого добровільною, держава в особі виконавчої та 
законодавчої влади повинна створювати всі умови для запровадження 
її у всіх сферах економічної діяльності. 

З боку бізнесу потрібне підвищення соціальної відповідальності 
виходячи з того, що соціально відповідальна компанія повинна 
відповідати наступним критеріям: як цивільна особа вона повинна 
дотримуватися законів, норм громадянського життя; як виробник – 
виробляти безпечні, надійні товари, встановлювати справедливі ціни; 
як роботодавець – піклуватися про матеріальне становище 
працівників, недопущення їх дискримінації; як суб'єкт управління 
ресурсами – ефективно використовувати ресурси і опікуватися тими 
земельними ділянками, на яких розташовано підприємство; як об'єкт 
інвестування – захищати інтереси інвесторів і надавати правдиву 
інформацію про своє положення; як учасник соціального розвитку – 
стимулювати і підтримувати інновації і визнавати відповідальність за 
вплив на якість життя оточуючих; як конкурент – не повинна брати 
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участь у нечесній конкуренції і необґрунтованому обмеженні 
конкуренції [5, с. 49]. 

Розвиток малого підприємництва є важливим завданням 
української економіки, а тому достатньо актуальним буде 
розгляд причин, що перешкоджають розвитку малого бізнесу. 

Основними чинниками, які заважають розвитку малого 
підприємництва є: відсутність чітко сформульованої через систему 
правових актів державної політики у сфері підтримки малого 
підприємництва; збільшення адміністративних бар’єрів (реєстрація, 
ліцензування, сертифікація, системи контролю і дозвільної практики, 
регулювання орендних відносин тощо); відсутність реальних та дієвих 
механізмів фінансово-кредитної підтримки; надмірний податковий 
тиск і обтяжлива система звітності; невпевненість підприємців у 
стабільності умов ведення бізнесу; надмірне втручання органів 
державної влади в діяльність суб’єктів господарювання [4] 

Для всебічного розвитку та ефективного функціонування 
малого бізнесу в сучасних економічних умовах потребує все 
сторонньої уваги з боку держави. З цією метою доцільно 
використовувати всю сукупність методів економічної політики 
держави. Основними заходами підтримки малого бізнесу традиційно 
виступають [3, с. 70]: 

Скорочення кількості податків, поширення спрощеного 
оподаткування, пільгова податкова політика (звільнення від податків, 
податкові канікули, зменшення ставок оподаткування тощо). 

Надання довгострокових позик, субсидій, грантів, гарантування 
кредитів, забезпечення пільгового страхування, фінансова підтримка та 
пільги, включаючи прискорену амортизацію тощо. 

Інші заходи сприяння розвитку малого бізнесу, в тому числі 
забезпечення інформацією, надання технічної допомоги та 
управлінських послуг, встановлення контрактних відносин між 
державою та приватними підприємствами, консультування, розробка 
різних програм навчання та ін. 

Економічні відносини держави та суб'єктів малого бізнесу 
можуть характеризуватися однією з наступних моделей: 1) держава 
нав’язує суб'єктам малого бізнесу всі параметри відносин; 2) держава 
контролює ключові точки економічних відносин з суб'єктами малого 
бізнесу, активно здійснює їх регулювання; 3) держава і суб'єкти малого 
бізнесу – партнери із заздалегідь визначеними функціями і сферами 
дій кожного, які можуть коригуватися лише з обопільної згоди при 
взаємному інтересі; 4) держава в економічних відносинах з суб'єктами 
малого бізнесу поступається їм ініціативою, залишаючи за собою 
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контрольну функцію арбітра; 5) держава обмежується захистом 
інтересів суб'єктів малого бізнесу від зовнішніх конкурентів і дій ззовні 
в цілому [2, с. 108]. 

Проблема запровадження в практиці господарювання 
принципів соціальної відповідальності є достатньо актуальним для 
вітчизняних підприємств. Однак, не зважаючи на достатньо велику 
кількість різнопланових заходів, що присвячені питанням СВБ та КСВ, 
які проводяться в Україні, поінформованість серед вітчизняних бізнес 
структур залишається не достатньо високою. Про що можуть свідчити 
данні опитування, яке було проведене Українською маркетинговою 
групою для Офісу координатора системи ООН в Україні. Більшість 
опитаних українських компаній (78,1%) знають про соціальну 
відповідальність бізнесу. Хоча вище зазначений рівень є відносно 
високим, зробити висновок, що це поняття широко відомо всім 
суб’єктам було б не вірно, оскільки кожне п'яте підприємство в Україні 
не інформовано про таку широко розповсюджену у світі практику 
[6, с. 6]. 

Саме малий бізнес може забезпечити підвищення конкуренції на 
ринку в результаті чого буде створюватися продукція більш якісна і з 
меншими витратами. Завданням держави на етапі формування 
ринкової економіки є сприяння розвитку конкуренції в тому числі за 
рахунок розвитку малого бізнесу, а це призведе до отримання користі 
всім суспільством. 

Дослідження корпоративної соціальної відповідальності малих 
та середніх підприємств проводяться рідко, однак огляд проведених у 
США досліджень дозволив зробити наступні висновки [11]: 

— Взаємовідносини з клієнтами (тобто задоволеність клієнтів) 
розглядаються в якості основної цілі соціальної відповідальності малих 
підприємств. 

— Взаємовідносини зі споживачами, якість продукції, 
зацікавленість робітників та прибутковість розглядаються як основні 
напрямки соціальної відповідальності малих підприємств. 

— Сприйняття власниками та менеджерами соціальної 
відповідальності малих підприємств аналогічне її сприйняттю людьми, 
що не мають відношення до бізнесу. 

— Менеджери малих та великих підприємств вказують на дещо 
відмінне сприйняття ними дій, що прийнятні з точки зору етики. 

— Участь малих підприємств в соціальній діяльності, як правило, 
неформальне.  

Фріман виділяє 10 принципів, що розвиває мислення в сфері 
відповідальності компанії перед своїми стейкхолдерами [9]. 
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1. Постійне відслідковування інтересів стейкхолдерів. 
2. Визнання того, що стейкхолдери це реальні, складні люди з 

іменами, обличчями та цінностями. 
3. Пошук рішень питань, що задовольняють одразу декілька 

груп стейкхолдерів одночасно. 
4. Залучення в інтенсивну взаємодію зі стейкхолдерами, і не 

тільки з доброзичливими. 
5. Філософія волюнтаризму – прагнення самим керувати 

взаємовідносинами зі стейкхолдерами, а не залишати це уряду.. 
6. Узагальнення маркетингового підходу. 
7. Ніколи не ставити інтереси одного стейколдера вище 

інтересів іншого на тривалий проміжок часу. 
8. Проведення переговорів з первинними та вторинними 

стейкхолдерами. 
9. Постійний моніторинг та зміна процесів, щоб краще 

слугувати своїм стейкхолдерам. 
10. Керуватися ціллю виконувати обіцянки, що були дані 

стейкхолдерам. 
У сучасних умовах соціальні очікування різних суспільних груп 

щодо організацій, бізнесменів, фінансистів постійно змінюються. 
Соціально відповідальна стратегія підприємства, організації може бути 
для неї виключно корисною. Традиційно називають наступні 
переваги, що одержують для себе організації, здійснюючи цю 
політику [8, с. 396]: 

1. формується більш привабливий образ організації в 
суспільстві; 

2. зростає довіра до організації; 
3. збільшуються товарообіг, кількість клієнтів і т.д., обумовлені 

поліпшенням ставлення до організації; 
4. з’являється можливість одержати більш вигідні замовлення; 
5. завдяки авторитетові організація може проводити більш 

активну, ефективну політику в суспільстві, розширюючи свою 
діяльність, зокрема ринки збуту; 

6. з’являється можливість домогтися зниження місцевих податків 
і т.д. 

Так, до прикладу Хіл визначає роль політик у рамках 
корпоративної соціальної відповідальності як передбачення та 
мінімізацію конфліктів між корпораціями та суспільством. Список 
переваг, що отримує корпорація від програм в галузі корпоративної 
соціальної відповідальності, запропонований цим автором, включає 
[10]: зниження ризику; зниження рівня відходів; покращення відносин 
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з регулювальними органами; створення та підтримка бренда; 
покращення людських відносин і продуктивності працівників; 
зниження вартості капіталу. 

Разом із тим, багато хто виступає проти соціальної 
відповідальності, посилаючись на такі обставини: порушується 
принцип максимізації прибутку; витрати на участь у соціальних 
програмах; недостатній рівень звітності для широкої громадськості; 
недолік уміння розв’язувати соціальні проблеми [7, с. 115-116]. 

Однак, вказані вище недоліки у довгостроковій перспективі 
цілком або майже в повній мірі перекриваються тими вигодами, які 
отримують підприємства, що беруть на себе зобов’язання по веденню 
бізнесу на принципах соціальної відповідальності. Якщо розглянути 
кожний з наведених недоліків окремо, то на кожен з них, можна 
привести чіткий і обґрунтований контраргумент. Наприклад, 
порушення принципу максимізації прибутку не має вирішального 
значення, оскільки з часом у споживачів та партнерів складається 
позитивна думка про даного суб’єкта підприємницької діяльності, що 
цілком відповідає довготривалій перспективі діяльності на певному 
ринку. Стосовно другого недоліку, то витрати на участь у соціальних 
програмах бізнес буде нести так чи інакше, або на добровільній 
основі, приймаючи на себе певні зобов’язання, або через сплату 
значних податків за рахунок яких держава буде вирішувати певні 
соціальні питання. На рахунок уміння розв’язувати соціальні 
проблеми, на нашу дуку цілком очевидним є те, що дане питання 
лежить виключно у сфері менеджменту та компетенції керівників 

Узагальнивши вище викладений матеріал можна зробити 
наступні висновки: 

1. В сучасних умовах ведення бізнесу першочерговими є 
завдання спрямовані на вирішення складних соціальних питань. 

2. Завдяки розвитку малого підприємництва вирішуються такі 
важливі економічні завдання, як протидія тенденції монополізації 
ринку великими виробниками і формування конкурентного 
середовища, а також заповнення малоефективних для великого бізнесу 
економічних ніш. 

3. Необхідність розуміння і впровадження в практику 
вітчизняного господарювання принципів соціальної відповідальності 
не тільки на великих підприємствах, але й в діяльності малого бізнесу. 

Аргументи на користь корпоративної цивільної відповідальності 
часто стосуються великих транснаціональних корпорацій, оскільки 
саме вони служили і продовжують служити рушійними силами 
соціально відповідальній підприємницькій діяльності. Проте 
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останніми роками аргументи на користь корпоративної цивільної 
відповідальності все частіше адресуються підприємствам малого і 
середнього бізнесу. У багатьох країнах саме підприємства малого і 
середнього бізнесу вносять великий вклад до економічного зростання, 
і тому їх участь в програмах корпоративної цивільної відповідальності 
абсолютно необхідна. 

Вважається, що підприємства малого і середнього бізнесу давно 
усвідомили всю важливість корпоративної відповідальності і хороших 
стосунків з громадськістю. Проте частенько ці підприємства, особливо 
в країнах, що розвиваються, із слабким правовим полем, не здатні 
підтримувати ділову практику на належному рівні, оскільки 
інституційна система винагород в таких умовах не діє. 
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У статті надано ретроспективний аналіз формування поняття раціональних 

розмірів сільськогосподарських підприємств. Дано авторське визначення даного поняття 
The retrospective analysis of formation the concept of the agricultural enterprises’ rational 

sizes is given in the article. Author's definition of this concept is made 
 

Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки на 
підприємства значний вплив мають дії законів попиту й пропозиції, 
першочерговості потреб людини, спадної віддачі, конкуренції, 
зростання додаткових витрат тощо.  

У сільському господарстві в умовах переважно досконалої 
конкуренції та нееластичності попиту на продукцію на перший план 
виходить дія закону ефекту масштабу виробництва. Ефект масштабу 
виробництва тісно пов’язаний з розмірами виробництва, а відтак 
своєю кінцевою метою ставить визначення найбільш ефективних, 
раціональних розмірів підприємств. 

Внаслідок проведення аграрної реформи в Україні землі 
сільськогосподарського призначення були розпайовані, а крупне 
великотоварне спеціалізоване сільгоспвиробництво – фактично 
припинило своє існування. Формування нових аграрних підприємств 
відбувалося досить хаотично, без дотримання науково-обґрунтованих 
норм і принципів спеціалізації, концентрації та розміщення 
сільськогосподарського виробництва. Неоптимальність 
сільгосппідприємств за розмірами впливає не лише на їх 
прибутковість та конкурентоспроможність, а й трансформується у 
національну кризу агропромислового виробництва, ставлячи під  
загрозу засади продовольчої безпеки України. 

Саме тому актуальними постає питання узагальнення наукових 
знань, підходів до формування раціональних за розмірами 
сільськогосподарських підприємств з урахуванням новітніх досягнень 
науки та потреб сьогодення. 

                                         
* Науковий керівник: доктор екон. наук, професор Ульянченко О.В.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні сторони 
проблеми визначення оптимального розміру сільськогосподарських 
підприємств досліджувалися багатьма вченими: Й.Г. Тюненом, 
К. Марксом, М.О. Каришевим, О.В. Чановим, В.І. Леніним, М.І. Туган-
Барановським, П.А. Кальмом, Г.Г. Котовим, І.А. Боро-діним, 
С.Г. Колеснєвим, Н.Р. Образцовою, М.Є. Браславцем, 
О.В. Купріяновим, В.Ф. Тарасевичем [3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,13, 14] та 
ін. Серед науковців сучасності методологічними та прикладними 
аспектами встановлення оптимальних розмірів сільгосппідприємств у 
різні часи займалися: С.М. Волков, Б.А. Черняков, В.Я. Месель-
Веселяк, П.Т. Саблук, С.В. Мочерний, О.М. Онищен-ко, 
В.І. Пастернак, О.В. Ульянченко, В.Я. Амбросов, М.О. Бєсєдін 
П.К. Канінський, М.В. Калінчик, М.Ф. Соловйов [1, 2, 8] та ін. Проте, 
як показав аналіз останніх літературних джерел, у сучасній науковій 
літературі практично відсутні наукові теоретичні розробки та 
узагальнення з даного питання. 

Формулювання цілей статті. Цілями даної статті є 
ретроспективний аналіз та відповідне узагальнення існуючих наукових 
поглядів на проблему оптимальності розмірів сільськогосподарських 
підприємств з метою визначення такого поняття як «раціональні 
розміри сільгосппідприємств». 

Виклад основного матеріалу. Найбільш ранню постановку 
питання щодо впливу транспортних витрат на розмір земельної 
ренти, а також знаходження оптимального розміщення 
сільськогосподарського виробництва від ринків збуту виклав 
Й.Г. Тюнен в 1826 р. у праці «Ізольована держава по відношенню до 
сільського господарства та національної економіки». Використовуючи 
математичні методи Й.Г. Тюнен довів, що оптимальна схема 
розміщення сільськогосподарського виробництва – це система 
концентричних кіл різного діаметра з містом у центрі. Причому на 
найбільш віддаленому колі, де ведеться сільгоспвиробництво, 
величина земельної ренти дорівнює нулю [14]. Проте ні він, ні його 
послідовники не давали відповіді безпосередньо про розміри 
сільгосппідприємств. 

Першим російським ученим, який звернув увагу на розміри 
сільгосппідприємств, був А.П. Людоговський, який серед факторів, що 
впливають на дохід сільського господаря, головним визначив розмір 
площі землекористування [5]. 

Одні з перших теоретичних узагальнень щодо переваг крупного 
сільгоспвиробництва над дрібним було зроблено К. Марксом у 1867 р. 
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у праці «Капітал» та інших статтях. Різко критикуючи парцелярну 
приватну форму власності на землю, К. Маркс убачав саме в ній 
причини «бід» сільського господарства. Він писав: «у тій же мірі, в якій 
подрібнюється земля, зменшується її родючість. Застосування машин 
для обробітку ґрунту, поділ праці, крупні меліоративні 
міроприємства… – становляться все більше і більше недоступними, а 
невиробничі витрати на обробіток ґрунту зростають у тій же 
пропорції, як і подрібнення власне цього засобу виробництва» [6]. 
Більше того, «дрібна земельна власність самою своєю природою 
виключає розвиток суспільних виробничих сил праці, суспільні 
форми праці, суспільну концентрацію капіталів, тваринництво в 
крупних розмірах, прогресивне застосування науки» [7, с. 372]. Дрібна 
приватна власність на землю за своєю природою призводить до 
«нескінченного дроблення засобів виробництва й відокремлення 
самих виробників, надмірного марнування людської сили» [7, с. 372]. 
К. Маркс робить висновок, що «прогресивне погіршення умов 
виробництва та подорожчання засобів виробництва – необхідний 
закон дрібної власності» [7, с. 372].  

Питання розмірів сільськогосподарського виробництва не 
залишило без уваги і видатного українського економіста М.І. Туган-
Барановського. У своїх працях учений намагається співвіднести велике 
і мале сільгоспвиробництво, раціонально оцінити усі його переваги й 
недоліки. Головний недолік великого сільськогосподарського 
господарювання М.І. Туган-Барановський убачав у необхідності 
найманої праці, яка, за його словами, не забезпечує достатнього 
нагляду і бережливого ставлення до реманенту, худоби, землі [10].  

Опрацювавши існуючу наукову літературу, В.І. Ленін у 1910-
1919 рр. видає ряд праць та статей, у яких обґрунтовує беззаперечні 
переваги крупного сільгоспвиробництва над дрібним. Він зазначав, що 
перевага великого виробництва в землеробстві полягає не лише «…в 
меншій втраті культурної площі, в заощадженнях на живому і 
мертвому реманенті, в більш повному використанні реманенту, в 
більшій доступності кредиту, але також і в комерційній перевазі 
крупного виробництва, в застосуванні цим останнім науково-
освічених керівників господарства» [4, с. 118] тощо. 

У той же час В.І. Ленін вказував і обмеження щодо дії закону 
переваги великого сільгоспвиробництва над дрібним: «… перевага 
крупного виробництва в землеробстві має місце лише до певної 
межі… Само собою розуміється також, що ці межі не однакові для 
різних галузей сільського господарства та при різних суспільно-
економічних умовах» [4, с. 111]. 
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Першим, хто комплексно підійшов до проблеми саме 
оптимальності розмірів сільськогосподарських підприємств, був 
російський економіст О.В. Чаянов. У своїй праці «Оптимальні розміри 
сільськогосподарських підприємств» (перше видання 1923 р.) він 
зазначає: «Ми з безсумнівністю повинні визнати, що при інших рівних 
умовах, крупне господарство завжди буде мати значну перевагу перед 
дрібним господарством: це один з основних законів економії і було б 
безглуздо його заперечувати» [12, с. 6].  

Після стислого аналізу останніх на той час досліджень із даної 
тематики О.В. Чаянов ставить проблему оптимальності розмірів 
сільгосппідприємств як проблему «знаходження таких розмірів площі 
експлуатації, при яких, при інших рівних умовах, собівартість 
отримуваних продуктів буде найменшою» [12, с. 18].  

У цілому ж, О.В. Чаянов та його послідовники М.Д. Кондратьєв, 
О.М. Челінцев, С.Л. Маслов та ін. вважали, що розвиток сільського 
господарства, інтенсифікація виробництва можливі лише у 
кооперованих селянських господарствах. Вони пропонували 
створювати великі сільгосппідприємства не шляхом колективізації та 
націоналізації землі, а шляхом вертикальної інтеграції і лише в 
кооперативних формах. Такий підхід передбачав поступову 
індустріалізацію й капіталізацію сільськогосподарського виробництва 
на базі більш-менш крупних селянських господарств, а тому суперечив 
тогочасній політичній ідеології. 

Слід зазначити, що у 1927 р. відбувся XV з’їзд ВКП(б), на якому 
було поставлене завдання перетворення дрібних індивідуальних 
господарств у великі колективні. У 1927-1929 рр. провідна роль у 
методичному обґрунтуванні проведення колективізації належала 
наркому землеробства УРСР, академіку ВАСГНІЛ О.Г. Шліхтеру, який 
шляхом групувань та порівнянь довів, що великі сільгосппідприємства 
є не лише більш прибутковими порівняно з дрібними і середніми, а й 
мають вищу урожайність основних сільськогосподарських культур, 
більше вносять добрив з розрахунку на одиницю площі, краще 
забезпечені капіталом, а відповідно мають і вищі показники 
фондооснащеності виробництва і фондоозброєності праці, більш 
продуктивно використовують системи машин і продуктивну худобу, 
мають вищу продуктивність праці тощо [13]. 

Безпосередньо проблема оптимізації розмірів 
сільгосппідприємств постала після прийняття постанови ЦК КПРС 
«Про невідкладні заходи щодо подальшого розвитку сільського 
господарства СРСР» (березень 1965 р.). 
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Академік ВАСГНІЛ С.Г. Колеснєв вказував на наявність 
загальних принципів оптимізації та на неможливість існування 
уніфікованого підходу до визначення оптимальних розмірів 
сільгосппідприємств у межах країни [9]. 

У 1965 р. ВНДІЕСГ було видано перші методичні рекомендації 
щодо встановлення оптимальних розмірів сільськогосподарських 
підприємств та їх внутрішньогосподарських підрозділів. Під 
оптимальними розмірами розуміли «… такі розміри підприємства, які 
дозволяють, при інших рівних умовах, досягати найбільш високих 
виробничих результатів – більш високого рівня 
сільськогосподарського виробництва та його рентабельності» [11, с. 7]. 
Установлення раціональних розмірів за розміром земельної площі 
господарства мало на меті забезпечення сталості землекористування.  

Майже аналогічне визначення давали К.Г. Луговський, 
П.Ф. Ведінчев, Г.Г. Котов, Н.Р. Образцова та ін. 

Слід зазначити, що П.А. Кальм визначав поняття «раціональні 
розміри» і «оптимальні розміри» як синоніми [3].  

Певним переломним етапом у розвитку радянської наукової 
думки стала постанова ЦК КПРС (червень 1976 р.) «Про подальший 
розвиток спеціалізації і концентрації сільськогосподарського 
виробництва на базі міжгосподарської кооперації та агропромислової 
інтеграції» – відтоді основна увага науковців була приділена саме цій 
проблематиці, а проблема оптимальності розмірів сіль- 
госппідприємств відійшла на задній план і вважалася розв’язаною. 

В Україні в грудні 1990 р. було проголошено аграрну та зе-
мельну реформу; прийнято новий Земельний кодекс, за яким право 
власності (володіння, розпорядження й користування) землею 
належало народу України. А тому, питання оптимальності розмірів 
сільгосппідприємств ставилось досить однобоко – оптимізувались 
розміри лише селянських (фермерських) господарств.  

У 1992-1993 рр. методичне забезпечення оптимізації розмірів 
фермерських господарств виконувалося групою вчених під 
керівництвом В.Я. Месель-Веселяка. Зазначалося, що оптимальні 
розміри селянських (фермерських) господарств мають 
«… забезпечувати оптимальні обсяги виробництва продукції для 
досягнення високої ефективності галузей, раціонального 
використання трудових ресурсів, основних виробничих фондів, 
зниження собівартості продукції та підвищення продуктивності 
праці» [8, с. 227]. 

С.В. Мочерний дещо узагальнив трактування поняття 
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оптимальних розмірів – «Оптимальний розмір підприємства – розмір 
підприємства, якому відповідають найкращі техніко-економічні 
показники витрат на виготовлення продукції та найменша питома вага 
у собівартості продукції транспортних витрат на доставку сировини й 
готових виробів споживачам. …Оптимальний розмір підприємства 
сільськогосподарського є такий, що створює сприятливі умови для 
управління і забезпечує найпродуктивніше використання інших 
засобів виробництва» [1, с. 630]. 

Визначення П.П. Руснака, В.Г. Андрійчука, А.А. Ільєнко 
С.П. Азізова, П.К. Канінського, О.В. Мазуренко та ін. є практично 
однаковими за своїм значенням, хоча і акцентують увагу на окремих 
елементах раціональних розмірів сільськогосподарських підприємств. 

У своїх наукових дослідженнях одні дослідники вживають 
поняття «раціональні розміри», інші ж – «оптимальні розміри. При 
цьому усі автори зазначені поняття ототожнюють. Виходячи з цього, 
на нашу думку, слід звернутися до наукової методології та з’ясувати 
спільне й відмінне у поняттях «раціональне» та «оптимальне».   

У різних тлумачних словниках зазначено, що «раціональний» 
(лат. ratio – розум, rationalis – розумний) – це такий, який ґрунтується 
на вимогах розуму, логіки; спрямований до кращого – оптимального. 
Синонімом є поняття «доцільний» – відповідний поставленій меті, 
практично корисний. «Оптимальний» (лат. optimus – найкращий) – це 
такий, який найбільш повно відповідає заданим умовам; найкращий з 
можливих варіантів [1, 2].  

Таким чином, під «раціональним» слід розуміти певний інтервал 
меж, які є логічно, науково обґрунтованими, відповідають поставленій 
меті та є практично застосовуваними й корисними. Даний інтервал є 
динамічним і містить у собі певне оптимальне значення. Під 
«оптимальним» слід розуміти найкращий варіант із сукупності 
можливих, яких повністю відповідає заданим умовам на даний момент 
часу. Дана величина є статичною і не змінюється під впливом 
зовнішніх чинників.  

Звідси, поняття «раціональний» є більш широким за поняття 
«оптимальний». На нашу думку, величина оптимуму виступає 
критерієм для визначення раціональних меж.   

Висновки та пропозиції. Враховуючи, що умови 
господарювання, економічні процеси, природні чинники та інші 
фактори, які мають вплив на розміри підприємств є плинними, 
динамічними величинами, то найбільш прийнятним і коректним буде 
застосування поняття «раціональних розмірів» сільськогосподарських 
підприємств.  



 223 

Узагальнюючи класичні погляди на поняття «раціональні 
розміри» та «оптимальні розміри» сільгосппідприємств та з 
урахуванням вищевикладеного про сутність та змістовність понять 
«раціональний» і «оптимальний», вважаємо, що у сучасних умовах 
господарювання під раціональними розмірами 
сільськогосподарського підприємства слід розуміти наступне. Це такі 
розміри сільгосппідприємства, які, за інших однакових умов ведення 
господарства, надають можливість максимізувати цільовий показник 
діяльності підприємства (прибуток, обсяг виробництва продукції) з 
урахуванням національних потреб при мінімальних витратах 
виробництва, тим самим підвищуючи рівень конкурентоспроможності 
підприємства на ринку, створюючи умови для його сталого розвитку 
на засадах розширеного відтворення, у т.ч. і ґрунтового потенціалу, та 
дають можливості підприємству провадити заходи соціальної 
відповідальності бізнесу. 
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ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
В ПРОЦЕССЕ НАКОПЛЕНИЯ КАПИТАЛА 

 
Данилина С.А., 

Одесский государственный экономический университет 
 

З метою забезпечення міжнародної конкурентоспроможності для України 
особливо важливим є становлення суб'єктів господарювання з високим рівнем концентрації 
виробництва, відповідним загальносвітовим тенденціям, велике значення при цьому 
грають прямі іноземні інвестиції 

 With the purpose of providing of international competitiveness for Ukraine especially 
important is becoming of management subjects with the high level of concentration of production, to 
the proper world tendencies, a large value is here played by direct foreign investments 
 

Постановка проблемы. Современный этап развития мировой 
экономики характеризуется непрерывными процессами концентрации 
производства, которые проявляются в увеличении размеров 
хозяйственных субъектов, образовании ТНК, а также стратегических 
альянсов, направлении ключевых ресурсов фирмы на расширение 
масштабов производства. 

С целью обеспечения международной конкурентоспособности 
для Украины особенно важным является становление субъектов 
хозяйствования с высоким уровнем концентрации производства, 
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соответствующим общемировым тенденциям, большое значение при 
этом играют прямые иностранные инвестиции (ПИИ). В роли 
прямого инвестора чаще выступают ТНК, они непрерывно 
увеличивают масштабы вывоза ПИИ заграницу, постепенно 
видоизменяя динамику накопления капитала.  

Анализ последних исследований и публикаций. Среди 
научных трудов, в которых исследуются ПИИ в целом и их отдельные 
аспекты в частности, необходимо выделить исследование таких 
зарубежных ученых, как: К.Иверсена, Г.Ройбера, Х.Шерера, 
С.Александера и Д.Мерфи, Р.Алибера, Ф.Модильяни и М.Миллера, 
Е.Барлоу и И.Вендера, Я.Итона и А.Тамури, Р.Робинсона, Ц.Уоллоса, 
Я.Агарвал, С.Брайнарда, и др. 

Цель статьи – оценить степень влияния ПИИ на накопление 
капитала в национальной экономике.  

Основные результаты исследования. Концентрация 
производства  и капитала тесно связаны между собой: концентрация 
капитала представляет собой социально– экономическую форму 
концентрации производства, в то же самое время концентрация 
капитала является условием, предпосылкой и основой концентрации 
производства.  

Концентрация, возникающая в результате изменений условий 
функционирования ресурсов, ведет к росту инвестиций на одних 
направлениях мировой экономики и увеличению их дефицита – на 
других. Механизм движения мировых инвестиционных потоков, 
участвующих в производстве валового продукта, представляет собой 
постоянно меняющуюся систему. Анализ перемещения капитала в 
мировом хозяйстве позволяет сделать вывод о сосредоточении 
инвестиционных потоков на нескольких направлениях развития 
мирового хозяйства, активно воздействующих на условия 
преобразования современных экономик.  

В последнее десятилетие  характерной чертой мирового 
инвестиционного процесса стала его направленность в капитал, 
способствующий решению проблем ресурсной конкуренции. 
Формирование транснационального капитала привело к такому 
положению, когда каждая из развитых стран, располагающая двумя–
пятью финансово–промышленными группами, соперничающими 
между собой, сосредоточила в своих руках огромные ресурсы. 
Большая часть мирового производства товаров длительного 
пользования, самолетов, автомобилей, электронного оборудования 
контролируется крупнейшими ТНК. При этом большинство 
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крупнейших ТНК сосредоточенно в ограниченном количестве 
отраслей. Это обстоятельство говорит не только о концентрации 
производства, но и о том, что ТНК и связанные с ними 
инвестиционные потоки ориентированны в основном на отрасли, 
обладающие определенными качественными характеристиками, к 
которым можно отнести высокотехнологичные отрасли производства, 
отличающиеся высокими входными барьерами, а также крупные 
объекты, требующие значительных финансово– материальных 
ресурсов для своей реализации. 

Развитые страны, безусловно, выигрывают от активизации 
потоков ПИИ. Большинство ТНК, являясь глобальными агентами 
ПИИ, принадлежат развитым странам и являются для них важным 
источником материальных средств. Развитые страны с помощью 
ПИИ во многом определяют развитие более трети стран мира, 
действуя преимущественно в собственных интересах. Приток ПИИ в 
развитые страны становится дополнительным стимулом дальнейшего 
развития и без того уже высокоэффективной экономики. 
Качественная нормативно– правовая база, высокий уровень развития 
банковских институтов, высокая привлекательность экономики для 
реинвестирования прибылей, полученных ТНК, позволяют развитым 
странам получать максимальную выгоду от привлеченных ПИИ. 

В развитых странах, являющихся донорами ПИИ, наблюдается 
сильная зависимость между концентрацией производства и оттоком 
ПИИ. Для стран–лидеров по оттоку ПИИ, характерна высокая степень 
концентрации производства, в особенности в отраслях с большим 
эффектом масштаба и высокой интенсивностью рекламной и 
инновационной деятельности. В странах– реципиентах ПИИ также 
прослеживается взаимосвязь между притоком иностранных 
инвестиций и увеличением концентрации производства в областях 
несовершенной конкуренции. 

В развивающихся государствах ситуация сложнее. Хотя ПИИ 
чаще всего направляются на строительство новых объектов и должны 
способствовать снижению степени концентрации на рынке, 
последняя нередко повышается. Это связано с несоизмеримостью 
масштабов иностранных филиалов ТНК и отечественных компаний, 
более высокой эффективностью производства и большими 
сбытовыми возможностями иностранных фирм, вытесняющих 
отечественные предприятия, которые порой вынуждены идти на 
слияния с иностранными компаниями. 

Полемика относительно целесообразности привлечения 
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значительных объемов ПИИ в Украину в отечественной научной 
литературе ведется достаточно давно. Все существующие точки 
зрения можно разить на две группы. К первой группе относятся те, кто 
делает акцент на исключительной важности роли ПИИ в 
экономической жизни Украины, а ко второй – диаметрально 
противоположные представления, в соответствии с которыми ПИИ 
трактуются как факторы поглощения внутреннего рынка западным 
капиталом, как своеобразная форма экспансии ТНК. 

Исторически вектор направления инвестиционных потоков и 
приоритетность постоянно меняются. Так, в конце 40-х – в начале 50-
х годов ХХ ст. инвестиции направлялись на восстановление экономик 
стран Европы, с середины 50-х и до конца 60-х годов – на развитие 
экономик стран, освободившихся от колониальной зависимости, в 60–
70-х и в начале 80-х годов – на становление новых индустриальных 
стран Азии, а также в производственный и финансовый сектора 
Латиноамериканского региона, в 80–90-х годах– в экономику стран 
Центральной и Восточной Европы, а с начала 2000-х годов– в 
экономику стран Центральноазиатского региона [1, с.59–60]. 

Процесс поступлення ПИИ в экономику Украины можно 
условно разделить на три этапа.  

Первый этап охватывает период с 1992 г. по 1994 г.  и 
характеризуется незначительным привлечением иностранных 
инвестиций (они не превышали 10 дол. США на одного человека).  

Второй этап длился до начала ХХI в. и отличался динамичным 
ростом заинтересованности иностранных инвесторов в экономике 
Украины. Наиболее привлекательными для инвесторов на данном 
этапе стала пищевая отрасль, внутренняя торговля, машиностроение, 
финансово– кредитная сфера и химическая промышленность.  

Но ПИИ не стали важнейшим источником концентрации 
капитала в начале рыночной трансформации. Хотя практика 
свидетельствует, что стремительное развитие процессов 
либерализации и интеграции в мировом хозяйстве в 80–90 годы ХХ 
века привело к функционированию мощных инвестиционных 
потоков и образованию мобильного международного рынка 
капиталов.  

В частности в 2000 г. около 80% ПИИ было направленно в 
промышленно развитые страны, тогда как в развивающиеся страны – 
менее 1/5, в страны Центральной и Восточной Европы – лишь 2,1% 
[2, с.86]. 

Третий этап характеризуется значительным приростом ПИИ, 
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которые направлены на захват внутреннего рынка товаров и услуг.  
В начале рыночных трансформаций в Украине реорганизация 

многих предприятий происходила в направлении раздробления, т.е. 
экономические реформы сводились к деконцентрации производства, 
а также к преувеличению роли малых и средних предприятий. За 2000 
– 2003 гг. доля в объеме промышленного производства 10 
крупнейших предприятий уменьшилась с 22,31% до 18,8%, а доля 100 
крупнейших – соответственно, с 51,1% до 47,8% [3,  с.39].  

В условиях привлечения значительной доли ПИИ в экономику 
страны, концентрация часто является неизбежной, а во многих случаях 
– даже выступает наилучшим вариантом для функционирования 
конкретного рынка.  

Повышение уровня рыночной концентрации не всегда имеет 
антиконкурентный характер, наоборот, довольно часто данное 
явление связано с расширением новых, более прогрессивных форм и 
методов хозяйствования. 
 

Таблица 1 
Совокупный уровень концентрации 

в промышленности Украины [4] 
 

Доля крупных предприятий в объеме 
реализованной продукции (%) Крупные 

предприятия 
2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

10 22,3 18,8 19,3 20,9 20,3 23,5 19,7 19,5 
20 30 26,5 26,6 29,5 29,2 31,8 27,8 28,6 
50 42,3 38,4 40 41,9 41,3 43,2 40,9 42,9 
100 51,1 47,8 50,4 52,7 51,9 51,9 51,8 54,5 
150 – – – – 57,5 56,9 57,6 60,4 
200 – – – – 61,4 60,3 61,4 64,3 

 

Возобновление высокого уровня концентрации и отмена 
традиционного антитрестовского регулирования послужили 
основным средством для повышения международной 
конкурентоспособности и эффективности национального хозяйства, 
проведения структурных преобразований, модернизации 
производства в странах Большой семерки и в новых индустриальных 
странах. Все это, в конечном счете, приводит к эффективной 
конкуренции. 
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Наша страна пока еще не заняла достойного места в 
международных инвестиционных процессах, доля таких инвестиций 
составляет 0,32% мирового объема, а накопление капитала 
нерезидентов в 2–15 раз меньше по сравнению с соседними странами 
Центральной и Восточной Европы. 

На протяжении нескольких последних лет инвестиционный 
климат немного улучшился, в основном за счет осуществления сделок 
по слияниям и поглощениям. Объемы ПИИ в экономику Украины в 
расчете на душу населения увеличились с 27 дол. в 1996 году до 453 
дол. в 2007 году, т.е. в 17 раз. За последние годы коренным образом 
поменялись приоритеты вложения иностранного капитала. 
 

Таблица 2 
Динамика объемов ПИИ в экономику Украины [5] 

 
ПИИ в расчете на: 

Годы 

Количество 
предприятий, 

которые 
привлекали 
инвестиции 

Объем 
ПИИ 
(млн. 
дол.) 

предприятие- 
реципиент 
(млн. дол.) 

душу 
населения 

(дол.) 

Прирост 
за год 
(млн. 
дол.) 

1996 5263 1355,9 0,3 26,6   
1997 6534 2053,8 0,3 40,7 697,9 
1998 7066 2781,7 0,4 55,5 727,9 
1999 7362 3247,9 0,4 65,4 466,2 
2000 7794 3865,5 0,5 78,4 617,6 
2001 8168 4406,2 0,5 91 540,7 
2002 8690 5339 0,6 111,3 932,8 
2003 9442 6794,4 0,6 142,1 1455,4 
2004 10542 8658,9 0,8 183,1 1864,5 
2005 11569 16375,2 1 348,9 7716,3 
2006 12853 21186 1,6 452,8 4810,8 
2007 13976 29489,4 2,1 627,4 8303,4 

 

Если в 2000 г. более 20 % ПИИ приходилось на пищевую 
промышленность, то в 2007 г.– только 6 %, на оптовую торговлю, 
соответственно,– 18,8 и 10,7 %. В то же время иностранные 
инвестиции  в сферу финансовой деятельности росли 
опережающими темпами, а потому их рыночный вес за этот же 
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период вырос с 6,4% до 11,4%. Значительные объемы ПИИ в Украине 
вкладываются в развитие машиностроения, металлургическую 
промышленность, строительство, транспорт и особенно связь [5, с.86]. 

Колоссальный прирост ПИИ в экономику Украины 
свидетельствует о большой заинтересованности иностранных 
инвесторов в расширении своего влияния в некоторых отраслях 
экономики Украины.  

В странах Центральной и Восточной Европы в 90-х годах 
прошлого столетия наблюдались аналогичные тенденции, когда 
первыми на внутренний рынок пришли иностранные инвесторы, 
которые осуществляли вложения в пищевую промышленность и 
торговлю. На втором этапе выросли темпы поступления инвестиций в 
машиностроение, транспорт, строительство, химическую и 
фармацевтическую промышленность, а так же в финансовую сферу. 
Сегодня же там наблюдается тенденция наращивания иностранных 
инвестиций в связь, телекоммуникации и недвижимость. Глядя на 
аналогичные тенденции в вышеупомянутых странах, можно сделать 
вывод, что Украина сейчас пребывает на втором этапе процесса 
привлечения международного капитала.  

Отношение ПИИ к ВВП Украины на протяжении длительного 
периода колеблется на уровне 1,21 – 2,39%, а мировой опыт 
свидетельствует, что для макроэкономической стабилизации страны с 
переходной экономикой ежегодные темпы роста инвестиционных 
объемов должны составлять 10 – 12% ВВП. 

ПИИ в Украину направлены не на поддержку национального 
производства, а на вторжение и захват внутреннего рынка товаров и 
услуг. В этом и состоит отличие в их использовании по сравнению со 
странами Азии, Венгрией, Польшей, где основная доля ПИИ 
направлена на формирование экспортного сектора экономики. Т.к. 
важным является не количество полученных денег, а направления их 
использования. 

Выводы. В Украине структура ПИИ в течение последних лет 
приобрела более выраженный характер– доминирования отраслей с 
быстрым сроком окупаемости и усиления концентрации 
иностранного капитала в таких сферах третичного сектора, как 
торговля и банковский сектор. Стратегические отрасли не привлекают 
необходимых объемов капитала, что трудно назвать эффективным для 
страны – реципиента. Такая структура формировалась годами и 
свидетельствует о наличии определенной стратегии  не только у 
инвесторов, но и у стран – доноров. 
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Современные ПИИ слабо связаны с реальными вложениями в 
обновление производственных фондов приобретаемых предприятий. 
Лишь относительно небольшая их часть – на этапе первичного 
формирования капитала подконтрольного предприятия и до 
размещения его акций – создает предпосылки для расширения 
производственной базы компании. Все остальные операции с 
акциями, попадающие под определение прямых инвестиций, 
обуславливают лишь переход права собственности от одних 
собственников к другим и не влияют на ресурсы предприятия. 
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У статті на основі порівняння поглядів представників різних шкіл і концепцій 

розглядаються теоретичні підходи до пояснення причин і наслідків міжнародного руху 
капіталу та з’ясовуються відмінності процесів міграції капіталів, що відбуваються у 
постсоціалістичних країнах 

The article, basing on contrastive visions of representatives of different scientific schools and 
concepts, covers theoretical aspects that help to explain causes and effects of international capital 
flow and study out the differences of capital flow migration processes that are happening in post-
soviet countries 
 

Постановка проблеми Потреба входження України у світовий 
фінансовий простір зумовлюється об’єктивністю інтернаціоналізації. 
Проте вільний рух потоків товарів, факторів виробництва, капіталів 
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може мати не лише позитивний вплив на національну економіку, а 
спричиняти пагубні наслідки. Фінансово-економічні потрясіння та 
кризи, що відбуваються у межах світової економіки особливим чином 
позначаються на економіці країн, які зазнали системної 
трансформації. Сучасний перебіг подій показує, що наслідками 
світової фінансово-економічної кризи для України стали спад 
виробництва майже у всіх галузях національного господарства, 
ураження фінансового сектору економіки, падіння реальних доходів 
населення, посилення соціально-політичної нестабільності в країні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначені проблеми 
є надзвичайно актуальними для України, тому закономірно, що 
вітчизняна економічна наука активно шукає підходи до їх вирішення. 
Передусім необхідно зазначити наукові праці З. Луцишин, Л. Руденко-
Сударєвої, І. Луніної та інших науковців. У них на основі узагальнення 
теоретичних засад здійснюється глибокий аналіз сучасних тенденцій 
світового фінансового ринку [1, с. 3–9], досліджуються практичний 
досвід регулювання міждержавного руху капіталів в країнах світу та 
визначаються заходи з підвищення ефективності регулювання потоків 
іноземного капіталу [2], а також з’ясовуються переваги та ризики 
транснаціоналізації економічного розвитку України [3, с. 58–68]. Разом 
з цим, враховуючи складність ситуації, яка спричинена кризовими 
явищами в економіці, корисними можуть стати поглибленні 
дослідження базових теорій руху капіталу, які не втратили чинності у 
наш час. 

Цілі статті. Метою публікації є дослідження існуючих 
теоретичних підходів до пояснення причин і наслідків міжнародного 
руху капіталу та з’ясування сучасних відмінностей цих процесів, 
зумовлених інтернаціоналізацією. Завдання теоретичного аналізу 
полягають у такому: дослідити розвиток теорій міжнародного руху 
капіталу на основі порівняння поглядів представників різних шкіл і 
концепцій; виявити відмінності процесів міграції капіталів, що 
відбуваються у постсоціалістичних країнах; обґрунтувати необхідність 
регулювання руху капіталів з метою винайдення принципових 
підходів до стабілізації національної економіки. 

Виклад основного матеріалу. Процеси переміщення капіталів 
із країни в країну визначаються, насамперед, національними 
особливостями економічного укладу. Суттєві відмінності мають 
процеси міграції капіталів, що відбуваються у постсоціалістичних 
країнах; їх специфіка зумовлює існування численних теоретичних 
підходів і поляризацію наукових висновків стосовно 
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необхідності / відсутності потреби регулювання руху капіталів.  
Основи розуміння сутності названих процесів були 

започатковані у роботах меркантилістів, а також у наукових 
дослідженнях представників англійської класичної школи. Вагомий 
внесок у розвиток теорії міжнародного руху капіталу зробив К. Маркс. 
Підходячи до проблеми з погляду наявності в країні надлишкового 
капіталу, який утворюється внаслідок концентрації капіталу, він довів, 
що недостатність необхідних умов для подальшого зростання 
корпорацій і зниження норми прибутку на внутрішніх ринках 
призводить до вивозу капіталу за кордон [4]. Представник 
австромарксизму Р. Гільфердинг, визначав експорт капіталу як вивіз 
вартості, яка призначена виробляти за кордоном додаткову вартість; 
важливо при цьому, щоб додаткова вартість залишалась у 
розпорядженні вітчизняного капіталу. У іншому випадку 
відбуватиметься вилучення вітчизняного капіталу і прирощення 
іноземного [5].  

Дж. М. Кейнс, пояснюючи процес міжнародного руху капіталу 
підкреслював, що звичайним правилом вивозу капіталу з країни є 
випадки, коли експорт перевищує імпорт (щоб для країн–покупців 
виникла можливість профінансувати увіз товарів), а втручання держави 
необхідне тоді, коли це правило порушується [6]. 

Основою для більшості сучасних інституціональних теорій 
міжнародних інвестицій та міжнародної міграції капіталу стала 
інституціональна модель конкурентних переваг М. Портера 
(«Даймонд» – The Diamond of National Competitiveness), яка 
передбачає виявлення факторів, успішної конкуренції [7]. Мотивація 
досягнення успіху в бізнесі, у свою чергу, зумовлює напрями та 
інтенсивність руху капіталу між національними економіками і впливає 
на інвестиційний клімат у кожній з країн. М. Портер вказував на 
макроекономічні фактори (рівень розвитку виробництва, рівень 
конкуренції, рівень конкуренції між галузями та всередині них самих та 
ін.), та особливо на фактори розвитку технологій, створення сучасної 
наукової бази, підготовки науковців та фахівців високої кваліфікації, 
вважаючи їх такими, що сприяють зростанню ділової активності та 
потребують цілеспрямованого інвестування. Держава, за переконанням 
науковця, повинна стимулювати здорову конкуренцію через контроль 
впливу інституціональної структури суспільства на підприємництво і 
втручатися у саморегулюючі процеси тільки усвідомлено, 
додержуючись інноваційних пріоритетів розвитку економіки.  

Теорія М. Портера була доповнена А. Ругманом, який указав на 
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можливість визначення відносної конкурентоспроможності 
національної економіки через співвідношення та аналіз зв’язків 
національного «Даймонда» з «Даймондами» інших держав [8], а також 
Дж. Даннінгом, який визначив іще один фактор – багатонаціональну 
активність, розглянувши належність країни до міжнародних об’єднань, 
її активну зовнішню політику, участь у міжнародних валютно-
фінансових відносинах як одну із основних складових впливу на 
міжнародний поділ праці [9, с. 126–129].  

За напрямом інституціоналізму велике значення для розуміння 
сутності сучасних процесів руху капіталу мають наукові здобутки 
Р. Коуза, який показав, що у великих корпораціях діє внутрішній, 
керований з середини ринок. Отже, значна частина міжнародних 
торгових трансакцій є внутрішніми операціями ТНК, що зумовлює, 
відповідно, і більшість прямих внутрішньогосподарських 
інвестицій [10]. 

В аспекті розвитку економік постсоціалістичних країн науковий 
інтерес мають дослідження Е. Хелпмана. Науковець визнає, що при 
відсутності штучних перепон для руху капіталу він найбільш 
ефективно розподіляється між локальними ринками і дозволяє 
домогосподарствам спланувати рівень споживання таким чином, щоб 
рівень доходів від заощаджень підвищувався і, відповідно, зростав 
загальний рівень суспільного добробуту. Однак, при дослідженні 
перехідних економік, що характеризуються нерозвиненими 
ринковими інституціями, Е. Хелпман разом з цим виявив, що коли у 
господарській структурі країни існують деформації, викликані 
ідеологічними викривленнями, то лібералізуючи свої ринки та 
допускаючи на них великий капітал, такі країни втрачають 
конкурентну рівновагу у зв’язку з тим, що перехідний проміжок 
занадто короткий [11, с. 451–471].  

Позиція представників теорії економіки суспільного вибору 
ґрунтується на тому, що контроль за операціями руху капіталів 
порушує ефективний розподіл ресурсів у світовому масштабі, стає 
причиною усунення конкуренції як основної ознаки ринку, 
призводить до деформації умов вільного вибору. Р. Дорнбуш 
зазначає, що, валютний контроль та контроль за рухом капіталів 
порушує світову спеціалізацію, викривляє оцінки затрат та ціни, стає 
перешкодою на шляху вільної торгівлі та інвестицій. Система 
контролю, зазначає науковець, у першу чергу, намагається реалізувати 
власні інтереси – інтереси бюрократичної верхівки. Витративши 
значні кошти для усунення перешкод (як офіційно, так і шляхом 
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підкупу), представники владних структур будуть чинити опір зміні 
існуючого порядку та підтримувати політику захисту ринків від 
сторонніх інвесторів. Отже, контроль, розглядається як дещо 
тимчасове, створене для усунення деформацій в економіці перехідного 
періоду [12, с. 3–33]. 

Ж. Сапір складнощі перехідного періоду трактує так: усунення 
валютного контролю, при відсутності регулюючої структури 
внутрішнього фінансового ринку в умовах слабкості ринкових 
інститутів лише посилює існуючі деформації та призводить до 
перманентної нестабільності макроекономічного середовища. 
Причиною є те, що інвестори скеровують капітали у вигідніші 
спекулятивні сфери замість здійснення капіталовкладень у промислові 
активи (менш динамічні). Як наслідок замість очікуваного 
надходження іноземних інвестицій відбувається відтік капіталу з країни 
та «знекровлення» національної економіки [13, с. 150–151]. 

Реальність того, що спекулятивна поведінка інвесторів 
суперечить інтересам суспільства та створює тиск на слабку 
національну валюту доводить Д. Грос. Ґрунтуючись на дослідженні 
феномена прийняття приватних міжчасових рішень він висловив 
думку про те, що наявність системи контролю надає уряду часовий лаг 
для набуття довіри учасників ринку та стабілізації макроекономічних 
показників [14, с. 1533–1544]. Лібералізація руху капіталів при 
відсутності адекватного макрофінансового середовища спричиняє 
вразливість національної економіки, що показав, приклад фінансової 
кризи в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (1998 р.), а нині 
підтверджують реалії сучасної фінансово-економічної кризи.  

Необхідність регулювання міжнародного руху капіталів, 
висуваючи ідею асиметричності інформації між неоднорідними 
економічними системами, доводить Дж. Тобін [15, с. 42–45]. 
Нерозвиненість ринкової інфраструктури в країнах з перехідною 
економікою обмежує інформацію про стан внутрішнього ринку 
країни та його сегменти; неоднорідність підприємницького 
середовища і неповна інформація про нього робить непередба-
чуваними результати бізнесу; нераціональна поведінка кредиторів і 
позичальників зумовлюється корумпованістю частини суспільства; 
зрощення влади і капіталу породжує масове використання державних 
гарантій та інших преференцій (зокрема, впевненість банків у 
державній підтримці при кризових ситуаціях дозволяє їм брати участь 
у високоризикованих, високодохідних проектах, перекладаючи збитки 
на уряд та одержуючи надприбутки). 
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Сутність сучасних неоліберальних поглядів (відомих у світовій 
практиці як Вашингтонський консенсус), полягає у тому, що це 
специфічний варіант інтернаціоналізації господарського, політичного 
і культурного життя людства, який орієнтовано на форсовану 
економічну інтеграцію у глобальних масштабах із максимальним 
використанням науково-технічних досягнень і вільноринкових 
механізмів та ігноруванням національних утворень, що склалися, 
багатьох соціальних, культурно-цивілізаційних й природно-
екологічних імперативів [16, c. 24]. Згідно з неоліберальною 
парадигмою, для подолання труднощів, пов’язаних із входженням у 
глобальні процеси, країнам необхідно впроваджувати заходи з 
лібералізації торгівлі і цін, здійснювати строгу фіскальну політику, 
дерегулювати підприємницьку діяльність, приватизувати державну 
власність, стабілізувати фінансову діяльність передусім за рахунок 
розширення експорту, збалансувати державні бюджети, скоротивши 
до максимуму статті видатків та ін. Такий радикалізм, є надто 
небезпечними для країн постсоціалістичної трансформації. В період 
останньої чверті ХХ ст. і по нині (в умовах коли структурні 
диспропорції та нестійкість світової економіки посилились) набагато 
швидшими темпами відбувається стирання бар’єрів для міжнародного 
руху капіталу, товарів і послуг, а також перехід кон’юнктурних 
коливань з центрів виникнення економічних криз на інші країни світу. 
Про це свідчать світові кризи 1997–1998 рр., 2001–2002 рр. та світова 
фінансова криза, породжена у 2007–2008 рр. іпотечною кризою в 
США, яка триває і нині. 

У періоди стабільного зростання світових фінансових ринків (ці 
періоди значно триваліші ніж кризові), в країнах, що розвиваються, 
одним із наслідків лібералізації стає значна ревальвація обмінного 
курсу. За Ч. Віплошом [17], коли діє фіксований обмінний курс, 
наслідком масового припливу іноземного капіталу буде викуп 
надлишків Центральним банком, що збільшить пропозицію 
національних грошей та змінить цінову ситуацію на товарних ринках 
(такою ж складною може бути ситуація у разі різкого відтоку капіталу). 
За режиму плаваючого обмінного курсу, обсяги валютних резервів та 
грошових агрегатів суттєво не міняються, але через тиск виникнуть 
різкі курсові коливання. Це зумовить невизначеність прибутковості 
виробництва і негативно позначиться на інвестиційній активності. В 
обох випадках необхідне маневрування обсягами резервів, які зазвичай 
не є недостатніми. Їх поповнення можливе тільки за участю 
міжнародного співтовариства, а таке втручання і є регулюванням 
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міждержавних потоків капіталу. Тобто вільний рух капіталів 
унеможливлює управління реальним валютним курсом і, навпаки, 
контроль допомагає зберегти автономність внутрішньої монетарної 
політики та забезпечити стійке економічне зростання. 

Висновки. 1. Контроль за рухом капіталу визнається необхідним 
з погляду на специфіку умов розвитку країн, які зазнали системної 
трансформації. Основними стримуючими факторами економічного 
розвитку є недосконалість інституту влади, макроекономічна 
нестабільність, нерозвиненість фінансового ринку, непродуктивність 
бізнес-середовища, відсутність ефективного власника. 2. Практика 
неоліберальної глобалізації може мати пагубні наслідки для економіки 
країн, що розвиваються через неможливість протистояння таких 
держав глобальним фінансово-економічним кризовим явищам. 
3. Критерієм, за яким можна оцінити позитивні або негативні 
результати відкритості вітчизняної економіки для притоку іноземного 
капіталу, є ступень реалізації національного інтересу, що виражається 
через обсяг ВВП та його структуру, яка формується відповідно до 
потреб відшкодування затрат, нагромадження та споживання.  
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ЗОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОГО 
СКОТАРСТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

Диндин В.Л., здобувач, 
Львівський національний університет ветеринарної медицини 

та біотехнологій імені С.З. Гжицького 
 

В даній статті проведено аналіз показників розвитку молочного скотарства 
Львівської області в розрізі природноекономічних зон. Основну увагу сконцентровано на 
ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств області. Результати даного 
дослідження вказують на ті недоліки, що існують в практичній діяльності підприємств і 
запобігають нормальному та ефективному їх функціонуванню. Сукупність 
запропонованих заходів сприятиме підвищенню результативності ведення молочного 
скотарства сільськогосподарськими підприємствами та зменшить вплив негативних 
чинників на їхню діяльність 
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In this article the analysis of indexes of development of the suckling cattle breeding of the 
Lviv area is conducted in a cut naturally economic areas. Basic attention is concentrated on 
efficiency of activity of agricultural enterprises of area. The results of this research will point out 
those defects that exist in practical activity of enterprises, and prevent their normal and effective 
functioning. The aggregate of the offered measures will be instrumental in the increase of 
effectiveness of conduct of the suckling cattle breeding agricultural enterprises and will be 
instrumental in diminishing of influence of negative factors on their activity 
 

Постановка проблеми. Однією з провідних галузей сільського 
господарства є, безумовно, молочне скотарство. Сталий розвиток 
даної галузі забезпечує населення такими незамінними та 
високоцінними продуктами харчування - як молоко та молочні 
продукти. Адже, вони складають значну частку у харчовому раціоні 
кожної людини. Виконання цієї місії покладається в основному на 
крупні сільськогосподарські підприємства. Отже, основною метою 
даного дослідження є аналіз показників діяльності 
сільськогосподарських підприємств з врахуванням зональності їх 
розміщення та пошук заходів, спрямованих на забезпечення 
ефективності їх функціонування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сільське 
господарство за своєю природою та суттю є досить специфічна та 
багата на особливості галузь. Таке твердження цілком справедливе, 
оскільки ефективність функціонування сільського господарства у 
великій мірі залежить від тих особливостей, які притаманні конкретній 
території, тобто: геологічної будови та рельєфу місцевості, 
природнокліматичних умов, характеру ґрунтів тощо. Нажаль, сьогодні 
стан аграрного виробництва взагалі і молочного скотарства зокрема 
настільки поганий, що врахування і оцінка впливу тільки окремих 
чинників на їх розвиток - не дасть вагомих позитивних зрушень. Тут 
необхідний комплексний підхід до вирішення цих питань. Тому у 
даному дослідженні проводився аналіз діяльності 
сільськогосподарських підприємств за різними показниками. 

Детальний аналіз останніх публікацій свідчить про те, що 
більшість науковців у своїх дослідженнях не завжди враховували 
природний фактор, і не здійснювали глибокий аналіз впливу 
географічних і кліматичних особливостей на аграрне виробництво, 
що притаманні Львівщині.  
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В основному більшість праць присвячено аналізу чинників 
економічного характеру, які формують загальну картину розвитку 
галузі. Такий підхід не дає достатньої інформації для глибокого та 
усестороннього розуміння всіх тих причин і невдач, які «лягли 
каменем» перед господарюючими суб’єктами галузі і гальмують її 
розвиток. Аналізуючи функціонування будь-якої галузі у більш 
вузькому діапазоні, наприклад, по окремих категоріях господарюючих 
суб’єктів, конкретних напрямках їх діяльності, в зональному розумінні 
дає можливість глибше усвідомити суть проблем, які існують в даному 
сегменті, та виявити причини, що привели до кризового стану.  

У результаті здійснення такого аналізу, отримана інформація дає 
можливість сформувати конкретні заходи, реалізація яких приведе до 
підвищення ефективності функціонування молокопродуктового 
підкомплексу і молочного скотарства зокрема. 

Процес пристосування до ринкових умов виявився надто 
складним для більшості виробників і переробників молока. Виважена 
оцінка негативних явищ може стати вихідним чинником для 
ефективного вирішення проблем організації виробництва, переробки 
та розвитку ринку молока і молочних продуктів [2, с. 157]. 

В цьому напрямку здійснювали свої дослідження такі вчені як: 
В.Г. Галанець [2], С. В. Васильчак [1], Л. А. Ільків [3], М.В. Рухтурак [4] 
та інші. 

Цілі статті. Основними цілями даної статті є аналіз сучасного 
стану розвитку молочного скотарства в сільськогосподарських 
підприємствах у розрізі природноекономічних зон Львівщини та 
виявлення тих негативних чинників, що гальмують розвиток галузі в 
даному регіоні. 

Крім того, особливу увагу зосереджено на територіальному 
аспекті діяльності господарських формувань, та обґрунтовано 
доцільність врахування особливостей Карпатського регіону в умовах 
виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Молокопродуктовий 
підкомплекс АПК Львівщини – це цілісна виробничо-економічна 
система сільського господарства, основною метою якої є забезпечення 
населення даного регіону молоком і молочними продуктами, а 
промисловість – сировиною.  
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Підкомплекс включає в себе, безперечно, молочне скотарство, 
всі форми підприємств, що забезпечують постачання необхідних 
матеріальних ресурсів для нормального та безперебійного процесу 
забезпечення виробництва молока господарськими формуваннями 
АПК. 

За висловлюванням Л.А. Ільківа – «Одним із найважливіших 
елементів основних фондів молочного скотарства є поголів’я 
основного стада. Якісні зміни зумовлюються приростом живої маси 
тварин на вирощуванні і відгодівлі» [3, с. 105].  

Однак, наведені показники табл. 1 свідчать про значне 
скорочення виробництва молока в сільськогосподарських 
підприємствах. Тільки за 2009 р. станом на 1 січня, порівняно з 2000 
роком різниця складає 42,3 тис. т, скорочення значне – 64,1%.  

Зниження валових надоїв молока обумовлюється, головним 
чином, зменшенням поголів’я корів з 36,1 до 10,7 тис. голів, тобто на 
70,4%. Таке скорочення поголів’я корів у сільськогосподарських 
підприємствах відбувалося з різних причин. 
 

Таблиця 1 
Динаміка основних показників розвитку молочного скотарства 

Львівщини у сільськогосподарських підприємствах 
станом на 1 січня 

 

Поголів’я корів  Виробництво 
молока 

Середньорічний надій 
молока на одну корову 

Вихід телят на 100 
корів 
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2000 36,1 - 66,0 - 1913 - 69 - 

2006 14,3 39,6 31,2 47,3 2605 136,2 76 110,1 

2007 13,7 95,8 28,8 92,3 2297 88,1 77 101,3 

2008 11,6 84,7 24,3 84,4 2655 115,6 66 85,7 

2009 10,7 92,2 23,7 97,5 2678 100,9 70 106,1 

 
По-перше, через постійну нестачу і незбалансованість кормів 

певна кількість тварин попадає безпосередньо на м’ясокомбінати.  
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По-друге, як наслідок першого, зменшення чисельності 
маточного поголів’я супроводжується скорочення виходу приплоду, 
що в майбутньому, безумовно, впливає на обсяги виробництва молока.  

По-третє, поганий рівень організації зоотехнічної роботи або, 
взагалі її відсутність, негативно позначається на збереженні та 
виживанні молодняку. В цілому у Львівській області спостерігається 
збільшення падіжу великої рогатої худоби, що, у свою чергу, 
приводить до недоодержання молока. 

Не менш важливим фактором зменшення обсягів виробництва 
молока є зниження середньорічної продуктивності корів. Аналізуючи 
дані таблиці 1 можна констатувати, що даний показник змінюється 
кожного року в різні сторони.  

Україна і особливо Карпатський регіон має сприятливі 
грунтово-кліматичні умови для утримання корів і виробництва молока. 
Це пов’язано з порівняно високою часткою сіножатей і пасовищ у 
загальній площі сільськогосподарських угідь [1, с. 14]. Територія 
Львівської області характеризується особливостями її геологічної 
будови, рельєфом, природнокліматичними умовами, характером 
ґрунтів тощо.  

Саме це в значній мірі і диктує умови для формування кормової 
бази, призначеної для годівлі тварин у різні періоди року.  

Тому логічним є твердження про те, що розвиток молочного 
скотарства в різних природноекономічних зонах Львівщини 
характеризується не однаковими показниками.  

Характер ґрунтів, рельєф та кліматичні умови, безумовно, 
впливають на структуру посівних площ, урожайність кормових 
культур, що у свою чергу, відображається у результатах ведення 
молочного скотарства у відповідних зонах та їх районах (табл. 2). 

Важливим показником, що визначає обсяги виробництва 
продукції молочного скотарства і характеризує рівень інтенсивності 
його розвитку, є наявність корів та їх продуктивність. Низька 
продуктивність корів у всіх областях Західного регіону, зокрема і на 
Львівщині, гальмує розвиток галузі, що не дає змогу забезпечити 
населення на рівні рекомендованих норм такими цінними продуктами 
харчування, як молоко і молочні продукти [4, с. 76].  
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Таблиця 2 
Основні показники розвитку молочного скотарства в 
сільськогосподарських підприємствах у межах 
природноекономічних зон Львівщини за 2008р. 

 

Наявність 
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ь, 
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Бродівський 1283 11,9 3718 15,7 3585 184,0 
Буський 234 2,2 486 2,1 1756 25,8 

Жовківський 1361 12,7 1245 5,2 2520 66,7 
Кам’янка-Бузький 266 2,5 391 1,7 3079 28,5 

Сокальський 2540 23,7 7753 32,7 2984 218,7 
Радехівський 763 7,1 1505 6,3 2746 126,4 
Яворівський 239 2,2 772 3,3 2698 133,4 

П
ол

ісс
я 

Всього 6686 62,3 15870 67,0 2767 111,9 
Городоцький 207 1,9 325 1,4 1900 52,2 
Жидачівський 462 4,3 942 3,9 1585 91,9 
Золочівський 413 3,9 948 4,0 3363 34,4 
Миколаївський 268 2,5 613 2,6 1648 72,1 
Мостиський 162 1,5 378 1,6 1879 69,4 
Перемишлянський 41 0,4 71 0,3 4450 22,1 
Пустомитівський 536 4,9 1265 5,4 2644 75,5 
Самбірський 749 7,0 721 3,0 2266 61,3 

Л
ісо

ст
еп

 

Всього 2838 26,5 5263 22,2 2467 59,9 
Дрогобицький 910 8,5 2034 8,7 2489 275,5 
Сколівський - - - - - - 
Старосамбірський 57 0,5 79 0,3 1366 31,1 
Стрийський 222 2,1 412 1,7 2171 46,9 
Турківський - - - - - - 

П
ер

ед
 гі

рс
ьк

а і
 

Гі
рс

ьк
а 

Всього 1189 11,1 2525 10,7 1205 70,7 
Міста обласного 
значення 

12 0,1 22 0,09 199 9,1 
 

Всього по області 10725 100 23680 100 2655 101,4 
 

Проведений аналіз свідчить про те, що поголів’я корів та обсяги 
валових надоїв молока у різних районах Львівської області є 
неоднаковими. Тим більше, в рівні продуктивності корів 
спостерігається певна диференціація в розрізі районів області. Наявні 
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молокозаводи у Львівській області в основному забезпечуються 
молоком як сільськогосподарською сировиною за рахунок власного 
виробництва. Через відмінність в обсягах виробництва молока у 
районах, завантаженість молокозаводів неоднакова. В основному їх 
продуктивність залежить від можливостей сировинної зони, тобто від 
кількості надоєного молока в господарствах. З даних таблиці 2 ми 
бачимо, що найбільш сприятливі умови для ведення молочного 
скотарства є у районах, які відносяться до зони Полісся. Обсяги 
виробництва молока в цій зоні дають можливість забезпечити 
сировиною наявні в ній молокозаводи. Свідченням цього є величина 
показників, що характеризують стан розвитку молочного скотарства у 
відповідних районах. Так, зокрема, частка Полісся у структурі поголів’я 
корів складає 62,3% до всієї області і, як результат, 67,0% виробленого 
молока, що на 56,3% більше ніж питома вага виробництва молока у 
Передгірській та Гірській зонах. Такий результат закономірний, 
оскільки виробництво молока на 100 га с.-г. угідь в даній зоні 
найвищий - 111,9 ц, тобто на 41,2 ц більше, ніж у Передгірській та 
Гірській зонах.  

Першопричиною такого відхилення в результатах 
господарювання, проаналізованих природноекономічних зон є, на 
нашу думку, особливості їх рельєфу та ґрунтів. Райони зони Полісся 
характеризуються: по-перше, значна частина сільськогосподарських 
угідь відводиться під кормовиробництво, наявні великі площі 
сіножатей та пасовищ; по-друге, велика площа угідь дає можливість 
нарощувати кормову базу, а отже відкриваються можливості для 
утримання значного стада ВРХ; по-третє, під час випасу стада у 
весняні та літні місяці, зменшується фізичне навантаження поголів’я, 
що пов’язане з виснаженням корів під час переходу від ферми на 
пасовища і з пасовищ на ферму; по-четверте, вміст поживних речовин 
у травах цієї зони сприяє високій продуктивності корів. Тому, в 
процесі розробки відповідних програм розвитку галузі сільського 
господарства і, зокрема, молочного скотарства, необхідно в першу 
чергу, враховувати географічні і кліматичні особливості районів та 
спрямовувати основні зусилля у цих напрямках, де склалися найбільш 
сприятливі для цього умови. 

Висновки. Отже, об’єктом нашого дослідження є 
сільськогосподарські підприємства, а в них – розвиток молочного 
скотарства. Причому аналіз проводився у зональному аспекті, що 
певним чином дало можливість детальніше прослідкувати за 
розвитком галузі в окремих її районах.  
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Найсприятливіші умови для виробництва молока в області є в 
Поліській та Лісостеповій природних зонах, що характеризуються 
відповідним ландшафтом та ґрунтовим покривом. Територія 
Передгірської та Гірської зон характеризується дещо гіршими умовами 
для ведення молочного скотарства. Про це свідчать дані таблиці 2. Як 
у першому, так і в другому випадках, основними завданнями для 
господарюючих суб’єктів і, зокрема сільськогосподарських 
підприємств тої чи іншої природної зони, безумовно, залишаються: 
нарощування кормової бази, розвиток сучасної селекційно-племінної 
справи, підвищення продуктивності корів через збалансованість 
кормових раціонів, налагодження і зміцнення взаємовідносин із 
дотичними суб’єктами господарювання, формування потужної 
матеріально-технічної бази та ефективної цінової політики тощо. 
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Полтавський університет споживчої кооперації України 

 
Розкрито сутність і особливості функціонування ринку овочевої продукції, 

проведено аналіз сучасного стану виробництва овочів відкритого ґрунту у господарствах 
усіх категорій Полтавської області, розглянуто структуру реалізації цієї продукції 
сільськогосподарськими підприємствами і запропоновано можливі напрями насичення 
ринку достатньою кількістю свіжих та екологічно чистих овочів 
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The article is dedicated to the determination of the essence of vegetable products market 
and the main features of its functioning in the modern market conditions. The current level of open 
soil vegetables production in Poltava region is analyzed. The structure of the main channels of this 
product sale by the agrarian organizations is considered. The possible ways of the filling in the 
market by the necessary quantity of ecologically clean, fresh and delicious vegetables are proposed by 
the author 
 

Постановка проблеми. Стабільне і своєчасне забезпечення 
населення якісними продуктами харчування, у тому числі й 
різноманітною овочевою продукцією, є найважливішим завданням 
агропродовольчого ринку. Незважаючи на те, що в Україні 
вирощується досить обмежений асортимент овочевих культур 
порівняно з іншими країнами світу, вони все таки є традиційним 
продуктом у раціоні харчування населення, адже саме завдяки овочам 
до організму людини надходять так необхідні їй вітаміни і 
мікроелементи. 

На жаль, сучасний стан галузі овочівництва не в змозі 
задовольнити зростаючі потреби населення у овочевій продукції, адже 
її виробництво у результаті численних аграрних реформ зосередилося 
не у великотоварних агроформуваннях, а у господарствах населення із 
низьким рівнем механізації виробничих процесів, обмеженими 
можливостями використання прогресивних технологій вирощування 
овочів. Поряд з цим, відсутність у агроформуваннях більшості 
областей України спеціалізованих овочесховищ призводить до 
значних втрат овочів у процесі їх зберігання, змушує постійно 
скорочувати площі їх насаджень і, зрештою, звужує обсяг товарної 
пропозиції на ринку. Тому й не дивно, що, за даними Держкомстату 
України, середньостатистичний українець у 2007 р. споживав 
фактично на чверть менше від науково обґрунтованої норми овочів, 
тобто лише 118 кг замість рекомендованих 161 кг [6, с. 434]. 

У зв'язку з цим вважаємо, що особливої актуальності в умовах 
сьогодення набувають проблеми пошуку можливих шляхів 
збільшення обсягів виробництва овочевих культур та підвищення 
рівня їх конкурентоспроможності на агропродовольчому ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ключові аспекти 
становлення та подальшого розвитку ринку овочевої продукції на 
національному та регіональному рівнях привертають увагу багатьох 
українських науковців, серед яких, насамперед, Бутко М.П. [1], 
Дорошенко І.О. [2], Кучеренко Т.М. [3], Писаренко В.В. [4] та інші.  
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Проте, незважаючи на широкий спектр наукових досліджень, 
вважаємо, що у сучасних умовах економічні аспекти забезпечення 
ринку овочів підприємствами агросектору залишаються дискусійними, 
більш детального вивчення потребують питання, що стосуються 
регіональних особливостей сільськогосподарського виробництва 
овочевих культур і реалізації виробленої продукції підприємствами за 
різними каналами збуту. 

Формулювання цілей статті. На основі вивчення характерних 
особливостей функціонування ринків овочевої продукції виявити 
проблемні аспекти виробництва і реалізації овочів відкритого ґрунту у 
агроформуваннях Полтавської області, окреслити можливі напрями 
збільшення обсягів їх валового збору для задоволення потреб ринку у 
цій продукції. 

Виклад основного матеріалу. Функціонування ринку овочевої 
продукції вирішальним чином залежить і від впливу ринкових законів, 
і від специфічних особливостей галузі овочівництва, тому ринок 
овочів пропонуємо розглядати як сукупність економічних 
взаємовідносин між підприємствами-виробниками і споживачами з 
приводу купівлі та продажу продукції овочівництва у межах конкретної 
території. 

Виробництво овочів вирішальним чином залежить від 
природнокліматичних умов. У літньо-осінній період основну їх 
частину в Україні вирощують у відкритому ґрунті, тобто у польових 
умовах, а в зимово-весняний період надходження їх на ринок різко 
скорочується.  

Тому у несезонний період для забезпечення населення свіжими 
овочами вдаються до їх вирощування у закритому або захищеному 
ґрунті, де у спеціальних приміщеннях створюється сприятливий 
мікроклімат для належного розвитку рослин.  

Овочева продукція, до складу якої відносять, зокрема, капусту, 
баклажани, кабачки, перець, моркву, буряки, шпинат, цибулю, часник, 
спаржеву квасолю, є швидкопсувною, що пов’язано з особливостями її 
біохімічної будови і наявністю в її складі великої кількості води, тому 
вона не може тривалий час зберігатися без втрати споживчих 
властивостей і потребує відповідної товарної обробки і реалізації у 
стислі терміни. 

Полтавська область належить до регіонів із сприятливими 
природнокліматичними умовами для вирощування овочевих культур. 
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Основним виробником овочів у ній за період з 1990 по 2008 рр. 
стали невеликі господарства населення, частка яких у структурі 
виробництва овочів у 2008 р. зросла порівняно з 1990 р. майже втричі 
і склала 97,88 % від загального валового їх збору у всіх категоріях 
господарств [5, с. 105].  

Переміщення основного овочевого виробництва з 
великотоварних агроформувань у дрібнотоварні не може мати 
однозначної оцінки.  

З одного боку, досить потужна спеціалізована галузь за роки 
незалежності України перетворилася, по суті, у городництво, яке 
вимагає значних витрат ручної праці для вирощування овочів на 
невеликих ділянках землі без використання спеціалізованої техніки, а з 
іншого боку, зосередження овочівництва у господарствах населення 
дало можливість у складних умовах сьогодення зберегти овочеву 
галузь, сприяло підвищенню зайнятості населення на селі.  

За нашим переконанням, господарства населення не можна 
вважати перспективною формою ведення овочевого виробництва, 
оскільки, орієнтуючись переважно на самозабезпечення вирощеною 
продукцією, вони не ставлять собі за мету безперебійно і в повному 
обсязі забезпечувати населення Полтавщини необхідною кількістю 
овочів, які б за цінами відповідали рівню доходів місцевого населення. 
З огляду на це, виникає реальна потреба підвищення ролі 
великотоварних сільськогосподарських підприємств у функціонуванні 
ринку овочевої продукції, адже саме такі агроформування мають 
можливість використовувати сучасні технології післязбиральної 
обробки овочів, їх зберігання й упакування і, зрештою, формувати 
гуртові партії однорідної за якістю свіжої овочевої продукції для 
подальшої її реалізації.  

За нашими розрахунками, валовий збір овочів за всіма 
категоріями господарств Полтавської області у 2008 р. на 31,82 % 
перевищив відповідний показник 1990 р., хоча порівняно із 2007 р. і 
зменшився на 5,5 % (табл. 1). 

Як видно з наведених у табл. 1 даних, посівні площі під овочами 
відкритого ґрунту на Полтавщині протягом 1990 – 2008 рр. 
залишалися майже незмінними, а урожайність вирощеної на них 
продукції зросла із 138,6 ц /га у 1990 р. до 172,3 ц /га у 2008 р., тобто 
на 24,31 %. 
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Таблиця 1 
Основні показники виробництва овочів відкритого ґрунту у всіх 

категоріях господарствах Полтавської області,  
1995 – 2008 рр. [5, с. 87, 99, 102, 104, 112] 

 

Роки 
Показники 1990 2005 2006 2007 2008 

2008 р.  
у % до  
1990 р. 

Посівна площа, тис. га  21 22 22 21 22 104,76 
Урожайність, ц/га 138,6 162,7 189,3 187,6 172,3 124,31 
Площа, з якої зібрано 
урожай, тис. га 21 22 22 21 22 104,76 

Валовий збір, тис. т 286 350 409 399 377 131,82 
Виробництво у 
розрахунку на одну 
особу, кг 

162,6 223,8 264,3 260,3 248,5 152,83 

 
Однак, починаючи із 2006 р., урожайність овочевих культур 

поступово зменшується, що відповідним чином впливає і на валовий 
збір овочів, і на виробництво овочевої продукції у розрахунку на одну 
особу.  

Якщо з усього обсягу зібраного урожаю овочів у всіх категоріях 
господарств Полтавської області у 1990 р. на одну особу в середньому 
припадало майже 163 кг цієї поживної продукції, то у 2008 р. показник 
виробництва овочів у розрахунку на одну особу збільшився до 248,5 
кг, але так і не досяг рівня 2006 р., коли для кожного жителя 
Полтавської області було вирощено близько 264,3 кг свіжих овочів.  

Водночас, зауважимо, що середньорічний рівень споживання 
овоче-баштанних продовольчих культур на Полтавщині у 2008 р. 
склав 134,8 кг у розрахунку на одну особу [5, с. 313], або 83,7 % від 
рекомендованої норми.  

Цей факт свідчить про необхідність нарощування обсягів 
виробництва овочів для задоволення внутрішніх потреб, тим більше, 
що і виробництво овочевих культур, яке залишалося збитковим 
протягом 1990 – 2006 рр., нарешті перетворилося на прибуткове, 
починаючи із 2007 р. [5, с. 94]. 

Для розвитку овочевого ринку у регіоні важливими є не лише 
організація виробництва, а і створення умов для своєчасної і 
гарантованої реалізації свіжих овочів.  

У ринкових умовах сільгосптоваровиробники змушені 
самостійно шукати вихід на ринок, тому протягом 1991 – 2008 рр. 
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відбулися суттєві зміни щодо каналів реалізації овочевої продукції.  
Значно послабилася роль переробних підприємств у закупівлі 

овочевої сировини для подальшої переробки, натомість суттєво 
збільшилася питома вага реалізації овочевої продукції за іншими 
каналами, зокрема, за бартерними та давальницькими схемами, що 
передбачають обмін певної частини урожаю на паливно-енергетичні 
ресурси, сільськогосподарську техніку, запасні частини, мінеральні 
добрива, засоби захисту рослин, високоврожайні сорти рослин тощо 
(табл. 2). 

Як свідчать дані табл. 2, у 2008 р. на Полтавщині 33,9 % 
вирощених сільськогосподарськими підприємствами овочів були 
реалізовані через систему міських ринків, 14,1 % - населенню, і лише 
0,8 % - переробним підприємствам. 
 

Таблиця 2  
Структура реалізації овочевої продукції сільськогосподарськими 
підприємствами у Полтавській області за 1991 – 2008 рр. [5, с. 96] 

(% до загального обсягу реалізації) 
 

Реалізація продукції: 
Роки переробним 

підприємствам на ринку населенню за іншими 
каналами 

1991 27,6 9,7 7,5 55,2 
1995 23,0 29,9 21,7 25,4 
2000 8,1 35,3 40,9 15,7 
2001 8,6 24,8 39,3 27,3 
2002 0,1 20,2 33,9 45,8 
2003 1,0 23,4 35,6 40,0 
2004 0,4 8,2 38,2 53,2 
2005 - 15,9 34,0 50,1 
2006 26,3 14,1 25,7 33,9 
2007 - 13,3 23,5 63,2 
2008 0,8 33,9 14,1 51,2 

 
Поряд з цим, можна помітити, що у 2008 р., як і у 1990 р., понад 

50 % вирощених у сільськогосподарських підприємствах овочів було 
розподілено, в основному, між їх працівниками у рахунок орендної 
плати за землю або майнових паїв. Серед основних причин цього – 
високий рівень заборгованості із заробітній плати, нестача оборотних 
коштів у сільському господарстві. 
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За нашим переконанням, для удосконалення системи реалізації 
овочевої продукції необхідно відновити гуртову ланку в ланцюгу 
“виробник – споживач”. Одним із можливих варіантів такого рішення 
може бути створення гуртових овочевих ринків, завдяки яким, як 
свідчить позитивний досвід зарубіжних країн, агроформування 
зможуть не тільки гарантовано отримати торгові місця без здійснення 
для цього будь-яких капіталовкладень, але й знайти потенційних 
покупців для своєї продукції, ознайомитися із пропозицією 
конкурентів і на основі зібраної інформації виробити власну тактику 
та стратегію подальшої діяльності. 

 Висновки. На основі попередніх міркувань можемо зробити 
висновок, що у динамічних умовах сучасності проблеми підвищення 
ефективності овочевої галузі та своєчасного забезпечення населення 
екологічно чистими і свіжими овочами у достатній кількості та 
необхідному асортименті набуває важливого загальнонаціонального 
значення. При цьому, головним резервом насичення внутрішнього 
ринку такою продукцією та відповідного підвищення рентабельності 
овочевого виробництва має бути поліпшення використання 
біокліматичного потенціалу кожного регіону України завдяки 
впровадженню підприємствами прогресивних технологій зберігання 
овочів у місцях їх виробництва, а також покращенню природно-
сортового складу насаджень.  

Перспективи подальших досліджень у даному напрямі вбачаємо 
у вивченні кон’юнктури овочевих ринків, обґрунтуванні необхідності 
удосконалення їх інфраструктурного забезпечення. 
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ 
В СІЛЬСЬКОМУ ЗЕЛЕНОМУ ТУРИЗМІ 

 
Дудзяк О.А., аспірант, 

Подільський державний аграрно-технічний  університет 
 

Стаття є етапом дослідження проблем становлення і розвитку сільського 
зеленого туризму, як одного з основних напрямів розвитку туризму. Оцінено шанси та 
перешкоди розвитку  сільського туризму в регіоні. В роботі ми спробуємо показати основні 
принципи класифікації в сільському зеленому туризмі, дати їм коротку характеристику 

The article is the stage of research of problems of becoming and development of rural green 
tourism, as one of basic directions of development of tourism. We estimated chances and barriers of 
development of rural tourism in a region. In-process mi will make attempt rotin basic principles of 
classification in rural  tourism, will give their short description 
 

 Постановка проблеми. Нині  можна вважати туризм однією з 
пріоритетних галузей народного господарювання, також ми можемо 
стверджувати, що сільський зелений туризм являється самостійним і 
популярним видом туризму на території Хмельницької області. Про 
цей вид туризму вже можна дізнатись в різних туристичних компаніях, 
рекламних проспектах, та путівниках, ним цікавляться зараз вже не 
тільки жителі України, а і закордонні туристи. Сільський зелений 
туризм стає цікавий не лише малозабезпеченим громадянам, через 
помірні ціни та якісне обслуговування, а і заможним людям, через 
свою різноманітність, атракційність та самобутність. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тема розвитку 
сільського зеленого туризму нині є досить актуальною і популярною 
як в Україні так і на теренах Хмельницької області, тому і зацікавила 
ряд провідних науковців  економістів та практиків туристичної галузі. 
Проблеми розвитку сільського зеленого туризму описують в своїх 
працях Васільєв, Коберніченко, Липчук, Юрчишин, Рутинський, 
Зінько та інші. 

Цілі статті.  Метою роботи є визначення впливу сільського 
зеленого туризму на розвиток сільських територій регіону, показати 
позитивний вплив цієї нової форми господарювання на розвиток 
сільських територій, звертаємо особливу увагу на основні принципи 
класифікації в сільському зеленому туризмі, та її вплив на розвиток 
даної галузі. 
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Виклад основного матеріалу. Важливим етапом дослідження 
розвитку та становлення на території України сільського зеленого 
туризму – це визначення  його класифікації, так як це є важливо для 
розвитку соціально-економічної сторони даної проблеми. Кожен клас 
(вид) потребує відповідної розробки, особливих організаційних схем, 
інфраструктури, що можуть  забезпечити попит  на данні туристичні 
послуги. Класифікацією в сільському зеленому туризмі можна вважати, 
виділення кожної форми та виду відпочинку в залежності від 
основного напрямку туризму чи розваг. 

Структура туристичних послуг, яка розвивається в країні 
дозволяє формувати певні аспекти соціально-економічної політики. 
Елементи останньої – формування системи потреб гармонійно 
розвинутої особистості, залучення найширших верств населення до 
туризму, відновлення та охорона пам`яток історії, культури та 
природи, співпраця між міністерствами та відомствами з метою 
забезпечення розвитку туристичних зон, вплив туристичної галузі на 
різні сектори економіки (транспорт, зв'язок, торгівлю, виробництво 
товарів народного споживання тощо).  

Сокол Т.Г. вважає, що класифікація в туризмі має важливе 
значення для його практики. Вона дозволяє вирішувати проблеми 
його територіальної організації, планувати розвиток матеріальної бази, 
визначити попит і формувати ринок туризму, виробляти та 
реалізувати туристичний продукт, відповідним чином організувати 
обслуговування туристів. 

Варто зауважити, що на сьогодні  класифікація  сільського 
зеленого туризму допоможе  сільському господарю з визначенням 
цілей та напрямків  своєї підприємницької діяльності, виду роботи та її 
сезонності,  також це може допомогти  в плануванні, та в складанні 
бізнес-плану, а ще  у визначенні,  який продукт йому вигідніше 
виробляти, як туристичний  так і сільськогосподарський. 

Принагідно зазначимо, що класифікація в сільському зеленому 
туризмі  ми можемо  використовувати для розробки цільових програм  
та дій у розвитку даної галузі, як на державному так і на регіональному 
рівнях. Для цих розробок можна використовувати елементи 
національної культури, застосувати традиційні місцеві промисли. Цим 
ми можемо вирішувати ряд соціально-економічних проблем, а саме 
проблем з працевлаштуванням сільського населення  та підвищення 
його  життєвого рівня, захисту екологічних та культурних цінностей, 
застосування галузевих економічних норматив, врівноважених для всіх 
районів області. 
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Отже, ми вважаємо що, для розробки класифікації сільського 
зеленого туризму  потрібно обов`язково зважати на всі ознаки, які 
визначають характеристику досліджуваної галузі, природні ресурси і 
соціально-економічні аспекти, процеси розвитку та управління. Ми 
звертаємо вашу увагу на ряд важливих факторів, які характеризують 
галузь сільського туризму: 

1. Рекреаційні ресурси (дозволені для використання в 
туристичних цілях). 

2. Екологічна ситуація (найменший антропогенний вплив на 
природне середовище, стан атмосфери, ґрунтів та інше).  

3. Матеріально-технічна база (наявність відповідної туристичної 
інфраструктури). 

4. Стан економічного розвитку (стан виробництва, добробут 
населення, місце туризму в економіці регіону). 

5. Науково-технічний прогрес (забезпеченість населення 
новими технологіями, запровадження їх у процес сільського 
господарства). 

6. Населення (% урбанізації території, соціальні, етнічні, 
релігійні та інші структури, спосіб життя, здоров`я населення).  

7. Вид організації та методи управління (види регулювання 
туристичних  процесів, основні форми власності). 

Якщо заважати на вище сказані ознаки, то ми можемо 
класифікувати сільський зелений туризм за різними критеріями. 
Розробляючи дану класифікацію ми звертали увагу на: спосіб надання 
послуг; вид активності;  сезонність дій; тривалість відпочинку;  
категорія учасників; принцип організації; тематичний (змістовий). 

З огляду на сказане, можна охарактеризувати сільський зелений 
туризм за кожним з даного виду поданої класифікації. 

Спосіб надання послуг можна розділити на такі види, 
контактний – це коли господар постійно знаходиться поряд з 
туристом, пропонує йому свої послуги гіда, харчування, майстер-клас 
зрізних сільськогосподарських робіт та інше. Безконтактний вид – це 
коли турист відпочиває самостійно без втручання, чи з частковим 
втручанням господаря у відпочинок. 

За видом активності ми можемо розділити на активний і 
пасивний відпочинок. 

За сезонністю дії можна зустріти короткостроковий (5–7 днів), 
довгостроковий (14 – 20 днів і більше) та тур вихідного дня (3– 4 дні), 
досить популярний вид відпочинку.  

За категорією учасників ми розрізняємо такі види як: 
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молодіжний, дитячий, шкільний, сімейний, корпоративний, похилого 
віку, інваліди. 

Тематичний вид можна розділити на такі підвиди: екскурсійний 
(похідний, розвиваючий, пригодницький); мисливсько-рибальський; 
оздоровчий (спортивний). Що ж до організаційно-економічного 
принципу, то ми можемо розглядати цей вид класифікації наступним 
чином.  

Економічно-організаційний принцип залежить від організації 
продажу туристичної послуги, що впливає на рівень обслуговування та 
надання послуг. Існує елітний туризм (VIP-туризм),  комерційний 
туризм – це коли тури реалізуються клієнтам на комерційних засадах, 
та являє собою індивідуальні чи групові замовлення. Соціальний 
туризм – це  вид туризму який організовується підприємствами для 
своїх працівників для мотивації праці або для винагороди за сумлінну 
працю. 

Також спостерігаємо залежність від конкретної організації 
відпочинку, що пропонується туристам. Розпланований принцип 
відпочинку – це коли турист доручає господарю розпланувати свій 
відпочинок і включати всі запропоновані ним послуги. Не 
розпланований – це вид відпочинку який пропонує сам турист і може 
змінюватись протягом туру. 

Тур вихідного дня – це відпочинок на протязі 3 – 4 днів, і 
дозволяє відпочиваючим змінити обстановку, на  кілька днів виїхати з 
міста в екологічно чисту місцевість, це зазвичай відпочинок в селі. 
Нині цей вид набуває популярності, і дозволяє певною мірою 
вирівнювати сезонність туристичної активності і дозволяє  отримувати 
прибутки у “мертвий сезон”. 
 
 

 Економічно-організаційні принципи сільського туризму 
 
Організаційний принцип Економічний принцип 

 
- Розпланований 
- Не розпланований 
- Вихідного дня 
- Самообслуговування 

- Елітний 
- Комерційний 
- Соціальний 

 
Розроблено автором 
Рис. 1. Економічно-організаційні принципи сільського туризму 
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Висновки. Узагальнюючи вище сказане, можна стверджувати, 
що класифікація  у сільському зеленому туризмі є необхідною для 
планування і визначення підприємницької діяльності в туризмі села. 
Класифікація дозволяє господарю який хоче отримувати прибутки від 
розвитку туристичної діяльності на селі, вірно обрати для себе певний 
вид  цієї діяльності. 
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У статті розглянуті питання стану та розвитку інноваційного потенціалу 
регіону. Виділені фактори впливу на характер інноваційних процесів, розроблена 
концептуальна модель активації інноваційної діяльності на регіональному рівні. 
Намічено нові напрямки науково-практичного дослідження – оцінка міжрегіональних 
взаємодій та опора на інтелектуальний капітал 

The questions of the state and development of innovative potential of region are considered 
in the article. The factors of influence on character of innovative processes are selected, the 
conceptual model of activating of innovative activity is developed at regional level. New directions of 
scientific and practical researches are set is an estimation of co-operations between regions and 
support on an intellectual capital 
 

Постановка проблеми. Інноваційна стратегія розвитку 
України, якій практично немає альтернативи, привернула до себе увагу 
наукової спільноти. Тому ця тема не обділена публікаціями, 
програмами, прикладними розробками. В тім, як свідчить статистика, 
інноваційний процес практично згортається: бракує фінансів, 
організаційної роботи, розгорнутої інфраструктури. Навіть такі 
регіони-лідери як Київський, Харківський, Донецький, Львівський в 
своїх економічних звітах не показують реальних успіхів в цьому 
напрямку. Головною причиною такої ситуації в Україні слід вважати 
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не кризу і нестачу коштів, а організаційно-управлінську безпорадність і 
нігілізм державної системи і її регіонального апарату. На друге місце в 
цих негараздах має себе поставити саме інноваційне ядро 
інноваційного розвитку, тобто наука, освіта, бізнес, виробництво. Їх 
інноваційна активність, незаперечна, але не сформована в дієву силу. 
Тому розробка ідей і рекомендацій, що можуть бути використані для 
активації інноваційної діяльності в регіонах є темою актуальною і 
своєчасною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  В науковій 
літературі проблеми інноваційної політики, стратегічного планування 
та інноваційної діяльності представлені в трудах зарубіжних та 
вітчизняних вчених Р. Нельсон, С. Уинтер, О.І. Амоша, 
В.П. Антонюк, П.Т. Бубенко, Є.П. Кушнарьов, О.С. Попович, 
В.П. Соловьев, О.Б. Снісаренко. 

Їх основні наукові результати сконцентровані на проблемах  
інноваційного проектування, інноваційної привабливості регіонів, 
оцінки ризиків. Одержані позитивні висновки і рекомендації 
стосуються також оцінки інноваційного потенціалу, виявлення бар’єрів 
на шляху інноваційного розвитку, специфіки галузевих інноваційних 
моделей, інвестиційній підтримці інновацій.  

Щодо регіональної інноваційної політики, то тут треба 
відмітити значно менший рівень наявного наукового забезпечення. А 
оскільки регіональний аспект, в системному плані інноваційного 
розвитку, потребує більшої уваги, то це й послужило аргументом на 
користь вибору теми. 

Формулювання цілей статті. Виділити фактори впливу на 
характер інноваційних процесів, розробити концептуальну модель 
активації інноваційної діяльності на регіональному рівні. В частині 
інструментарію досягнення цілей запропоновано створення 
Регіональної інноваційної системи в складі: оргструктура, банк даних, 
моніторинг.  

Викладення основного матеріалу. Як показало дослідження 
інноваційної ситуації в Україні [1,2] задовільний інноваційний 
потенціал мають лише 5-7 регіонів. Але і в цих лідируючих регіонах в 
стратегіях розвитку не прогнозується координальних змін. Ми 
розглядаємо це як фактор відсутності системної і постійної роботи 
щодо інноваційного розвитку. 

Причин декілька: 
— до цього часу регіони не провели науковий і збалансований 

аналіз своїх ресурсів і можливостей інноваційного розвитку, а якщо є 
дані про такий потенціал, то вони низької якості; 
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— не сформовані інтегровані системи забезпечення і управління 
інноваційним розвитком; 

— регіональні системи в цілому безнадійно відстали в методах 
управління, тим більше, що в нових умовах старі принципи, механізми 
і моделі являють собою скоріш систему гальмування, а не розвитку. 

— регіональні системи в цілому на десятиліття відстали від 
сучасного рівня науки і практики в застосуванні інноваційного 
інструментарію управління, пріоритетами та “ефектами” стратегічного 
розвитку, тим більше, що в нових умовах старі принципи, механізми і 
моделі являють собою скоріш систему гальм та бар’єрів, а не активів 
розвитку. 

В таких умовах роль активатора інноваційних процесів повинен 
виконати науково-освітній сектор в співпраці з бізнесом, застосовуючи 
методи інформаційного пресингу, впливу на адміністрацію і 
об’єднання по проблемам. Інші недоліки в інноваційній сфері 
пов’язані з такими негативами як поверхневе розуміння суті та 
значення цього явища в кадровому складі влади, консерватизм 
мислення та не бачення своїх інтересів. Тому наукове середовище 
регіонів в першу чергу зацікавлене в досконалій оцінці інноваційного 
потенціалу, та роз’яснення інноваційної парадигми розвитку.  

Виходячи в того, що «інноваційний потенціал – це 
спроможність системи до трансформації фактичного порядку речей в 
новий стан з метою задоволення існуючих або виникаючих 
потреб»[3], можуть бути застосовані різні методи його оцінки: 
ранговий, бренчмаркінговий, нормативний та інші.  

Уже в процесі оцінювання вирішуються декілька можливих 
завдань: виявляються наявні ресурси для розвитку, обґрунтовуються 
пріоритети (точки зростання), накопичується інформаційна база. І 
саме головне – в процесі оцінювання накопичуються досвід та знання, 
підвищується рівень готовності регіону до інноваційної діяльності. 

Виходячи з неоднозначності змістовного визначення й 
різноманіття складових елементів потенціалу і ставлячи задачу 
дослідження інноваційного потенціалу регіону, визначимо базові 
властивості потенціалу, які варто враховувати для нашого конкретного 
об'єкта. 

Складові частини й напрямки формування інноваційного 
потенціалу регіону: науково-технічний, інтелектуальний, експортний, 
інформаційний, інфраструктурний, промисловий, кадровий, 
фінансово-інвестиційний, економічний потенціали. 

Ефективне використання потенціалу базується на 
інноваційному механізмі регіонального розвитку. В процесі його 
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застосування змінюється структура регіональної економіки, 
спостерігається позитивна динаміка параметрів рівня життя населення, 
забезпечується фінансова стійкість як окремих підприємств так і 
регіонів в цілому.  

Дослідження показують, що сам по собі значний інноваційний 
потенціал є необхідною, але не достатньою умовою для успішного 
регіонального розвитку. Складовою частиною успіху є регіональна 
політика. Її роль зростає у зв'язку з тим, що процес децентралізації 
економіки й управління переводить центр ваги налагодження нових 
механізмів, прийняття важливих соціально-економічних рішень саме 
на регіональний рівень. Досвід реформ показує, що "розраховувати на 
творче використання інноваційного потенціалу в державному 
управлінні не доводиться" [4]. Але ситуація «де-факто» в країні 
погіршилась. В Україні у 2008 році інноваційної діяльністю займалися 
лише 1397 підприємств, що складає 13%, а загальний обсяг витрат на 
інноваційну діяльність збільшився на 11% і склав 11,99 млрд. грн. у 
порівнянні з 2007 роком. [5] 

Реальні витрати на науку в кінці 90-х років знаходилися по 
абсолютній величині на рівні сорокарічної давності. Питома вага 
обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт у ВВП на 
протязі досліджувального періоду скорочується. Так у 2003р. вона 
становила - 1,24%, у 2005р. - 1,09%, у 2008р. – 0,94% (табл. 1). 
 

Таблиця 1  
 Обсяги фінансування промислових інновацій 

 

Роки Показник 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
ВВП, млрд. грн. 267,34 345,11 441,45 544,15 720,7 949,86 
Питома вага обсягу виконаних 
наукових і науково-технічних 
робіт у ВВП, % 

1,24 1,19 1,09 0,98 0,93 0,90 

Загальна сума витрат на 
промислові інновації, млн. грн. 3059,8 4534,6 5751,6 6160,0 10850,9 11994,2 
У т.ч. з держбюджету, млн. грн. 93,0 63,4 28,1 114,4 144,8 336,9 
власних коштів, млн. грн. 2148,4 3501,5 5045,4 5211,4 7999,6 7264,0 
іноземні інвестори, млн. грн. 130,0 112,4 157,9 176,2 321,8 115,4 
інші витрати, млн. грн. 688,4 857,3 520,2 658,0 2384,7 4277,9 
Фінансування пром. інновацій з 
бюджету до загального їх 
обсягу, % 

3,04 1,40 0,49 1,86 1,33 2,81 

ВВП на одну особу, тис. грн. 5,59 7,27 9,37 11,63 15,49 20,53 
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Враховуючи обмеження щодо активного використання прямих 
методів державного фінансового забезпечення науки, які обумовлені 
відсутністю в необхідному обсязі державних коштів, важливим 
завданням стає стимулювання недержавних інвестицій у цей процес. 
Приклади розвинених країн підтверджують цю тезу. Так поза 
бюджетом в США фінансується 73% НДР, в Німеччині – 70%, в 
Японії і Великобританії – 62%, у Франції та Італії – 57% [6]. 

В таких умовах на регіональному рівні формування інноваційної 
політики включає: заходи по підвищенню готовності підприємств і 
організацій до впровадження інновацій, стратегію і оперативні 
механізми залучення інвестицій, створення регіональної інноваційної 
системи як особливої функціональної оргструктури, інтегрований 
економічний механізм управління інноваційним розвитком.  

Звернемо увагу ще на один аспект регіонального розвитку, а 
саме на позитив міжрегіональних відносин. Для кожного регіону 
сьогодні важливіші не конкурентні завдання в відношеннях с 
суміжними регіонами, а партнерські взаємодії. 

Потенціал у міжрегіональній взаємодії окремого конкретного 
регіону має кількісні і якісні характеристики. До кількісного можна 
віднести - оборот матеріальних і фінансових ресурсів, обсяги поставок 
по кооперації, обсяг транспортних перевезень через територію 
регіону. Якісна сторона взаємодій більше різноманітна - це 
інноваційна значимість технологій, переданого досвіду, спільних 
проектів. Доповнює цю сторону - інформаційна відкритість. З 
виконаного порівняльного аналізу найбільш розвинутих регіонів 
зроблені такі висновки. 

По-перше, різні регіони по-різному формують свої стратегічні 
варіанти інноваційного розвитку. Ці варіанти відрізняються 
структурою завдань, що закладаються в прогнози й стратегії, баченням 
пріоритетів, механізмами досягнення цілей і різним поглядом на 
оцінку свого економічного стану. 

По-друге, в розробках стратегії розвитку регіонів або зовсім 
немає розділів комплексної оцінки свого інноваційного потенціалу, 
або зроблено фрагментарні оцінки, що не дають надійних знань щодо 
кількісних і якісних характеристик інноваційного потенціалу регіону. 
У такому разі й самі стратегії та програми не можуть бути надійно 
обґрунтованими. 

По-третє, жодна з програмних розробок на 15 – 20 років не 
ставить за мету досягнення кардинальних змін. Збільшення обсягів 
сільськогосподарської продукції в два рази або обсягів 
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машинобудування в три рази – не  є кардинальним рішенням, оскільки 
за 20 років держави-лідери, як мінімум, ще раз змінять базові 
інноваційні технології і розрив з ними може тільки поглибитись. 

По-четверте, аналіз статистичних даних і документальних форм 
планування інноваційного розвитку в провідних регіонах України 
підтверджує необхідність подальших наукових розробок цієї 
проблематики, а саме в таких сферах: методики оцінки й моделювання 
інноваційних процесів, вибору показників оцінки інноваційного 
потенціалу й процесу розробки організаційних заходів в регіонах, 
модель управління інноваційним розвитком із забезпеченням програм 
їх реалізації кваліфікованими кадрами й достатньою за обсягом і 
якістю інформацією. 

В наших дослідженнях запропоновані базові елементи нової 
концепції управління регіональним розвитком з орієнтацією на 
пріоритет інноваційної моделі (рис.1.) 
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Рис. 1. Концептуальна модель формування системи управління 

регіональним розвитком 
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В запропонованій моделі вся проблема управління 
інноваційним розвитком структурована на три підсистеми: 
концептуальну, стратегічну, інструментальну.  

В концептуальній підсистемі розробляються основні принципи 
і умови розвитку, виділяються два види потенціалу (І-го, ІІ-го роду), 
обов’язковим включається механізм стимулювання. 

В стратегічній підсистемі домінують пріоритети і точки росту, 
сітьова модель інтегрованої системи регіону, опора на свої ресурси, 
розвиток інтелектуального потенціалу. В інструментальній підсистемі 
– створення регіональної інноваційної системи, банку даних 
інноваційних проектів, інвестиційне забезпечення і моніторинг. 
Модель у вхідній частині поєднує науку, бізнес і адміністрацію, а в 
заключній – замикає на собі організацію діяльності. 

Із найбільш значимих для реалізації нової моделі звернемо увагу 
на два елемента стратегії: розвиток інтелектуального капіталу; а також 
розробку і запровадження сітьової ідеології в регіональних системах. 

По першій складовій стратегічного значення: обґрунтовано 
пріоритет системи знаній та сфери послуг в структурній перебудові 
економіки, перетік капіталів в науку і освіту. Інформаційне суспільство 
і інформаційна економіка потребують в рівних пропорціях як 
технічних знань так і гуманітарних. Регіональні завдання в цій частині 
інноваційної стратегії мають глобальне значення. 

По другій складовій стратегічного значення: розгорнута 
системно-аналітична методологія на незаперечних фактах 
формування в суспільстві, в т.ч. і на регіональному рівні, сітьових 
структур, які за своїм значенням мають вищий статус, ніж прості 
інформаційні технології управління. Констатується, що політика, 
економіка, виробничі відносини вже в значній долі не є самостійними, 
а відтворюють технології сітьового устрою, мислення і логістики 
взаємодій. 

Висновки. Таким чином з дослідження слідує незаперечний 
факт наявності умов і засобів суттєвих змін в процесах регіонального 
розвитку, які можуть корисно направити тільки розвинуті 
інтелектуальні ресурси. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 

В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 
 

Жарун О.В., викладач, 
Уманський державний  аграрний університет 

 
Досліджено сучасний стан інвестиційного процесу в Україні, особливості здійснення 

в аграрному секторі економіки та розроблено шляхи його оптимізації 
Modern conditions of the investment process in Ukraine and peculiarities of this process 

in agrarian sector of economy are studied, the ways of its optimization are suggested 
 

Постановка проблеми. Забезпечення сталого розвитку та 
економічного зростання в галузі є пріоритетним завданням 
економічної політики країни. Саме інтенсивний тип розвитку сприяє 
поліпшенню всіх економічних показників за умов удосконалення дії 
факторів, основними з яких є праця, земля, капітал, підприємницькі 
здібності, наука та інформація.  Виняткове значення для розширення 
аграрного виробництва набуває проблема інвестиційного 
забезпечення сільського господарства як на регіональному, так і на 
макрорівні. 
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Аналіз останніх досліджень. Наукові дослідження різних 
аспектів цієї проблеми знаходимо в роботах В.І. Благодатного, 
С.О. Гуткевич, О.І. Гутурова, М.І. Кісіля, М.Ю. Коденської, 
П.Т. Саблука та багатьох інших вчених. 

Проблема функціонування інвестиційної діяльності в 
сільськогосподарських підприємствах відрізняється особливою її 
складністю і багатогранністю, оскільки саме в ній поєднуються 
інтереси всіх суб’єктів господарювання. 

Конкурентоспроможність аграрного виробництва в будь-якому 
регіоні України залежить від його інвестиційного забезпечення. 
Інвестиції потрібні підприємствам і організаціям для переходу до 
стабільної господарської діяльності, для переозброєння виробництва, 
а також поліпшення якості продукції. Інвестиції є важливим джерелом 
формування фінансово - кредитних ресурсів країни, усунення 
локальних диспропорцій. 

Ціль статті. Досягти економічного зростання в умовах 
обмеженості ресурсів можна шляхом підвищення ефективності 
їхнього використання. Інтенсивний тип зростання зумовлює 
необхідність впровадження інвестицій у виробничу та соціальну 
сфери суспільного життя.  

Соціальна й економічна ефективність суспільного виробництва 
забезпечує зростання добробуту населення країни і якнайкращого 
задоволення його потреб. 

Виклад основного матеріалу. В останні роки спостерігається 
поступове збільшення обсягу інвестицій, як в сільське господарство, 
так і в промисловість.  

Вже 2000 рік характеризувався приростами виробництва щодо 
попереднього року. Навіть в умовах сучасної кризової ситуації 
загальний обсяг виробництва продукції сільського господарства в усіх 
категоріях господарств за січень-вересень 2009 року зріс на 3,3% 
порівняно з аналогічним періодом 2008 року, а обсяг реалізованої 
аграрними підприємствами власно виробленої продукції за цей період 
збільшився на 32% порівняно з минулим роком [1].  

Після того, як вдалося  подолати  тенденцію  спаду виробництва 
і створити передумови для поліпшення ситуації в галузі це відразу 
позначилося на динаміці інвестицій в сільському господарстві, які 
почали зростати ( табл.1). 
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Таблиця 1 
Показники виробничої та інвестиційної діяльності у сільському 

господарстві, мисливстві і лісовому господарстві України [3] 
 

Показник 2003р. 2004р. 2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 
Валова продукція сільського 
господарства у порівнянних 
цінах 2005 р., млн. грн. 

77271 92531 92586 94895 88769 103978 

у т.ч.: сільськогосподарські 
підприємства 23438 32914 33802 37008 35440 47865 

господарства населення 53833 59617 58783 57886 53329 56113 
Індекс валової продукції 
сільського господарства, %  89,0 119,7 100,1 102,5 93,5 117,1 

у т.ч.: сільськогосподарські 
підприємства 74,8 140,4 102,7 109,5 95,8 135,1 

господарства населення 97,1 110,7 98,6 98,5 92,1 105,2 
Інвестиції в основний капітал 
- усього по економіці, 
фактичні ціни, млн. грн. 

51011 75714 93096 125254 188486 233081 

у т.ч. сільське господарство, 
мисливство, лісове 
господарство 

2141 3381 5016 7309 9519 16890 

Інвестиції в основний капітал 
сільського господарства, 
мисливства та лісового 
господарства до загального 
підсумку, % 

4,2 4,5 5,4 5,8 5,1 7,2 

Валова додана вартість 
сільського господарства, 
мисливства та лісового 
господарства в структурі 
ВВП, % 

12,1 11,9 10,4 8,6 7,6 7,8 

 

Дослідження показують, що впродовж 2003-2008 років 
спостерігалася стійка тенденція до збільшення як валового 
виробництва продукції сільського господарства, так і обсягів 
інвестицій. При цьому відбувається скорочення питомої ваги валової 
доданої вартості сільського господарства, мисливства і лісового 
господарства в структурі ВВП з 12,1 до 7,8%. Отже, здійснюється 
структурна перебудова економіки країни. 

Особливість цього процесу пов'язана з ціновим диспаритетом 
на промислові ресурси першої сфери та сільськогосподарську 
продукцію другої сфери АПК.  
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Такі тенденції зберігаються з часів кризи і негативно впливають 
на прибутковість аграрного виробництва, відповідно знижується його 
інвестиційна привабливість [2]. 

Сільськогосподарський потенціал Черкаської області 
характеризується такими ознаками: середньорічний обсяг валової 
сільськогосподарської  продукції на 100 га -6  місце по Україні; 
забезпеченість основними  фондами на 100 га угідь -3 місце; рівень 
рентабельності сільськогосподарських підприємств - 10 місце. Станом 
на  1 січня 2008 р. в області проживало 1311,9 тис. населення,  серед 
них у сільській місцевості – 587,6 тис, що становить 45%.  

Серед регіонів України в 2008 році Черкащина посідає 3 місце за 
урожайністю зернових культур, 7 за цукровими буряками,  за 
соняшником – 9 місце. В середньому на одну особу виробництво м’яса 
склало 118,6 кг, яєць – 466 штук, це найвищі показники в Україні, а 
молока – 379,6 кг ( 11 місце ). Продуктивність корів за даний період 
зросла на 78,2 % і становить 4044 кг – це п’яте місце серед регіонів 
України. 

В 2008 р. обсяги інвестицій в основний капітал галузі зросли в 
15 разів порівняно із 2000р. і становили 1133 млн. грн. Завдяки цьому 
виробництво валової продукції сільського господарства на протязі 
даного періоду збільшилось і у 1,7 рази і в 2008 р. становило 6210,8 
млн. грн. (рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка інвестицій в основний капітал 
і валової продукції сільського господарства 

у порівняльних цінах 2005р., млн. грн. 
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В процесі дослідження діяльності сільськогосподарських 
підприємств Черкаської області нами було виділено шість типів 
спеціалізації аграрних формувань, а саме: господарства зерно-
молочного, зерно-м’ясного, зерно-бурякового, зерно-соняшникового, 
зернового та багатогалузевого типу (рис. 2).  

Найбільшу питому вагу (50,7%) в загальній чисельності 
сільськогосподарських підприємств займають формування, які 
спеціалізуються на виробництві зерна. В таких підприємствах від 
реалізації зерна одержується 56,3% грошових надходжень. 
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Рис. 2. Структура сільськогосподарських підприємств 

Черкащини за типами спеціалізації у 2008 р. 
 

Інвестування кожного типу спеціалізації сільськогосподарських 
товариств наведені в табл. 2. Як бачимо, найбільше інвестицій на 1 га 
сільськогосподарських угідь вклали підприємства, що відносяться до 
зерно-бурякового типу спеціалізації та багатогалузеві,  відповідно – 
599,6 та 358 грн, що стосується підприємств інших типів спеціалізації, 
то в них залучено менше інвестицій. 

Область у 2008 році посідає 3 місце по урожайності зернових 
культур, а також цукрових буряків серед регіонів України. Такому 
рейтингу сприяє, в першу чергу, наявність в регіоні чорноземів та 
сприятливого клімату, тому не дивно, що найбільше інвестицій 
припадає саме на цей тип спеціалізації аграрних формувань. 

Стосовно господарств зерно-молочного типу спеціалізації слід 
відмітити, що в зв’язку із скрутним становищем  в галузі тваринництва, 
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в них залучено менше інвестицій, ніж в господарства попередніх типів 
спеціалізації. А саме,  в підприємствах зерно-молочного типу 
спеціалізації на 1 га сільськогосподарських угідь припадає 164,7 грн., в 
той час, як в підприємствах зерно-бурякового типу 599,6 грн./ га. 
 

Таблиця 2 
Інвестування різних типів спеціалізації 

сільськогосподарських підприємств 
Черкаської області у 2008 р. 
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зерно-молочний 715,7 164,7 5,4 267,6 16,2 91,3 

зерно-м’ясний 543,1 319,5 7,5 -
131,5 -6,4 -41,2 

зерно-буряковий 1474,1 599,6 16,3 397,5 16,9 66,3 
зерно-
соняшниковий 450,4 256,5 6,1 305,9 13,7 119,3 

зерновий 469,6 214,3 6,6 173,4 10,2 80,9 

багатогалузеві 722,3 358,0 6,0 77,8 3,7 21,7 
 

Розмір інвестицій безпосередньо віддзеркалюється на 
економічних показниках роботи підприємств в тому числі і на їх 
прибутковості. Дослідженнями встановлено, що найбільш 
прибутковими є підприємства зерно-соняшникового і зерно-
бурякового типу спеціалізації.  Рівень рентабельності підприємств за 
типами спеціалізації також суттєво відрізняється. Так найвища 
рентабельність інвестицій спостерігається в підприємствах зерно-
соняшникового типу спеціалізації – 119,3%. Серед  усіх типів 
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спеціалізації, збитковими виявилися зерно-м’ясні господарства. Рівень 
збитковості у них становить – 41,2%.   

В сучасних умовах господарювання інвестиційна діяльність 
сільськогосподарських підприємств повинна бути спрямована як на 
досягнення високого рівня віддачі вкладень, так і на підвищення  
ефективності діяльності підприємства  в цілому. 

Ефективність функціонування агропромислового комплексу 
значною мірою залежить від інтенсивності розвитку аграрного  
сектора, він має бути пріоритетною галуззю для капітальних 
інвестицій з-поміж інших, оскільки є основним виробником продуктів 
харчування та сировини. Однак нині, на жаль, аграрний сектор має 
низькі потенційні можливості розвитку: він є малопривабливим для 
іноземних інвесторів унаслідок відсутності до 2000 року реальних 
ринкових перетворень у галузі. 

Дослідження впливу рівня інвестицій на розмір прибутку в 
сільськогосподарських підприємствах різних виробничих типів 
Черкаської області проводилося за допомогою кореляційного аналізу. 
На основі інформації за рік для цього за результативну ознаку було 
взято розмір прибутку отриманого на 1 га сільськогосподарських угідь, 
грн. (у), а за фактори впливу на результативну ознаку: 

(х1) - інвестицій на 1 сільськогосподарського працівника, грн.; 
(х2) - основні засоби на 1 га  сільськогосподарських угідь,  грн.; 
(х3) - сільськогосподарських угідь на  1 працівника, га.  
В господарствах зерно-молочного типу спеціалізації між 

прибутком на 1 га сільськогосподарських угідь (у) та встановленими 
факторами має місце функціональний зв'язок, який описується 
кореляційним рівнянням: 

У(х)= -48,9+5,8 х1 + 54,4 х2 +1,4 х3 

Коефіцієнт  множинної кореляції становить R = 0,51, що вказує 
на середню щільність зв’язку між результативною та факторними 
ознаками.  

Із кореляційної залежності видно, що в підприємствах даного 
типу спеціалізації  зростання інвестицій на працівника на 1 грн. 
приводить до збільшення прибутку на 5,8 грн.,  на 1 га 
сільськогосподарських угідь, при підвищенні фондозабезпеченості на 
1 грн. прибуток з гектара сільськогосподарських угідь збільшиться на 
54,4 грн. Зростання навантаження сільськогосподарських угідь на  1 
працівника на 1 га призводить до збільшення прибутку на 1 га 
сільськогосподарських угідь на 1,4 грн. 
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В господарствах зерно-м’ясного типу спеціалізації кореляційний 
зв'язок між прибутком з 1 га сільськогосподарських угідь та 
відібраними факторами описується кореляційно - регресійною 
моделлю: 

У(х)= 175,3 + 4,1х1 - 54,8х2 + 7,0х3,               R = 0,64 
Що стосується підприємств зерно-бурякового типу спеціалізації, 

то кореляційний зв'язок описується  рівнянням такого вигляду: 
У(х)= -141,5 + 4,2 х1 +128,8 х2 +2,2х3           R = 0,52 
Господарства зернового типу спеціалізації, в ході кореляційного 

аналізу мали рівняння такого вигляду: 
У(х)= 234,5 +2,1х1 -34,9х2 -0,6х3                       R = 0,42 
Проведений кореляційно-регресійний аналіз показує, що в 

сільськогосподарських підприємствах різних типів спеціалізації при 
збільшенні інвестицій у виробництво, що відображається певним 
чином через їх суму на працівника, призводить до зростання прибутку 
отриманого з гектара сільськогосподарських угідь. Найбільшу суму 
прибутку з гектара можуть отримати сільськогосподарські 
підприємства зерно-молочного, зерно - м’ясного та зерно-бурякового 
типу спеціалізації. 

 Висновки.  Отже, одним з безперечних критеріїв, що засвідчує 
пожвавлення економічних процесів в регіоні, є активізація 
інвестиційної діяльності. За останні роки інвестиційна діяльність 
сільськогосподарських підприємств Черкащини значно покращилась, 
що відповідно позитивно відобразилось на загальних показниках 
діяльності сільськогосподарських підприємств регіону. Раціональне 
використання інвестицій збільшує ефективність виробництва 
сільськогосподарських підприємств. В той же час кожне  
сільськогосподарське підприємство повинно шукати шляхи залучення 
як зовнішніх, так і внутрішніх інвестицій для налагодження своєї 
діяльності, а також розробляти стратегію їх ефективного 
використання. 
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У статті висвітлюється проблема достовірності відображення власного капіталу 
на рахунках бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності. Обґрунтовуються шляхи 
удосконалення методики облікового забезпечення кругообігуу власного капіталу 
сільськогосподарських підприємств та змісту розділу І “Власний капітал”  “Балансу” ф. 
№1 “Звіту про власний капітал” ф. №4, які дозволяють вирішити окреслену проблему 

In the article the problem of authenticity of reflection of own capital on the accounts of 
record-keeping and in the financial reporting is shown. Ways of improvement of methods of the 
registration providing of circulation of own capital of agricultural enterprises and maintenance of 
section 1 “Own Capital” “Balance” f. 1 “Report About Own Capital” f. 4, which allow to 
decide the outlined problem are grounded 
 

Постановка проблеми. Відсутність обґрунтованої методології 
бухгалтерського обліку власного капіталу зумовила недосконалість 
методики його відображення на рахунках.  

Тому, не дивлячись на те, що в Україні запроваджено спеціальні 
форми фінансової звітності: “Звіт про рух грошових коштів” ф. № 3 
та “Звіт про власний капітал” ф. № 4, достовірної інформації про 
взаємозв’язок джерел коштів для формування власного капіталу за 
ними отримати не можна.  

Нерідко виходить, що у фінансовій звітності фігурують 
суперечливі показники: основні фонди повністю зношені, але 
власний капітал підприємства відображається за початковою 
номінальною сумою. 

Річ у тім, що за Положенням (стандартом) бухгалтерського 
обліку 7 “Основні засоби” та Планом рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 
організацій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 
30.11.1999 р. № 91, на наш погляд, прийнято хибну методику 
роздільного відображення амортизації і прибутку, хоч загалом їхнє 
джерело єдине – частина виручки за реалізовану продукцію, роботи й 
послуги. 

Ця проблема не є новою, але вона наразі не вирішена, не 
зважаючи на те, що перші спроби щодо цього робив ще К. Маркс. 
Таким чином, обґрунтування можливого способу забезпечення 
взаємозв’язку джерел формування власного капіталу підприємств із 
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реальним рухом грошових потоків, призначених для цієї мети, слід 
вважати важливою науковою і практичною проблемою.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність окресленої 
проблеми в економічній теорії мабуть уперше сформулював К. Маркс 
у листі до Ф. Енгельса від 24 серпня 1867 р.: “Основний капітал 
доводиться заміняти in natura лише коли мине – скажемо приміром – 
десять років.  

За цей час його вартість повертається частинами і поступово, в 
міру продажу товарів, виготовлених за допомогою цього капіталу. Ця 
поступово зростаюча сума для заміщення основного капіталу 
необхідна для його заміни (якщо не брати до уваги ремонту і т. д.) 
тільки тоді, коли він у своїй речовій формі, наприклад, у вигляді 
машин, уже мертвий.  

Але весь час до цього капіталіст має в своєму розпорядженні ці 
суми, що послідовно надходять до нього. 

Ти, як фабрикант, повинен знати, що ви робите з грішми, які 
надходять для заміщення основного капіталу до того часу, коли його 
необхідно замінити in natura. І ти повинен відповісти мені на це 
питання (без теорії, суто практично)” [3, 270]. 

Більше ця проблема в економічній літературі, наскільки нам 
відомо, не розглядалась, а у вітчизняній теорії бухгалтерського обліку у 
30-х роках ХХ ст. взагалі було “засуджено” категорію капітал як 
буржуазну із визнанням її апологетами відомих учених О. 
Рудановського, О. Галагана та ін. [6, 478-480]. 

Постановка завдання. Вивільнення теорії бухгалтерського 
обліку від ідеологічних обмежень вимагає перегляду успадкованих 
підходів до відображення формування власного капіталу як в обліку, 
так і фінансовій звітності.  

Таким чином, метою і завданням статті є обґрунтування шляхів 
усунення наявних недоліків бухгалтерського обліку і фінансової 
звітності, які викривлюють інформацію про власний капітал 
підприємств. 

Викладення основного матеріалу. Поза тим що затверджена 
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 “Баланс” 
однойменна форма фінансової звітності нібито й відрізняється від тих, 
які фігурували за “розвинутого соціалізму”, нічого принципово нового 
в ній немає, оскільки вона далі ґрунтується на помилковому підході 
щодо тлумачення сутності зносу основних засобів та його 
відображення у бухгалтерському обліку і звітності. 

Зокрема, у 80-ті роки ХХ ст. знос основних засобів вважали 
джерелом (?!) власних основних засобів і в “Балансі підприємства” 
така стаття, поміщалась у першому розділі пасиву. 
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Проте й тепер, при формальному вилученні його з першого 
розділу “Балансу” ф. №1, методологічний підхід не змінився, оскільки 
зараз уже власний капітал – дефініція, що врешті-решт повернулась у 
теорію бухгалтерського обліку на заміну псевдонауковим неподільним 
“фондам” уведеним у радянські баланси після 30-х років ХХ ст., – 
визначається за тим же підходом, що й раніше. Це відбувається 
внаслідок розуміння рахунка зносу основних засобів як пасивного.  

Тому розміщення його сальдо в активі “Балансу” ф. №1 як 
від’ємної величини дає ідентичний результат зі старою формою цього 
звіту. 

Зокрема, якщо поміняти місцями статтю “Знос основних 
засобів”, то виходить, що за теперішньою формою балансу сума 
власного капіталу могла би збільшитись у колишніх колгоспах на 
(1698901 – 1443823) = 255078 тис. крб., що є абсурдним з позицій 
логіки, а в даному разі математичної аксіоми про перестановку 
доданків (табл. 1). 
 

Таблиця 1 
Порівняння підсумків перших розділів активу й пасиву 

за різними формами балансів 
 

 а) за формою “Балансу сільськогосподарських підприємств” 1985 р.  

Актив Код 
рядка Сума Пасив Код 

рядка Сума 

Неподільний 
фонд 0690 1443823 Основні 

засоби 010 1380117 Знос основних 
засобів 0700 255078 

Всього 1380117 Всього джерел основних і 
оборотних засобів 1698901 

б) за формою “Балансу”, затвердженого П(С)БО 2 “Баланс” 

Актив Код 
рядка Сума Пасив Код 

рядка Сума 

Основні 
засоби: 
 первісна 

вартість 
Знос основних 

засобів 

 
031 

 
032 

 
1380117 

 
(255078) 

Пайовий 
капітал 310 1443823 

Всього 1125039 Всього власного 
капіталу 0370 1443823 

 



 274 

Однак саме це є кардинальною відмінністю теперішнього 
підходу до конструювання “Балансу” ф. №1, а суттєві особливості 
кругообігу капіталу до уваги не прийняті. Насамперед проігноровано 
те, що власний капітал підприємств складається з основного й 
оборотного, між якими немає “водонепроникної мембрани”, а тому у 
процесі виробництва відбувається постійна дифузія одного в інший 
та навпаки, яку зобразив К. Маркс у вигляді загальної формули 
капіталу: 

Г – Т  ЗвР … П … Т (Т+т) – Г (Г+г)           [1, с. 45] 
Виходячи з цього, зрозуміло, що основний капітал (постійний 

капітал – у К. Маркса) у процесі виробництва зменшується і це 
відображається через знос необоротних активів, який в економічній 
теорії саме так і тлумачиться: “Фізичне (або матеріальне) зношування – 
поступова втрата основними виробничими фондами своєї споживної 
вартості, а водночас і частини вартості, яка переноситься на вартість 
створюваного продукту. 

Моральне зношування – втрата основними фондами частини 
своєї вартості, яка не переноситься на вартість створюваного 
продукту” [4, 258]. 

Але у повній відповідності з діалектикою: “Ніщо не зникає, як і 
щось з нічого не виникає” в результаті кругообігу за наведеною вище 
формулою, збільшується оборотний капітал, втіленням чого є (Г + г). 
Однак у “Балансі” ф. №1, як і в інших формах фінансової звітності 
такі метаморфози власного капіталу не відображаються. Тому цей 
недолік фінансової звітності унеможливлює глибокий економічний 
аналіз формування власного капіталу. 

При цьому треба мати на увазі, що джерелом формування 
капіталу підприємств, якщо залишити осторонь зовнішні надходження 
коштів і засобів для цієї мети, є прибуток, отриманий від власної 
фінансово-господарської діяльності.  

У той же час сума прибутку – це різниця між фактичними 
доходами від такої діяльності й витратами для її здійснення. Тому від 
об’єктивності визначення перших двох вихідних показників залежить 
достовірність третього, а саме фінансового результату, який може бути 
позитивним – прибуток, і негативним – збиток. 

В останньому випадку, тобто, коли отримали збиток, прийнято 
вважати, що забезпечити навіть просте відтворення основних фондів 
неможливо, тому вихід знаходять у додатковому випуску акцій, 
мотивуючи це необхідністю збереження основного капіталу 
підприємства  хоча б на вже існуючому рівні. Звісно, про дивіденди 
при цьому не йдеться.  
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Нерідко навіть при отриманні прибутку дивідендів теж не 
виплачують, посилаючись на його недостатність і необхідність 
спрямування наявних коштів на розвиток матеріально-технічної бази, 
тобто, у цьому випадку – на розширене відтворення основних фондів 
або на приріст власного капіталу підприємства. 

Однак при цьому не зазначається, що навіть при збитковості 
виробництва усе ж таки створюється певна маса коштів, яка може бути 
спрямована як на просте відтворення основних засобів, так і на їхнє 
розширене відтворення, правда, лише в періоді, коли вибуття об’єктів 
внаслідок повного зношування ще не відбулося і вони 
використовуються у виробничій діяльності підприємства, що відзначав 
ще К. Маркс, звертаючись до Ф. Енгельса: “Припустимо, що при 
відкритті якого-небудь підприємства вартість його машини дорівнює 
12000 фунтам стерлінгів. Ці машини, в середньому, зношуються за 12 
років. Коли щороку накидати на товари по 1000 фунтів стерлінгів, то 
ціна машини окуповується за 12 років. Так говорить А. Сміт і всі його 
послідовники. Але насправді це лише середній розрахунок. 

В усякому разі, адже не кожен рік протягом цих 12 років 
доводиться заміняти in natura 1/12 машини? Що відбувається з 
фондом, призначеним для заміщення щороку 1/12 машини? Чи не є 
він насправді фондом, який нагромаджується для розширення 
відтворення, незалежно від усіх перетворень доходу в капітал?” 
[2, 219-220]. 

За даними ж фінансової звітності цього не видно, оскільки за 
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” 
сума амортизації вважається одночасно … їхнім зносом: “Амортизація 
– системний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних 
активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації). 

Знос основних засобів – сума амортизації об’єкта основних 
засобів з початку його корисного використання” [5, 1]. 

На підставі цього у Плані рахунків ці дві абсолютно відмінні 
економічні категорії об’єднано на одному синтетичному рахунку 13 
“Знос (амортизація) необоротних активів”, а відображені на ньому, по 
суті, віртуальні суми включаються у витрати виробництва, тим самим 
збільшуючи собівартість продукції, робіт, послуг, відтак занижуючи 
реальну суму прибутку, яка стає неадекватною як доданій вартості, так, 
особливо, – сумі грошових потоків, отриманих від реалізації. 

Іншим суттєвим недоліком бухгалтерського обліку, відтак 
недостовірності фінансової звітності про власний капітал є те, що 
його сума, яка відображає вартість активів підприємства, не 
коригується, оскільки останні після 1996 року на 
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сільськогосподарських підприємствах жодного разу не 
переоцінювались, не зважаючи на інфляційний чинник, унаслідок 
якого вартість необоротних активів, придбаних у минулі роки, суттєво 
відхиляється від реальної. 

Певною мірою це зумовлено недоліками методологічного 
забезпечення бухгалтерського обліку, оскільки у Положенні (стандарті) 
бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” нормативна вимога щодо 
їхньої переоцінки надто розпливчаста: “Підприємство може (підкр. – 
Авт.) переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо залишкова 
вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від його справедливої 
вартості”, хоч раніше – до 2007 року – тут вказувалось, що це можна 
робити, коли така різниця становить “більш як 10 відсотків” [5, 16]. 

Правда в Законі України “Про оподаткування прибутку 
підприємств” таке числове значення фігурує, але заодно існує вимога 
щодо зарахування суми дооцінки об’єктів до оподатковуваного 
прибутку, хоч за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 
“Основні засоби” її треба зараховувати до складу додаткового капіталу. 

Таким чином, неузгодженість податкового й бухгалтерського 
обліку теж стає на заваді забезпеченню достовірності фінансової 
звітності про власний капітал сільськогосподарських підприємств. 

Водночас, якщо навіть керуватись податковим законодавством, 
то забезпечити відображення реальної суми власного капіталу в обліку, 
відтак у фінансовій звітності теж неможливо, бо дооцінку основних 
засобів можна робити лише за умови, що індекс інфляції за той чи 
інший рік перевищив   10-ть відсотків.  

Тобто,  у 2005 – 2008 рр. це можна було робити, оскільки цей 
показник становив: у 2005р. – 10,3; 2006р. – 11,6; 2008 – 22,3 відсотка. 
Але цим правом сільськогосподарські підприємства, принаймні 
Тернопільської області, не скористались, хоч загалом за період 1998 – 
2008 років кумулятивний індекс інфляції становив 404,8 відсотків, 
зважаючи на необов’язковість формулювання згаданої вище норми 
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, де 
всього - на всього констатується, що “підприємство може 
переоцінювати об’єкт основних засобів”.  

Отже, це залежить лише від бажань суб’єктів господарювання, а 
тому зрозуміло, що цієї марудної роботи вони здебільшого уникали й 
уникатимуть надалі. Тому без зміни методології бухгалтерського обліку 
годі сподіватись на усунення недоліків, котрі зумовлюють 
недостовірність показників фінансової звітності про власний капітал 
підприємств. 



 277 

Висновки. Таким чином, головними недоліками бухгалтерсь-
кого обліку і фінансової звітності є те, що вони не містять достовірної 
інформації про реальну суму власного капіталу підприємств. 

Для усунення цих недоліків насамперед слід змінити 
формулювання ст. 16 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 
“Основні засоби”, вказавши в ньому конкретніші вимоги (а не 
побажання!) щодо переоцінки основних засобів, враховуючи реальну 
ситуацію в економіці України.   

Пора нарешті виправити допущену при реформуванні 
бухгалтерського обліку в Україні методологічну помилку щодо 
змішування зносу й амортизації основних засобів на одному 
синтетичному рахунку, оскільки це суперечить економічній теорії 
щодо сутності означених категорій та не дозволяє відслідковувати 
трансформацію основного капіталу в оборотний, як і визначати 
реальний прибуток підприємства, позаяк втрата вартості основних 
засобів – знос – включається у витрати виробництва за нормами, котрі 
його не відображають, у той час як амортизація формується, виходячи 
із заниженої оцінки об’єктів, а тому є, недостатньою для їхнього 
відновлення.  

Водночас це стоїть на заваді проведення економічного аналізу 
динаміки основного й оборотного капіталів, відтак не забезпечує 
необхідної інформації для вироблення управлінських рішень щодо 
їхнього формування на тому чи іншому підприємстві у відповідності з 
об’єктивними потребами його виробничо-фінансової діяльності. 

Але, оскільки окреслена проблема щодо усунення недоліків 
бухгалтерського обліку і звітності не вичерпується тільки наведеними у 
цій статті висновками, подальші дослідження у цьому напрямі, на наш 
погляд, мають перспективу. 
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У статті розглядаються питання контролю за сплатою пенсійного збору 
платниками в Пенсійних фондах. Досліджуються основні напрямки внутрішнього та 
зовнішнього контролю, які впливають на рівень пенсійного забезпечення. Проаналізовано 
основні проблеми в  діяльності Пенсійного фонду України, які потребують вирішення 

The article addresses the control of payment of pension contributors to the collection of 
pension funds. Study of the internal and external controls that affect the level of pensions. We 
analyze the main problems of the Pension Fund of Ukraine, which need to be addressed 
 

Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки для 
розвитку підприємництва необхідне вдосконалення облікових, та й 
контрольних процесів.  

Прийняття управлінських рішень вимагає достовірної та 
неупередженої інформації про господарюючий об'єкт, одержати яку 
можна лише при наявності раціонально побудованої системи 
контролю. 

 Ефективність і раціональність контролю нерозривно пов'язана 
з якістю побудови облікового процесу як на рівні держави, так і на 
конкретному підприємстві. Підтвердженням цього є визначення 
багатьох учених.   

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У науковий 
літературі, присвячений питанню контролю за сплатою пенсійного 
збору платниками досліджувались багатьма зарубіжними і 
вітчизняними вченими. Основні теоретичні засади організації 
контролю та пошук шляхів виходу з кризи викладені в працях учених 
та фахівців: Кірейцева Г.Г., Кужельного М.В.,  Валуєва Б.І., Горлова 
Л.П., Білуха М.Т., Крамаровський Л. М., Суйц В.П., Шеремет А.Д. 

Незважаючи на це багато організаційно-економічних та 
науково-технічних питань цієї теми потребують подальшого 
дослідження. Досі залишаються не розв’язаними проблеми, пов’язані 
зі становищем і розвитком теоретичних основ функціонування 
механізму контролю загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування. 
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Цілі статті. Наша наукова розвідка має за мету розглянути 
особливості контролю за сплатою пенсійного збору платниками в 
Пенсійних фондах Україні, проаналізувавши основні проблеми в 
діяльності фонду, які потребують вирішення. 

Виклад основного матеріалу. Контроль  за нарахуванням, 
своєчасним і повним перерахуванням та надходженням збору, інших 
платежів здійснюється органами Пенсійного фонду відповідно до 
Законів України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне 
страхування» від 26.06.97 р. № 400/97-ВР (із змінами і доповненнями), 
«Про здійснення контролю за сплатою збору на обов’язкове державне 
пенсійне страхування та збору на обов’язкове соціальне страхування».  

Контроль – це важлива складова частина прийняття 
управлінських рішень і процесу управління, яка здійснює вагомий 
вплив на якість та оперативність управління.  

При цьому процес прийняття рішення складається з: одержання 
інформації; її переробки; аналізу, підготовки і прийняття рішення. В 
науковій літературі виділяють декілька видів контролю (фінансовий, 
господарський, економічний, фінансово-господарський та інші). 
Основою для даного поділу слугує наявність різних форм суб’єктів 
господарювання, які відрізняється один від одного за певним рядом 
ознак.  

Фінансовий контроль в системі органів Пенсійного фонду 
України – це контроль за законністю і економічною доцільністю дій, 
пов’язаних з утворенням, розподілом і використанням коштів 
Пенсійного фонду в цілях їх ефективного використання і підвищення 
добробуту пенсіонерів [2].  

Фінансовий контроль здійснюється на всіх етапах руху 
грошових коштів пенсійного страхування, а саме при:  нарахуванні 
збору на обов’язкове державне пенсійне забезпечення;  сплаті збору 
через установи банку;  розпорядженні коштами органами ПФУ;  
призначенні пенсій;  виплаті пенсій.  

Зовнішній фінансовий контроль за діяльністю органів 
Пенсійного фонду та ефективним використанням ними бюджетних 
коштів проводиться на макрорівні державними органами відповідно до 
норм статті 103 Закону № 1058, зокрема:  Міністерством праці та 
соціальної політики, його територіальними органами перевіряється 
законність призначення та виплати пенсій; Міністерством фінансів та 
його територіальними органами, Головним контрольно-ревізійним 
управлінням та Рахунковою палатою контролюється цільове 
використання коштів Пенсійним фондом; Прокуратурою, СБУ.  

В табл. 1 наведемо основні напрямки зовнішнього контролю 
державними органами за діяльністю органів Пенсійного фонду. 
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Таблиця 1 
Напрямки зовнішнього контролю державними органами за 

діяльністю органів Пенсійного фонду 
 

Орган 
державного 
контролю 

Періодич
ність 

перевірок 
Напрямки та завдання контролю Суб’єкт перевірки 

1 2 3 4 
Рахункова 
палата 

Один раз 
на три 
роки 

Організація і здійснення контролю за 
витрачанням коштів Пенсійного 
фонду за обсягами, структурою та їх 
цільовим призначенням, контроль за 
законністю та своєчасністю руху 
коштів Пенсійного фонду в установах 
Національного банку України та 
уповноважених банках.  

Тематичні 
перевірки 
центрального 
апарату 
Пенсійного фонду 
та за вибором, 
окремих обласних 
управлінь 

Контрольн
о-ревізійне 
управління 

Один раз 
на два 
роки 

Підготовка пропозицій щодо 
формування державної політики у 
сфері державного фінансового 
контролю, забезпечення в 
установленому порядку реалізації 
державної політики у сфері 
державного фінансового контролю за 
використанням відповідно до 
законодавства Пенсійним фондом 
України коштів і матеріальних 
цінностей, їх збереженням, веденням і 
достовірністю бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності; розроблення 
пропозицій щодо усунення 
виявлених недоліків і порушень та 
попередження їх у подальшому. 

Комплексна 
ревізія фінансової 
діяльності 
головних 
управлінь 
Пенсійного фонду 
України  

Місцеві 
органи 
праці та 
соціальног
о захисту 
населення 

Один раз 
на три 
роки 

Перевірки правильності та 
своєчасності призначення пенсій, 
перевірки правильності та 
своєчасності нарахування, виплати та 
припинення виплати пенсій, 
перевірки дотримання законодавства 
при виплаті допомоги на поховання. 

Контроль за до-
держанням вимог 
законодавства під 
час призначення і 
виплати пенсій 
органами 
Пенсійного фонду 

Прокурату-
ра  

За 
зверне-
нням 
громадян  

Перевірки застосування 
адміністративних санкцій 
працівниками пенсійного фонду 
України до платників, які порушили 
фінансову дисципліну, розглядає 
окремі питання за зверненням 
громадян 

Контроль за до-
держанням вимог 
законодавства під 
час призначення і 
виплати пенсій 
органами 
Пенсійного фонду 

СБУ За 
зверне-
нням 
громадян 

Перевіряє дотримання виконання 
працівниками Пенсійного фонду 
Законів України «Поро державну 
службу» та «Про боротьбу з 
корупцією» 

Контроль за до-
держанням вимог 
законодавства під 
виплати пенсій 
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Внутрішній (відомчий) контроль проводиться:  
— контрольно-ревізійним управлінням Пенсійного фонду 

перевіряється законність здійснення фінансово-господарської 
діяльності регіональними, районними та міськими управліннями;  

— структурними підрозділами управлінь Пенсійного фонду в 
АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі щодо правильності 
нарахування та сплати пенсійних зборів. 

Отже, слід відмітити, що незважаючи на рівень проведення 
контролю, головним його завданням залишається перевірка 
ефективного та цільового використання бюджетних коштів 
Пенсійного фонду. 

Зміни що відбуваються у системі пенсійного страхування 
потребують також радикальних змін і в питаннях організації та 
методології контролю, його спрямованості. Перш за все це пов’язано з 
процесом реформування пенсійної системи, що реалізовується через 
поступовий перехід від існуючої державної форми забезпечення і 
страхування на недержавну. 

Відповідно з’являється зацікавленість страхувальників у 
діяльності Пенсійного фонду, що в свою чергу призводить до появи 
нових форм контролю із новими завданнями у системі пенсійного 
страхування.  

Слід відмітити, що доцільність та необхідність проведення 
зовнішнього чи внутрішнього контролю для органів Пенсійного 
фонду визначається колом осіб які потребують відповідну інформацію 
та її якістю[1]. 

Забезпечення відповідної організації контрольного процесу 
неможливе без наявності чітко визначеної методики його проведення. 
Усвідомлення важливості контролю, як функції управлінського 
процесу, ґрунтується на забезпечені своєчасного отримання 
достовірних даних з метою підтримання належної роботи 
господарюючого суб’єкта в цілому.  

Основними суб’єктами зовнішнього контролю управлінь 
Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах є: 
юридичні та фізичні особи платники страхових внесків. структурні 
підрозділи УДППЗ, банківські установи. Вони представляють собою 
дві складові бюджету Пенсійного фонду: одна з яких забезпечує 
надходження коштів (страхувальники), а інша – виплату коштів.  

Наповнення бюджету Пенсійного фонду можливе при 
своєчасному та повному надходженні коштів, яке забезпечується 
страхувальниками.  Організовують роботу з обліку платників зборів та 
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проводять контроль за нарахуванням коштів до бюджету Пенсійного 
фонду платниками відповідних територіальних одиниць створені у всіх 27 
регіональних управліннях Пенсійного фонду де  функціонують відповідні 
управління та відділи надходження доходів. Статтею 1 Закону № 1058 
визначено, що страхувальниками є роботодавці та інші особи, які 
згідно законодавства сплачують страхові збори на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування. Саме тому при проведенні їх 
контролю перевіряється: правильність та своєчасність нарахування й 
сплати ними страхових зборів й інших платежів; достовірність даних 
про заробітну плату, що наводяться у довідках для призначення 
пенсійних виплат.  

Не менш важливим є контроль за виплатою пенсійних коштів 
згідно їх призначення. Відповідно до частини 1 статті 3 Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 
виплата і доставка пенсій проводиться суб’єктами солідарної системи, 
а саме підприємствами (установами, організаціями). Підприємства 
поштового зв’язку та банківські установи відносяться до числа 
організацій, які проводять виплату пенсій (на вибір самих утримувачів). 
Здійснюючи перевірку структурних підрозділів УДППЗ «Укрпошта» 
та банківських установ контролюється своєчасність та повнота 
відповідно виплати та надходження на поточні рахунки пенсійних 
виплат, а також цільове використання перерахованих до даних установ 
пенсійних коштів.   

В процесі перевірки структурних підрозділів УДППЗ 
«Укрпошта» значна увага приділяється питанням розрахунків по 
використанню коштів, що були надані Пенсійним фондом для 
виплати пенсій; чи на законних підставах та у повній мірі 
здійснюється виплата пенсій; чи дотримується визначений графік 
виплати. Метою контролю також є визначення достовірності та 
обґрунтованості потреби на необхідну суму коштів для виплати пенсій 
та допомоги, що зазначається в заявці підприємств поштового зв’язку 
щомісячно. При цьому, як зазначають фахівці Пенсійного фонду, 
зазначена у заявці сума коштів повинна відповідати потребі в коштах 
на місяць, що визначається на підставі середньомісячної суми виплат 
допомоги на поховання за останні три місяці, списків поштових 
переказів, описів виплатних відомостей, з урахуванням залишку на 
кінець попереднього місяця коштів на рахунку Фонду та несплачених 
сум пенсій і допомоги за минулий місяць.  

Основою для попередження фінансових порушень щодо 
використання відділеннями зв’язку коштів Пенсійного фонду є 
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перевірка законності банківських операцій по своєчасності та повноті 
зарахування пенсійних виплат на банківські рахунки підрозділів 
УДППЗ «Укрпошта», а у випадках невиплати пенсії – своєчасності 
повернення невиплачених сум. 

На сьогоднішній день досить поширеним є отримання 
пенсійних виплат через установи банків, які обираються одержувачами 
пенсій самостійно відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової 
допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх 
поточні рахунки у банках, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 30.08.1999 р. № 1596. При цьому операції з 
відкриття поточних пенсійних рахунків, зарахування і виплати пенсій 
здійснюються банками безоплатно, що дозволяє значно зекономити 
бюджетні кошти. Для отримання пенсійних виплат через банк 
необхідним є подання до органів Пенсійного фонду за місцем 
проживання одержувачів пенсій Заяви про виплату пенсій та грошової 
допомоги через установи уповноважених банків. 

Відповідно контролю зі сторони органів Пенсійного фонду 
України підлягають також і банківські установи які здійснюють 
виплату пенсій. Згідно законодавства даний вид перевірки повинен 
здійснюватися не менше одного разу на рік. 

На даний момент в кінці звітного року між підприємствами та 
управліннями Пенсійного фонду проводиться звірка, щодо сум 
нарахованих та сплачених страхових зборів. При цьому 
документально це не відображається. Іноді виникають ситуації, коли 
при перевірці даних звітного року знаходиться помилка, якої не було 
виявлено при перевірці у минулому періоді. З метою уникнення таких 
ситуацій та наявності документального підтвердження пройденого 
попереднього контролю пропонується на основі проведеної річної 
звірки даних формувати Відомість звірки нарахування та сплати збору 
з обов’язкового державного пенсійного страхування за відповідний рік. 

Головним завданням пенсійного фонду України на майбутнє 
такі: забезпечувати повне і своєчасне надходження коштів до бюджету 
Пенсійного фонду;  здійснювати чіткий контроль за сплатою збору на 
обов’язкове державне пенсійне страхування; досягти істотного 
скорочення боргу за рахунок підвищення платіжної дисципліни 
платників і відповідальності їх керівників.  

Висновки. Важливим питанням, що стосується контрольного 
процесу в органах Пенсійного фонду є побудова ефективного та 
раціонального зовнішнього та внутрішньогосподарського контролю. 

Основними об’єктами зовнішнього контролю управлінь 
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Пенсійного фонду України є страхувальники, структурні підрозділи 
УДППЗ «Укрпошта» та банківські установи. Серед даних об’єктів 
контролю найбільша увага приділяється страхувальникам, оскільки від 
правильності нарахування та своєчасності сплати ними внесків 
залежить виконання бюджету Пенсійного фонду та своєчасна виплата 
пенсій. До того ж, заборгованість за внесками впливає на зарахування 
до страхового стажу застрахованим особам періодів роботи, за які не 
сплачені внески. 
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Стаття присвячена проблемі підвищення ефективності інформаційних сайтів 
сільськогосподарських підприємств. Розглянуто практичні шляхи підвищення 
релевантності сайту. Наведені приклади оптимізованих сайтів 

An article is dedicated to the problem of information sites for agrarian enterprises’ 
effectiveness increase. A procedure for the key-words set optimization is examined 
 

Постановка проблеми. Стрімке і безконтрольне розростання 
мережі Інтернет автоматично відвело пошуковим системам головну 
роль у віртуальному світі. Для будь-якого сайту пошукові системи є 
якимись віконцями у віртуальний світ, універсальним та найбільш 
дієвим рекламним майданчиком. Надзвичайна важливість 
інформаційних технологій для успішного розвитку аграрного 
підприємства та підвищення його конкурентоспроможності 
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переконливо доведена часом [1]. Використання ефективних Internet-
ресурсів, зокрема web-сайтів дозволяє суттєво підвищити популярність 
виробника, а також проінформувати потенційних клієнтів про його 
товари і послуги. Незважаючи на велику кількість існуючих web-
сайтів, багато з них знаходяться поза увагою споживачів через свою 
низьку ефективність.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні роки 
з’явились численні публікації, присвячені підвищенню ефективності 
функціонування підприємства у середовищі Internet. Вагомий внесок у 
розв’язання даної проблеми зроблений зарубіжними авторами 
Д.Еймором, Д.Козьє, Е.Ілайесом та ін. Застосуванню сучасних 
інформаційних технологій присвячені роботи вітчизняних науковців: 
В.Гужви [2], І.Козака [3], Л.Пономаренка та ін. 

Постановка завдання. У статті розглядається проблема 
підвищення ефективності інформаційних сайтів 
сільськогосподарських підприємств за рахунок підвищення 
релевантності сайту.  

Виклад основного матеріалу. Одним із способів підвищення 
ефективності сайту є його просування у пошукових системах і, 
зокрема, поліпшення його видимості в пошукових машинах при 
опрацювання цільових запитів. Процес просування сайту у пошукових 
системах з метою збільшення кількості ресурсів, що посилаються на 
нього, передбачає виконання дій у кількох напрямках, серед яких 
найбільш перспективними на сьогоднішній день є наступні [2 c.43]: 

1. Пошукова оптимізація сайту. 
2. Реєстрація сайту у тематичних каталогах. 
3. Обмін посиланнями між ресурсами Internet. 
Працюючи над основним своїм завданням - точністю 

пошукової видачі - пошукові системи були змушені розробляти й 
удосконалювати критерії релевантності.  

Основою релевантності стали так звані «внутрішні» критерії:  
— Щільність ключових слів на сторінці. 
— Обсяг змісту. 
— Текст заголовків та ін. 

Але після того, як в Інтернеті з'явилися дорвей-сторінки, які 
створюються виключно з метою підняття рейтингу сайту, з'явилася і 
загальна потреба у розробці «зовнішніх» критеріїв релевантності.  

У даному дослідження розглянутий один із аспектів розв’язання 
проблеми пошукової оптимізації сайту, пов'язаний з підвищенням 
відповідності сайту основним ключовим словам. 
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Релевантність – це відповідність знайденого за допомогою 
пошукової системи документу запиту, що був введений користувачем у 
рядок пошуку. Що до особливостей даного поняття, слід зазначити 
наступне: 

1. Релевантність – це суб’єктивний критерій, оскільки визначити 
корисність отриманих посилань може лише користувач. 

2. Релевантність сайту - ступінь відповідності тексту і тематики 
сайту словом або виразом, заданому як ключ при пошуку інформації. 
Релевантність сайту застосовується всіма пошуковими системами для 
обчислення порядку видачі результатів пошуку. 

3. Релевантність визначається змістовним наповненням сайту і в 
першу чергу його текстом, графічними зображеннями, таблицями, 
мультимедійними даними. 

4. Кінцеву оцінку сайту дають його відвідувачі. Гроші за товари і 
послуги, що їх пропонують на сайті, також платять вони. 
Релевантність сайту для відвідувачів важливіша, ніж релевантність 
сайту для пошукових систем. Низька релевантність знижує 
ефективність сайту, навіть якщо він займає перші позиції в рейтингу 
пошукових систем. 

Одним з так званих “чорних” способів підвищення 
релевантності сайту є застосування пошукового спаму (search spam, 
web-spam), під яким розуміють сукупність певних прийомів, до 
основних з яких відносять наступні: 

1. Додавання до тегів <meta> , <title> і <description> термінів, 
що значно підвищують релевантність, хоча й не мають жодного 
відношення до тематики сайту. Найпростіший приклад – додавання 
слова ”завантажити” до будь якого з перелічених вище тегів здатне 
суттєво підвищити релевантність сайту. 

2. Додавання до тексту великої кількості ключових слів, інколи 
навіть шляхом повторення тих самих речень і абзаців у різних місцях 
сайту, або додавання прихованого від споживача тексту з наперед 
спамовим наповненням. 

3. Так званий ”Обмін посиланнями” з сайтами, що не мають 
жодного відношення з тематикою даного сайту, але мають високий 
рейтинг у пошукових машинах. 

На даний час пошуковий спам вже став серйозною проблемою, 
через те, що він викликає надзвичайно велике забруднення мережі 
Інтернет. Крім того, він ускладнює проведення ефективного пошуку 
зацікавленим користувачем, який втрачає довіру до глобальної мережі, 
як джерела отримання достовірних даних. 

В кожній пошуковій машині реалізований свій власний 
алгоритм визначення релевантності. Крім того, даний алгоритм 
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постійно змінюється. До факторів, що суттєво впливають на 
релевантнісь сайту можна віднести наступні: 

1. Наявність ключових слів у тегах <title> і <meta> [3]. 
2. Наявність ключових слів у заголовках різного рівня ( теги 

h1...h6)[3]. 
3. Наявність ключових слів у посиланнях, що знаходяться 

всередині сайту, а також у посиланнях на цей сайт, що знаходяться на 
інших сайтах. 

4. Наявність відповідного контексту у атрибутах “alt” графічних 
гіперпосилань. 

5. Кількість і якість вхідних посилань. 
6. Щільність ключових слів у основному тексті на сторінці. 
7. Популярність і релевантність сайтів, на яких є посилання на 

даний сайт. 
Під час виконання оптимізації дуже важливо розуміти, що так 

званий “екстенсивний” спосіб підвищення релевантності сайту не є 
ефективним, оскільки, наприклад, занадто велика кількість ключових 
слів просто не буде відпрацьована пошуковими машинами і, 
відповідно, не призведе до покращення рейтингу сайту. 

Важливим є також уникати дій, що можуть призвести до 
зниження рейтингу сайту. До головних з них відносять: 

1. Надмірна оптимізація. В даний час вже офіційно почало 
існувати таке поняття, як штраф за надмірну оптимізацію сайту (Over 
Optimization Penalty), що, наприклад, проявляється у вигляді 
багатократного повторення однакових ключових слів. Більшість 
пошукових машин дуже гостро реагують на це, суттєво знижуючи 
рейтинг сайту [5]. 

2. Штучне створення надмірного числа посилань. 
3. Flash файли, а також javascript. Не можна не визнати, що 

JavaScript є чудовою технологією, втім для більшості пошукових 
систем вона є невидимою. Причин цьому є декілька, і одна з головних 
полягає у тому, що скрипти можуть бути потенційно використані для 
вірусних нападів. Що ж до використання Flash-файлів у тілі сайту, 
треба розуміти, що більшість пошукових систем працюють на рівні 
примітивних web-браузерів, через що вони просто не здатні 
інтерпретувати деякі сучасні технології, зокрема Flash [5]. 

4. Використання фреймових структур та графічних карт 
посилань. Якщо, наприклад, сторінка являє собою одну велику 
графічну карту посилань, більшість пошукових систем можуть взагалі 
не виконати індексацію сторінок, на які посилаються різні області 
графічної карти. 

З усього переліченого вище можна зробити висновок, що 
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більшість факторів, що мають негативний вплив на релевантність 
сайту, фактично є елементами дизайну, що заважають пошуковій 
машині виконати індексацію сайту. Чим менше на сайті таких 
елементів, тим вище його сумісність з пошуковими машинами і, 
відповідно, вище шанс отримати високий рейтинг по певному 
ключовому запиту[4]. 

Таким чином, оптимізація ключових слів може розглядатися, як 
найбільш легальний, відносно простий і дешевий спосіб підвищення 
релевантності сайту, при  застосуванні якого вірогідність швидкого 
знаходження користувачем потрібної йому інформації суттєво зростає. 
Ще однією цікавою проблемою, що досі не отримала свого науково 
обґрунтованого розв’язання, є визначення оптимальної щільності 
ключових слів на сайті. Через відсутність доступу до алгоритмів 
роботи пошукових систем, на даний час не є можливим розробити 
рекомендації з підготовки фахових текстів до сайтів із оптимальною 
щільністю ключових слів. 

У якості експерименту було досліджено 15 аграрних сайтів 
України, Росії, Сполучених Штатів, Німеччини і Швеції, що 
знаходяться на перших сторінках результатів пошуку в Google, Yahoo, 
Рамблері і Апорті. У 12 з перевірених сайтів щільність ключових слів 
не перевищувала 5%. Лише на професійно розробленому сайті 
аграрної кампанії Нібулон (www.nibulon.com) щільність сягнула 
позначки 12%. Не було знайдено жодного сайту із щільністю вищою 
за 15%. Останнім часом з’явились повідомлення про те, що деякі 
пошукові машини можуть сприймати занадто велику щільність 
ключових слів як спам. [7] 

Як варіант виконання оптимізації ключових слів сайту можна 
запропонувати наступну процедуру. 

1. Обрати 15-20 ключових слів по тематиці сайту. 
2. Дізнатися, скільки разів запитувалося те чи інше слово за 

минулий місяць (ця послуга є безкоштовною на Яндекс і на Google). 
3. Обрати п'ять найбільш популярних слів і перевірити їх на 

синоніми запитів (оскільки синоніми також доцільно додати до 
відповідних тегів сайту). 

4. Додати перевірені слова до тегів, що їх опрацьовують 
пошукові системи. 

Існує алгоритм ранжування документів, якій складається з 
факторів що впливають на релевантність документів, він 
використовується четвіркою найбільш популярних у Рунеті 
пошукових машин ( Яндекс, Рамблер, Апорт і Google). Ось він: 
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Rа (x) = (m * Tа (x) + p * Lа (x)) * F (PRa),  
де * Rа (x) - підсумкове відповідність документа а запиту x  

* Tа (x) - релевантність тексту (коди) документа а запиту x,  
* Lа (x) - релевантність тексту посилань з інших документів на 

документ а запиту x,  
* PRа - показник авторитетності сторінки а, константа щодо х,  
* F (PRа) - монотонно неубивающая функція, причому F (0) = 1, 

можна припустити, що F (PRа) = (1 + q * PRа),  
* M, p, q - якісь коефіцієнти.  

Звичайно ж, ця формула дає дуже загальне уявлення про 
алгоритми ранжирування документів в результатах пошуку. Будь-який 
з цих показників є функцією від інших, які можуть враховуватися чи ні 
пошуковою системою, причому кожний з цих показників має свій 
коефіцієнт, різний для кожного конкретного пошукача. 

Висновки. Отже, на нашу думку, розв’язання проблеми 
знаходження оптимального наповнення <meta> , <title> і 
<description> – тегів, що їх використовують пошукові системи, можна 
здійснити через співпрацю програмістів і лінгвістів. Виконання 
відповідного аналізу контенту змістовного ядра сайту за допомогою 
on-line оптимізаторів може суттєво підвищити рейтинг інформаційних 
сайтів та принести додатковий прибуток їх власникам. 
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СТРАХОВИЙ МАРКЕТИНГ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ 
НА РИНКУ АГРАРНИХ РИЗИКІВ 

 
Зоря О.П., к.е.н., 

Полтавська державна аграрна академія 
 

У статті розглянуто теоретичні засади розвитку страхового маркетингу, 
проаналізовані його особливості на ринку аграрного страхування, виокремлено об’єкти 
першочергової уваги маркетингової служби страховиків на зазначеному ринку, 
запропоновані напрямки удосконалення маркетингової діяльності страхових компаній на 
ринку сільськогосподарського страхування 

Theoretical principles of development of the insurance marketing are considered in the 
article, his features are analysed at the market of agrarian insurance, the objects of near-term 
attention of marketing service of insurers are distinguished at the noted market, offered directions 
of improvement of marketing activity of insurance companies at the market of agricultural 
insurance 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Метою 
страхування в аграрному секторі економіки є стабілізація виробництва 
відшкодуванням втрат внаслідок несприятливих подій, настання яких 
не можна передбачити у часі та просторі. Об’єктивна економічна 
необхідність використання страхування в сільському господарстві 
пояснюється недостатніми можливостями держави і ринку 
забезпечити широку маневреність фінансовими ресурсами 
господарюючих суб’єктів. 

Аграрне страхування, як один із надійніших способів уникнення 
ризиків, дає змогу найвигідніше поєднувати інтереси учасників ринку і 
держави, як сторони, першочерговим завданням якої є забезпечення 
стабільного економічного зростання, добробуту громадян та їхнього 
соціального захисту. Світовий досвід аграрного страхування 
складається з великого різноманіття моделей і форм взаємодії 
учасників ринку, який формується залежно від об’єктивних умов і 
традицій, характерних для економіки кожної країни, в т. ч. країн із 
перехідною економікою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У розробку 
теоретично-методичних проблем страхування аграрних ризиків та 
розвитку значний внесок зробили вчені-економісти України та  
маркетингової діяльності у страхуванні значний внесок зробили такі 
вчені, як О. Галасюк [1], О. Данніков [2], М. Жилкина, [3], 
А.Н. Зубец [4], Л.В. Нечипорук [5], О. Свістунов [6], Л.І. Василенко [8], 
В.В. Тринчук [9] та інші. В же той час, фундаментальних наукових 
досліджень з питань розвитку маркетингової діяльності у страхуванні 
аграрних ризиків в наш час недостатньо. 
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Постановка завдання. Мета дослідження полягає в 
узагальненні теоретичних засад та розробці методичних і практичних 
рекомендацій щодо удосконалення маркетингової діяльності на ринку 
аграрного страхування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В економіці 
розвинутих країн страховий маркетинг започаткувався приблизно три 
десятки років тому. Поворот страховиків до маркетингу був пов’язаний 
із насиченням страхових ринків, а також з істотним загостренням 
конкуренції. Як і на товарних ринках страховий маркетинг зародився 
як інструмент конкурентної боротьби, що спрямований на більш 
повне задоволення потреб клієнтів у страховому захисті. У цілому ж це 
був етап адаптації усталених маркетингових процедур до специфіки 
страхового бізнесу. Незважаючи на те, що застосування 
маркетингових підходів у менеджменті обходилось дорого, вигоди від 
нього страховики відчули вже тоді. 

Другим етапом розвитку страхового маркетингу стали 80-в роки 
XX ст. Це був період впровадження маркетингу в систему керування 
всіма сторонами діяльності страхової компанії. У практику почали 
вводитися такі поняття, як „керування маркетингом” або 
„маркетинговий менеджмент”. Головним результатом цього етапу 
стало проникнення маркетингу в усі складники процесу надання 
послуг – від їх розробки до продажу споживачам. Проте страхові 
продукти й організаційні структури залишилися в основному тими ж 
самими, що й раніше, незважаючи на реформування їх у відповідність 
з вимогами маркетингу. 

Сучасний етап страхового маркетингу починається з 90-х років. 
У розвинутих країнах він зазнав істотного впливу глибоких 
соціальних, економічних і демографічних змін, що зумовили 
підвищення інтересу до страхування. Прагнення сучасного західного 
суспільства до соціальної захищеності стимулювало розвиток 
страхування життя, а також пенсійного страхування. Маркетинг став 
відправною точкою при структурній побудові страхової компанії, у 
виборі напрямів діяльності, доборі клієнтурних типів ринків. 

Маркетинг набув широкого розвитку у більшості галузей 
вітчизняної економіки, включаючи страхування. Саме специфіка 
страхової діяльності накладає відбиток на страховий маркетинг, який 
постає як особлива галузь маркетингу сфери послуг. Можливості 
страхового маркетингу значні, оскільки він являє собою нову 
продуктивну філософію страхового бізнесу, а використання його 
інструментів позитивно впливає не лише на діяльність страхових 
компаній, а й на розвиток всього ринку, в тому числі 
сільськогосподарських ризиків. Застосування методів страхового 
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маркетингу сприяє поліпшенню роботи як окремої компанії, так і 
відносин, що виникають на страховому ринку між виробником і 
споживачем страхових продуктів, істотно впливає на поліпшення та 
оптимізацію взаємин між ними та на розвиток і підвищення 
ефективності сільськогосподарського виробництва, яке перебуває у 
значній залежності від різного роду обставин, які можна назвати 
ризиковими. 

Виважена маркетингова політика страхових компаній сприяє 
підвищенню рівня страхової культури населення, що позитивно 
впливає на розвиток однієї з перспективних сфер підприємницької 
діяльності. 

Маркетингова політика страховика на ринку аграрного 
страхування поділяється на такі основні види, хоча на практиці це 
залежить від конкретної ситуації і рішення страховика: 

— орієнтована на вибір потенційного страхувальника, тобто на 
пошук окремих категорій аграрних підприємств, умовно відібраних за 
певними ознаками: за видом діяльності та спеціалізація виробництва; 
організаційно-правовою формою; місцем розташування тощо); 

— орієнтована на окремі види страхування чи групи страхових 
продуктів: страхування сільськогосподарських культур, страхування 
тварин, страхування працівників підприємства, страхування 
вантажоперевезень у сільському господарстві, надання пакету 
страхових послуг; або за порівняльною вартістю страхових продуктів 
чи сервісним обслуговуванням при їх реалізації, розслідуванні 
страхової події та здійснення виплат страхових відшкодувань. 

— орієнтована відносно конкретних каналів реалізації, наприклад, 
поширення страхових полісів на підприємствах відібраних за певними 
груповими ознаками. 

У сфері діяльності служби маркетингу страховика на ринку 
аграрного страхування доцільно виокремити такі об’єкти 
першочергової уваги: 

1) страхове поле (категорія потенційних страхувальників та 
об’єктів страхування); 

2) якісні показники страхових продуктів; 
3) канали реалізації страхових продуктів; 
4) формування споживчого попиту. 
Під страховим полем у практичній роботі пропонується 

розглядати такі два головні поняття: 
1) клієнти як фактичні чи потенційні споживачі страхових 

послуг, їх поділ (його ще називають „сегментуванням ринку 
споживачів”) для подальшого визначення або формування споживчих 
запитів, реалізації страхових продуктів тощо виконується за наявністю 
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характерних ризиків, які потребують страхового захисту; місцем 
розташування чи проживання страхувальника, де передбачається 
укладання договорів страхування; за платоспроможністю чи 
купівельною спроможністю і т. ін.; 

2) об’єкти страхування, які також доцільно класифікувати для 
подальшої обробки інформації, що буде здобута відносно них, а саме: 

— страхування сільськогосподарських культур; 
— страхування тварин; 
— страхування працівників підприємства; 
— страхування вантажоперевезень у сільському господарстві та ін. 

До якісних показників страхових продуктів насамперед слід 
віднести (і відповідним чином довести до відома клієнта) гарантію 
платоспроможності та надійності страховика. 

Першочерговим завданням страховиків на досліджуваному 
ринку має бути попередження можливої невідповідності між 
очікуваннями клієнтів та реальним рівнем якості страхових послуг. За 
таких обставин достатньо високий рівень якості послуги можна 
досягти лише за умови усвідомлення страховиком власної ролі в 
процесі удосконалення механізму інтеракції на кожному з етапів 
обслуговування клієнта. 

Крім того, у полі зору служби маркетингу мають перебувати а 
зіставлятися з показниками конкурентів) фактор використання 
поєднання страхових послуг з різними формами торгового та 
юридичного обслуговування. 

Друга задача маркетингу вирішується за допомогою високої 
культури страхового обслуговування та ефективно побудованої 
системи продажу. Головним критерієм ефективності маркетингу 
страхової діяльності на аграрному ринку є успішність реалізації 
страхових послуг. 

Сучасна концепція страхового маркетингу відповідає маркетингу 
взаємодії, яка передбачає побудову довгострокових взаємовигідних 
стосунків між страховиками, страхувальниками та посередниками. В 
ньому яскраво виявляється двоєдиний і взаємодоповнюючий підхід.  

Страхувальник виступає як об’єкт страхового маркетингу, на 
якого спрямовані зусилля страховика, а також як суб’єкт, який активно 
впливає на виробника страхових продуктів. Із зростанням страхової 
культури юридичних та фізичних осіб відносини між виробниками 
страхових продуктів та їх споживачами ставатимуть усе більш 
рівноправними.  

Сьогодні страховий маркетинг є в основному прерогативою 
страхових компаній, яким слід ширше використовувати методологію 
маркетингу взаємодії з метою підвищення рівня страхової культури, а 
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відтак і страхової активності населення та господарюючих суб’єктів у 
сільському господарстві. 

Висновки. Врахування загальних і специфічних характеристик 
страхової послуги важливе під час розроблення маркетингових заходів 
страховика, завдання яких полягають у формуванні потреби 
споживачів у страховому захисті, підкресленні корисності страхування, 
для розроблення конкурентоспроможних страхових продуктів та їх 
реалізації, а також для розроблення інших елементів комплексу 
маркетингу. Актуальність маркетингових досліджень в галузі 
страхування підвищується у зв’язку з тим, що страхові послуги – це 
послуги прихованого попиту, більш того, в умовах українських реалій 
попит на страхування, особливо сільськогосподарських ризиків 
найчастіше є негативним. 

Страхування є одним із факторів та засобів підвищення 
ефективності аграрного виробництва, на яке істотний вплив мають 
погодно-кліматичні умови та інші ризикові обставини. Для більш 
ефективного розвитку страхування ризиків у аграрній сфері 
страховики повинні використовувати та постійно удосконалювати 
маркетингову діяльність на даному ринку. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 
Ігнатенко М.М., викладач, 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

Стаття присвячена вивченню складових  формування і економічно ефективного 
використання земельних ресурсів сільських територій. Обґрунтовуються необхідність і практичні 
кроки щодо формування цілісної вітчизняної політики сільського розвитку та її інституційного 
забезпечення. Визначені показники рівня інтенсивності використання земельних ресурсів 
та запропоновані напрями подальшого поліпшення використання землі 

Article is devoted studying of components of formation and economically an effective 
utilisation of ground resources of rural territories. Necessity and practical steps as to formation of a 
complete domestic policy of agriculture and it институционального maintenance is proved. 
Indicators of level of intensity of use of ground resources are designated and directions of the further 
improvement of use of the earth are offered 
 

Постановка проблеми. Реформування аграрного сектора 
економіки докорінно змінило земельні та майнові відносини, створило 
якісно нові організаційно-правові форми господарювання, зробило 
певні кроки в напрямі створення прозорого ринкового середовища. 
Проте всі ці зусилля стануть марними без формування і економічно 
ефективного використання земельних ресурсів сільських територій. 

На кожному аграрному підприємстві з урахуванням його 
конкретних умов (типів ґрунтів, їх механічного складу, конфігурації 
земельних ділянок, кута їх нахилу, спеціалізації виробництва тощо) 
необхідно розробити і впровадити систему агрономічних, 
зооветеринарних, технічних і організаційно-економічних заходів, що 
забезпечують ефективне використання земельних ресурсів. Важливе 
місце займають заходи, спрямовані на підвищення потенційних 
можливостей підприємства щодо збільшення виробництва 
сільськогосподарської продукції з кожного гектара угідь. Такі 
можливості значно залежать від рівня інтенсивності використання 
земельних ресурсів. Порівняльна оцінка показників інтенсивності в 
динаміці та в різних підприємствах дасть змогу виявити деякі напрями 
подальшого поліпшення використання землі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільш плідно на 
шляху впровадження територіального підходу до розвитку села науковці 
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працюють сьогодні. Передусім, це стосується аграрних економістів, що є 
цілком зрозумілим, зважаючи на об'єкт дослідження, зокрема праці 
відомих  вчених-економістів: Єрчишина В.В., Онищенка О.М., 
О. Осауленка, О. Смоленського, М. Орлатого, О. Павлова, І. Гончаренко, 
М. Кропивка, О. Онищенка і В. Юрчишина, М. Орлатого, Ю. Лупенка і 
О. Могильного. Цій проблематиці було приділено окрему увагу на 
Восьмих річних зборах Всеукраїнського конгресу вчених економістів-
аграрників 20-21 червня 2006 р. У доповіді на них академіка УААН 
П. Саблука наголошувалося на тому, що проблематика сільського розвитку 
є одним із пріоритетних напрямів наукових досліджень ННЦ "Інститут 
аграрної економіки" УААН. 

Цілі статті. Більшість науковців визнають креативність 
територіального підходу до оцінки тих процесів, які відбуваються в 
різних сферах життєдіяльності села. Дискусії виникають, коли справа 
доходить до визначення сутності сільських територій та виокремлення 
складників цих просторових утворень. Ще більш серйозні наукові 
проблеми з'являються при спробах співставлення аграрної політики і 
політики розвитку сільських територій. Наразі значна частина аграрних 
економістів стоїть на тому, що більшість проблем розвитку села 
залежать від ефективності використання земельних ресурсів сільських 
територій. Разом з тим, серед них є чимало й таких, які піддають сумніву 
цю тезу. 

Виклад основного матеріалу. На кожному аграрному 
підприємстві з урахуванням його конкретних умов (типів ґрунтів, їх 
механічного складу, конфігурації земельних ділянок, кута їх нахилу, 
спеціалізації виробництва тощо) необхідно розробити і впровадити 
систему агрономічних, зооветеринарних, технічних і організаційно-
економічних заходів, що забезпечують ефективне використання 
земельних ресурсів. Важливе місце займають заходи, спрямовані на 
підвищення потенційних можливостей підприємства щодо 
збільшення виробництва сільськогосподарської продукції з кожного 
гектара угідь. Такі можливості значно залежать від рівня інтенсивності 
використання земельних ресурсів. Порівняльна оцінка показників 
інтенсивності в динаміці та в різних підприємствах дасть змогу 
виявити деякі напрями подальшого поліпшення використання землі:  

Рівень інтенсивності використання земельних ресурсів 
визначають за такими показниками: ступенем господарського 
використання землі, яка розраховується діленням площі 
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сільськогосподарських угідь на всю земельну площу господарства; 
ступенем розораності, що обчислюється як частка від ділення площі 
ріллі і багаторічних культурних насаджень на площу 
сільськогосподарських угідь; ступенем меліорованості як відношення 
площі меліорованих земель (зрошуваних, осушених) до загальної 
площі сільськогосподарських угідь; питомою вагою інтенсивних 
культур (цукрових буряків, льону, картоплі, овочів, соняшнику, 
зернової кукурудзи, коноплі) у загальній посівній площі підприємства; 
коефіцієнтом повторного використання землі, який визначається 
відношенням посівної площі разом з площею повторних посівів до 
посівної площі господарства.  

При аналізі й оцінці цих показників слід пам’ятати, що завдяки 
трансформації земельних угідь і вдосконаленню їх структури, 
підвищенню (зниженню) частки ріллі, багаторічних культурних 
насаджень і меліорованих земель у загальній площі 
сільськогосподарських угідь, а інтенсивних культур - у структурі 
посівів, підвищенню коефіцієнта повторного використання землі до 
оптимальних рівнів можливості підприємства щодо збільшення обсягу 
виробництва продукції (за інших однакових умов) зростатимуть. Але 
тут важливо не вийти за раціональні межі кожного з названих 
показників, оскільки це може призвести до погіршення використання 
землі, втрати її родючості. Наприклад, надмірне розорювання 
сільськогосподарських угідь у багатьох господарствах призвело до 
інтенсивного розвитку вітрової та водної ерозії з усіма відповідними 
негативними наслідками. 

Про економічну ефективність використання землі судять на 
основі системи натуральних (урожайність сільськогосподарських 
культур; виробництво окремих видів тваринницької продукції на 100 
га відповідних земельних угідь) і вартісних показників (виробництво 
валової продукції в порівнянних цінах, товарної продукції в поточних 
цінах реалізації, чистої продукції і прибутку в розрахунку на гектар 
сільськогосподарських угідь). Натуральні показники характеризують 
продуктивність лише певної частини сільськогосподарських угідь, а 
вартісні - всієї їх площі. Ці дві групи показників доцільно 
розраховувати як на гектар фізичної площі, так і з урахуванням 
грошової оцінки гектара сільськогосподарських угідь, в якій 
відображена їх економічна родючість. У першому випадку можна 
судити про фактично досягнутий рівень використання землі без 
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урахування її якості, а в другому - об’єктивно оцінити результати 
господарювання.  

Досягнутий у сільськогосподарських підприємствах рівень 
ефективності використання землі нині (2009 р.) ще низький. У багатьох з 
них знижується родючість землі. Великі площі піддаються вітровій і 
водній ерозії, не зменшується площа засолених і кислих ґрунтів. Тому 
важливо в кожному підприємстві запровадити науково обґрунтовану 
систему землеробства, що відіграватиме вирішальну роль у підвищенні 
родючості ґрунтів. 

Основною ознакою високої родючості й окультуреності ґрунту є 
вміст у ньому гумусу і перегною. Доведено, що підвищити вміст гумусу в 
ґрунті можна двома основними шляхами: а) щорічним внесенням гною і 
торфогноєвих компостів, б) розширенням посівів люцерни і конюшини 
за рахунок скорочення площі кормових культур, що у великих кількостях 
споживають (мінералізують) гумус. У розвинутих країнах Заходу вносять 
високі дози гною, наприклад у Голландії - до 70 т на га 
сільськогосподарських угідь. З підвищенням доз внесення гною 
знижується кислотність ґрунту. Це надто важливо, оскільки на фоні 
органічних добрив можна збільшувати дози внесення мінеральних 
добрив, які підвищують рН ґрунту. Якщо мінеральні добрива вносити без 
органічних або за низьких доз застосування останніх, то виникне 
необхідність у вапнуванні ґрунту, яке знижує кислотність, але прискорює 
мінералізацію органічної речовини. Дослідні дані свідчать, що 10 т 
якісного гною або торфогноєвого компосту збагачують ґрунт на 1 т 
гумусу, а лише 1 г гумусу вбирає від 4 до 20 г води, склеюючи в грудочки 
мінеральні частки ґрунту, завдяки чому створюється його структура. 
Заготовляти гній потрібно протягом усього року, а вносити - лише 
влітку і восени. 

В Україні є нагальна потреба розширити площі під люцерною і 
конюшиною. В США, наприклад, понад 30 % орних земель зайнято 
багаторічними травами на сіно, сінаж і на випас. Непересічна цінність 
люцерни і конюшини полягає в тому, що лише ці культури при 
оранці залишають у ґрунті гумус. Потребують змін і традиційні 
підходи до планування структури посівних площ зернових культур. 
Слід орієнтуватися не просто на вихід білка, а на вміст комплектного 
білка, збалансованого за 8 незамінними амінокислотами (лізином, 
треоніном, валіном, метіоніном, триптофаном та ін.), які тварини 
повинні одержувати в готовому вигляді. За даними П. Тихоновського 
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на 1 га посіву ячменю для збалансування білкового компонента 
потрібно сіяти 0,32 - 0,34 га гороху, а на гектар вівса - лише 0,02 га, 
оскільки ця культура має оптимальне співвідношення амінокислот у 
зерні. За норми 10 % овес містить 9,8 % комплектного білка, тоді як 
озима пшениця - лише 5,7 - 6,07, ячмінь 6,93 - 7,13, горох - 30,15 %. 
Удосконалення структури посівних площ необхідно поєднувати з 
правильним чергуванням сільськогосподарських культур. Правильно 
побудовані й освоєні сівозміни підвищують урожайність на 30 - 40 % і 
забезпечують повніше використання техніки і робочої сили. 

Ефективність та результативність політики сільського розвитку 
значною мірою залежать від дотримання її наскрізного характеру, що 
вимагає врахування багатогалузевої природи об'єкта політичного 
впливу та активної участі в її розробці і впровадженні не тільки 
центральних, а й регіональних, місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування та сільських територіальних громад. 

Висновки. Результати проведених досліджень дали змогу 
узагальнити концептуальні підходи, наукових гіпотез і сучасних теорій 
У підвищенні економічної родючості ґрунту велика роль належить 
також прогресивним системам обробітку ґрунту, системам насінництва, 
полезахисним смугам. Значним резервом поліпшення використання 
земельних ресурсів є підвищення продуктивності природних кормових 
угідь, частка яких становить 17,8 % всієї площі сільськогосподарських 
угідь України. Однак значні площі природних сінокосів і пасовищ 
використовуються малоефективно, хоч виробництво кормів на них є 
значно дешевшим, ніж на орних землях. Підвищення продуктивності 
природних кормових угідь можна досягти завдяки докорінному і 
поверхневому поліпшенню їх. Особливо важливе значення для 
підвищення ефективності використання земельних ресурсів має 
меліорація. 
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Запропоновано послідовність процедур вибору оптимальної концепції ведення 

бізнесу виходячи з умов діяльності підприємства, його оточуючого середовища та цільових 
настанов 

The procedures sequence of choice of the optimum business concept proceeding from 
conditions of enterprise activity, its environment and purposes is offered 
 

Постановка проблеми.  В теперішній час існує ситуація, коли 
за ринки України конкурують не іноземні і вітчизняні компанії, а 
міжнародні корпорації. Вони щороку збільшують свої бюджети 
маркетингу та керуються в своїй діяльності агресивними 
маркетинговими стратегіями. Цей факт доводить, що поточні 
концепції ведення бізнесу, якими керуються вітчизняні підприємства є 
неефективними та недієвими. Виходячи з цього перед підприємствами 
постає проблема вибору тієї концепції, яка дозволить вийти кризи, в 
якій знаходяться підприємства зараз, та наздогнати за розмірами 
товарооборотів та прибутків  іноземні підприємства, що працюють в 
цій галузі, і через певний час, зайняти лідируючі позиції на 
ринку/ніші ринку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Базові концепції 
ведення бізнесу, їх основні характеристики та шляхи вибору були 
запропоновані в свій час Ф. Котлером [1]. Всі ці концепції 
використовуються і на сьогоднішній день підприємствами зі всього 
світу. На сьогодні кількість концепцій істотно збільшилась. Так, 
Балабанова Л.В. [2] використовує в своїх роботах таку категорію як 
"освічений маркетинг". Філософія освіченого маркетингу, на її думку, 
полягає в тому, що маркетинг підприємств повинен підтримувати 
оптимальне функціонування системи збуту продукції в довгостроковій 
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перспективі. Також, в [3] розглядають така концепція як ціннісний 
маркетинг – концепція, згідно якої маркетингова діяльність повинна 
підвищувати ціннісну значимість продукту для споживача.  

Однак, як свідчить світовий досвід, сьогодні як ніколи відчутна 
важливість таких функцій бізнесу як маркетингової та інноваційної, 
хоча про це ще на початку другої половини минулого століття 
зауважували Ф. Котлер [1] та П. Друкер [4]. Ці напрямки діяльності є 
головними, які здатні забезпечити подальший розвиток українських 
підприємств і саме на їх реалізації необхідно зосереджувати увагу. 
Концепцією, яка поєднує ці напрямки є концепція інноваційного 
маркетингу [5], яка передбачає створення вдосконаленої або 
принципово нової продукції (технології, послуги) – інновації – і 
використання в процесі її створення та розповсюдження 
вдосконалених чи принципово нових – інноваційних – інструментів, 
форм та методів маркетингу з метою більш ефективного задоволення 
потреб як споживачів, так і виробників.  

Не дивлячись на чималу кількість публікацій в сфері розвитку 
концепцій ведення бізнесу, на сьогоднішній день не існує чіткого 
механізму їх вибору з точки зору доцільності для конкретного 
підприємства.  

Формулювання цілей статті. Метою даної роботи є розробка 
послідовності процедур вибору оптимальної концепції ведення 
бізнесу виходячи з умов діяльності підприємства, його оточуючого 
середовища та цільових настанов.  

Виклад основного матеріалу. Метою діяльності будь-якого 
комерційного підприємства є максимізація прибутку. Аналіз 
зарубіжного та вітчизняного досвіду дозволив визначити основні 
напрямки дій вітчизняних підприємств для досягання цієї мети: 

1. Імпорт закордонних інноваційних технологій (в т.ч. відкриття 
іноземними виробниками заводів на території України).  

Доказом на користь застосування даного напрямку дій є приклад 
Китаю, де ще декілька років тому також починали зі зборки 
високотехнологічних побутових агрегатів під марками відомих 
іноземних брендів (що звісно є не достатньо позитивним моментом в 
діяльності на ринку). Та вже зараз китайські підприємства поступово 
переходять до власного виробництва техніки в середині країни під 
власними торговими марками і поступово завойовують ринки не 
тільки своєї країни, але й країн Європи. Тобто, можна сказати, що 
китайці не починали розробляти інноваційні технології самостійно, 
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чим значно зекономили кошти власних підприємств, а імпортували 
вже готові, отримавши які вони вже мали певну платформу для 
розробки власних інновацій і тільки потім починали поступово 
закривати кордони  для входу на ринки іноземних підприємств. 

2. Розробка та впровадження власних інновацій – організація на 
вітчизняних підприємствах власних наукових лабораторій та постійна 
кропітка робота маркетингових служб по створенню інноваційної 
продукції, яка задовольняє вимоги саме вітчизняних покупців.  

 Цей напрямок при позитивному результаті дозволить 
вітчизняним підприємствам здійснити різкий прорив на ринку під 
власними торговими марками і дасть змогу зайняти лідируючи позиції 
в довготривалій перспективі, як це в свій час зробила Японія. В цілому 
слід сказати, що ці два напрямки можуть реалізовуватись на 
підприємствах трьома шляхами: паралельним, послідовним та 
незалежним один від одного. 

Звичайно, більшість підприємств бажають бути лідерами на 
ринку. Але, як відомо, виробництво інновацій, які відповідають 
потребам ринку є досить складною справою. Тому перед тим як 
прийняти рішення про налагодження діяльності з виробництва 
власних інновацій, слід ретельно оцінити наявні можливості.   

Виходячи з вищевикладеного, нами пропонується поетапний 
перегляд поточної концепції ведення бізнесу з метою переходу до 
оптимальної. Запропонована послідовність етапів ставить перед 
собою першочерговий аналіз фінансових показників діяльності 
підприємства, виявлення можливості їх покращення і, в разі відсутності 
такої можливості, перехід до іншої концепції ведення бізнесу. Однак, 
варто також зауважити, що нами не пропонується концепція 
інноваційного маркетингу як єдина прийнятна в теперішніх умовах. 
Тому для прийняття рішення про її реалізацію пропонується спочатку 
розглянути  інноваційний потенціал підприємства, без достатнього 
рівня якого про виробництво інновацій не може йти мови.  

Розглянемо етапи більш детально. Спочатку підприємство 
повинно провести аналіз свої діяльності на поточну дату. В якості 
періоду аналізу рекомендується розглядати звітний рік, що передує 
теперішньому (адже за рік майже всі підприємства проходять власний 
цикл діяльності і вже можна робити певні висновки по результатам 
цієї діяльності). Однак, в разі існування великого проміжку часу від 
останнього звітного року до теперішнього звітного місяця, доцільніше 
буде розглядати в якості періоду звіту останні дванадцять місяців.  
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Аналіз діяльності передбачає визначення фактичного значення 
чистого доходу та чистого прибутку підприємства та порівняння його 
з аналогічними показниками минулих років. Аналіз саме цих 
показників пов’язано з тим, що метою діяльності підприємства є 
максимізація прибутку. І в разі його відсутності або зменшення, 
підприємство не задовольняє свої потреби.  Отже, виникає 
необхідність прийняття відповідних управлінських рішень по зміні 
методів досягнення поставленої мети. Однак перед прийняттям 
рішення про зміну концепції ведення бізнесу нами пропонується 
переглянути можливість покращення результуючих показників 
шляхом проведення економічного аналізу діяльності підприємства. В 
результаті аналізу можливо виявити слабкі сторони в діяльності 
підприємства, які і призводять до погіршення загальної ситуації. 
Шляхом усунення негативних аспектів можливий варіант продовження 
поточної концепції ведення бізнесу. 

Економічний аналіз окремих підприємств та їх структурних 
підрозділів досить часто називають аналізом фінансово-господарської 
діяльності підприємства. Тому, в якості системи базових показників 
економічного аналізу пропонується обрати шість основних груп 
показників, які найчастіше виділяють в теорії та практиці аналізу у 
відповідності за наступними напрямками фінансового аналізу (рис. 1). 

Таким чином, в результаті проведення розрахунків по всім 
показникам економічного аналізу та визначенні їх результатів 
проводиться порівняння розрахункових значень з нормами. В якості 
нормативних значень показників пропонується використовувати один 
з наступних варіантів: 

— еталон – тобто найкраще значення з усіх можливих (в даному 
випадку порівняння проводиться або з даними конкурентів, або якщо 
існує певний регламентований еталон, то саме з його значенням); 

— середньогалузеве значення показника (в даному випадку 
порівняння проводиться з середнім значенням відповідного показника 
по галузі, в якій функціонує підприємство); 

— регламентоване значення показника керівництвом підприємства 
(в даному випадку відповідні органи управління самостійно 
встановлюють необхідний для підприємства рівень того чи іншого 
показника, з яким і проводиться подальше порівняння його 
фактичного значення). 
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діяльності підприємства 

на ринку капіталу 
 

Рис. 1. Напрямки економічного аналізу підприємства 
 

В результаті невідповідності показників нормативним 
значенням, проводиться аналіз можливості їх покращення. Однак, 
якщо такої можливості не виявлено, тоді підприємством приймається 
рішення про зміну поточної концепції ведення бізнесу.  

Як вже зазначалось, провідною концепцією на сьогоднішній 
день є концепція інноваційного маркетингу. Однак, не маючи 
відповідного рівня інноваційного потенціалу підприємство не матиме 
змогу керуватись даною концепцією. Тому наступним кроком є оцінка 
інноваційного потенціалу підприємства. Проводити дану оцінку 
рекомендується за допомогою будь-якого методу чи декількох методів 
оцінки. В результаті проведення розрахунків аналізується інтегральний 
показник рівня інноваційного потенціалу, який має три рівні, а саме: 
високий, середній та низький рівень. Рішення про вибір концепції 
інноваційного маркетингу приймається лише за умови середнього або 
високого рівня інноваційного потенціалу. Варто зауважити, що 
особливої уваги потребує аналіз виробничої та маркетингової 
складової інноваційного потенціалу (в різних підходах можливі різні 
варіанти назви цих складових). Адже саме вони є основними 
елементами для реалізації концепції інноваційного маркетингу. 

Однак, для того щоб підтвердити вірність прийнятого рішення 
про вибір концепції, всі дії у відповідності до запропонованих етапів 
необхідно проводити щороку. Це дасть змогу встановити, чи 
відбулись певні позитивні зміни в результаті реалізації поточної чи 
переходу до нової концепції ведення бізнесу, а також постійно 
проводити контроль за фінансово-господарською діяльністю 
підприємства.  
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Висновки. Запропонована автором послідовність процедур 
дозволяє більш раціонально управляти процесами аналізу та відбору 
найбільш доцільної в сучасних умовах концепції ведення бізнесу, а 
також визначити необхідність та можливість переходу підприємства 
саме до концепції інноваційного маркетингу, яка має на меті лідерство 
на ринку.  
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СУЧАСНА МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ  
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Калюжний В.В., к.т.н., доцент, 

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля 
 

Розкрити переваги проектно-орієнтованого розвитку суб’єктів підприємницької 
діяльності у сучасних кризисних умовах економіки. Але вагома частка проектів, що 
реалізуються малим бізнесом, зазнає повного або часткового краху. Доведено, що це 
негативне явище відбувається через не адаптованість методології управління проектами 
для цієї категорії учасників економічних процесів 

Advantages of the project-oriented development of subjects of entrepreneurial activity are 
exposed in the modern crises terms of economy. However, considerable part of the projects realized 
by small business, stand a dead or partial failure. Indicated, that this negative phenomenon takes 
place from not adaptation of methodology of projects management for this category of participants of 
economic processes 
 

Постановка проблеми. Безперервний еволюційний розвиток 
людства, зокрема, його економічних та соціальних відношень, 
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постійно висовує перед ним безліч завдань, численну кількість яких 
неможливо не те щоб підрахувати, але й, навіть, уявити собі. До цього 
ж треба додати, що ці завдання досить різні як за галузевими 
напрямами, так і за складністю та своєю масштабністю, вартістю, 
наукоємністю, часом розв’язання. 

Сьогодні світова економіка, через процеси глобалізації, 
господарювання економіки знань у геоекономічному просторі, для 
подальшого свого розвитку обирає інноваційні шлях. Інноваційні 
стратегії розвитку будь-яких суб’єктів економіки – це майже єдиний 
надійний та ефективний шлях стабільного розвитку у сучасних умовах 
господарювання. Через цю обставину, майже всі суб’єкти 
підприємницької діяльності постійно знаходиться у режимі пошуку 
чогось нового, постійно народжують та пропонують ринку безліч 
нових та різноманітних товарів, новітніх технологій та послуг. Такий 
підхід до розвитку бізнесу, по-перше, суттєво прискорює темпи 
науково-технічного прогресу, по-друге, саме через швидке насичення 
ринку новою та різноманітною продукцією занадто ускладнює пошук 
дійсно нових пропозицій, і, по-третє, майже, головне, – суттєво 
скорочує час на розробку та виведення на ринок продукції та послуг, 
оскільки конкуренти, численність яких непомірно зросла, як-то 
кажуть, постійно наступають на п’ятки. Загальне збільшення, 
розростання та ускладнення економічних зв’язків та відносин, 
політична нестабільність, ще додає проблем. 

У таким складних умовах господарювання вже важко слідкувати 
за змінами, що відбувається в навколишньому оточенні, наступом 
конкурентів, та й ресурси компанії починають витрачатися, 
переважно, на утримання її самої, а не на отримання прибутку, 
керівництво не готове взятися за нові розробки на замовлення, 
оскільки не в змозі точно визначити вартість робот, їхній перелік, 
термін виконання, ризики, тощо. 

Якщо на підприємстві чи в компанії склалася вищезазначена 
ситуація – то це вже привід, щоб змінити підхід до стратегії управління 
розвитком суб’єкту економічної діяльності. Наприклад, перейти до 
проектного методу управління На відміну від класичного 
менеджменту, під яким розуміють управління організацією, проектний 
менеджмент – це управління метою. Усі зусилля, засоби та ресурси 
спрямовані на досягнення поставленої мети. Причому до наміченого 
рубежу йдуть не всліпу, а по чітко визначеному маршруту. За 
допомогою методології управління проектами можна чітко визначити, 
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коли (із точністю до години) буде відбуватися будь-який окремий 
виробничий процес, хто буде приймати участь у роботі, які матеріали і 
у якій кількості будуть використані, яке устаткування треба застосувати, 
скільки потрібно коштів та як і куди розподіляються фінансові потоки, 
що не припускає витрати жодної копійки не за призначенням, тощо. 
Керівник підприємства може у будь-яку хвилину отримати повну та 
достовірну інформацію про те, що відбувається за проектом, а 
керівник проекту – своєчасно внести відповідні зміни, якщо вони 
стануть потрібними через зміну внутрішнього чи зовнішнього 
оточення проекту. 

Наведена вище інформація – не більш як агітація, оскільки 
переваги проектного управління розвитком суб’єктів підприємницької 
діяльності в неї ні чим не підтверджуються. З таким же ж успіхом 
підприємцям можна запропонувати підприємцям й інші підходи, які 
матимуть не менш потужну свою рекламу.  

Отже відсутність у літературі обґрунтованого доведення переваг 
саме через проектно-орієнтовану підприємницьку діяльність з 
роз’ясненням, саме за рахунок чого вони досягаються, та чи всім 
суб’єктам економіки такий підхід можна рекомендувати, а якщо ні – то, 
чому, – в літературі повною мірою не розкрито, що  і є невирішеною  
частиною проблеми.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як свідчить 
позитивний світовий досвіт економічно розвинених країн, таких як 
ФРН, Японії, Кореї, США та інших, більшість різних завдань, 
незалежно від їх складності та масштабності, може бути успішно 
вирішено через проекти та управління ними [1–4]. Адже система 
управління проектами забезпечує більш ефективніше їх здійснення, а 
тому, за-правом, вважається найпотужнішим засобом виходу із 
економічної кризи, результативним методом вирішення великих 
наукових, виробничих та соціальних проблем, засобом розвитку 
підприємництва, підприємств, навіть цілих регіонів. Через ці та інші 
переваги, управління проектами сьогодні зазнало певного 
розповсюдження у всьому світі, відповідного визнання фахівцями як 
повністю сформованого самостійного наукового напряму, який 
забезпечує ефективний розвиток будь-яких учасників економічних 
процесів. 

З наведеної інформації можна зробити висновок, що розвиток 
підприємництва через проекти та управління ними – це панацея від 
усіх незгод, такий, ніби універсальний засіб, який підходить майже для 
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будь-кого. Але, як свідчить практика, це не зовсім так. Деякі суб’єкти 
підприємницької діяльності, скориставшись сучасною методологією 
управління проектами, яка, як свідчить позитивна інформація, зазнали 
поразки. Але про це мало хто говорить. Отже, відсутність об’єктивної 
інформації щодо негативного досвіду окремих підприємців, які 
намагалися досягти успіху у своєї діяльності через проекти та 
управління ними, у якийсь мірі, вводить в оману інших підприємців.  

Метою роботи є усунення вказаної нестачі відповідної 
інформації, та визначення групи суб’єктів підприємницькою 
діяльності, для якої складно скористатися сучасною методологією 
управління проектами з розкриттям науково-практичних причин, які 
перешкоджають застосуванню ними цього ефективного засобу свого 
розвитку у сучасних умовах господарювання.  

Виклад основного матеріалу. Переваги проектно-
орієнтованого підприємства полягають в тому, що управління його 
розвитком через систему (офіс) управління проектами (портфелем 
проектів) дозволяє в середньому на 20 % скоротити час впровадження 
проекту у життя, сприяє економії засобів та ресурсів в середньому на 
10–15 % [1]. У період непомірного зростання економічної конкуренції, 
фактор часу відіграє майже вирішальну роль – і з цим неможливо не 
погодитися. Особливо це стосується проектів по створенню та виводу 
на ринок нових, унікальних продуктів та послуг. Той, хто раніше 
запропонує її споживачу, зможе деякий час бути поза конкуренцією, а 
значить, знімати «вершки» й почивати на лаврах успіху. 

Розповсюдження проектно-орієнтованого розвитку багатьох 
підприємств зазнало і в Україні. Передумовою підвищеного попиту на 
проекти в нашій державі сьогодні є те, що в країні майже немає 
підприємств, які могли б у своїй діяльності на 100 % розраховувати на 
власні кошти – вони повинні залучати кошти сторонніх осіб, а для 
отримання кредитів чи інвестицій потрібні проекти. Але не тільки ця 
обставина сприяє розвитку проектній орієнтації підприємництва. Тут 
важливу роль відіграє ще й усвідомлення того, що розвиток через 
проекти – це майже єдиний шлях ефективного господарювання 
сучасному обуреному конкурентному оточенні, оскільки людство, 
поки що, нічого кращого не придумало. Через це, сьогодні в Україні 
економічний розвиток, як великих, так і середніх підприємств через 
проекти та управління ними, скоріше стала нормою, ніж 
виключенням [2].  

Отже, сучасне управління проектами, довівши всьому світу свою 
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високу ефективність, сьогодні стало одним із розповсюджених і 
найважливіших механізмів сучасної ринкової економіки, оскільки 
виявилося якнайкраще пристосованим засобом управління системами, 
що постійно змінюються та розвиваються в складних умовах 
нестабільності та невизначеності зовнішнього середовища, зокрема, 
нестабільної податкової системи, слабко контролюємого зростання 
цін, появи численної кількості приватних бізнесменів та інвесторів, 
дефіциту ресурсів, відмови держави від безпосереднього керівництва 
виробничо-господарською діяльністю більшості підприємств тощо. В 
розвинених країнах методологія управління проектами 
використовується практично у всіх проектах, що забезпечує більш 
ефективніше їх здійснення. Як свідчить світова практика сучасна 
система управління проектами – це досить потужній засіб виходу з 
економічної кризи і метод вирішення як великих наукових, 
виробничих та соціальних проблем, так і приватного бізнесу. Тому 
управління проектами сьогодні зазнало певного визнання фахівцями 
та бізнесменами у всьому світі як повністю сформований самостійний 
науковий напрям. 

За останні п’ятдесят з невеликим років сталий розвиток 
професіонального управління проектами перетворили його у 
потужній інструмент здійснення цілеспрямованих змін у рамках як 
окремих організацій, компаній, так і цілих соціально-економічних та 
організаційних систем.  

Управління проектами на сьогоднішні являє собою розвинену 
методологію, що включає цілісну структуру сукупності моделей, 
методів, інструментів та програмних засобів, які широко 
застосовуються при розробці і реалізації проектів різного масштабу, 
видів та типів, дозволяють постійно розширювати області і напрями 
застосування. 

Але, незважаючи на високі досягнення у теорії і практиці 
управління проектами, кількість невдалих проектів, нажаль поки-що 
залишається значною. Приблизно лише третина проектів можуть 
бути визнані успішними. Біля половини всіх проектів не повністю 
досягають заявлених цілей або завершуються з значним 
перебільшенням обмежень по строкам та бюджету. Велика частина 
розпочатих проектів взагалі не доводиться до завершення [1]. Такі 
негативні наслідки реалізації проектів покликані різними факторами, 
насамперед, зміною за останні роки підходів до постановки цілій і 
формулюванню критеріїв успіху проектів, зміною масштабів і часових 
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границь проектів, посиленням вимог до компетенції і відповідальності 
всіх учасників проекту, залученням їх не тільки до створення активу 
проекту, але і його експлуатації продукту проекту протягом всього 
його життєвого циклу тощо. 

Перелічені факти говорять про те, що, з одного боку, поки-що 
існує вагомий розрив між розвитком теорії управління проектами та 
практикою її використання, а з іншої – нові області застосування 
методології управління проектами потребують подальшого розвитку і 
адаптації відомих методів та інструментарію до конкретних нових умов 
розвитку підприємницької діяльності. 

В сучасних умовах посилення конкуренції на ринках, 
підвищення вимог споживачів до якості продукції і послуг, та, через 
це, відповідного посилення потреб підприємств у проведенні 
постійних змін у своїй продукції, у технологіях виробництва і 
маркетингу значення управління проектами у подальшому, безумовно, 
буде незмінно зростатиме. Тому вже сьогодні ідеологія управління 
проектами стала звичною для багатьох великих та середніх 
підприємств та організацій, їх загальна кількість постійно зростає, чого 
не можна казати про приватний та малий бізнес – найбільш 
величезний сектор суб’єктів підприємницької діяльності у світовому 
економічному просторі.  

Зазначені суб’єкти поки що слабко орієнтують свій розвиток 
через проекти та управління ними, і не тільки через не  небажання 
скористатися цими сучасними і ефективними засобами розвитку 
бізнесу, а переважно через те, що сучасна методологія управління 
проектами практично не адаптована для цієї категорії учасників 
економічних процесів.  

Сучасна навчально-методична література розкриває принципи 
управління масштабними проектами, реалізація яких під силу тільки 
могутнім організаціям та підприємствам. На «великий» бізнес, як 
відомо, працюють науково-дослідні установи, його підтримує 
фінансово держава, залучаючи до реалізації державних програм 
розвитку економіки країни. Приватний та малій бізнес кинутий на 
самовиживання, держава підтримує його, хіба що лозунгами та 
кредитами, й то, переважно через приватні банки. 

Отже, спроба розвитку малого і приватного бізнесу самостійно 
скористатися методологією управління проектами для здійснення 
своїх комерційних планів в умовах гострого дефіциту відповідного 
методологічного та методичного інструментарію, пристосованих для 
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малих проектів, які ними найчастіше реалізуються, приводить, з 
одного боку, до суттєвого зростання загальної кількості проектів, а, з 
другого, – до зростання відповідної частки невдалих проектів, що, 
природно, дискредитує саму ідеологію управління проектами, хоча і 
визнаною у всьому світі як найефективнішу для реалізації комерційних 
планів в умовах сучасної невизначеності зовнішнього середовища та 
динамізму розвитку бізнесу взагалі. 

Звідси можна зробити висновок, що абсолютна більшість 
невдалих проектів з’являється через спробу саме приватного і малого 
бізнесу реалізувати свої комерційні задуми через проекти та невміле 
управління ними. Такий висновок підтверджується численними 
даними, наприклад, у роботі [5]: комерційні невдачі суб'єктів 
підприємницької діяльності розподіляються за такими чинниками: 
неправильна оцінка вимог ринку (32 %), неправильна політика збуту 
(13 %), висока ціна (14 %), невчасний вихід на ринок (10 %), технічна 
недосконалість нових виробів (23 %).  

Людині, посвяченій в методологію управління проектами, 
наведені факти покажуться, щонайменше, дивними, тим паче, в таких 
страхітливих розмірах. Адже цих причин, в принципі, не повинно 
бути. Можливість появи більшості з перерахованих чинників повинна 
була бути виключена ще на передінвестиційній фазі проекту. Для 
цього в методології управління проектами є достатньо різних методик, 
що містять конкретні рекомендації по всебічному дослідженню ринку, 
визначенню техніко-економічних показників продукту проекту, за 
якими можна уникнути неприємностей, що виникають по приведених 
підставах. 

Проте, наявність численної кількості «провалу» проектів – це 
реалії наших днів. Отже, відомі методики, що складають основу 
сучасної методології управління проектами, часто виявляються не 
ефективними для користування ними суб’єктами малого бізнесу. Це 
мимоволі наводить на думку, що малий та приватний бізнес – це 
особлива категорія суб’єктів економічної діяльності, яку, якось, 
обминає методологія управління проектами. 

Таким чином, проблема «провалів» численної кількості проектів 
тісно пов’язана з проблемою проектної орієнтації розвитку малого та 
приватного бізнесу. Адже саме ця група учасників економічних 
процесів, з одного боку, якнайкраще підпадає під сучасний 
інноваційний шлях розвитку ринкової економіки внаслідок схильності 
до ризику відтворювання нової продукції та послуг, а, з другого, – 
найбільш ризикова, з точки зору, опинитися в зоні банкрутства через 
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неможливість самостійно скористатися сучасними методами і 
інструментарієм управління проектами, оскільки вони  ніяким чином 
не адаптовані для них, зокрема, зовсім не враховують специфіку цієї 
групи суб’єктів підприємницької діяльності. 

Отже, зазначені вище дві обставини – малій і приватний бізнес 
та «провали» проектів – знаходяться у причинно-слідчому зв’язку та, 
через це, вимушують додати до існуючої методології управління 
проектами нових відповідних знань, оскільки проблему «провалів» 
проектів та успішності проектної орієнтації малого та приватного 
бізнесу шляхом звичайної інтеграції сучасних наукових досягнень у 
методології управління проектами ніяким чином поки-що усунути не 
вдається.  

Висновки. Сьогодні Україна переживає складний етап 
ринкових перетворень в економіці і роль малого бізнесу у цьому 
процесі вагома. Сучасне посилення змін у світовій економіці, які 
вимушують всіх суб’єктів малого бізнесу переходи на інноваційний 
шлях розвитку. потребує адекватної реакції і з боку науковців, щоб 
використання проектної ідеології стала нормою для цієї величезної 
групи суб’єктів економічної діяльності. Для цього сучасна методологія 
управління проектами повинна, що найменше, зазнати додаткових 
змін або заходів. Таким чином, обрання напряму досліджень сучасної 
методології управління проектами, стосовно її адаптування до малого 
бізнесу для усунення більшості «провальних» проектів через 
застосування нових методів та інструментарію управління проектами, 
можна вважати актуальним, своєчасним, обґрунтованим і доведеним. 
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Проаналізовано тенденції оподаткування підприємств АПК України та 
запропоновано перспективи розвитку 

Tendency of taxation of agricultural enterprises in Ukraine is analyzed and the 
perspectives of it development are represented 
 

Постановка проблеми. При побудові вітчизняної системи 
оподаткування сільськогосподарських товаровиробників не були 
враховані особливості соціально-економічного та політичного 
розвитку країни. І хоч перелік податків, які стягуються в Україні 
відповідає світовим стандартам, світовий досвід переконує в 
необхідності врахування особливостей економіки. За останні роки 
було досягнуто зниження податкового навантаження на 
агропромисловий комплекс шляхом введення фіксованого 
сільськогосподарського податку та пільг з податку на додану вартість, 
але за допомогою цих заходів не було в повній мірі досягнуто 
поставленої мети – виведення сільськогосподарських підприємств з 
кризи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі 
оподаткування підприємств агропромислового комплексу України 
присвячені роботи О. Василика, М. Дем’яненка, Д. Деми, П. Лайка, 
А. Соколовської, Л. Тулуша, В. Федосова та інших дослідників. Але й 
на сьогодні залишається достатньо широке поле для наукових 
досліджень в даному напрямі, особливо в світлі сучасних процесів в 
галузі. 

Мета статті. Проаналізувати тенденції оподаткування 
підприємств агропромислового комплексу України та запропонувати 
перспективи розвитку.  

Виклад основного матеріалу. Оподаткування підприємств 
агропромислового комплексу напряму впливає на виконання завдань, 
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що постають перед державою. Частка податкових надходжень по 
підприємствах агропромислового комплексу у структурі Державного 
бюджету становила лише 9,1 % податкових надходжень до бюджету у 
2005р. і можна спостерігати зменшення даного показника з 2006-2008рр. 
включно (8,7%, 8% та 7,7), а вже в 2009р. питома вага податкових 
надходжень по підприємствах агропромислового комплексу в 
податкових надходженнях всього до Державного бюджету склала 11,5 
%. Це відбулось за рахунок значного збільшення надходжень по 
підприємствам АПК з 2008-2009рр. (з 13,1 млрд. грн. до 20,2 млрд. грн., 
або на 154,2 %) та порівняно незначного збільшення надходжень всього 
(170,9 млрд. грн. – 2008р. та 175,5 млрд. грн. – 2009р., або на 102,7 %). 
Тобто, якщо надходження по підприємствам АПК зросли на 7,1 
млрд. грн., то в цілому лише на 4,6 млрд. грн. 

Сума фактичних надходжень до Зведеного бюджету зросла з 
2005-2009рр. з 8,7 млрд. грн. до 25,1 млрд. грн., а податковий борг 
збільшився з 292,5 млн. грн. до 510,5 млн. грн. відповідно. Тобто 
відбулися такі зміни в надходженнях до Зведеного бюджету: фактична 
сплата зросла майже в 3 рази, а податковий борг зріс менш суттєво – в 
1,7 рази. 

Розглядаючи податкові надходження до Зведеного бюджету по 
галузях агропромислового комплексу спостерігаємо, що найбільшу 
питому вагу в фактичних надходженнях по галузях займає харчова 
промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів і 
сплата по даній галузі збільшилася з 2005-2009рр. майже у 3 рази (з 
7409,5 до 21537,7 млн. грн.). Збільшення відбулося і по інших галузях : 
сільське господарство на 268 % (з 1264,9 до 3389,6 млн. грн.), рибна 
промисловість у 2 рази (з 24,5 до 48,5 млн. грн.) та видобування солі у 
3,3 рази (з 29,1 до 94,6 млн. грн.). Щодо податкового боргу до 
Зведеного бюджету, то, найбільшу питому вагу займає сільське 
господарство (2005-2008рр.), а вже потім харчова промисловість та 
перероблення сільськогосподарських продуктів. В 2009р. така 
тенденція змінюється і найбільший борг у розмірі 307,7 млн. грн. за 
харчовою промисловістю та перероблення сільськогосподарських 
продуктів (у сільського господарства 198,2 млн. грн.). Заборгованість 
збільшилась по галузі харчової промисловості та перероблення 
сільськогосподарських продуктів з 2008-2009рр. у 3 рази, хоча тут 
раніше спостерігалось зменшення у попередніх роках. Менш суттєве 
збільшення можна спостерігати по галузі видобування солі з 2008-
2009рр. – на 0,6 млн. грн., але якщо порівнювати з 2005р., то відбулось 



 315 

навіть зменшення даного показника на 65,5 %. По рибній 
промисловості з 2005-2009рр. відбулось збільшення на 113,8 %, в той 
час як з 2008-2009рр. заборгованість зменшилась на 0,1 млн.грн. 
Сільське господарство заборгувало в 2009р. на 99,1 % менше ніж в 
2005р., але борг в 2009 р. зріс порівняно з 2008р. на 40,9 млн.грн. 

Підтримка сільськогосподарських товаровиробників шляхом 
запровадження спеціальних режимів оподаткування включає пільги зі 
сплати податку на додану вартість (ПДВ) та фіксований 
сільськогосподарський податок (ФСП).Звичайно, підтримка 
сільськогосподарських товаровиробників шляхом запровадження 
спеціальних режимів оподаткування ПДВ має негативний вплив на 
надходження податку до бюджету, але це відбувається з метою 
збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та 
підвищення економічної ефективності роботи сільськогосподарських 
товаровиробників. 

Підтримка сільськогосподарських товаровиробників, до 2009 
року, шляхом запровадження спеціальних режимів оподаткування 
податком на додану вартість, здійснювалась [2] (табл. 1).  

Обсяги підтримки суттєво зросли майже у 2 рази з 2005-2008рр. 
За 2008р. у розпорядженні сільськогосподарських товаровиробників 
залишилось на 1385,3 млн. грн. більше, ніж за 2007р. Тенденція до 
підвищення, на нашу думку, збережеться і надалі. 

Щодо підтримки сільського господарства України в умовах 
кризи та з метою продовження для сільгоспвиробників сприятливої 
податкової політики за рахунок тих спеціальних режимів 
оподаткування ПДВ, які не суперечать вимогам СОТ [1] передбачено: 

— тимчасово, до 1 січня 2012 року, звільняються від оподаткування 
операції з ввезення на митну територію України племінних 
чистопородних тварин великої рогатої худоби або генетичного 
матеріалу, що здійснюються суб'єктами спеціального режиму 
оподаткування (за 9 місяців 2009р. – 5,6 млн. грн.); 

— сума ПДВ, нарахована сільськогосподарським підприємством 
(суб'єкт спеціального режиму, який провадить діяльність у сфері 
сільського господарства) на вартість поставлених ним 
сільськогосподарських товарів (послуг), яка не підлягає сплаті до 
бюджету та повністю залишається у розпорядженні такого 
сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, 
сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих 
факторів, а за наявності залишку такої суми податку - для інших 
виробничих цілей (за 9 місяців 2009р. – 4626,5 млн. грн.); 
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Таблиця 1 
Підтримка сільськогосподарських товаровиробників шляхом 
запровадження спеціальних режимів оподаткування податком 

на додану вартість за 2005-2008рр., млн. грн.* 
 

Роки Найменування 2005 2006 2007 2008 
ПДВ, що повинен сплачуватися до бюджету 
переробними підприємствами за реалізовані 
молоко та м’ясопродукти, спрямовується 
виключно для виплат дотацій 
сільськогосподарським товаровиробникам за 
продані ними молоко і м’ясо в живій вазі. 

1394,9 1445,7 2292,2 2761,2 

ПДВ, що повинен сплачуватись до бюджету 
сільськогосподарськими підприємствами за 
реалізовані молоко, худобу, птицю, вовну, а 
також за молочну продукцію та м’ясопродукти, 
вироблені у власних переробних цехах, 
спрямовується на підтримку виробництва 
тваринницької продукції та продукції 
птахівництва. 

327,9 303,3 247,7 607,2 

ПДВ, що повинен сплачуватись до бюджету 
щодо операцій з продажу товарів (робіт, 
послуг) власного виробництва, крім операцій з 
продажу переробним підприємствам молока і 
м’яса. Зазначені кошти залишаються у 
розпорядженні сільськогосподарських 
товаровиробників і використовуються на 
придбання матеріально-технічних ресурсів 
виробничого призначення. 

1384,6 1714,6 2351,1 2598,4 

Податок за нульовою ставкою обчислюється 
щодо операцій з продажу переробним 
підприємствам молока та м’яса живою вагою 
сільськогосподарським товаровиробникам всіх 
форм власності і господарювання. 

560,9 545,8 679,4 927,0 

Суми ПДВ, сплачені постачальникам за 
матеріально-технічні ресурси, які підлягають 
відшкодуванню із бюджету при: продажу 
переробним підприємствам молока та м’яса 
живою вагою сільськогосподарським 
товаровиробникам. 

111,6 114,9 143,6 205,5 

Всього 3779,9 4124,3 5714,0 7099,3 
*Складено за даними Міністерства аграрної політики України. 
 

— сума ПДВ, нарахована сільськогосподарським підприємством 
(суб'єкт спеціального режиму, який провадить діяльність у сфері 
лісового господарства) на вартість поставлених ним 
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сільськогосподарських товарів (послуг), яка не підлягає сплаті до 
бюджету та повністю залишається у розпорядженні такого 
сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, 
сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих 
факторів, а за наявності залишку такої суми податку - для інших 
виробничих цілей (за 9 місяців 2009р. – 17,4 млн. грн.); 

— сума ПДВ, нарахована сільськогосподарським підприємством 
(суб'єкт спеціального режиму, який провадить діяльність у сфері 
рибальства) на вартість поставлених ним сільськогосподарських 
товарів (послуг), яка не підлягає сплаті до бюджету та повністю 
залишається у розпорядженні такого сільськогосподарського 
підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої 
(нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, а за 
наявності залишку такої суми податку - для інших виробничих цілей 
(за 9 місяців 2009р. – 24,3 млн. грн.); 

— суми ПДВ, сплачені суб'єктом спеціального режиму 
постачальникам товарів (послуг), вартість яких включається до складу 
виробничих факторів, на які такий суб'єкт має право на бюджетне 
відшкодування при поставці сільськогосподарських товарів (супутніх 
послуг) у митному режимі експорту (за 9 місяців 2009р. – 15,3 млн. грн.); 

— сума ПДВ, що повинна сплачуватися до бюджету переробними 
підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та 
молочну продукцію, м’ясо та м’ясопродукти, у повному обсязі 
спрямовується виключно для виплат дотацій сільськогосподарським 
товаровиробникам за продані ними молоко і м’ясо в живій вазі (за 9 
місяців 2009р. – 1063,1млн.грн). Зазначена норма діє без обмеження 
строку її застосування і призупиняється, коли у законі про Державний 
бюджет на відповідний рік передбачено, що сума ПДВ, яка 
сплачується до бюджету переробними підприємствами всіх форм 
власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію,  м'ясо та 
м'ясопродукти та  іншу  продукцію  переробки  тварин  і птиці, 
закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно), 
спрямовується до спеціального фонду державного бюджету з 
подальшим використанням на здійснення доплат на одну корову, 
наявну на 1 січня відповідного року. 

Отже, підтримка сільськогосподарських товаровиробників за 
рахунок спеціальних режимів оподаткування податком на додану 
вартість, які діяли до 01.01.2009 за дев'ять місяців 2008 становила 4828,7 
млн. грн., що менше даного показника за дев'ять місяців 2009 року – 
5752,2 млн. грн. 

Крім того, в зв’язку з кризою продовжено термін дії ФСП. До 
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2005р. сільськогосподарські підприємства сплачували ФСП в таких 
сумах : 2003р. – 372,6 млн. грн., 2004р. – 382,3 млн. грн., а вже з 2005р. 
спостерігається тенденція до зниження сплати (табл. 2). Це пов’язано з 
тим, що починаючи з 2005р. зі складу ФСП були вилучені внески до 
загальнодержавних фондів соціального страхування. 

Застосування пільгового порядку сплати пенсійних внесків 
позитивно позначилось на фінансовому стані сільськогосподарських 
товаровиробників, адже розмір спеціальної ставки внесків становив у 
2005-2006рр. – 6,46 %, у 2007 – 12,92 %, у 2008 – 19,92 %, у 2009 році – 
25,56 % від витрат на оплату праці найманих працівників, що 
відповідно складало 20, 40, 60 та 80 % від стандартного розміру ставки 
пенсійних внесків. З 1.01.2010р. закінчується пільговий період сплати 
платниками ФСП внесків до Пенсійного фонду. 

Таблиця 2 
Динаміка сплати фіксованого сільськогосподарського податку та 
підтримка сільськогосподарських товаровиробників за рахунок 

дії ФСП, у 2005-2009рр., млн. грн. * 
 

Показники 2005 2006 2007 2008 2009 
Фактично внесена сума податку 167,8 136,5 133,0 128,9 122,9 
Підтримка за рахунок дії ФСП** 1207,4 1669,9 1381,1 1167,1 626,2 
*Складено за даними Міністерства аграрної політики України. 
**За відсутності даних з підтримки за рахунок запровадження ФСП наведені суми – 
розмір компенсації Пенсійному фонду втрат від застосування ФСП. 
 

Державна підтримки за рахунок дії ФСП в 2002р. складала 1423,8 
млн. грн., в 2003 та 2004рр. – 1355,3 та 1400 млн. грн. відповідно [3]. За 
відсутності даних з підтримки за рахунок запровадження ФСП з 
2005р., підтримкою можна вважати розмір компенсації Пенсійному 
фонду втрат від застосування ФСП, адже кошти, що направляються до 
Пенсійного фонду з Державного бюджету мали б, за відсутності 
пільгового порядку сплати пенсійних внесків, сплачувати 
сільськогосподарські товаровиробники. Починаючи з 2005р. в Україні 
функціонує цільова бюджетна програма “Компенсація Пенсійному 
фонду втрат від застосування платниками фіксованого 
сільськогосподарського податку спеціальної ставки по сплаті збору на 
обов’язкове пенсійне страхування”, обсяг фінансування з Державного 
бюджету по якій становив (табл. 2), при відсутності даної програми ці 
кошти мали б сплачувати сільськогосподарські підприємства. 
Механізм функціонування такої програми налагоджений та дозволяє 
усунути проблеми пенсійного забезпечення працівників 
сільськогосподарських підприємств при сплаті пенсійних внесків за 
спеціальною ставкою. 
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Висновки.  На сьогодні, Україні необхідний Податковий 
кодекс, з прийняттям якого стане простіше система адміністрування, 
тобто втратять чинність законодавчі акти, що регулюють податкові 
відносини в Україні і часто суперечать один одному. Зменшаться 
часові витрати платників податків на ведення податкового обліку та 
Державної податкової адміністрації України на роз’яснення 
податкового законодавства.  

Щодо ПДВ, то ліквідувати його не доцільно, оскільки Україна 
декларуючи свої наміри, щодо вступу до ЄС, має гармонізувати свою 
податкову систему з європейською, що унеможливлює відмову від 
даного податку. На нашу думку, застосування пониженої ставки є 
необхідною на сьогоднішній день, оскільки товари 
сільськогосподарського виробництва відносяться до товарів 
повсякденного попиту і від них залежить продовольча безпека країни, 
крім того даний досвід успішно функціонує в світі. А от проблема 
нестачі податкових надходжень до бюджету легко вирішується шляхом 
введення в дію, крім понижених ставок, підвищені – до товарів 
розкоші та стандартні – для інших товарів. Зменшення податкового 
навантаження за рахунок зменшення податку на додану вартість буде 
сприяти збільшенню об’ємів споживання продукції сільського 
господарства, звичайно якщо агропромислові виробники не будуть 
суттєво збільшувати рівень рентабельності, та, відповідно, ціни на 
готову продукцію. 

Вносити зміни в функціонування ФСП на даний час є 
передчасним, так як збільшення податкового навантаження на 
сільськогосподарські підприємства призведе до їхньої не 
конкурентоспроможності. З точки зору внесення даних змін, варто 
зазначити, що проект Закону “Про Державний бюджет на 2010 рік” 
сформовано на існуючій податковій базі. Саме тому дію ФСП 
необхідно зберегти, хоча б до закінчення світової фінансової кризи. 

 
Література. 
1. Закон України “Про першочергові заходи щодо запобігання 

негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких 
законодавчих актів” від 31 жовтня 2008 № 639-VI [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу – // www.infodisk.com.ua. 

2. Закон України “Про податок на додану вартість” від 3 квітня 1997р. 
№ 168/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу – // 
www.infodisk.com.ua. 

3. Державна підтримка агросфери : еволюція, проблеми / [Бородіна 
О.М., Киризюк С.В., Попова О.Л. та ін.]; за ред. д-ра екон. наук 
О.М. Бородіної; Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ. – К., 2008. – 264с.-  С. 84. 



 320 

УДК 338.2 : 339.54 
 

ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ 
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НДІ економіки і менеджменту агропромислового виробництва 
Національного університету біоресурсів та 
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Досліджується проблема підвищення конкурентоспроможності українських 
сільськогосподарських товарів з урахуванням прогнозованих тенденцій у розвитку світової 
торгівлі агропродовольством 

The problem of increasing of competitiveness of the Ukrainian agricultural commodities is 
analyzed taking into account the forecast tendencies in development of world agri-food trade 
 

Постановка проблеми. Дослідження проблеми підвищення 
конкурентоспроможності українських сільськогосподарських товарів є 
предметом наукового дослідження, результати якого мають важливе 
практичне значення для подальшого розвитку аграрного сектору 
країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняного сільського 
господарства досліджувалися у наукових працях Голомши Н.Є. [2], 
Кириленка І.Г. [1], Месель-Веселяка В.Я. [4], Супіханова Б.К. [5]. В той 
же час, це питання потребує додаткового вивчення з урахуванням 
прогнозованих тенденцій у розвитку світової торгівлі агро 
продовольством.  

Формування цілей статті. У статті автор ставить за мету 
вивчити перспективи зовнішньої торгівлі для основних вітчизняних 
сільськогосподарських видів продукції, проаналізувати тенденції у 
світовій торгівлі для цієї продукції на найближчі десять років, 
визначити урядові та бізнесові заходи для забезпечення ефективної 
зовнішньої торгівлі та підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняних сільськогосподарських товарів.  

Виклад основного матеріалу. Внутрішні резерви підвищення 
конкурентоспроможності українських сільськогосподарських товарів 
мають бути використанні завдяки зусиллям як бізнесу, так і урядових 
дій. Український агробізнес має стати спроможним до реформування 
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та оволодіння сучасними способами ведення бізнесу, розроблення 
нових продуктів та послуг, покращення якості та зниження 
оперативних витрат, для  того, щоб достойно змагатися зі своїми 
іноземними конкурентами.  

На найближчі 10 років прогнозуються гарні перспективи для 
українських експортерів зерна до країн Азії. Прогнозується, що чистий 
імпорт пшениці країн Азії збільшиться на 5 млн. тонн протягом 
наступних 10 років. Чистий імпорт Японії складе 5,3 млн. тонн у 
2018/19 МР1, а Пакистану - 1,3 млн. тонн. Найбільше збільшення 
попиту на кукурудзу очікується від країн Азії завдяки зростанню 
тваринницької галузі та, відповідно, попиту на корма. Азіатський 
чистий імпорт збільшиться на 6,6 млн. тонн протягом 10 наступних 
років у той час, як чистий імпорт Африканських країн збільшиться на 
5,2 млн. тонн. Прогнозується, що Китай стане чистим імпортером 
кукурудзи у 2010/11 МР. Чистий імпорт Китаю досягне 2,3 млн. тонн у 
2018/19. Серед країн Латинської Америки Мексика підтвердить свою 
роль, як головного імпортера з досягненням імпорту 11,7 млн. тонн у 
2018/19 МР. Чистий імпорт кукурудзи країн Середнього Сходу 
досягне 10,3 млн тонн у 2018/19 МР [6]. 

Для забезпечення ефективної зовнішньоторговельної діяльності 
зернових компаній держава може сприяти наступними заходами: 

— створення прозорих умов для вчасного і повного повернення 
експортного ПДВ; 

— зниження інфраструктурних витрат, пов’язаних із відправкою 
продукції на експорт; 

— оптимізація тарифів на перевезення вантажів залізницями, 
впорядкування станційних зборів (як варіант, включення їх до тарифів) 
і роботи підприємств промислового залізничного транспорту; 

— спрощення процесу отримання дозвільних документів на 
експорт; 

— перегляд тарифів на портові збори (особливо канальний, 
лоцманський, буксирний) в бік зниження 

— усі необхідні формальності щодо заходу і обробки суден 
доцільно максимально скоротити, а також виконувати їх до приходу 
судна та/або під час проведення вантажних робіт. 

Світове виробництво шроту соняшнику постійно зростатиме, з 
12,6 млн. тонн у 2008/09 МР до 14,1 млн. тонн у 2018/19 МР. 
Споживання шроту буде зростати в середньому на 1,3% щорічно 
                                         
1 МР – маркетинговий рік 
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протягом наступних 10 років. Світова торгівля соняшникового шроту 
зросте за даний період на 5% до 3,4 млн. тонн. Аналогічні тенденції 
спостерігаються і на ринку соняшникової олії. У найближчі роки 
Аргентина і Україна будуть головними експортерами соняшникового 
шроту та олії, тоді як країни ЄС залишаться головними покупцями 
даної продукції на міжнародному ринку [6]. Уряд повинен не вдаватися 
до застосування кількісних обмежень експорту насіння соняшнику, 
соняшникової олії, бо це негативно впливає на доходи безпосередніх 
сільськогосподарських виробників та протирічить зобов’язанням 
країни у СОТ.   

Виробництво цукру у світі протягом наступних 10 років суттєво 
збільшиться - на 22,6%, а споживання – на 19,9%. До 2018/19 МР 
чистий світовий експорт цукру зросте на 38,1%. [6]. 

Росія є найбільшим імпортером цукру, займаючи 8,5% світової 
чистої торгівлі в 2008/09 МР. У зв’язку з тим, що виробництво цукру 
зросте, а чистий імпорт зменшиться протягом наступних 10 років, 
очікується, що у 2018/19 МР частка Росії у світовій торгівлі складе 5%.  

Із впровадженням ЄС реформ у цукровій галузі виробництво 
цукру у країнах ЄС продовжує скорочуватись. У перший же рік 
реформ Європейський Союз став чистим імпортером цукру. До 
2018/19 МР виробництво цукру зменшиться на 6,6%, споживання 
зросте на 1,3% та чистий імпорт досягне 4,7 млн. тонн [6]. 

Для цукрової галузі Уряд має розробити та реалізувати програму 
реформування галузі та перепрофілювання неперспективних заводів, 
використання потужностей та продуктів переробки цукрових буряків 
для виробництва біопалива. Ці зміни необхідні для підвищення 
цінової конкурентоспроможності цукру та збільшення експорту цукру 
з України.    

За умови проведення реформи цукрової галузі та трансформації 
державної політики регулювання цього сектору, а також створення 
ЗВТ між Україною та ЄС для української цукрової галузі існують 
потенційні можливості для збільшення збуту цукру на ринках 
найближчих країнах-сусідах – Росії та ЄС.   

Для того, щоб продукція молочного сектору України успішно 
конкурувала із зарубіжними аналогами, необхідно терміново 
підвищувати технічну та економічну ефективність переробного 
сектора, збільшувати концентрацію виробництва та адаптувати сектор 
до вимог законодавства ЄС з гігієни та якості. Це без об’єднання 
зусиль влади та бізнесу не зробити.  

У перспективі у світовому експорті молочних продуктів, як і 
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раніше, продовжать домінувати декілька гравців. Не дивлячись на 
нещодавнє уповільнення в світової торгівлі молочними продуктами, 
експорт виросте, і найшвидше зростатиме торгівля сиром. Протягом 
наступних 10 років очікується збільшення реалізації сиру на 36%. Сухе 
незбиране молоко також залишиться важливим продуктом у 
міжнародній торгівлі, де реалізується майже половина виробленого у 
світі сухого незбираного молока. 

Загальне світове виробництво сиру зросте на 18,2%, при цьому, 
52,4% у даному зростанні займуть ЄС та США. Попит сприятиме 
зростанню світової торгівлі сиром до 2018 року на 24,8%. Експорт з 
ЄС знизиться через суттєвий внутрішній попит. Аргентина та Україна 
стануть важливими гравцями на міжнародному ринку сиру, і разом 
займатимуть 9,1% загального експорту у 2018 році [6]. 

Перспективи нарощування експорту українських молочних 
продуктів є добрими лише  за умови поліпшення якості цих продуктів 
та виконання санітарних вимог країн-імпортерів. Через введення 
Російською Федерацією на початку 2006 року заборони на ввезення 
продукції тваринництва з України, яка пізніше була замінена на дозвіл 
для окремих підприємств, які пройшли санітарну експертизу. Так, саме 
через проблему низької якості молочної сировини ринки збуту країн 
ЄС все ще залишаються недоступними для українських молочних 
продуктів, не дивлячись на те, що молоко екстракласу включено згідно 
із рішенням ЄК 2007/115/ЄС до переліку продукції тваринництва, яку 
дозволяється імпортувати країнами ЄС з України. По суті це було 
ухвалення Плану моніторингу залишків ветеринарних препаратів та 
інших забруднювачів у необроблених харчових продуктах тваринного 
походження та кормах. Україна має ще пройти через процедури 
заявки на експорт до Європейської Комісії та атестації підприємств 
потенційних експортерів продукції експертами ЄК та Продовольчо-
ветеринарної Служби ЄС. Серйозні проблеми також створює низька 
якість сирого молока. У державному стандарті України на коров’яче 
молоко допустима бактеріальна забрудненість у десятки разів вища 
порівняно з європейськими стандартами.  

Скорочення обсягів молочної сировини та високі витрати по 
переробці через низьку завантаженість потужностей негативно 
впливають на конкурентоспроможність вітчизняної молочної 
промисловості. В Україні є в наявності переробних потужностей на 20 
млн. тонн молока, а їх завантаження не перевищує 30 %. На 
промислову переробку поставляється від загального виробництва біля 
50%, тоді як в ЄС ця частка складає 95 %. Той факт, що біля 80% 
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поголів’я корів утримується в господарствах населення, спричиняє 
високі витрати по збору та доставці молока до молокозаводів [3].   

Продуктивність праці у молочному секторів Україні складає біля 
7 тис. євро, тоді як в країнах Центрально-Східної Європи – 45 тис. 
євро (валова продукція на 1 працюючого у середньому по регіону). 
Підвищення продуктивності в молочній галузі потребує росту 
інвестицій у технології.  

Для того, щоб молочна промисловість України могла успішно 
конкурувати на ринках Європейського Союзу, необхідна її подальша 
концентрація. Порівняно із західними конкурентами середній обсяг 
валового виробництва на одне підприємство є нижчим. Через 
використання ефекту масштабу переваги крупних підприємств у 
молочній галузі є очевидними як у сфері переробки, реалізації 
продукції, зниження транзакційних витрат, так і у сфері залучення 
клієнтури, обробки інформації, науково-дослідницьких та дослідних 
робіт, проведення рекламних компаній. 

Прогноз тенденцій світової торгівлі м’ясом та м’ясним 
продуктами є також сприятливим для України. Світове споживання 
м'яса впродовж наступних 10 років поступово збільшуватиметься. 
Головними причинами майбутнього зростання споживання м'яса 
аналітики називають збільшення населення планети і економічний 
розвиток. У 2009 році приріст світового споживання м'яса може 
скласти 1,9%, тим самим показавши деяке уповільнення в порівнянні з 
2008 роком ( 2,1%). У довгостроковій перспективі - до 2018 року - 
передбачається щорічне зростання торгівлі м'ясом на 2,4%. 
Прогнозується, що Бразилія збільшить свою долю у світовому 
експорті м'яса до 64% і стане найбільшим гравцем на світовому ринку 
[6]. Покращення продуктивності, сприятлива внутрішня політика, 
більш агресивне просування та послаблення валюти сприятиме 
підвищенню бразильської конкурентоспроможності у подальшому. 
Корисним для України є використання досвіду Бразилії з державної 
підтримки м’ясного сектора економіки для збільшення присутність 
української продукції на світових ринках м’яса.  

Для України існують значні перспективи збільшення експорту 
м’яса птиці. До 2018 року світове виробництво м’яса птиці зростатиме 
у середньому щорічно на 2,1% (14,1 млн. тонн), і досягне 79,53 млн. 
тонн. Світова торгівля буде зростати щороку в середньому на 3,1%. 
Торгівля м’ясом птиці зросте за даний період на 1,48 млн. тонн, і у 
підсумку досягне 8,34 млн. тонн до 2018 року. Існує реальна 
можливість ввійти на ринок країн Європейського Союзу і 
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українському м’ясу свійської птиці (в першу чергу, курятині та 
індюшатині). У 2009 році вже відбулися перші перевірки-
інспектування потужних українських птахофабрик експертами ЄК. У 
2007 році ЄС перетворився з чистого експортера курятини на чистого 
імпортера. Існує декілька причин даної зміни: агресивне просування 
продукції країнами-експортерами з низькими виробничими витратами 
у напрямках традиційного експорту ЄС, введення нової імпортної 
квоти Росією, високі витрати на корми та ін.  

За шість останніх років в Україні у 20 разів збільшилося 
виробництво бройлерів. Ця галузь вже давно є інвестиційно 
привабливою і стає орієнтованою на експорт.  

У м’ясному секторі, особливо у виробництві свинини та м’яса 
птиці, нереалізовані резерви підвищення конкурентноздатності 
вбачаються у поширенні українським бізнесом новітніх технологій, 
спрямованих на підвищення продуктивності праці та продуктивності 
тварин, покращення селекції, а також – у підвищенні з боку уряду 
ветеринарно-санітарних вимог до м’ясної продукції, від утримання 
худоби до прилавка магазину і столу споживача. 

Є ще зовнішні фактори, які впливають на 
конкурентоспроможність нашої продукції, наприклад, сприятлива 
кон’юнктура світових продовольчих ринків. Прогнозні оцінки 
кон’юнктури світових ринків для українських товарів є дуже 
сприятливими. Для більшості конкурентноздатних за ціною товарів у 
найближчі 10 років очікується збільшення номінальних світових цін.  

Висновки. Прогнози майбутніх тенденцій світової торгівлі 
основних видів сільськогосподарської продукції на найближчі 10 років 
є сприятливими для України. Надлишки внутрішньої пропозиції 
можуть бути експортовані з України, бо по більшості видів 
сільськогосподарської продукції очікується у світі дефіцит та 
збільшення обсягів імпорту цих товарів, навіть в країнах. Які у 
попередні роки були традиційними експортерами цієї продукції.  

Внутрішні резерви підвищення конкурентоспроможності 
українських сільськогосподарських товарів на світових ринках 
порівняно з аналогічними товарами, виробленими у інших країнах 
світу, полягають: 1) в ефективному застосуванні заходів внутрішньої 
підтримки цих секторів; 2) у підвищенні якості та безпечності 
продукції під час руху товару від вирощування до столу споживача; 3) 
підвищенні продуктивності праці та продуктивності тварин, в т.ч. за 
рахунок удосконалення селекції,  4) покращенні умов логістики; 5) 
оптимізації транспортних та портових послуг.  
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У статті розглянуто проблему невідповідності функцій бухгалтера функціям 

системи бухгалтерського обліку та причини її виникнення, зроблено припущення у 
зростанні функцій обліку на потребу систем вищого порядку 

In the article the problem of disparity of functions of accountant is considered to the 
functions of the system of record-keeping and reason of its origin, supposition is done in growth of 
functions of account on the necessity of the systems of higher order 
 

Постановка проблеми. Зміна вектору розвитку України від 
адміністративної до ринкової економіки, переорієнтація суб’єктів до 
нових реалій господарювання спричинила необхідність переглянути 
теоретико-методологічні підходи до будови системи бухгалтерського 
обліку. У зв’язку з цим є потреба переглянути функції обліку в 
сучасній системі бухгалтерського обліку. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить про 
актуальність обраної теми дослідження. Питання функцій обліку 
розглянуто в працях: Бутинця Ф.Ф., Валуєва Б.І., Голова С.Ф., 
Кіндрацької Л.М., Малюги Н.М., Моссаковського В.Б., Петрука О.М., 
Правдюк Н.Л., Пушкара М.С., Чижевської  Л.В., Хомина П.Я. Вагомий 
внесок у розбудові функціональної системи обліку зроблено 
Кірейцевим Г.Г. Однак, економічні перетворення потребують  
комплексного вивчення функцій системи обліку в Україні. 

Попередні результати наших досліджень вказали на розбіжності 
у переліку та змісті функцій обліку, потребу у глибокому осмисленні 
виявлених протиріч [3; 4].  

Цілі статті. Метою статті є оприлюднення власного бачення 
автора на причини розбіжностей функцій системи обліку та функцій 
обліку. 

Виклад основного матеріалу. Розширення функціональних 
обов’язків бухгалтера спостерігається у господарському житті, 
відмічено у наукових працях, передбачено у навчальному процесі. 
”Класифікатором професій (ДК003:2005) передбачено таку професію 
як менеджер з бухгалтерського обліку – код професії 1475.2” [9, с.14]. 

М.С. Пушкар відмічає потребу у створенні на підприємстві 
служби інформаційного менеджменту. Л.М. Кіндрацька підтримуючи 
таку пропозицію вважає: ”треба доводити здатність вітчизняної 
системи обліку продукувати інформацію, потрібну управлінцям” 
[1, с.30]. 

С. Кузнєцова вважає, що розгляд бухгалтерського обліку як 
відокремленої, самостійної системи ”ізолює службу бухгалтерії від 
економіки підприємства, відокремлює бухгалтера від команди 
управлінців” [6, с.12-13]. 

В.Б. Моссаковський влучно відзначає, що на кожному 
конкретному етапі функції та завдання обліку істотно змінювались та 
розширювались [7, с.18-19]. 

При адміністративно-плановій економіці функціональні 
обов’язки управлінського персоналу загалом, та бухгалтера зокрема 
були чітко визначені. В умовах розбудови ринкової економіки 
обов’язки бухгалтера значно урізноманітнились, а отримана 
інформація розглядається як ”фактор виробництва”. Податкові 
платежі, розмір яких залежать від сформованої бухгалтером 
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інформації, мають визначальний вплив на результати діяльності, якщо 
не більше – визначають життєдіяльність суб’єкта господарювання. 
Успішна господарська діяльність на ринку обумовлює пошук 
нестандартних підходів до управління та оперування інформаційними 
потоками, ставить нові запити (функції) до бухгалтера. 

Якщо раніше бухгалтер виконував внутрішні функції системи 
обліку (виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, 
узагальнення, зберігання та передачі інформації) для формування чітко 
регламентованої державою звітності; то на даний час (крім вище 
означених) бухгалтер має бути готовий до інформаційних запитів 
керівництва, акціонерів та інших користувачів. При цьому вимоги до 
інформації можуть охоплювати весь спектр чи частину 
відображуваних в системі обліку фактів господарського життя та, 
одночасно, наслідки ”облікової інтерпретації”  останніх.  

Означений попит на інформацію обумовлює необхідність для 
бухгалтера перебирати на себе функції управління, що обумовлює 
інтеграцію з іншими функціями управління (аналізом, контролем та 
ін.). Зважаючи на це, керівництву має бути вигідно утримувати 
цілісність системи обліку. Відсутність контролю за веденням обліку 
спричинила порушення бухгалтерами не лише принципів, але і 
системності бухгалтерського обліку: ігнорується суцільне відображення 
фактів господарського життя,  проводиться документування 
”вигаданих” операцій з метою створення ”вигідних” інформаційних 
потоків для зменшення податкових платежів чи позиціонування 
підприємства на ринку.  

Не можна заперечити дію ”ринкових важелів” в системі обліку, 
коли керівництву вигідніше оплатити штрафні санкції, аніж 
винаймати фахівця, нести витрати по організації облікової роботи. 

У зв’язку із цим, проблема цілісності обліку криється не в 
інтеграції з іншими функціями управління, а в економічній 
ефективності його як інформаційного ресурсу суб’єкта господарю-
вання. Іншими словами керівнику має бути вигідно фінансувати 
бухгалтерський облік і отримувати весь спектр необхідної йому 
інформації; так як і державі вигідно контролювати цю сферу 
діяльності, забезпечуючи виконання соціальної функції обліку в 
Україні. Для підтримання системи обліку в дієвому стані бухгалтер 
виконує внутрішні функції обліку, а для інформаційних вимог 
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користувачів перед ним ставляться додатково і зовнішні функції. 
Чижевська Л.В. вважає: ”оновлена роль бухгалтерського обліку 

полягає у здатності виконувати такі функції: прийняття рішення щодо 
стратегічного розвитку та попередження негативних тенденцій у 
бізнесі”. У зв’язку із цим спостерігається явище професійної 
мобільності, під якою автор розуміє ”зміну сфери діяльності на іншу 
носієм одних професійних знань. Наприклад, бухгалтер переходить 
на роботу економіста чи фінансиста” [10, с. 33]. 

С.Кузнєцова пропонує визначати сучасні функції бухгалтера за 
новою структурою посадової інструкції облікового працівника, що не 
вирішує питання теорії [5, с. 8-13]. 

В. Сопко вважає, що управляти господарством можна тільки на 
засадах ринкової логічної системи та структури обліку як мови бізнесу, 
що включає відповіді на питання: 

— що я хочу робити на ринку (бізнес-план); 
— що я фактично зробив – дані книги реєстрації, аналітичних та 

синтетичних рахунків відповідно до принципів; 
— чи так я зробив як хотів ( система контрольних таблиць з 

визначенням відхилень до задуму (плану); 
— що і як робити далі, щоб мати успіх на ринку (система 

аналітичних таблиць). Автор вважає: ”сьогодні наука ”бухгалтерський 
облік” – рахунковедення – як система знань – це сукупність таких 
складових: бухгалтерський облік, бухгалтерський контроль, 
бухгалтерський аналіз та бухгалтерський аудит як вид контролю” 
[8, с. 9-10]. 

У результаті дослідження встановлено ”нашарування” зовнішніх 
функцій на внутрішні (останні зберігають цілісність системи) обліку. 
Схематично це зображено на рисунку 1, однак необхідно зауважити, 
що поділ на системи та перелік пропонованих функцій є умовний і 
відображає бачення автора на даному етапі дослідження. 

Більшість з внесених до переліку функцій обліку обґрунтовано 
Кірейцевим Г.Г., який вважає: ”Функції обліку - головне в діяльності 
обліково-аналітичних служб підприємства. Це в рівній мірі 
відноситься і до діяльності окремих працівників – суб’єктів управління, 
на яких покладені обов’язки по організації і веденню бухгалтерського 
обліку” [2, с. 50-56].  
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Рис. 1. Прояв функцій системи обліку 

на вимогу запитів вищих систем 
 

Системі обліку задаються функції систем вищого порядку, що 
визначають її структуру та особливості функціонування, чим більше 
запитів – тим більше специфічних характеристик підсистеми.  

Разом із тим, виконання системою обліку своїх функцій має 
визначальний вплив на характеристики систем вищого порядку. Без 
необхідної інформації система управління не буде працювати. 

 Означений взаємозв’язок систем як прояв принципу 
комплементарності є визначальним аргументом необхідності 
збереження системи обліку і потребує детальнішого осмислення на 
кожному з динамічних рівнів будови систем. 

В цьому контексті підтверджується висновок попередніх 
досліджень.  

Суб’єкт системи (бухгалтер) відіграє активну роль по 
відношенню до об’єкту. За допомогою виконуваних ним функцій 
суб’єкт заставляє процеси, що відбуваються в об’єкті розвиватися у 
відповідності із заданою програмою.  

Кожен елемент системи бухгалтерського обліку може 
виконувати свою індивідуальну функцію лише в тому випадку, коли 
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він внутрішньо організований, а інші компоненти певним чином 
пов’язані між собою. Тому виявляється доцільним розглянути 
взаємодію підсистем бухгалтерського обліку. 

Висновки. Порушення цілісності системи обліку спричинено 
не інтеграцією обліку з іншими функціями управління, а пов’язане із 
відсутністю контролю та матеріальної відповідальності суб’єктів 
господарювання за порушення організації та дотримання системності 
обліку на підприємстві. Облікова інформація як ”фактор” 
господарювання має давати більший ефект, аніж втрати від 
необізнаності, штрафних санкцій чи зниження позицій підприємства 
на ринку.  

Протиріччя, що виникає між функціями бухгалтера та системи 
обліку обумовлено ”нашаруванням ” функції системи управління та 
інших систем вищого порядку. При цьому потребує подальшого 
дослідження ідентифікація систем та вивчення їх у взаємодії в 
перехідних період формування економіки ринкового типу в Україні. 
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ОЦІНКА РОЗВИТКУ МАЛОГО 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

В ЕКОНОМІЦІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Коробка С.В., к.е.н., 
Львівський національний університет ветеринарної медицини 

та біотехнологій імені С.З. Гжицького 
 

У статті проведено оцінку розвитку малого підприємництва в сільському 
господарстві Волинської області. Досліджено чинники, які мають вплив на розвиток 
малого сільськогосподарського підприємництва. Подано пропозиції, що подальшого 
розвитку даного виду економіки 

In the article the estimation of development of small enterprise is conducted in agriculture 
of the Volinskoy area. Investigational factors which have an influence on development of small 
agricultural enterprise. Suggestions of are given, that subsequent development of this type of 
economy 
 

Постановка проблеми. Результатами реформування 
вітчизняної економіки, зокрема сільського господарства, стали поява 
нових організаційно-правових форм господарювання, значна 
диференціація їх типів, зростання чисельності суб’єктів ринку та 
подрібнення виробництва. Разом з неадаптованою до умов ринкової 
економіки аграрною політикою це спричинило значні проблеми в 
розвитку сільського господарства і села. 

Мале підприємництво сьогодні виступає рушійною силою 
розвитку вітчизняної економіки. Упродовж останніх років саме суб’єкти 
малого підприємництва перебувають у центрі політичної та 
економічної уваги державних і місцевих органів влади, є предметом 
різноманітних програм соціально-економічного розвитку. Зростає 
кількість малих підприємств, чисельність працездатного населення, 
зайнятого у сфері малого підприємництва, їх частка на ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема розвитку 
малого підприємництва в сільському господарстві знайшла широке 
відображення в зарубіжній економічній літературі так і видатні 
вітчизняні вчені. Виникнення, функціонування і розвиток малого 
підприємництва в галузі стали предметом дослідження сучасних 
вітчизняних економістів-аграрників – Ю. Губені, В. Липчука, 
Ю. Лупенка, М. Маліка, С. Реверчука, П. Саблука, Г. Черевка. Проте 
все більшої уваги потребує вирішення проблем, пов’язаних зі 
створенням малих агропідприємств, обґрунтуванням стратегій їх 
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подальшого розвитку, пошуком ринкових ніш і позиціонуванням у 
них, використанням ринкових інструментів підтримки малого 
підприємництва на різних рівнях. 

Формування цілей статті. Розглянути організаційно-
економічні аспекти функціонування малого підприємництва в 
аграрному секторі. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток підприємництва, 
зокрема й малого, супроводжується підвищенням ефективності 
виробництва, покращанням якості продукції, культури обслуговування, 
має важливе суспільне значення. Саме малі підприємства сприяють 
створенню нових робочих місць, впровадженню науково-технічного 
прогресу у виробництво, інвестиційному та інноваційному процесам. 
Успіх ринкових перетворень в АПК значною мірою визначається тим, 
як вдається реалізувати потенціал малого підприємництва.  

Згідно українського законодавства до числа малих підприємств 
належать підприємства із середньообліковою кількістю персоналу до 
50 осіб, обсягом валового доходу за рік не більше 70 млн. грн.   

Дослідження підтверджують, що найпоширенішими 
організаційно-правовими формами підприємництва є індивідуальне, 
партнерське і корпоративне. Кожне з них має свої організаційні 
особливості у виробництві та реалізації сільськогосподарської 
продукції, фінансовій діяльності, взаємовідносинах з податковими 
органами. 

Результати підприємницької діяльності в сільському 
господарстві, галузі, яка традиційно є провідною на Волині, залежать 
передусім від об’єктивних обставин, кліматичних умов, що формує 
особливості організації праці і виробництва. Підприємці, які 
працюють у сільському господарстві, мають меншу свободу вибору, 
проте вищий ризик порівняно з іншими видами підприємницької 
діяльності, що накладає свої особливості не тільки на діяльність 
підприємств, а й на їх взаємовідносини з іншими суб’єктами 
господарювання. 

Дослідження підтверджують динамічність розвитку малого 
підприємництва в області за 2000-2008 роки. Особливо показовим цей 
процес є в сільському господарстві, де відбулося зростання кількості 
малих підприємств – у 2,5 раза (629 одиниць (2000 р.) до 1579 одиниць 
(2008р.).  Такі зміни в кількості малих підприємств є характерною 
реакцією галузі і сільського населення на зміни в економічних умовах 
господарювання та на кон’юнктуру ринку сільськогосподарської 
продукції.  

Простежуються значні зміни темпів росту малого 
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підприємництва за досліджуваний період. Зокрема, якщо у 2001 році 
ланцюговий темп приросту складав 26,2%, то у 2008 році – 14,2%, що 
свідчить про сповільнення темпів росту малого підприємництва за 
досліджуваний період. Проте базисний темп приросту з року в рік 
зростає: кількість малих підприємств у 2002 році порівняно з 2001 
роком збільшилась на 30%, а у 2007 році порівняно з 2008 роком – 
більше, як у 2,5 рази.  

У результаті проведеної аграрної та земельної реформ відбулися 
суттєві зміни в чисельності та організаційній структурі підприємств у 
сільському господарстві Волинської області. 

Характерною тенденцією реформування колективних 
сільськогосподарських підприємств стало зростання чисельності 
фермерських становить 895 од. та особистих селянських господарств 
− 229978 одиниць. Кількість яких з року в рік помітно зростає, проте, 
темпи створення скоротилися. 

Необхідність ефективного використання засобів схиляє селян до 
такої діяльності, пошуку таких виробничих і організаційних форм 
розв’язку, які б нівелювали структурні обмеження (насамперед у межах 
родини і господарства). 

З метою виявлення мотивів започаткування підприємницької 
діяльності провели опитування голів фермерських господарств. 
Загальні кількість респондентів склала 84 особи, тобто 10% загальної 
їх кількості.  

Проведене дослідження показало, що основним мотивом, який 
спонукає селянина займатися підприємницькою діяльністю, є 
особиста свобода і незалежність у прийнятті рішень (38,1%), а також 
прагнення отримати вищі доходи (25% респондентів), тобто сприяння 
покращанню свого матеріального стану. 

Наведені дані дають підстави для висновку про те, що 
економічні мотиви не були основною причиною започаткування 
фермерської діяльності, оскільки лише третина опитаних фермерів 
пов’язує початок своєї підприємницької діяльності з прагненням 
отримати вищий дохід чи скрутним фінансовим становищем. 
Натомість майже кожен другий респондент початок фермерської 
діяльності ув’язує з особистими цінностями; можливість себе 
реалізувати та особиста свобода і незалежність. Близько 7% фермерів 
області розпочали свою діяльність з огляду на наявну базу, передусім 
технічну, у вигляді переважно  трактора. 

Тому, можна стверджувати, сільськогосподарське підприємство 
здатне функціонувати лише за наявності відповідних ресурсів: землі, 
праці, капіталу. Їх кількісний і якісний склад можуть  як обмежувати 
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виробничу діяльність, так і сприяти її розвитку. 
Процес приватизації земель в українському селі відбувається 

швидкими темпами. Усі земельні ділянки, які перебувають в 
користуванні сільських жителів можна поділити на 4 категорії: 
присадибні ділянки, підсобні господарства, дачні ділянки, якими 
володіють міські жителі, земля у формі “земельних часток” – паїв. 

В області розмір земельних угідь у середньому на одне мале 
підприємство становить 53,1 га. При цьому спостерігаються суттєві 
розбіжності щодо цього показника за агропромисловими зонами. 
Зокрема, в Лісостеповій зоні в середньому на одне мале підприємство 
у 2007 році припадало 30,20 га, а у 2000 році цей показник становив 
18,53 га. У Північно-Поліській зоні площа на одне підприємство 
зменшилася:  у 2000 р. на одне підприємство припадало 18,66 га, а у 
2007 р. цей показник становив лише 18,45 га; у Південно-Поліської 
зоні він є найвищим в області − у 2007 році − 56,65 га, що на 32,10 га 
більше, ніж у 2000 р.  

Виробництво сільськогосподарської продукції залежить від 
комплексу чинників, проте одним із найважливішим є людський. 
Однак галузь характеризується низькою зайнятістю, причиною цього 
є сезонний характер сільськогосподарського виробництва.  

Дослідження показують, що відбулося зростання зайнятості у 
малих сільськогосподарських підприємствах – у 4 рази. Особливо 
помітно збільшилась кількість працівників у господарствах, які 
займаються змішаним виробництвом (виробництвом продукції 
рослинництва і тваринництва) – у 6,4 рази. Незначні збільшення 
відбулися у господарських формах, які займаються виробництвом 
продукції рослинництва та тваринництва – в 3 рази, а кількість 
працівників, які зайняті наданням послуг у галузі рослинництві, 
збільшилася в 4 рази. Основна частка працівників, які зайняті в малих 
сільськогосподарських  підприємствах, задіяна у змішаному 
виробництві – 45,9%, найменше – у сфері надання послуг у галузі 
рослинництва й тваринництва – 9,7%. 

Таким чином, можна стверджувати, що малі підприємства за 
видами діяльності виконують покладену на них функцію – 
забезпечення робочими місцями.  

Значний вплив на обсяг виробництва сільськогосподарської 
продукції має рівень матеріально-технічного забезпечення. Особливо 
проблемним це є для малих підприємств, оскільки ефективне 
використання їх можливе лише за умови забезпечення відповідного 
масштабу виробництва. 

Рівень технічної забезпеченості малих підприємств є низьким. 
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За 2000-2006 роки відбулося збільшення кількості тракторів всіх марок 
у 2 рази, або на 708 од., тракторних причепів − у 3 рази, або на 1026 
одиниць. Простежуються тенденції до збільшення кількості 
зернозбиральних комбайнів на 43 од., що становить 16%, а також 
значно збільшилася кількість сівалок − на 56%, або на 127 одиниць.  

Значну частку сільськогосподарської техніки мають фермерські 
господарства. За досліджуваний період (2000-2008) відбулося 
поповнення сільськогосподарської техніки за всіма видами, проте 
скоротилася кількість картоплезбиральних комбайнів на 2 од., або на 7 
відсотків.  

Незважаючи на значні зміни в динаміці забезпеченості 
сільськогосподарською технікою, її кількість залишається 
недостатньою.  

У загальному обсязі забезпеченості сільськогосподарською 
технікою частка малих підприємств невелика. Спостерігається 
незначне збільшення кількості картоплезбиральних комбайнів, 
картоплесаджалок.  

У фермерських господарствах рівень технічного забезпечення 
виробництва є вищим порівняно з іншими формами малого 
підприємництва, проте тенденції залишилися аналогічними.  

Доцільно зазначити, що для проведення виробничого процесу, 
особливо в галузі рослинництва, важливу роль відіграє не тільки 
кількісне зростання машинно-тракторного парку, а й структура за 
марками та їх використання у технологічному процесі вирощування 
тих чи інших сільськогосподарських культур. Адже, відомо, в 
господарствах мають бути присутні трактори для оранки і підготовки 
ґрунту до посіву зернових культур, менш потужні трактори, 
пристосовані для посіву цукрових буряків, а також легкі трактори для 
перевезення вантажів у господарстві. Забезпеченість підприємств у 
розрізі районів зернозбиральними комбайнами зросла на 26 од. у 
загальній кількості, що свідчить про достатній рівень забезпеченості 
ними  

Збільшення кількості тракторів і комбайнів свідчить про те, що 
їх є недостатньо для забезпечення всіх підприємців, оскільки згідно з 
нормативами кількість комбайнів на 100 га зернових має бути в межах 
1-1,5, а фактично є 0,67. 

Основною причиною такого низького рівня забезпеченості 
малих підприємств технікою є недосконалий рівень розвитку ринкової 
інфраструктури, спрямованої на забезпечення матеріально-технічних, 
інформаційних потреб малого підприємництва.  

Це спричиняє великі незручності у використанні 
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сільськогосподарської техніки, ставить в нерівні умови малі 
підприємства порівняно з великими підприємствами щодо термінів 
збору урожаю, що супроводжується великими втратами врожайності 
сільськогосподарських культур.  

Власники малих підприємств через невисокі ціни реалізації 
сільськогосподарської продукції, особливо рослинницької, отримують 
дуже низькі доходи, за рахунок яких не можуть придбати необхідну їм 
техніку власними засобами.  

Невирішеним залишається питання кредитів на придбання 
сільськогосподарської техніки. Адже відомо, що кредити надаються 
під заставу, а майно, яке є в розпорядженні малого підприємства 
(фермерські приміщення та інше), комерційними банками під заставу 
не приймається через низьку ліквідність (низьку балансову вартість, 
нетипові проекти) і неможливість подальшої її реалізації в разі 
неповернення кредиту.  

Тому вважаємо, що одним із невідкладних завдань є створення 
ринку землі, за якого сільськогосподарські угіддя могли б бути 
предметом застави. Не вирішено питання з лізинговим кредитуванням 
у сільському господарстві та іншими сферами надання позичок.  

Поки що недостатньо розвинений такий вид оренди, як лізинг. 
Обсяг лізингових угод на сільськогосподарське обладнання зменшився 
у 2005 році з 6,2 млн. до 5,7 млн. доларів США, що становить 34,5% 
всіх лізингових угод. Згідно з останніми дослідженнями на 70-80% 
сільськогосподарська техніка себе спрацювала, а приблизно 40% 
тракторів в Україні вироблені 15-25 років тому.  

Висновки. Проведене дослідження проблем розвитку малого 
підприємництва у сільському господарстві Волинської області 
дозволяє зробити такі висновки: 

1. Створення малих підприємств є важливим напрямом 
формування ринкового середовища у вітчизняному агропромислового 
комплексі. Їх розвиток сприяє задіяною нових робочих місць на селі, 
впровадженню досягнень науково-технічного прогресу у малі форми 
сільськогосподарського виробництва, є важливим джерелом 
формування місцевих бюджетів й бюджетів селянських родин. Малі 
підприємства – це буферна зона, яка знижує ризики руйнування 
потенціалу великотоварного аграрного виробництва. 

2. Мале підприємництво – це самостійна, ініціативна, створена 
на власний ризик діяльність щодо виробництва продукції (робіт, 
послуг) і пошуку каналів їх збуту з метою отримання прибутку. 
Водночас основними мотивами підприємницької діяльності власників 
малих підприємств Волинської області були можливість реалізувати 
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власний потенціал, особиста свобода і незалежність.  
3. Розвиток малого підприємництва у Волинській області 

характеризується високою динамічністю. Зокрема, у 2008 році 
порівняно з 2000 роком загальне зростання малих 
сільськогосподарських формувань становило 2,5 рази.  

4. Встановлено, що за одним сільськогосподарським 
підприємством області у 2007 р. закріплено 35,1 га земельних угідь. 
Виявлено зростання чисельності працівників, зайнятих у малих 
підприємствах у сільській місцевості, у 2008 р. порівняно з 2000 р. − у 
4 рази. Доведено недостатнє матеріально-технічне забезпечення малих 
підприємств, відсутність вітчизняної сільськогосподарської техніки, 
пристосованої до обробітку невеликих земельних площ, переробки та 
зберігання сільськогосподарської продукції. 

5. У перспективі малі підприємства повинні орієнтуватися на 
використання своїх сильних сторін, до яких належать: висока 
еластичність діяльності стосовно змін на ринку, оперативність 
прийняття управлінських рішень та висока мотивація.  

6. Основну роль у розвитку малих підприємств у перспективі, на 
думку їх власників, відіграватимуть фінансові чинники.  

7. Пріоритетами державної та регіональної політики щодо 
розвитку малого підприємництва в сільському господарстві повинні 
бути: фінансова підтримка малих підприємств, створення 
організаційних передумов діяльності й структур із підтримки розвитку 
підприємництва, регулювання експортно-імпортних операцій, 
створення відповідної інформаційно-комунікаційної інфраструктури, 
організація навчання та підготовки кадрів, інноваційна спрямованість 
розвитку сільського господарства. 
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У статті обґрунтовано чотирьохрівневу систему нормативного регулювання 

обліково-аналітичного забезпечення діяльносіт підприємств тютюнової промисловості. 
Кожний елемент цієї системи певним чином впливає на планування, облік, аналіз та 
контроль витрат на виробництво і калькулювання собівартості тютюнової продукції 

In the article fourlevel system of the normative adjusting of the аccount-analytical 
providing of activity enterprises of tobacco industry is grounded. Every element of this system 
influences definitely on planning, account, analysis and control of charges, on production and 
calculation of tobacco unit cost 
 

Постановка проблеми. Розвиток діяльності підприємств 
тютюнової галузі вимагає зміни орієнтації обліку виробництва 
продукції та економічного аналізу на формування обліково-
аналітичного забезпечення як єдиної інтегрованої системи, яка 
відповідатиме вимогам усіх користувачів інформацією. Його сутність 
полягає в об’єднанні облікових та аналітичних операцій в єдиний 
цілісний і безперервний процес, використання результатів якого 
необхідне при формуванні рекомендацій для прийняття управлінських 
рішень, а тому актуальним постає питання регулювання обліково-
аналітичного забезпечення виробництва тютюнової продукції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Обліково-
аналітична система виробництва як єдиний цілісний механізм та 
шляхи її регулювання у національній теорії бухгалтерського обліку 
майже не розглядається. Вона представлена окремими складовими, 
тобто нарізно визначається облік витрат і калькулювання собівартості 
продукції й аналіз виробництва. Проте є значна кількість напрацювань 
щодо обліково-аналітичного управління підприємством в цілому 
економістами – науковцями як Білуха М.Т. [1], Гудзинський О.Д., 
Кірейцев Г.Г., Пахомова Т.М. [2], Камінська Т.Г [3], Мельниченко І.В. 
[4], які в один голос підкреслюють єдність і синтез таких елементів 
управління як облік, аналіз, контроль і планування.  
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Цілі статті. Метою цього дослідження є систематизація 
нормативного регулювання обліково-аналітичного забезпечення 
виробництва та його обґрунтування. 

Виклад основного матеріалу. Джерелами інформації обліково-
аналітичного забезпечення виробництва продукції є первинні 
документи, внутрішні звіти підприємства. У зв’язку з цим важливого 
значення набуває його регулювання за обліковою політикою 
підприємства, за якою мають бути визначені принципи, методи й 
процедури обліку витрат на виробництво тютюнової продукції, котрі 
б відповідали сучасним вимогам з урахуванням того, що в Україні 
сформована чотирьохрівнева система нормативного регулювання 
бухгалтерського обліку витрат на виробництво і калькулювання 
собівартості продукції, кожний з яких певним чином впливає на 
формування підсистеми обліково-аналітичного забезпечення. 

Це, зокрема, перший рівень – Закон України „Про 
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, у якому стосовно 
підсистеми обліково-аналітичного забезпечення виробництва 
тютюнової продукції можна виокремити перш за все принципи 
нарахування та відповідності доходів і витрат [5]. Принцип 
нарахування передбачає відображення результатів господарських 
операцій у тому звітному періоді, коли вони відбулися, а не на момент 
отримання чи сплати грошових коштів, оскільки ці періоди часу не 
завжди співпадають. Принцип відповідності полягає у порівнянні 
доходів і витрат звітного періоду, що впливають на зміни власного 
капіталу підприємства, відповідно зменшуючи чи збільшуючи його 
економічні вигоди (рис. 1). 
 

Доходи 
↑А – З 
А – ↓З 

= ↓ Капітал ↑ = 
Витрати 
↓А – З 
А – ↑З  

Примітка: А – активи, З – зобов’язання. 
Рис. 1. Схема залежності зміни рівня капіталу від витрат і доходів 
 

Отже, рівень капіталу прямо залежить від вибуття активів 
(зменшується) та їх надходження (збільшується), а також від зміни 
рівня зобов’язань, які впливають на нього оберненопропорційно. 
Відтак, витрати і доходи є протилежними поняттями, але обидві 
величини мають значний вплив на ефективність діяльності 
підприємств у тому числі й тютюнової галузі. Їх зіставлення допомагає 
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точно обчислити прибутковість підприємств й характеризується 
рентабельністю. На підприємствах тютюнової промисловості 
доцільно щомісяця визначати рентабельність кожного виду готової 
продукції (табл. 1). 

Деякі підприємства у своїй практиці запровадили обчислення 
цього показника одночасно із формуванням собівартості тютюнових 
виробів, відвівши для цього окремі графи у документі „Калькуляція 
собівартості тютюнової продукції”. 

Таким чином, дотримання розглянутого принципу 
бухгалтерського обліку допомагає визначити фінансові результати, які 
відображають мету підприємницької діяльності, її доходність, що є 
основним джерелом розвитку підприємства, науково-технічного 
удосконалення його матеріальної бази і продукції, всіх форм 
інвестування, а також служить джерелом сплати податків. 
 

Таблиця 1 
Рентабельність деяких марок тютюнової продукції  

підприємства „Imperial Tobacco” 
 

Марка продукції Кількість, 
тис. шт. 

Собівартість, 
тис. грн. 

Доход, тис. 
грн. 

Рентабель-
ність, % 

1 2 3 4 5 
Прима люкс 1 400,00 55 197,84 55 211,44 34,49 
Прима люкс легка 10 300,00 370 732,15 370 749,18 47,32 
Прима люкс 
ультра легка 1 400,00 60 462,36 60 472,2 22,78 

Прима люкс 
супер легка 1 000,00 37 647,01 37 662,39 40,85 

West Lights Stream 27 000,00 1 166 959,22 1166962,67 7,98 
Прима оптима 
червона 7 490,00 49 651,26 49 654,87 15,70 

Прима оптима 
синя 21 930,00 141 893,18 141 896,18 12,76 

Джерело: звітність підприємства „Imperial Tobacco” 
 

Стовно другого рівня, то таким можна вважати національні 
положення (стандарти) бухгалтерського обліку, а саме П(С)БО 16 
„Витрати”, що визначає методологічні засади формування в обліку 
інформації про витрати підприємства та її розкриття у звітності [6]. 
Рекомендації, подані у цьому нормативному документі, стосуються 
основних умов визнання й невизнання ряду економічних категорій 
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витратами звітного періоду, послідовності визначення виробничої 
собівартості продукції та собівартості її реалізації, переліку і складу 
статей витрат за елементами, витрат періоду, їх характеристики.  

Положенням (стандартом) 16 „Витрати” підтримується ведення 
обліку за методом неповних витрат, тобто формування виробничої 
собівартості продукції здійснюється за рахунок прямих матеріальних 
витрат, прямих витрат на оплату праці з відповідними відрахуваннями, 
інших прямих витрат та змінних загальновиробничих і постійних 
розподілених загальновиробничих витрат. Собівартість реалізованої 
продукції повинна складатись із виробничої собівартості та 
нерозподілених постійних загальновиробничих витрат. При цьому 
такі накладні витрати як адміністративні, збутові тощо визнаються 
витратами періоду і в кінці місяця закриваються на фінансовий 
результат діяльності підприємства. Таким чином, П(С)БО 16 не 
передбачено обрахунок повної собівартості продукції, яка необхідна 
керівникам тютюнових підприємств щоб співставити з цінами 
реалізації, виявити збиткові і малорентабельні вироби. Також у ньому 
відсутня будь-яка інформація щодо виокремлення на підприємствах 
центрів витрат та центрів відповідальності, хоча деякі підприємства 
тютюнової промисловості запровадили таку практику обліку витрат. 
Однак, як стверджує один із авторів – розробників П(С)БО, „вибір 
центрів відповідальності та деталізація витрат є прерогативою самого 
підприємства і не має регламентуватися П(С)БО 16” [7, 5]. 

Зате, у цьому документі наведені загальні вимоги щодо 
включення до собівартості продукції загальновиробничих витрат, 
поділяючи їх на постійні й змінні. І перші, і другі у собівартість 
продукції включаються, шляхом розподілу на кожен об’єкт витрат з 
використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу 
діяльності, прямих витрат тощо) тільки змінні витрати виходячи з 
фактичної потужності, а постійні – при нормативній потужності. 

У нормативних документах, розглянутих на двох попередніх 
рівнях, визначено узагальнені показники обліку діяльності 
підприємств. Вони не охоплюють і не регламентують організацію 
обліково-аналітичного забезпечення процесу виробництва тютюнової 
продукції. В умовах ринкової економіки методи обліку цього процесу є 
комерційною таємницею і предметом внутрішньогосподарського 
обліку та звітності. Це вимагає введення в дію галузевих Методичних 
рекомендацій з формування собівартості тютюнової продукції, 
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присвячені конкретним питанням планування, ведення обліку і 
калькулювання виробничої собівартості продукції. Вони повинні 
враховувати особливості тютюнової галузі щодо порядку включення 
витрат до складу виробничої собівартості, які обумовлені 
технологічним процесом.  

Тому, на третьому рівні треба враховувати вимоги методичних 
рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) в 
тютюновій галузі. Однак, така галузева інструкція – відсутня, 
міністерства і центральні відомства питаннями ведення 
бухгалтерського обліку тютюнової галузі не регламентують. За таких 
умов виникає необхідність розробки рекомендацій з організації обліку 
витрат та формування собівартості продукції для тютюнових 
підприємств. Це допоможе реалізувати принцип зіставлення і 
порівняння інформації щодо обліку витрат в межах тютюнової галузі, 
а також забезпечить використання її для оцінки та аналізу виконання 
планових показників, визначення результатів діяльності конкретних 
підприємств та тютюнової промисловості в цілому, фактичної 
ефективності організаційно-технічних заходів, спрямованих на 
розвиток і удосконалення виробництва тютюнової продукції, для 
планово-економічних та аналітичних розрахунків. 

З метою покращення планування, обліку витрат, їх точнішого 
аналізу, виявленні певних співвідношень між окремими видами витрат, 
при формуванні класифікації витрат за певними ознаками, на наш 
погляд, особливу увагу слід приділи їх поділу за центрами 
відповідальності, враховуючи при цьому, що тютюнове виробництво 
складається із двох основних цехів (тютюнового і сигаретного), 
допоміжного виробництва, обслуговуючих служб, а місцями 
виникнення витрат безпосередньо є конкретне робоче місце 
(устаткування). Разом з тим, доцільно прямим шляхом переносити 
вартість виробничих ресурсів безпосередньо на конкретний готовий 
виріб чи напівфабрикат, а непрямим – на центри відповідальності з 
поділом витрат на постійні та змінні. Таким чином, облікова 
інформація такого елемента витрат операційної діяльності як 
матеріальні витрати – відноситиметься на готову тютюнову продукції в 
розрізі конкретних марок та напівфабрикатів, а такі елементи як 
витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, 
амортизація, інші операційні витрати закриватимуться на центри 
витрат, на яких вони були здійсненні. 
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Витрати, пов’язані з виробництвом продукції, необхідно 
згрупувати за наступними статтями калькуляції: 

— сировина – листовий тютюн, жила; 
— матеріали – сигаретний папір, добавки до тютюну, етикет, 

акцизна марка, пропілен, фольга, розривна стрічка, пакувальний папір, 
тара (короба); 

— напівфабрикати власного виробництва – тютюнова суміш, 
фільтр, обідок, сигарета без фільтру, неупакована сигарета; 

— купівельні напівфабрикати – фільтр, обідок; 
— паливо й енергія на технологічні цілі – електроенергія, стиснуте 

повітря, пара, вакуум; 
— заробітна плата – основна і додаткова; 
— відрахування на соціальні заходи; 
— витрати на утримання та експлуатацію устаткування; 
— витрати від браку (тютюновий дріб); 
— загальновиробничі витрати. 

Враховуючи умови тютюнового виробництва, відпуском на 
виробництво вважається фактична видача матеріалів зі складів у цехи 
за замовленнями на робочі місця і їх фактичне там витрачання. При 
цьому фактичні витрати повинні бути підтверджені спеціальними 
розрахунками і звітами, в яких вони порівнюються за нормами і 
розшифровуються відхилення від норм. Останні повинні списуватись 
не на виробничу собівартість, а на собівартість реалізованої продукції. 

Як уже зазначалось, загальновиробничі витрати необхідно 
поділяти на постійні і змінні. Віднесення певної частини цих витрат на 
собівартість тютюнової продукції регламентується П(С)БО 16. Але у 
галузевих методичних рекомендаціях необхідно уточнити порядок 
розподілу таких витрат та їх списання на відповідні вартості продукції. 
При цьому доцільно врахувати, якщо випуск продукції за звітний 
період нижчий нормальної потужності підприємства, то 
загальновиробничі витрати у межах нормальної потужності 
списуються на виробничу собівартість, а понаднормальні – на 
собівартість реалізації.  

Узагальнення за об’єктами обліку усіх витрат за місяць, на 
підставі обробки первинної документації, відображає зведений облік 
витрат.  

Оскільки, на підприємствах тютюнової промисловості 
застосовується напівфабрикатний варіант попередільного методу 
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обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, то при зведенні 
витрат ведеться системний облік руху напівфабрикатів на рахунках у 
ході технологічного процесу. Передавання напівфабрикатів із цеху в 
цех, або на склад доцільно відображається на рахунках як у кількісних, 
так і у вартісних показниках. З цією метою, собівартість 
напівфабрикату щомісяця обчислюється шляхом сумування власних 
витрат та витрат, прийнятих від цехів чи переділів попередньої 
обробки, а собівартість готової продукції визначається послідовним 
накопичуванням витрат кожного цеху (переділу) у ході технологічного 
процесу виробництва. 

Нарешті на четвертому рівні треба розробити внутрішні 
документи, що формуються самим підприємством (наказ про облікову 
політику, посадові інструкції, графік документообороту). 

Висновки. Таким чином, регулювання організації обліково-
аналітичного забезпечення виробництва тютюнової продукції впливає 
на рівень ефективності виробництва, допомагає визначити 
рентабельність як виробів так і підприємства в цілому, сприяє 
одержанню керівниками відповідного рівня управління необхідної 
інформації для оперативного прийняття рішень. 
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Розглянуто економічний механізм підвищення конкурентоспроможності молочної 

продукції в Україні в умовах вступу до СОТ, напрями державного регулювання та 
фінансування галузі 

We has been considered the economic mechanism of increase in competitiveness of dairy 
production in Ukraine when it has joined The World Trade Organization, ways of state 
regulation and financing of dairy branch 
 

Постановка проблеми. Останнім часом в Україні 
спостерігається зниження ефективності виробництва молока та 
конкурентоспроможність молочної галузі в цілому. Це можна 
пояснити низькими закупівельними цінами та високою собівартість 
продукції. Після приєднання України до Світової організації торгівлі 
(СОТ) відбулось значне зростання вимог до якості та санітарних норм 
продуктів молочної галузі. Саме тому товаровиробники економічно не 
зацікавлені в молочному скотарстві, хоча воно є надзвичайно 
важливою в соціальному плані галуззю, але і доволі трудомісткою. 
Науково обґрунтованими нормами харчування на людину в рік в 
середньому потрібно 405 кг молочних продуктів, із них молока - 128 кг 
[1, с.113]. Молоко містить в собі білки, жири, молочний цукор, 
мінеральні речовини, вітаміни, ферменти – усього понад 160 
компонентів і майже 260 хімічних елементів [2, с.51]. Це незамінний 
продукт харчування, який є виготовлений самою природою. Саме 
тому питання підвищення конкурентоспроможності молочної 
продукції є дуже актуальні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою 
підвищення конкурентоспроможності молочного скотарства 
займалась велика кількість дослідників, серед яких Клочко В.М., Місюк 
М.В., Паштецький В.С. Поряд з цим актуальність теми вимагає 
подальшого дослідження. Безумовно, найбільш суттєво на 
конкурентоспроможність молочної продукції впливає цінова політика, 
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проте оптимізація структури витрат, врахування всіх факторів 
виробництва мають актуальне значення, особливо зі вступом України 
до СОТ. 

Цілі статті. Метою статті є визначення основних положень 
щодо підвищення конкурентоспроможності молочної продукції із  
вступом України до СОТ та основних напрямів державного 
регулювання та фінансування галузі.  

Виклад основного матеріалу. Зі вступом України до СОТ 
значно зросли вимоги щодо санітарних норм та якості молока та 
молокопродуктів.  Саме тому на сьогодні гостро стоїть проблема 
технічного переоснащення й упорядкування молочних блоків, 
удосконалення системи доїння корів із використанням нових доїльних 
блоків та агрегатів, концентрації поголів'я корів шляхом створення як 
великих товарних тваринницьких ферм, так і міні-ферм не менше як 
на 20 корів [3, с.112]. Назріла необхідність поступового переходу 
молочних ферм України на сучасну енерго- та ресурсозберігаючу 
технологію з безприв'язним утриманням молочної худоби, яка дає 
можливість порівняно з традиційним прив'язним зменшити затрати 
праці в 2,5-3 рази, знизити собівартість молока на 35-40% [4, с.130]. 

Створення умов для формування конкурентоспроможної 
молочної продукції повинна забезпечувати державна аграрна політика. 
Пояснюється це тим, що в сучасних умовах сільське господарство 
України по суті є фінансовим донором інших галузей. В результаті ми 
отримуємо такий парадокс: галузь, яка всіх годує і забезпечує, сама є 
збитковою, - насправді це не галузь збиткова, а збиткова збанкрутіла 
економічна політика. 

Позитивним фактором регулювання ринку молока з боку 
держави було прийняття та впровадження нового ДСТУ 3662-97 
«Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі», який сприяє 
поліпшенню якості молочної сировини відповідає міжнародним 
нормам стандарту на молоко. Схвалено також базисні норми масової 
частки жиру й білка в молоці коров'ячому незбираному, а також 
встановлено рівень співвідношення вартості жиру та білка у структурі 
ціни молока на основі фактичного співвідношення з урахуванням 
ринкових цін. Виплачуються доплати за екологічно чисте молоко для 
виробництва спеціальних продуктів дитячого харчування [4, с.130]. 

Вважаємо, що у чинному законодавстві доцільно передбачити 
норми, які б пожвавлювали інвестування інтегрованих структур із 
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замкненим виробничим циклом. Інвестиційні ресурси тут з одного 
боку сприятимуть пропорційності удосконаленню виробничої бази 
всіх учасників ринку молока, а з іншого – приросту необхідної 
величини капіталу для розвитку галузі молочного скотарства. 
Великотоварні виробники та кооперативи із замкненим виробничим 
циклом є перспективними з точки зору виробництва широкого 
асортименту конкурентоспроможної молочної продукції. Особливу 
увагу при цьому необхідно приділити розвитку конкуренції між 
молочарськими кооперативами та молокопереробними 
підприємствами як основі демонополізації ринку молока. 

Серед економічних факторів розвитку сільського господарства 
та його важливої галузі – скотарства – є податкова політика, яка має 
бути важливим регулятором темпів виробництва, інвестиційної 
активності. Ми підтримуємо пропозиції Місюка М.В. щодо напрямів 
удосконалення системи оподаткування: посилення стимулюючої 
функції податків, особливо стосовно інвестиційних процесів – усі 
пільги щодо податків мають пов'язуватись з цільовим використанням 
коштів на розширене відтворення; стимулювання експорту продукції 
скотарства та продукції її переробки сільськогосподарським 
товаровиробникам – через податкову систему повинні створюватись 
сприятливі умови на зовнішньому ринку; спрощення механізму 
оподаткування для фермерських та індивідуальних господарств – 
таким чином зменшуватиметься трудомісткість оподаткування й 
надаватиметься можливість вибору суб'єктам господарювання 
оптимального способу оподаткування, виходячи з конкретних умов 
[1, с.115]. 

Досягнення необхідних параметрів виробництва молока і 
підвищення ефективності галузі молочного скотарства можливо за 
умови збільшення поголів'я корів та зростання їх продуктивності. 
Збільшення поголів'я корів у сільськогосподарських підприємствах 
можливо завдяки відбору та інтенсивному вирощуванню теличок із 
наступним їх осіменінням, оцінкою за продуктивністю та 
господарським призначенням (виробництво молока, яловичи). 

Ми вважаємо, що в господарствах молочного напрямку, які 
розташовані поблизу великих промислових міст необхідно 
концентрувати спеціалізовані молочні породи, які в умовах 
високоефективних промислових технологій дадуть можливість 
виробляти достатню кількість незбираного молока. Для цієї мети в 
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Миколаївській області з посушливим спекотним кліматом підходять 
такі молочні породи як українська червоно-ряба голштинізованого 
типу, середній річний рівень надою якої може складати 6936 кг молока 
з жирністю 3,84 %. У віддалених від промислових центрів місцях 
доцільне розведення менш високо молочних порід, таких як 
українська червона (продуктивність понад 5000 кг за виходу 209 кг 
молочного жиру) [5, с.17], яка пристосована до місцевих умов годівлі й 
утримання, стійкі до захворювань, тим більше, що їхню молочну 
продуктивність використовуватимуть в основному для переробки. 

При розміщенні порід необхідно враховувати не лише 
природнокліматичні (що впливає на продуктивність породи в регіоні), 
але і соціально-економічні фактори (попит на різну продукцію 
молочного скотарства). Поширення молочних порід худоби повинне 
регламентуватись планом породного районування, який враховує 
економічні й природні умови районів і відповідність їм окремих порід. 

Економічна ефективність правильного розміщення порід 
виражається у додатковому прибутку отриманому за рахунок зниження 
собівартості, покращенню якості продукції та зменшенні витрат 
переробних підприємств. 

Одним із головних факторів формування 
конкурентоспроможності молочної продукції (а також всіх інших 
продуктів) є науковий, тобто розробка та введення в дію нових 
прогресивних, зберігаючих (енерго-, ресурсо- та інші) технологій. 
Окрім цього, з'явиться потреба в кваліфікованих кадрах, тобто потреба 
в наданні необхідних знань та вмінь робітникам [4, с.131].  Для 
реалізації цього необхідно залучити  інвесторів. Так як молочна галузь 
є збитковою, то вона є непривабливою для інвесторів. На нашу думку, 
обов'язком держави є цільове вкладення коштів в молочну галузь, 
введення різного виду пільг, що надасть їм інвестиційної 
привабливості. Якщо до інноваційного та інвестиційного фактора 
додати ще інтеграційний, то отримаємо формулу успіху. 

Таким чином, можна виділити такі основні положення щодо 
підвищення конкурентоспроможності молочної продукції: прийняття 
та впровадження нового стандарту на молоко, який би відповідав 
світовому; створення дієвої служби контролю за якістю молока та 
молочних продуктів; створення пільг або доплат за якісне екологічно 
чисте молоко; вдосконалення кормової бази; розроблення державної 
програми розвитку селекційно-племінної роботи в молочному 
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скотарстві; пільгове кредитування виробників молока; перехід на 
сучасні технології утримання корів, доїння і вчасного охолодження 
молочної сировини; відновлення роботи великих сучасних молочних 
комплексів; державна підтримка у вигляді цільових вкладів в молочну 
галузь; забезпечення кваліфікованими кадрами, поліпшення 
професійного рівня спеціалістів; сприяння розвитку інтеграційних 
процесів в галузі молочного виробництва; сприятлива цінова політика 
для виробників молока, узгодження нормативних витрат виробництва, 
рівня цін і доходів; запровадження системи моніторингу цін на молоко 
і молочну продукцію; митно-тарифний захист вітчизняних 
виробників молока та молочної продукції. 

Висновок. Враховуючи вищевикладене про стан 
сільськогосподарських товаровиробників, поряд із державною 
підтримкою слід передбачати фінансування окремих програм, 
передусім, молочної галузі із місцевих бюджетів.  

Зрозуміло, що в умовах інтеграції країни в міжнародні структури 
без підвищення інвестиційної привабливості, технічної та 
технологічної модернізації, радикального поліпшення якості 
виробленої продукції аграрна галузь нездатна виконати свою основну 
функцію – забезпечення продовольчої безпеки держави. Саме в цьому 
напрямі можемо використовувати досвід, напрацьований роками в 
країнах із розвиненим тваринництвом (США, Канада, країни 
Євросоюзу та інші). 
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У статті обґрунтовано вирішальне значення оплати праці для розв’язання 

проблем соціального захисту сільського населення. Запропоновано показники та 
методологічні підходи до оцінки соціальної функції зарплати 

The main role of payment in the decision of social protection problems of rural population 
is substantiated in the article. Indicators and methodological approaches to estimation of social 
function of wages are offered 
 

Постановка проблеми. У контексті поширення впливу світової 
фінансово-економічної кризи на економіку України, особливої 
актуальності набуває питання соціального захисту сільського 
населення. Низький рівень життя сільських мешканців вже майже два 
десятиліття є однією з головних проблем, на вирішення якої 
спрямовують свої зусилля науковці, політики, громадські діячі. Однак 
практика подолання соціальних негараздів в Україні багато в чому не 
відповідає сучасним ринковим принципам, оскільки переважно 
орієнтована на посилення соціального забезпечення бідних верств 
населення. Внаслідок цього фактично відбувається «проїдання» 
національного доходу і обмежуються можливості для реалізації 
державних інвестиційних програм. При цьому розмір соціальних 
стандартів та допомог залишається досить низьким  

У той же час, світовий досвід засвідчує, що головний вектор 
реалізації стратегії соціального захисту населення має бути 
спрямований на розвиток виробництва, зайнятості, підвищення 
продуктивності праці та рівня її оплати. Остання ж повинна стати 
вихідною ланкою соціальної політики. Тому дослідження оплати 
праці у якості головного джерела захищеності сільського населення від 
соціальних ризиків є вкрай необхідним.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми оплати 
праці у сільському господарстві і соціального захисту населення є 
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предметом наукових досліджень О. А. Біттера, В. В. Вітвіцького, 
І. Ф. Гнибіденка, В. С. Дієсперова, І. C. Пасха-вера, І. В. Прокопи, 
Л.Червінської та інших видатних вчених. Але з огляду на теперішній 
рівень життя сільських мешканців, питання пошуку ефективних 
механізмів їх соціального захисту й надалі залишається надзвичайно 
актуальним. Першим кроком до його вирішення став перехід в останні 
роки до концепції активного соціального захисту населення, що 
ставить перед дослідниками багато нових завдань. Одним із них є 
теоретико-методологічне обґрунтування впливу оплати праці на 
соціальні процеси.  

Цілі статті. Метою даної статті є теоретичне осмислення 
значення оплати праці у забезпеченні соціального захисту сільського 
населення та формування системи оціночних показників їх 
взаємозв’язку на різних рівнях господарювання 

Виклад основного матеріалу.  Сучасні тенденції в розвитку 
економічної системи держави висувають принципово нові вимоги до 
соціальної політики та вдосконалення механізмів соціального захисту 
населення. В першу чергу це актуально саме для аграрної сфери, 
оскільки соціальні показники тут є найнижчими. 

Формування ефективного механізму соціального захисту 
сільського населення в теперішніх умовах все більше пов’язується  із 
перетворенням заробітної плати в основне джерело доходів сільських 
домогосподарств. Це обумовлено відходом від Концепції соціального 
забезпечення населення України (1993 р.), наслідком реалізації якої 
стало лише нераціональне використання бюджетних коштів і 
«розкручування маховика» інфляції та переходом до активної політики 
соціального захисту. Остання передбачає підвищення рівня 
задоволення потреб  людей та мінімізацію соціальних ризиків за 
активної участі працездатного населення в результаті його ефективної 
зайнятості.  

Такий підхід цілком узгоджується із сучасною концепцією 
соціального захисту населення провідних європейських країн, що 
передбачає формування механізму мінімізації соціальних ризиків саме 
через надання громадянам можливості під час свого активного періоду 
життя здобути право на гідне соціальне страхування та забезпечити 
свій соціальний добробут відповідно до власних навичок і бажання. 

На жаль, незважаючи на позитивні тенденції останніх років, 
заробітна плата у сільському господарстві залишатися однією з 
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найнижчих серед галузей економіки і практично не виконує своїх 
функцій. Так у 2008 р. середня номінальна заробітна плата штатного 
працівника сільського господарства України склала 1077 грн. що 
менше від середньої зарплати в економіці на 40,4%, у промисловості – 
на 46,6%,  будівництві – на 41,2%, освіті – на 25,6%, культурі – на 28,7%, 
фінансовій діяльності – майже у 3,5 рази [3]. Мають місце також істотні 
розбіжності у рівнях зарплати в розрізі регіонів та окремих 
підприємств. Це створює низку практичних проблем у забезпеченні 
соціального захисту сільського населення, які будуть означені нижче. 

З огляду на те, що економічна основа для захисту вразливих 
верств створюється економічно активним населенням, роль заробітної 
плати у розв’язанні соціальних проблем у першу чергу реалізується 
через формування системи ефективної зайнятості. Заробітна плата 
завжди була найефективнішим зовнішнім мотиватором працівників до 
високопродуктивної і якісної праці, тим самим сприяючи ефективній 
зайнятості. Але тут існує й зворотній зв’язок. Через ефективну 
зайнятість забезпечується створення стимулів для мотивованої 
високопродуктивної праці, наслідком чого є одержання гідного доходу 
(заробітної плати). У цьому, на думку Ю. Кулікова, полягає сутність 
забезпечення соціально-економічної захищеності економічно активної 
частини населення [2, с. 28]. Згідно цієї позиції, створення матеріальних 
стимулів до продуктивної праці є визначальним в ієрархії механізмів 
соціального захисту економічно-активного сільського населення. 

Широкий спектр взаємозв’язків між параметрами соціальної 
захищеності та рівнем оплати праці обумовлює необхідність їх 
дослідження на 3-х рівнях: виробничому, домогосподарства та 
макроекономічному.  

На виробничому рівні оплата праці є головним чинником, що 
формує відповідну якість трудового життя працівників підприємств, 
тобто їх здатність задовольняти матеріальні і духовні потреби. У цьому 
контексті належна та справедлива винагорода за працю, яка крім рівня 
її оплати охоплює ще й участь підприємств у соціальній підтримці 
своїх працівників по-суті виражає ступінь захищеності окремих осіб та 
груп людей від різноманітних соціальних ризиків. 

Належною винагородою за працю, на нашу думку, є такий її 
рівень, який забезпечує нормальне функціонування та розвиток 
людини. Тому оцінюючи достатність рівня оплати праці для 
формування соціальної безпеки особи та можливостей її розвитку, 
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необхідно насамперед співставити її заробітну плату із мінімальною 
зарплатою та прожитковим мінімумом. Таке співвідношення 
характеризуватиме ступінь прийнятного ризику, що є порогом 
допустимої небезпеки. Поза ним виникає загроза життю та здоров’ю 
людини. Проте нормальне відтворення робочої сили і формування 
якісного трудового потенціалу суспільства можливе лише за умов 
досягнення стану повної безпеки. ЇЇ виразником за певних умов може 
бути середній рівень оплати праці по економіці. Більш об’єктивним 
орієнтиром цього стану можуть бути соціальні стандарти провідних 
країн. Так, гідна середня оплата праці за європейськими стандартами 
повинна становити не менше як 5-6 прожиткових мінімумів. В Україні 
ж більшість працівників сільськогосподарських підприємств отримує 
лише мінімальну зарплату, що станом на 01.01.2009 р. становила лише 
83% прожиткового мінімуму. 

Визначення об’єктивного розміру зарплати, здатної забезпечити 
як допустимий так і оптимальний рівень соціальної захищеності 
сільського населення, потребує докорінного вдосконалення підходів 
до розрахунку самого прожиткового мінімуму. Перш за все необхідно 
збільшити вміст «споживчого кошика» та закласти у нього реальні 
норми споживання. По-друге – враховувати при розрахунках даного 
соціального стандарту фактичні темпи інфляції.  

Оцінка справедливості в оплаті праці, що ґрунтується на 
принципі «рівна оплата за рівну працю» передбачає співставлення 
мінімальної і середньої зарплати на підприємстві, а також міжгалузеві 
та територіальні порівняння. 

На рівні сільських домогосподарств зарплата працівників 
сільськогосподарських підприємств певною мірою визначає ступінь 
соціальної захищеності не лише самих працюючих, а й інших членів 
їх сімей. Крім того, у контексті подолання негативних наслідків 
процесів глобалізації на вітчизняне аграрне виробництво 
надзвичайної актуальності набуває питання забезпечення людського 
розвитку та підвищення конкурентоспроможності трудового 
потенціалу села. Заробітній платі у цьому належить виключно важлива 
роль, причому не лише як головного джерела інвестицій у людський 
капітал  

У теперішній час заробітна плата на селі не тільки зумовлює 
реальний рівень життя селян, а й безпосередньо впливає на кадрову 
політику, демографічну ситуацію, визначає перспективи розвитку 
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сільських територій [1, с. 13]. Бідність значної частини сільського 
населення, спричинена безробіттям та низькою оплатою праці, не 
стимулює зростання народжуваності. Як наслідок потенційна частина 
людського капіталу села на сьогодні значно менша від продуктивної. 
Відбувається відтік молоді у міста. В сукупності все це негативно 
впливає на заміщення поколінь спричиняє процеси старіння 
населення та «вимирання» сіл.  

Недостатній рівень споживання негативно впливає на здоров’я 
сільського населення, особливо підростаючих поколінь. За оцінками 
лікарів 70-80% новонароджених дітей в Україні мають певні 
відхилення у фізичному чи психічному розвитку. Щодо зрілого 
покоління, то погіршення морального стану селян та зневіра у 
подальшому покращенні умов життя часто веде до зниження їх 
трудової активності, апатії, процвітання алкоголізму з усіма його 
негативними наслідками. 

Якісний склад людського капіталу характеризує також рівень 
загальноосвітньої і спеціальної підготовки сільського населення. У 
цьому контексті, найбільшу питому вагу серед сільського населення 
займають люди з базовою середньою та початковою освітою – майже 
40 %. Низький рівень заробітної плати значно обмежує можливості 
сільських дітей у здобутті вищої освіти, яка в переважній більшості 
сьогодні є платною.  

Таким чином, через неспроможність заробітної плати у 
сільськогосподарських підприємствах забезпечити гідний рівень 
споживання, сільські сім’ї фактично змушені недоінвестовувати у 
власних дітей. Тобто проблеми з якісним відтворенням людського 
капіталу села виникають вже на його початку. 

На макрорівні розмір заробітної плати працівників 
сільськогосподарських підприємств впливає на соціальну захищеність 
сільських жителів насамперед через обсяг внесків у Пенсійний фонд та 
фонди соціального страхування.  

Тому оцінюючи стан та перспективи пенсійного забезпечення 
зайнятих у сільському господарстві перш за необхідно проаналізувати 
розмір заробітної плати (доходу) що використовується для обчислення 
пенсії. У теперішній пенсійній формулі ключовим елементом є 
коефіцієнт заробітку, який визначається наступним відношенням: 

Зс
ЗвКз  , 

де Зв – заробітна плата (дохід) застрахованої особи з якої сплачено 
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страхові внески за місяць за який розраховується коефіцієнт; 
Зс – середня заробітна плата в Україні за місяць, за який 

розраховується коефіцієнт заробітку. 
Враховуючи теперішнє співвідношення між середніми зарплатами 

у сільському господарстві та економіці, стає зрозуміло, що більшість селян 
може розраховувати лише на мінімальну пенсію. Підприємства, що є 
платникам фіксованого сільськогосподарського податку вносять у 
Пенсійний фонд лише 13,28% від суми фактичних витрат на оплату 
праці найманих працівників, причому утримання із самої зарплати не 
здійснюються.  Виходячи з цього низька зарплата працівників 
аграрних підприємств і відповідні розміри внесків не покривають 
обсягів фінансування виплат сільським пенсіонерам. Це створює 
додаткове навантаження на Пенсійний фонд та обумовлює 
необхідність перерозподілу його коштів, що негативно позначається 
на обсягах виплат решті пенсіонерів.  

Вважаємо, що виходом із цього становища може бути лише 
здійснення комплексу організаційно-економічних заходів, 
спрямованих на підвищення зарплати у сільському господарстві. За 
рахунок зростання останньої можна не тільки істотно покращити 
фінансовий стан Пенсійного фонду, але й забезпечити добровільну 
участь аграріїв у накопичувальній пенсійній системі 

Слід також зазначити, що у макроекономічному аспекті 
заробітна плата у сільськогосподарських підприємствах не лише 
залежить від стану аграрної галузі, але й впливає на нього через 
платоспроможний попит. Збільшення споживчого попиту на 
продукцію сільськогосподарських підприємств стає своєрідним 
внутрішнім джерелом інвестування їх розвитку. Вважаємо, що за 
рахунок мультиплікативного ефекту будь-які додаткові фінансові 
вливання у галузь сприятимуть розвитку аграрного виробництва і на 
цій основі – підвищенню реальної зарплати і рівня соціальної 
захищеності сільських жителів. Крім цього, додаткові інвестиції у 
агросектор економіки сприятимуть реформуванню соціальної сфери 
села, передусім пенсійного та медичного страхування. Узагальнюючи 
все сказане пропонуємо систему показників,  на основі якої можна 
оцінити вплив оплати праці на стан і перспективи соціальної 
захищеності сільських мешканців (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Показники оцінки оплати праці у системі соціального 

захисту сільського населення 

Показники 
Оди- 
ниця 

виміру 
1 2 

ВИРОБНИЧИЙ РІВЕНЬ 
Середньомісячна зарплата одного штатного працівника, грн. 
Відношення середнього рівня заробітної плати одного штатного працівника до 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб % 

Порівняльний рівень середньої заробітної плати штатних працівників (у % до 
середнього показника по Україні) % 

Співвідношення мінімальної і середньої заробітної плати на підприємстві % 
Співвідношення темпів зростання рівня оплати праці та цін (індекс реальної 
заробітної плати) % 

Співвідношення заробітної плати працівників по децильних групах (коефіцієнт 
Джині) % 

Сума заборгованості із заробітної плати у розрахунку на одного працівника грн. 
Частка натуральної оплати праці у загальній її структурі  % 
Коефіцієнт адекватності отриманого заробітку затраченим зусиллям  
Сума соціальних пільг і коштів, спрямованих на споживання, в розрахунку на 
одного працівника, у тому числі: 
– оплата вартості харчування працівників у їдальнях: 
– оплата проїзду працівників до місця роботи; 
– надання матеріальної допомоги; 
– надання медичної допомоги; 
– надання надбавок до державної допомоги сім’ям, які мають дітей; 
– організація відпочинку й лікування працівників тощо 

грн. 

РІВЕНЬ ДОМОГОСПОДАРСТВА  
Частка оплати праці у грошових доходах домогосподарств % 
Частка оплати праці у сукупних ресурсах домогосподарств % 
Оплата праці в розрахунку на 1 особу (члена домогосподарства) грн. 
Рівень забезпечення прожиткового мінімуму однієї особи за рахунок зарплати % 
Частка покриття заробітною платою грошових і сукупних витрат 
домогосподарств % 

Рівень покриття зарплатою необхідного обсягу видатків на харчування, 
медичну допомогу, освіту. % 

Частка населення, що живе за межею бідності % 
МАКРОРІВЕНЬ 

Обсяг внесків із зарплати працівників сільськогосподарських підприємств, що 
спрямовуються у Пенсійний та страхові соціальні фонди 

тис. 
грн. 

Обсяг податку на доходи фізичних осіб, сплаченого із заробітної плати 
працівників сільськогосподарських підприємств 

тис. 
грн. 

Коефіцієнт покриття обсягу пенсій та інших соціальних виплат сільським 
жителям внесками із зарплати.  

Обсяг заробітної плати, що спрямовується на заощадження і як накопичувальні 
внески у Пенсійний фонд. 

тис. 
грн. 
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Застосування такої системи оцінок, на наш погляд, дозволить 
раціоналізувати підходи до здійснення соціальної політики в аграрній 
сфері. 

Висновки. Виходячи із описаних взаємозв’язків, забезпечивши 
реальне зростання оплати праці у сільськогосподарських 
підприємствах, можна відчутно покращити рівень соціального захисту 
сільського населення. Але створення передумов для цього потребує 
розробки якісно нових підходів до організації оплати праці у 
сільськогосподарських підприємствах, вдосконалення механізмів 
оподаткування та державної підтримки аграрного сектора, а також 
підвищення конкурентоспроможності сільського господарства через 
переведення його на інноваційний шлях розвитку. 
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Розкритий стан та визначені шляхи підвищення ефективності виробництва 
зерна в регіоні 

The situation and main ways of the increase of the grain production in the region are 
considered in the article 
 

Постановка проблеми. Збільшення обсягів виробництва зерна 
та підвищення його ефективності є однією з ключових проблем у 
національній аграрній політиці. Київщина має розвинене сільське 
господарство з могутнім потенціалом. За обсягами виробництва 
основних сільськогосподарських культур Київська область посідає 
одне з провідних місць серед регіонів України. Головні пріоритети 
розвитку виробництва зерна в регіоні на найближчий період - 
забезпечення нарощування виробництва високоякісного зерна, 
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стримування негативних процесів, що мають місце в процесі реалізації 
та просування продукції до споживача, нарощування експортного 
потенціалу зернової галузі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема 
виробництва та реалізації зерна є об'єктом дослідження багатьох 
вчених, а саме: Бойка В.І, Кобути І.В., Лобаса М.Г., Макаренка П.М., 
Ніколаєвої З.П., Саблука П.Т., Сайка В.Ф., Ситника В.П., 
Уланчука В.С., Худолій Л.М., Шпичака О.М., Щура М.І. та інших. 
Проте дослідження виробництва конкурентоспроможної продукції 
зернового підкомплексу, її реалізації на регіональному рівні та 
формування ринкового середовища проводились недостатньо. 

Виклад основного матеріалу. Сільськогосподарські 
підприємства Київської області розміщені у межах двох зон природно-
сільськогосподарського районування: Поліської (Правобережної та 
Лівобережної) і Лісостепової (Правобережної та Лівобережної). 
Основними типами ґрунтів поліської частини області є дерново-
підзолисті та підзолисто-глеєві, лісостепової - чорноземи та сірі лісові 
ґрунти. Такі типи ґрунтів сприятливі для вирощування зернових 
культур. За виробництвом зерна та зернобобових у 2008 р. Київська 
область посідала дев'яте місце серед регіонів України, а за середньою 
урожайністю (40,0 ц/ га, що перевищувало середню по Україні на 
5,4 ц) - четверте місце після Черкаської (відповідно 44,4 ц), 
Полтавської (43,7 ц) та Вінницької (41,0 ц з 1 га) областей.  

У структурі посівних площ сільськогосподарських культур у 
2008 р. зернові та зернобобові культури займали 58,5%. В той час як  у 
2005 році - 58,7%, 48,2% у 2000 р. та 41.7% у 1990 р. У складі зернових 
культур у 2008 р. найбільші площі було засіяно озимою пшеницею - 
36,7% та кукурудзою - 23.8%. 

В останні роки розширюються  площ під зерновими 
культурами та  проходять  зміни у структурі зернових культур, 
поступово знижується  питома вага озимої  пшениці. Якщо в 1990 році   
на її долю приходилося 49% посівної площі зернових, то в 2008 р уже 
- 39% . Одночасно зростають посівні площі під кукурудзою на зерно 
та ярим ячменем. Зростання чисельності підприємств та розширення 
площ  під  олійними культурами безпосередньо віддзеркалилось  на 
розмірах посівних площ  зернового клину в більшості аграрних 
формувань.   

Більше 67,1%  сільськогосподарських підприємств області під 
зернові культури відводять до 250 га. Підприємств з площею  
зернових культур 1000-3000 га всього 9% від загальної  їх кількості, 
але  в них  площі зернових становлять в середньому 1550 га на одне  
аграрне формування. 
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Таблиця 1 
 Групування сільськогосподарських підприємств за розмірами 

посівних площ зернових культур у 2008 р. 
 

Кількість підприємств Площа посіву в 
підприємстві, га одиниць % 

Посівна площа, 
тис. га 

до 50,00 659 42,4 15,9 
50,01-100,00 155 10,0 11,5 
100,01-250,00 229 14,7 36,9 
250,01-500,00 157 10.1 57,0 
500,01-1000,00 195 12,5 141,9 
1000,01-2000,00 113 7,3 152,9 
2000,01-3000,00 26 1,7 62,5 
більше 3000,00 20 1,3 94,0 

Всього 1554 100 572,6 
Розраховано за даними Головного управління статистики у Київській області 

 

У 2008 р. зернові та зернобобові культури зібрано з площі 648,2 
тис. га, що менше, ніж у 2005 р. на 3% (19,9 тис. га), проте більше, ніж 
у 2000 р. на 12,1% (70,1 тис. га) та на 9,1% (54,1 тис. га) ніж у 1990 р. 
(табл. 2). 
 

Таблиця 2 
Динаміка зібраних площ, валового збору та урожайності 

зернових і зернобобових культур у сільськогосподарських 
підприємствах Київської області 

 

Рік Зібрана площа, 
тис. га Валовий збір, тис. т Урожайність, ц /га 

1 2 3 4 
1940 903,7 1091,5 12,2 
1960 615,2 898,1 14,6 
1990 594,1 2112,2 35,6 
1995 553,1 1544,1 27,9 
2000 578,2 1430,5 24,7 
2005 668,1 2283,8 34,2 
2006 638,1 1856,5 29,1 
2007 623,3 1795,9 28,8 
2008 648,2 2592,9 40,0 

За даними Головного управління статистики у Київській області 
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В результаті сприятливих погодних умов у 2008 р. було зібрано 
найбільший урожай зернових - 2592,9 тис. тонн, що більше, ніж у 
2000 р. понад 80% та на 23% - ніж у 1990 р. У порівнянні з рівнем 
урожайності в середині минулого століття, середня урожайність 
зернових та зернобобових культур в області значно зросла і у 2008 р. 
досягла 40 ц /га. 

Урожайність зернових, як і їх ефективність виробництва тісно 
пов'язана  з розмірами галузі, що в першу чергу проявляється через 
розмір їх посівних площ  в господарстві.  

Групування сільськогосподарських підприємств за розмірами 
виробництва зернових наведено у табл. 3. 
 

Таблиця 3 
Групування сільськогосподарських підприємств Київської 

області  за розмірами виробництва основних видів зернових 
 

Кількість 
підприємств Зібрана площа Валовий збір, ц 

штук % тис. га % 
Урожай-

ність, 
ц /га до 25,0 23 1,5 0,1 0,0 4,7 

25,1-50,0 24 1,6 0,1 0,0 6,7 
50,1-100,0 55 3,6 0,5 0,1 8,3 
100,1-200,0 68 4,4 0,9 0,2 11,9 
200,1-500,0 177 11,5 3,9 0,7 16,0 
500,1-2000,0 402 26,1 19,7 3,5 21,2 
2000,1-5000,0 211 13,7 27,1 4,8 24,7 
5000,1-10000,0 136 8,8 34,7 6,1 27,9 
10000,1-20000,0 124 8,1 56,1 9,9 31,1 
20000,1-50000,0 204 13,2 173,6 30,7 38,9 
більше 50000,0 116 7,5 249,0 44,0 48,5 
Разом 1540 100,0 565,7 100,0 40,1 
3а даними Головного управління статистики у Київській області 
 

З даних таблиці видно, що концентрація виробництва  
приводить до зростання урожайності зернових як в цілому так і  за 
окремими видами зернових культур.  

В сільськогосподарських підприємствах,  які зібрали зерна до 
2000ц урожайність становила 4,7- 21,2ц/га. Таких підприємств було 
48,7% від загальної чисельності в Київській області.  
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Тоді як в підприємствах з валовим збором 200 – 5000 т  
отримували урожайність 24,7 – 38,9ц/га, але їх кількість була значно 
менша і становила 43,8%. Тільки 116 підприємств, або 7,5% від 
загальної їх чисельності  вирощували понад 5000т зерна при середній 
урожайності по групі 48,5ц/га.  

При вирощувані пшениці 57,2% сільськогосподарських 
підприємств отримують урожайність понад 30ц/га, а ячменю ярого  - 
даного рівня врожайності досягають 46,8% підприємств. Все це вказує 
на далеко неповне використання  родючості земель багатьма 
підприємствами  регіону. Для підвищення урожайності  доцільно  
розширити площі зернових до раціональних розмірів.  

Рентабельність виробництва зернових і зернобобових культур у 
сільськогосподарських підприємствах Київської області до 2008 р. була 
вищою, ніж у середньому в Україні (рис. 1). 
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Рис. 1. Рентабельність виробництва зернових і зернобобових 
культур у сільськогосподарських підприємствах, % 

 
Починаючи з 2005 р. значення цього показника дещо зростало, 

водночас, у 2008 р. він зменшився до 5,2%. Така ситуація пояснюється 
зростанням собівартості виробництва зернових і зернобобових у 
сільськогосподарських підприємствах через різке підвищенням цін на 
матеріально-технічні ресурси в останні роки (табл. 4). 
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Таблиця 4  
Структура витрат на виробництво зернових культур у 

сільськогосподарських підприємствах за елементами у 2008 р., % 
 

Показник Пшениця Жито Кукурудза Ячмінь Овес 
Витрати, всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Витрати на оплату 
праці 11,7 14,3 7,9 9,4 12,8 

Відрахування на 
соціальні заходи 1,2 1,6 0,9 1,2 1,4 

Матеріальні витрати у 
т. ч. 

67,0 64,8 73,4 68,2 61,4 
насіння і посадковий 
матеріал 17,5 25,3 23,9 18,5 25,9 

мінеральні добрива 27,2 17,9 26.0 21,1 8,1 
нафтопродукти 25,5 32,2 19,2 24,6 33,5 
оплата послуг і робіт 12,4 9,1 16.0 15,0 9,4 
інші 17.4 15,5 14,9 20,8 23,1 
Амортизація основних 
засобів 6,8 7,3 7,4 6,2 7,3 

Інші виробничі 
витрати 13,3 12,0 10,4 15,0 17,1 

 

Матеріальні витрати в структурі витрат в залежності від виду 
зернових культур змінювалися від 61,4 до 73,4%. 

Найбільшу питому вагу у матеріальних витратах у 2008р. 
займали витрати на придбання нафтопродуктів (33,5%), насіння та 
посадкового матеріалу (25,9%), мінеральних добрив (8,1%). Витрати на 
оплату праці були незначні  і займали  в залежності від культур 7,9 – 
14,3%.  

В сучасних умовах необхідно широко  залучати досвід 
передових підприємство регіону по впровадженню інноваційних 
технологія вирощування  зернових культур, що приведе до зниження 
матеріаломісткості продукції та буде виступати одним із факторів 
підвищення конкурентоспроможності зерна. 

За обсягами реалізації зернових культур сільськогосподарські 
підприємства Київської області займають дев'яте місце серед регіонів 
України. Протягом 2000-2008 рр. обсяги реалізації зерна регіоном 
зросли в 2,1 рази. Має місце  стійка тенденція збільшення обсягів 
реалізації ячменю та пшениці. Зерна кукурудзи в 2008 році продали в 
14,7 раз більше ніж в 2000р. Разом з тим протягом досліджуваного 
періоду спостерігається зменшення обсягів реалізації вівса (на 26,6% у 
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порівнянні з 2005 р. та на 40,7% у порівнянні з 2000 р.), проса 
(відповідно на 54,5% і 83,3%) і гречки (на 30,5% і 65,1%). Це вказує на 
те, що сільськогосподарські підприємства починають вирощувати ті 
види продукції, які користуються  більшим попитом на ринку. 
 

Таблиця 5  
Реалізація зернових культур сільськогосподарськими 
підприємствами Київської області за видами, тис. т. 

 

Вид продукції 2000 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2008р. до 
2000р.,% 

Зернові та 
зернобобові 
культури, всього 

635,4 1232,3 1113,1 1014,9 1350,9 212,6 

у т.ч.  пшениця 368,1 559 476,3 388,3 597,1 162,2 
   жито 21,5 36,6 23 11,7 24,3 113,0 
   кукурудза 30,4 363 303,3 432,3 447,4 14,7р 
   ячмінь 136,5 201,5 239,4 141,8 245,0 179,5 
   овес 17,7 14,3 13,8 11,9 10,5 59,3 
   просо 6 2,2 2,2 1,3 1,0 16,7 
    гречка 25,8 12,9 15,3 10,4 9,0 34,9 
 зернобобові 
культури 18,7 36,8 35,4 13,2 13,9 74,3 
 

Починаючи з 2000р. змінилася структура реалізації зерна за 
маркетинговими каналами. Основним каналом реалізації стають  
комерційні структури через які у 2008 році було продано 91,8% зерна. 
Якщо в 1990-2000рр. біля третини зерна продавалося населенню, то в 
останні роки за даним каналом реалізовується 1,3-1,7%. Незначна 
частина  зерна реалізується в рахунок орендної плати за землю та 
майнові паїв пайовикам  

Суттєво скоротилася реалізація зерна безпосередньо 
переробним підприємствам. За даним каналом в 2008р. продано 4,4% 
(131,4 тис. тонн) зерна. 

За період досліджень має місце щорічна зміна цін реалізації 
зерна. В цілому ціни реалізації  зерна зросли  за вісім років на 25,9% 
для переробних підприємств, а на ринку - на 64,5%. Найвищі ціни 
реалізації зернових та зернобобових у 2008 р. були на ринку. 
Водночас, найбільше зростання цін за всіма маркетинговими каналами 
спостерігалося у 2000 р. (табл. 6). 
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Таблиця 6 
Середні ціни реалізації підприємствами Київської області 

зернової та зернобобової продукції за маркетинговими 
каналами, грн. за тонну 

 

Переробним 
підприємствам На ринку Населенню 

Рік 
грн. 

до попе-
реднього 
року, % 

грн. 
до попе-
реднього 
року, % 

грн. 
до попе-
реднього 
року, % 

2000 639,2 264,2 524,5 223,3 395,0 222,9 
2001 469,8 73,5 449,1 85,6 350,4 88,7 

2002 355,5 75,7 334,8 74,5 288,6 82,4 

2003 595,0 167,4 594,9 177,7 378,6 131,2 

2004 469,8 79,0 464,2 78,0 372,4 98,4 

2005 432,3 92,0 387,6 83,5 326,9 87,8 

2006 581,6 134,5 522,5 134,8 405,0 123,9 

2007 939 161,4 790,8 151,3 596,9 147,4 
2008 804,7 85,7 863,1 109,1 639,1 107,1 

 
Ціни на зерно  в основному залежать від його ґатунку та каналу 

реалізації. Найбільш високоякісне  зерно покупають переробні 
підприємства. В них ціни на зерно диференціюються в залежності від 
його ґатунку. Тому сільськогосподарські підприємства продають  за 
даним  каналом більш високоякісне зерно. В результаті  цей 
маркетинговий канал, в порівнянні з іншими, забезпечує більш високі 
ціни реалізації зерна.  

Динаміка зовнішньої торгівлі області зерновими культурами за 
2000-2008 рр. не має чітких тенденцій. У 2008 р. експорт зерна у 
загальному обсязі експорту товарів області займав 1,4%, імпорт - 0,3% 
від загальною обсягу імпорту. У географічній структурі найбільшу 
частку експорту зерна становили поставки до Саудівської Аравії та 
Йорданії, а імпорту - з Угорщини і Франції. 

Висновки. Протягом 1990-2008 рр. у господарствах Київської 
області спостерігається стійка тенденція росту виробництва зернових 
та зернобобових . Поряд з цим відзначається підвищення собівартості 
зерна через зростання цін на матеріально-технічні ресурси, необхідних 



 366 

для вирощування зернових та зернобобових культур, що негативно 
позначилося на рентабельності продукції. Рівень рентабельності 
виробництва зерна до 2005 року постійно знижувався і тільки в 
останні роки дещо стабілізувався та досяг 5,2 % в 2008р. Для 
підвищення ефективності виробництва зерна необхідно  довести 
галузь  в сільськогосподарських підприємствах до раціональних 
розмірів та широко впроваджувати новітні технології. В результаті 
цього будуть більш повно використовуватися потенційні можливості 
регіону в стабілізації та нарощуванні ефективності виробництва і 
реалізації зерна  в умовах ринку. 
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