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DEVELOPMENT OF EXPORT POTENTIAL AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY
OF UKRAINE IN GLOBALIZATION CONDITIONS

Метою дослідження є визначення пріоритетних ринків реалізації експортного потенціалу аграрного сектора
України в кризових умовах сьогодення. У статті окреслено сучасні проблеми розвитку експортного потенціалу аграрного сектора економіки України в умовах глобалізації. Проаналізовано основні позитивні та негативні риси історичного розвитку аграрного сектора країни в контексті процесу глобалізації. Розглянуті чинники, що перешкоджають
збільшенню виробництва та нарощуванню експорту, і позитивні чинники, що сприятимуть диверсифікації експорту
сільськогосподарських товарів, піднесенню виробництва на новий рівень. Узагальнено, чому саме зовнішньоекономічне співробітництво з країнами Перської затоки є такими багатообіцяючим. Сформульовано перспективи розвитку агарного сектора національної економіки та його експортного потенціалу за умови тісної співпраці з країнами
Перської затоки.
The purpose of the article is to determine the prospects of developing the export potential of the agrarian sector of
the national economy taking into account the existing risks and possible options of state policy in crisis conditions and in
the conditions of globalization. The article outlines the current problems of the export potential of the agrarian sector of
Ukraine's economy in the conditions of globalization. The main positive and negative features of the historical development
of the country's agrarian sector in the context of the globalization process are analyzed. Positive include fertile black
earths, the predominance of favorable natural, climatic conditions and availability of resource potential, and there are
rarely sudden changes in temperature, which would negatively affect the yield, favorable geographical location, as well
as high availability of water resources. However, no matter how fertile our land, failure to crop rotation, the introduction
of insufficient organic fertilizers, and uncontrolled reduction of ground water levels will lead to erosion, pollution and
degradation of soils.
Considered factors hindering the growth of production and export growth, and positive factors that will promote
the diversification of exports of agricultural products, increase production to a new level. It is generalized why foreign
economic cooperation with the Gulf states is so promising. The oil sector in the Persian Gulf is well developed in the
fields of exploration, extraction, refining and infrastructure development, and since Ukraine is one of the countries with
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a scarce energy balance, technological cooperation with these countries would open up great opportunities for us. Today,
this region is actively developing, increasing the number of people, and accordingly, the demand for quality food is
growing. The Arabian Gulf countries are among the largest sources of free capital in the world. The prospects of
development of the agrarian sector of the national economy and its export potential are formulated, provided that it is in
close cooperation with the countries of the Gulf States.

Ключові слова: аграрний сектор, країни Перської затоки, експортний потенціал, диверсифікація ринків.
Key words: agrarian sector, Gulf States, export potential, diversification of markets.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Аграрний сектор є одним із найбільш важливих галузей національної економіки країни,
що містить у собі різні види економічної діяльності щодо виробництва сільськогосподарської
продукції, а також доставки їх до кінцевого
споживача. Світова економіка набуває цілісного характеру, стає функціонально та інституційно-структурованою багаторівневою системою і все це завдяки процесу глобалізації. Основним завданням глобалізації є забезпечення
функціонування національної економіки та
подальший її розвиток.
Сьогодні для України умовою розвитку
світового господарства є розширення та
зміцнення зовнішньоекономічних і зовнішньоторговельних зв'язків, насамперед з тими країнами, які є найменш вивченими українськими
виробниками, але водночас могли б відіграти
значну роль у реалізації експортного потенціалу країни та її аграрного сектора. Саме до
таких країн належать ті, що входять до Ради
співробітництва арабських держави Перської
затоки, а саме: Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар,
Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати.
На сьогодні відносини між нашою країною
та державами Перської затоки характеризуються позитивним сальдо, а експорт суттєво
перевищує імпорт. Головними факторами успіху в умовах глобалізації може стати перебудова структури зовнішньоекономічного потенціалу з стратегічним націлюванням на експорт
конкурентоспроможної агропродовольчої

продукції та визначення перспективного ринку збуту.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Фундаментальні питання становлення глобальної моделі розвитку та зовнішньоекономічних відносин, впливу глобалізації економіки
на структуризацію і перетворення ринкових
відносин, визначення положення, перспектив і
шляхів адаптації України до цих процесів вивчаються такими відомими вченими, як вчені
Абумуфрех М. [1], Волович О.О. [2], Коміренко В. І. [3], Кундицький О.О. [4], Сайкевич М.І.,
Сайкевич О.Д. [5]. Проте, незважаючи на чималу кількість наукових праць та їх вагому
практичну значимість, дослідження зовнішньоекономічної діяльності і раціоналізації економічних відносин між Україною та державами Перської затоки є актуальними та потребують подальшого вдосконалення.
ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою статті є визначення перспектив розвитку експортного потенціалу аграрного сектору національної економіки з урахуванням
наявних ризиків і можливих варіантів державної політики в кризових умовах та в умовах глобалізації.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

На сьогодні Україна займає одну з провідних ланок з виробництва сільськогосподарської продукції у світі. Зокрема у 2015 році
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Рис. 1. Динаміка валової продукції сільського господарства України
(в постійних цінах 2010 року), млрд грн
Джерело: Державна служба статистики України [7].

Україна була першою в світі з виробництва соняшнику і соняшникової олії, третьою — з ячменю, четвертою — з горіхів та меду та інші
ключові місця. Експортний потенціал аграрного виробництва країни дає можливість виробляти таку кількість товарів, яка буде конкурентоспроможною на зовнішньому ринку і сприятиме економічному зростанню держави. Статистика останніх років аграрного сектора економіки України показує позитивну динаміку,
таким чином збільшуються обсяги виробництва сільськогосподарської продукції.
В умовах кризи можуть проявлятися як
сильні та слабкі сторони економіки країни, і
саме світова продовольча криза, зростання
світових цін на ринку та девальвація гривні
сприяли підвищенню конкурентоспроможності
українських товарів. Зокрема було змінено як
і правове, економічне та й інформаційне середовище функціонування підприємств аграрного сектору економіки України. За умов реалізації експортного потенціалу можливо зробити стабільною економіку країни та закласти
підгрунтя для розвитку інших секторів шляхом
міжсекторального узгодження. Завдяки нарощуванню і реалізації експортного потенціалу
експортний виторг забезпечує господарську
систему, і чим більша потреба, які здатен забезпечити експортний виторг, тим будуть більші
обсяги ресурсів спрямовані господарською системою на здійснення експорту. Таким чином,
можливості такого експорту, направленість та
інтенсивність заходів управління експортним

потенціалом будуть визначатися крізь призму
цілей, заради яких необхідні валютні надходження [5].
Результатами теоретичних досліджень вчених є визначення експортного потенціалу
аграрного сектора як реальної здатності економічного суб'єкта виробляти агропродовольчі
товари чи послуги, які б могли стати конкурентоспроможними на ринку, при цьому використовуючи як власні, так і запозичені ресурси та
в результаті реалізуватися на потенційних зовнішньоекономічних ринках, не завдаючи шкоди вітчизняному ринку. Приймаючи до уваги
все це експортний потенціал аграрної сфери
України грунтується на: 1) забезпеченні 33 млн
гектарів орних земель — це найбільший показник в Європі; 2) 33 % світового чорнозему;
3) агропромисловий комплекс забезпечує
близько 14 % обсягу ВВП України; 4) наявності
професійної робочої сили; 5) сприятливому
клімату та наявності природно-ресурсного
потенціалу; 6) широкій диверсифікації експорту (наприклад, експорт зерна до 90 країн світу)
та ін [6].
Проведений аналіз динаміки товарної
структури дозволяє визначити, що найбільшу
частину експорту аграрного сектора протягом
вже багатьох років складає рослинництво
(рис. 1).
Перевагами для розвитку експортного потенціалу аграрного сектора України з політичної точки зору є підписання Угоди про асоційоване членство в ЄС та меморандум про взає-
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Рис. 2. Географічна структура експорту товарів сільського господарства України в країни Азії
в 2017 р., %
Джерело: Київський міжнародний економічний форум [8].

морозуміння щодо Діалогу з аграрних питань
між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Генеральним Директоратом Європейської Комісії "Сільське господарство та розвиток сільської місцевості" та
подовження останнім преференцій до 2016
року, проте існує чимало й негативних факторів
впливу: це нестабільна політична ситуація в
країні, військова інтервенція з боку Російської
Федерації та знову введення військового стану, відсутність достатнього рівня наукового
обгрунтування економічних реформ, що перешкоджає процесу їх реалізації [6].
Переважання експорту над імпортом в
аграрному секторі України у декілька разів, експорт зерна здійснюється більш ніж у 90 країн
світу, також введення фіксованого сільськогосподарського податку безсумнівно є плюсами з
економічної точки зору, проте основне число
експортованого товару — це сировина, малоефективна система логістики і зберігання врожаїв, низький рівень державної підтримки,
відсутність дієвих механізмів страхування
інвестиційних ризиків і інше — все це ще потребує вдосконалення. Чимала державна підтримка США та ЄС своїх національних товаровиробників також не допомагає конкурентоспроможністі української аграрної продукції на
світовому ринку, а негативний інвестиційний
імідж України стримує розвиток виробництва.
У соціальній сфері існує загроза розвитку
великих агрохолдингів, що може збільшити

ризик безробіття селян, беручи до уваги, що
середня заробітна платня у галузі сільського
господарства є однією з найнижчих. А оскільки понад 14 мільйонів українців — це жителі
сільської місцевості, імідж професії аграріїв
зростає і більш ніж 3,6 млн населення зайняті в
сільськогосподарському виробництві.
У технологічній сфері негативними аспектами є відсутність законодавчої бази, що регулює генну інженерію, технологічна відсталість
більшості підприємств, використання застарілого та малоефективного обладнання та переважання екстенсивного способу виробництва,
що приводить до низької ефективності та навіть
деградації в галузі аграрного сектора. Проте
безперечним плюсом є зростання інтересу виробників у екологічно чистій сільськогосподарській продукції, починає набирати оберти
продукція, вирощена за принципом органічного землеробства та імпорт інноваційної техніки та технологій, що знижують собівартість.
Серед важливих кроків в розвитку законодавчої бази стали Державна цільова програма
розвитку українського села на період до 2015
року, Стратегії розвитку аграрного сектора
економіки на період до 2020 року, Концепції
розвитку державно-приватного партнерства в
Україні на 2013—2018 роки тощо, що сприяли
підвищенню експортного потенціалу країни. 1
січня 2016 року Європейський Союз і Україна
розпочали застосування положень поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі. Це є
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Рис. 3. Структура товарного експорту з України до РСАДПЗ у 2016 році
Джерело: Київський міжнародний економічний форум [8].

значним кроком для розвитку аграрної сфери,
таким чином, почали відкриватися перспективи подальшого освоєння ринку країн ЄС вітчизняними компаніями, поліпшення рівня якості,
характеристик екологічності та безпечності української продукції аграрної галузі, вдосконалення стану продовольчої безпеки держави. За
даними митної статистики, в Україні у 2017 році
обсяг зовнішньоекономічної торгівлі аграрною
продукцією склав 22,2 млрд доларів США, що
зріс в порівнянні з попереднім роком на 14%.
При цьому обсяги імпорту збільшилися на 10%
до 4,3 млрд дол. США, експорту — на 15% до
17,9 млрд дол. США та перевищили імпорт у 4
рази. Але, не зважаючи на це, існують і негативні фактори, як-от: хитка нестабільна законодавча база та незавершеність земельної ре20
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18

форми, низький рівень правового та судового
захисту прав інвесторів, недостатній розвиток
національних систем сертифікації контролю
якості експортної продукції, все це в рази зменшує приплив в країну капіталу для розвитку подальшого виробництва та підвищення його
ефективності [6].
Сфера навколишнього середовища надзвичайно сприятлива для розвитку сільського господарства, оскільки країна багата родючими
чорноземами, переважають сприятливі природно-кліматичні умови, рідко виникають раптові перепади температур, що б негативно позначилося на урожаї, вигідне географічне положення, а також висока забезпеченість водними ресурсами. Близько 70% території України займають сільськогосподарські угіддя, а
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7
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 1—2, 2019
понад 17 % площі становлять ліси. Проте якими б родючими не були б наші землі, недотримання сівозмін, внесення недостатньої кількості органічних добрив та неконтрольоване
зниження рівня грунтових вод призводить до
ерозії, забруднення та деградації грунтів. За
останні 20 років все це привело до зниження
родючості земель на 3,14 %, що найбільше засмучує [7].
Для аграрного сектора України Азія є потенційно вигідним ринком збуту, основними
імпортерами є Індія, Китай, Туреччина та країни Перської затоки (рис. 2).
Між країнами-членами РСАДПЗ створено
зону вільної торгівлі та тривають заходи щодо
повної імплементації митного союзу. Водночас
країни-члени входять до Пан-арабської зони
вільної торгівлі, що включають Єгипет, Алжир,
Ірак, Держава Кувейт, Ліван, Королівство Саудівська Аравія, Королівство Бахрейн, Лівія,
Марокко, Оман, Палестина, Катар, Судан, Сирія, Туніс, Об'єднані Арабські Емірати та Ємен.
Загалом місткість економік цих країн складає
близько 715 млрд доларів США та займає 2,6
млн км2 загалної території та близько 50% від
квоти ОПЕК щодо видобутку нафти [8].
Для України цей регіон має неабияке значення, що обумовлюється чималим потенціалом для взаємовигідної торгівлі та економічного співробітництва та наявністю транспортнологістичних морських комунікацій, адже країни Перської затоки в середньому на 90 % залежать від імпорту сільськогосподарської продукції. Нафтобудівний сектор країн Перської
затоки добре розвинений у галузях геологорозвідувальних робіт, видобування, нафтоперероблення та розвитку інфраструктури, а
оскільки Україна належить до числа країн з дефіцитним балансом енергоресурсів, технологічне співробітництво з цими країнам відкрило
б для нас великі можливості. Лише за 2016 рік
оборот зовнішньої торгівлі України з країнами Перської затоки склав 1,5 млрд доларів і
склав 1,64 % від загального обороту товарів і
послуг України. За даними статистики, експорт
товарів і послуг з України становив 1,15 млрд
доларів США, а імпорт — 332,2 млн доларів
США. На сьогодні цей регіон активно розвивається, збільшується кількість населення, а
відповідно росте попит на якісні продукти харчування. Арабські країни Перської затоки вважаються одними із найбільших у світі джерелом вільних капіталів. Це і спричиняє зацікавленість України в залучені до виробничої, валютно-економічної і торговельної діяльності в
регіоні [8].

Основними товарами з України до країн
Перської затоки є чорні метали (35,2%) і зернові культури (34,7%). Достатня частка поставок до країн-членів РСАДПЗ також становлять
жири та олії (13,4%), насіння і плоди олійних
культур (3,6%) (рис. 3).
За даними статистики динаміка зовнішньої
торгівлі між Україною і країнами Перської затоки за період 2015—2016 років істотно зменшилася на 36,2 %, в порівнянні з минулими роками. Проте спостерігається часткове відновлення товарообороту експорту за перше
півріччя 2017 р. Зокрема експорт товарів до
Саудівської Аравії за перші пів року зріс на
30,0% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, а до ОАЕ — на 47,3% (рис. 4).
Співпраця України з країнами Перської затоки має чимало позитивних як внутрішніх, так
і зовнішньоекономічних чинників. До внутрішніх відноситься: порівняно близьке розташування країн, щороку населення зростає на
3%, для ввозу сільськогосподарської продукції
відсутнє квотування, в порівнянні з ринками
ЄС, зацікавленість регіону в оренді земельних
ділянок в Україні, наявність великого обсягу
вільних капіталів, уряд Королівства Саудівської Аравії відмовився від зрошуваного землеробства у 2008 році, внаслідок чого вирощування пшениці припинилося до 2016 року, безперервне зростання обсягів експорту сільськогосподарської продукції до країн Перської затоки, арабські країни зацікавлені у розвитку
вівчарства в Україні та ін. До зовнішніх переваг доречно віднести створення зони вільної
торгівлі з Радою співробітництва арабських
держав Перської затоки до 2018 р. на основі
постанови Кабінету Міністрів України від
11.12.2014 р., можливість використання потужного потенціалу Лівану, де розташовані офіси
компаній, які спеціалізуються виключно на
експортних операціях з поставок різноманітної продукції до країн Близького Сходу, Африки, Азії та мають добре напрацьовані комерційні зв'язки з діловими колами цих країн.
Звісно, існують і недоліки також співпраці, але
переваг набагато більше [6].
До того ж, в історичному аспекті відносини
між Україною та арабськими країнами ніколи
не були конфліктними, на відміну від країн-метрополій, як-от: Франція, США чи Великобританія.
ВИСНОВКИ

Підводячи підсумки, можна зробити висновок, що Україна від співпраці з країнами Перської затоки отримає багато позитивних резуль-
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татів, як-от: диверсифікація структури експорту товарів сільськогосподарського виробництва та розширення експортного потенціалу України. Для формування власних експортних
стратегій на ринок Близького Сходу виробникам варто врахувати, що можливі два напрямки експорту товарів до країн Перської затоки.
Першим шляхом вважається здійснення реекспорту поставок спеціалізованими компаніями
Лівану, а другим шляхом — спільне ведення
підприємства з країнами Перської затоки. Як
вже було зазначено, Україна має гарні перспективи розвитку експортного потенціалу аграрного сектора економіки завдяки своїм природно-кліматичним і трудових ресурсів і т.д. Проте існують безліч факторів, що перешкоджають
його подальшій реалізації, головні з яких
складне політичне становище і корупція. Отже,
подальші дії держави в розвитку експортного
потенціалу аграрного сектора економіки повинні бути спрямовані на стабілізацію політичної системи та збереження унітарності держави як першочергові.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
В УКРАЇНІ
A. Sitkovska,
Ph.D., assistantе professor, Dnepro State Agrarian and Economic University

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN UKRAINE
Досліджено сучасний стан виробництва основних видів сільськогосподарської продукції в Україні. Проведено
динаміку виробництва валової продукції в цілому, а також основних видів продукції тваринництва і рослинництва.
Розкрито загальні тенденції розвитку виробництва продукції рослинництва та їх аналіз за різними секторами. В галузі тваринництва розкрито стан кожної з підгалузей (скотарство, птахівництво, свинарство) та визначено вплив на
них різноманітних факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. Встановлено, що найбільш проблемним сегментом нині залишається виробництво продукції галузі скотарства, яке є низькоефективним і сконцентроване в господарствах приватного сектора. Визначено, що досягнення аграрного сектору в цілому є позитивними та його ресурсний потенціал дозволяє нарощувати виробництво сільськогосподарської продукції, водночас є багато системних
перешкод в його розвитку. Окреслено основні організаційно-економічних заходів спрямовані на їх подолання за
сучасних умов господарювання.
The present state of production of basic types of agricultural products in Ukraine is investigated. The dynamics of
production of gross production as a whole, as well as the main types of products of livestock and crop production is
conducted. The country's agrarian sector has shown positive dynamics in gross production in recent years, with a clear
tendency towards its growth. The general tendencies of development of production of crop production and their analysis
on various sectors (economy of the population, agrarian enterprises) are revealed. It was established that the general
tendency of the development of this industry was the concentration of agrarian production and a direct correlation
between the size of crops and their productivity. In the field of livestock breeding, the state of each of the sub-sectors
(cattle breeding, poultry farming, pig farming) and the determined influence on them of various factors of the internal
and external environment are revealed. It has been established that the most problematic segment now remains the
production of livestock industry, which is low efficient and concentrated in private sector farms. The analysis of the
livestock sector by sectors (households, agrarian enterprises) was conducted. It is determined that the achievements of
the agricultural sector as a whole are positive and its resource potential allows to increase the production of agricultural
products, but the situation that has developed in the production of agricultural products is not able to make revolutionary
qualitative changes in its development, to ensure the solution of socio-economic problems of the village, to realize fully
the available natural resource potential of the industry. The problem is caused by sectoral imbalances in agriculture,
ineffective use of resource potential, lack of financial resources, non-conformity of production with European standards,
etc. The main organizational and economic measures aimed at their overcoming in modern economic conditions are
outlined, namely: promotion of exchange trade, stimulation of attraction of domestic and foreign investments, state
support to export-oriented agricultural producers.

Ключові слова: валова продукція, сільське господарство, виробництво, сільськогосподарська
продукція.
Key words: gross output, agriculture, production, agricultural products.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Сільське господарство визначає розвиток
економіки України, міцно утримує провідні позиції в формуванні ВВП країни, забезпечує її про-

довольчу безпеку, формує експортний потенціал. Однак обсяги виробництва переважної
кількості підприємств галузі не досягають потенціалу своєї потужності. Це пояснюється факто-
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Рис. 1. Динаміка виробництва валової продукції сільського господарства у всіх категоріях
господарств у постійних цінах 2010 р.
Джерело: [6].

рами як внутрішнього середовища діяльності суб'єктів так і чинниками зовнішнього середовища.
Актуальність проблеми визначається не тільки
непередбачуваними коливаннями у виробництві
сільськогосподарської продукції, а й нестабільною і не завжди високою її якістю, що стримує
нарощування обсягів виробництва та знижує
конкурентоспроможність. Саме розвиток власного сільськогосподарського виробництва зможе наситити ринок якісною продукцією та забезпечити стабільну господарську діяльність різноманітних суб'єктів господарювання.
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження проблем розвитку виробництва сільськогосподарської продукції в Україні,
ринку сировини та продукції, структури виробництва присвячено праці таких вітчизняних
науковців і практиків: А.Андрійчука, О.М. Бородіної, П.І. Гайдуцького, М. Зубець, П. Саблука, О. Шпикуляка, М. Присяжнюка та інших.
Водночас, дія нових геополітичних та соціально-економічних чинників зумовила появу цілої
низки проблем розвитку галузі: нестабільність
валового виробництва продукції сільського
господарства, необхідність диверсифікації
ринків збуту продукції, звуження фінансової
бази розвитку сільськогосподарських підприємств тощо. Це викликає необхідність проведення оцінки сучасних тенденцій розвитку та
обгрунтування комплексу заходів пов'язаних із
вирішенням відповідних проблем, зумовлює
необхідність подальших досліджень.
МЕТА РОБОТИ

Метою роботи є дослідження якісних і кількісних характеристик стану сільськогоспо-

дарського виробництва основних видів продукції в Україні; визначення проблем його розвитку та шляхів їх подолання.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ефективний розвиток аграрного сектору
економіки, підвищення його конкурентоспроможності є головними пріоритетами реформування національної економіки і визначає стратегію розвитку держави на перспективу. Водночас процеси, які відбуваються в розвитку аграрного виробництва, мають свої особливості
і відображають правові, ресурсні, технологічні,
фінансові умови його здійснення [3]. Повільність змін у земельній реформі, в нарощені масштабів інноваційної діяльності (технології виробництва, засобах праці, породах тварин, сортах рослин, добривах), формах організації та
управлінні аграрним виробництвом, привабливості аграрних підприємств для внутрішніх і
зовнішніх інвесторів відбуваються на фоні
організаційно-правових змін в аграрному секторі.
Аграрний сектор економіки країни останніми роками демонстрував позитивну динаміку у виробництві валової продукції (рис.1).
Так, у 2005 р. відносно 2016 р. валове виробництво сільського господарства у всіх категоріях господарств зросло на 75,4 млрд грн або
на 42 %, у тому числі обсяги виробництва у рослинництві — на 70,5 млрд грн або на 61,6%, у
тваринництві — на 4,9 млрд грн або на 7,5 %.
У валовому виробництві тваринництва галузь за останнє десятиліття істотних коливань
не відбулося. Виробництво валової продукції сільського господарства у деякі періоди (2007 р.,
2009 р.) знижувалося за рахунок переважно

11
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 1—2, 2019
Таблиця 1. Виробництво основних видів продукції рослинництва в Україні, тис. т
Зернові та
зерно-бобові
культури
Цукрові буряки
(фабричні)
Соняшник
Картопля
Овочі
Плоди та ягоди

2005
38016

2007
29295

2009
46028

2010
39271

2013
63051

2014* 2015* 2016* 2017*
63859 60126 66088 61917

15468

16978

10067

13749

10789

15734

10331

14011

14882

4706
19462
7295
1690

4174
19102
6835
1470

6364
19666
8341
1618

6772
18705
8122
1747

11051
22259
9873
2295

10134
23693
9638
1999

11181
20839
9214
2153

13627
21750
9415
2007

12236
22208
9286
2047

* Без урахування окупованої території АР Крим та м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Джерело: [6].

Таблиця 2. Виробництво основних видів продукції тваринництва в Україні
М'ясо (у забійній
вазі), тис. т
у тому числі:
яловичина та
телятина
свинина
м'ясо птиці
Молоко, млн т
Яйця, млн шт.
Вовна, тис. т

2005 2007
1597 1912

2009
1917

2010
2059

2013
2389

2014* 2015* 2016* 2017*
2360
23230 2324
2318

562

546

454

428

428

413

384

376

364

494
497
13,7
13046
3,2

635
689
12,3
14063
3,4

526
894
11,6
15908
4,1

631
954
11,2
17052
4,2

748
1168
11,5
19615
3,5

743
1165
11,1
19587
2,6

760
1144
10,6
16783
2,3

748
1169
10,4
15100
2,1

736
1185
10,3
15506
2,0

* Без урахування окупованої території АР Крим та м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції
Джерело: [6].

рослинницької галузі як наслідок зменшення
валових зборів основних сільськогосподарських культур.
Стосовно виробництва в окремих сільськогосподарських галузях, то у рослинництві протягом 2005—2017 рр. виробництво основних
сільськогосподарських культур збільшилось
майже по усім видам (табл. 1).
Так, виробництво зернових і зернобобових
культур у 2017 р. зросло на 62,9 % (239 тис. т)
порівняно з 2005 р.; соняшнику — у 2,6 разу
(7530 тис. т); картоплі — на 14,1 % (2746 тис. т);
овочі — на 27,3% (1991 тис. т); плодів та ягід —
на 21,1 % (357 тис. т) відповідно. Валовий збір
цукрових буряків (фабричних) зменшилося на
3,8 % (586 тис. т).
Загальною тенденцією сучасного етапу розвитку стала концентрація аграрного виробництва, встановлений прямий зв'язок розмірів посівних площ з їх продуктивністю (на що впливає економічний і технологічний потенціал
підприємства), а також обсягів продажу сільськогосподарської продукції з вищими показниками рентабельності і продуктивності діяльності виробників [2].
За період ринкових трансформацій, який
супроводжувався скороченням обсягів сільськогосподарського виробництва адаптивнішими
до змін виявилися малі господарства населення, частка продукції яких в її загальному обсязі зросла з 29,6 до 61,6 % на кінець 2000 р.,
але з початку століття сільськогосподарські

підприємства поступово відновлювали свій статус лідерів. Хоча при цьому слід зазначити, що
це нарощення відбулося переважно за рахунок
товарних високорентабельних культур — зернових і технічних. Так, у 2017 р. аграрними
підприємствами було вироблено 77,4% зернових і зернобобових культур, 95,6% цукрового
буряку та 86,6% — соняшнику, при цьому господарствами населення було вироблено: картоплі — 98,1%, овочів — 85,5%, плоди — 83,7%.
Вітчизняна галузь тваринництва не показує
таких результативних показників як рослинницька, водночас має значні резерви та перспективи розвитку, реалізація яких можлива в
результаті подолання проблем в аграрному
секторі економіки [4]. Виробництво основних
видів продукції тваринництва наведене в таблиці 2 відображає складну ситуацію, яка складається в її окремих підгалузях.
За 2005—2017 рр. зросло виробництво м'яса (у забійній вазі) — на 45,1 % (721 тис. т), у т.
ч. свинини — на 49,0 % (242 тис. т), м'яса птиці
— у 2,4 рази (688 тис. т); яєць — на 18,8% (2460
млн шт.). Тобто,найефективніше розвивається
виробництво продукції птахівництва, що характеризується відсутністю суттєвих проблем
щодо якості, збуту чи експорту продукції.
Найбільш проблемним сегментом нині залишається виробництво продукції галузі скотарства, яке є низькоефективним і сконцентроване в господарствах приватного сектора.
Так, за період дослідження виробництво м'я-

12
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 1—2, 2019
са яловичини й телятини знизилось на 35,2 %
(198 тис. т), молока — на 24,8 % (2,6 млн т). У
зв'язку з урахуванням світових тенденцій, орієнтація на потреби споживчого ринку є
складним, проте стратегічно важливим питанням [1].
Якщо розглянути структуру виробництва основних видів продукції тваринництва,
то дисбаланс між виробниками — сільськогосподарські підприємства і господарства
населення все ж таки існує. Так, у 2017 р.
сільськогосподарські підприємства в структурі виробництва м'яса у забійній масі займають 64,0%, а господарства населення виробляють 73,0% молока, 87% вовни. Виробництво яєць цих категоріях майже однакове
53,9% у підприємств, 46,1% виробляється в
господарствах населення. Отже, на сьогодні
найбільш проблемною залишається галузь
скотарства, яка поки що залишається в межах приватного сектору виробництва. Таку
ситуацію можна обгрунтувати з ринкових
позицій, а саме в умовах зменшення купівельної спроможності населення яловичина
не є основним видом споживання м'яса, і
відповідно для товаровиробника не є пріоритетною галуззю, крім того вона є високозатратною і неефективною.
Як бачимо досягнення аграрного сектору в
цілому є значними і позитивними, ресурсний
потенціал дозволяє нарощувати валове виробництво сільськогосподарської продукції, водночас підвищуючи показники її якості і безпечності, посилювати експортний потенціал галузі.
Цьому сприяють і спроби залучити у сільське
господарство реального інвестора, що призвели до формування нового корпоративного аграрного устрою, який, на думку експертів,
можна вважати специфічним порядком організації великомасштабного аграрного виробництва на основі концентрації землі, горизонтальної і вертикальної інтеграції виробництва
[7]. В умовах сьогодення корпоративний сектор в агропромисловому виробництві представлено потужними горизонтально та вертикально інтегрованими структурами, що мають високий рівень капіталізації. Однак нині ситуація, яка склалася у виробництві сільськогосподарськоїї продукції не спроможна зробити революційних якісних змін у своєму розвитку,
забезпечити вирішення соціально-економічних
проблем села, реалізувати повною мірою той
наявний природно-ресурсний потенціал, яким
володіє галузь.
Цьому заважає низка системних ряд проблем, які не вдалося подолати протягом трива-

лого періоду реформування сільськогосподарської галузі, головними з яких є:
галузева незбалансованість сільського господарства, суттєве переважання у виробництві
окремих видів сільськогосподарської продукції
або великих, або дрібних товаровиробників.
неефективне використання ресурсного потенціалу аграрного сектору;
дефіцит фінансових ресурсів для стабільного ведення господарської діяльності сільськогосподарських виробників, зокрема, через брак
інвестиційних коштів, важкодоступність кредитів банків, а також низький рівень державної підтримки сільського господарства;
невідповідність української сільськогосподарської продукції європейським стандартам
є суттєвою загрозою розвитку вітчизняного
агропродовольчого сектору, оскільки стримує
постачання продукції на ринки країн ЄС на період запровадження всіх необхідних технічних
регламентів і отримання сертифікатів відповідності, призводить до зниження дохідності
вітчизняних малих і середніх сільгосппідприємств, а також до послаблення конкурентних
позицій на внутрішньому ринку окремих видів
української продукції порівняно з європейською, яка вже відповідним чином сертифікована;
недостатній рівень розвитку соціальної
інфраструктури на селі та низька якість життя сільсь ког о на селення по рів няно з
міським, що зумовлює втрату працюючими
інтересу до ефективної праці та отримання
стабільних і достатніх доходів за місцем проживання [5].
Аграрна галузь нашої держави потребує
подальшого розвитку, подолання наявних
проблем та стримуючих факторів і недоліків.
Враховуючи те, що значна частина продукції
рослинництва і тваринництва, особливо трудомістська і високозатратна, виробляється
приватними господарствами населення, доцільно провести ряд організаційно-економічних заходів, які пом'якшили наявні проблеми,
а саме:
спрямувати державну допомогу на підтримку виробників конкурентоспроможної
продукції, що є перспективною в плані експорту;
сприяння розвитку біржової торгівлі з
охопленням дрібних товаровиробників продукції;
стимулювання залучення внутрішніх і іноземних інвестицій у сільське господарство з
метою розширення постачання продукції на
внутрішній і зовнішній ринки.
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ВИСНОВКИ

Проведене дослідження висвітлило стан
виробництва сільськогосподарської продукції
та показало, що виробництво в галузі рослинництва зростає, не відрізняється стабільним
розвитком галузь тваринництва. При цьому
слід відзначити, що виробництво трудомісткої
і високозатратної продукції здійснюється переважно в приватному секторі, а сільськогосподарські підприємства спеціалізуються на високорентабельних видах сільськогосподарської продукції.
Для зміни ситуації та збалансування виробництва необхідно здійснити комплекс організаційно-економічних заходів направлених на
подолання системних перешкод в галузі. Розуміння ситуації щодо конкурентоспроможності
виробництва окремих видів продукції, професійний аналіз ринку з метою чіткого планування обсягів виробництва з метою забезпечення
внутрішніх потреб споживачів та конкурентні
позиції на зовнішніх ринках дадуть можливість
виробникам розвиватися.
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THE IMPACT OF AGRICULTURE ON EMPLOYMENT IN RURAL AREAS
Важливим є те, що на відновлення та розвиток сільських територій будь-якої країни є добробут населення, яке там проживає.
На сьогодні часто є проблемою в українських селах брак робочих місць, тобто безробіття. В основному найбільшими працедавцями на сільських територіях є сільськогосподарські товаровиробники.
Виходячи з цього, потрібно визнати, що сільське господарство в українських селах потрібно диверсифікувати, щоб створити
соціальну інфраструктуру на селі, переробні підприємства, що зможуть переробляти сільськогосподарську продукцію відразу
там, де її виробили. Також завдяки сільському зеленому туризму можна реалізувати не тільки товари вироблені в селі, а й послуги.
Це забезпечить населення сільських територій робочими місцями, скоротивши безробіття, дасть можливість додатково наповнювати сімейний бюджет сільського мешканця.
Відновлення та розвиток сільських територій не може розпочатись ігноруючи проблеми сільських жителів, які сьогодні є досить
вагомі, масова міграція селян за кордон, через брак робочих місць, через бідність сільського населення, через зневіру селян і через
нереалізованість очікувань молодих спеціалістів, що повертаються з навчання на сільські території з міст, призводить до спустошення сільських населених пунктів. Тому з часом, все очевиднішим є той факт, що сільське господарство не в змозі в повній мірі забезпечити сільських жителів всім необхідним для повноцінного життя на сільських територіях. Однак за допомогою саме сільського господарства можна вирішити ряд нагальних проблем, які можна вирішити завдяки розвинутому сільському господарству.
Нині в країнах Європейського Союзу сільське господарство не є приорітетним у відновленні та розвитку сільських територій,
оскільки сільське господарство не є найбільш впливовим на розвиток сільської громади, та на початку саме сільське господарство
було базою творення, самобутності, культури та національної ідентичності. Всі європейські країни на початку свого розвитку
опирались на розвиток сільського господарства.
Тому варто усвідомити, що також і для українського села сільське господарство є основою для початку відновлення і розвитку сільських територій.
It is important that the restoration and development of rural areas of any country are influenced by the welfare of the population
living there. Today, there is often a problem in the Ukrainian villages — lack of jobs, that is, unemployment. In general, the largest
employers in rural areas are agricultural producers.
On this basis, it is necessary to recognize that agriculture in Ukrainian villages needs to be diversified in order to create a social
infrastructure in the village, processing enterprises that will be able to process agricultural products immediately where it is produced.
Also, thanks to rural green tourism, it is possible to realize not only produced in the village but also services. This will provide the rural
population with jobs, reducing unemployment, will provide an opportunity to additionally fill the family budget of the rural dweller.
The restoration and development of rural areas cannot start ignoring the problem of rural residents, who today have sufficiently
weighty mass migration of peasants abroad, due to the lack of jobs, due to the poverty of the rural population, because of the unbelief of
the peasants and due to the lack of implementation of the expectations of young professionals, returning to rural areas from cities for
training, leads to the devastation of rural settlements. Therefore, over time, it is becoming increasingly obvious that agriculture is not
able to fully provide rural residents with everything they need to live a full life in rural areas. However, with the help of agriculture, it is
possible to solve a number of urgent problems that can be solved thanks to developed agriculture.
Nowadays, in the European Union countries, agriculture is not a priority in the rehabilitation and development of rural areas, since
agriculture is not the most influential for the development of the rural community, but in the beginning, it is agriculture that was the
basis of creation, identity, culture and national identity. All European countries at the beginning of their development relied on the
development of agriculture.
Therefore, it is necessary to realize that for the Ukrainian village agriculture is the basis for the beginning of the restoration and
development of rural areas.

Ключові слова: відновлення і розвиток сільських територій, сільське населення, безробіття, сільське господарство, робочі місця.
Key words: restoration and development of rural areas, rural population, unemployment,
agriculture, jobs.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розвитку сільських територій нині приділяється підвищена увага, як з боку держави,
так з боку сільської громади, громадських

організацій та науковців. Цій проблемі присвячують свої праці та дослідження провідні економісти України П.Т. Саблук [6], В.Г. Андрійчук [1], В.В. Іванишин [3], В.П. Нагірна, І.Г. Савчук [5] та інші.
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Важливого теоретичного та практичного
значення набуває дослідження вітчизняних науковців, що вивчають вплив сільського господарства на добробут і розвиток сільського населення як одного з основного джерела працевлаштування на селі. Але незважаючи на цінність
проведених досліджень, окремі питання, пов'язані з виявленням характерних особливостей
розвитку сільських територій та адаптації їх до
сучасних умов, потребують подальшого вивчення.
Однією з таких проблем є вивчення впливу
на розвиток сільських територій проблем диверсифікації сільського господарства.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є дослідження відновлення та
розвитку сільських територій, а саме впливу на
зайнятість населення сільських територій України сільського господарства. Досліджено та
проаналізовано ситуацію забезпеченості робочими місцями населення і показано різницю в
працевлаштуванні між основними галузями
України, розділивши їх на підприємства різних
форм організації.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Сільське господарство є одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки України завдяки потужному природноресурсному потенціалу, наявності великих масивів родючих
грунтів, традиційній здатності населення працювати на землі, матеріально-технічним засобам, а також зростаючому попиту на продовольство в Україні та світі.
Надмірна сільськогосподарська освоєність
територій, інтенсифікація виробництва, які
супроводжувалися посиленням антропогенного впливу на земельні ресурси, і трансформаційні процеси в аграрній сфері спричинили
негативні явища в розвитку цієї галузі: деградацію земель, зменшення родючості грунтів,
забруднення довкілля, зниження продуктивності угідь.
Унаслідок сільськогосподарської діяльності часто порушуються рівновага і "злагодженість" природних та виробничо-економічних
процесів. З урахуванням сильної залежності
сільського господарства України від природнокліматичних умов, стану навколишнього середовища, а також його детермінованості соціально-економічними чинниками, екобезпека
даної галузі стає визначальною проблемою
розвитку суспільства, що робить актуальними
дослідження сільського господарства з позицій

екобезпеки, виявлення основних джерел небезпеки, рівня загроз та розробку способів їх запобігання чи усунення [5].
На сучасному етапі потрібно чітко усвідомити, що головний роботодавець на сільських
територіях — це сільськогосподарський товаровиробник. Виробник сільськогосподарської
продукції на селі, що займається класичним
сільським господарством чи диверсифікованими його видами нині є надією сільських мешканців на їх подальший добробут, працевлаштування, розбудову соціальної інфраструктури на селі, розвиток культури та збереження
історичних цінностей. В більшій мірі всі ці та
інші чинники, що в першу чергу цікаві селянам,
залежать від сільських лідерів, господарів, а це
здебільшого сільськогосподарські товаровиробники.
Судячи з даних державної служби статистики (табл. 1) в 2017 році сільське господарство, як галузь, забезпечило 599,9 тис. осіб
робочими місцями, а це 10,4 відсотки від загальної кількості працевлаштованих в Україні, 55,9 відсотки працюючих у сільському
господарстві є працівниками середніх
підприємств, 38,2 відсотки працівники малих
підприємств, 5,9 відсотки працівники великих
підприємств [4].
Тому судячи з даних таблиці, можна зробити висновок, що основними працедавцями на
селі є середні сільськогосподарські виробники.
Згідно з таблицею, найбільший відсоток
працюючих працює в середніх підприємствах
сільського господарства — 55,6 відсотків, на
відміну від транспортної галузі, яка заохочує
працівників в великі підприємства — 58,9 відсотків. Тому слід зазначити, що на сучасному
етапі розвитку сільського господарства потрібно стимулювати саме середні підприємства,
адже саме середні сільськогосподарські
підприємства є рушійною силою в розвитку
сільських територій.
Глобалізаційний розвиток загальносвітових аграрно-економічних процесів призвів
до зростання конкуренції між товаровиробниками різних країн. Сьогодні дрібним і середнім господарствам дедалі складніше виробляти конкурентоспроможну (в першу
чергу за ціною) сільськогосподарську продукцію, використовуючи винятково традиційні методи та технології виробництва і
збуту.
Окремо взяте господарство не може задовольнити міжнародні вимоги до якості та безпеки продуктів харчування. На нашу думку, для
успішного виходу вітчизняної сільськогоспо-
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Таблиця 1. Кількість зайнятих працівників
на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні,
малі та мікропідприємства у 2017 році
У тому числі

Заайняті за різними
видами економічної
діяльності

Усього

великі

середні

малі

з них

підприємства

підприємства

підприємства

мікропідприємства

у % до
загальної
кількості
зайнятих
працівників
відповідного
виду
діяльності

Усього,
тис. осіб
тис.
осіб

5771,4

1558,6

27,0

у % до
загальної
кількості
зайнятих
працівників
відповідного
виду
діяльності

тис.
осіб

тис.
осіб

у % до
загальної
кількості
зайнятих
працівників
відповідного
виду
діяльності

тис.
осіб

у % до
загальної
кількості
зайнятих
працівників
відповідного
виду
діяльності

2561,8

44,4

1651,0

28,6

713,1

12,4

17,4

у тому числі
сільське, лісове та
рибне господарство
промисловість
будівництво
оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних
засобів і
мотоциклів
транспорт,
складське
господарство,
поштова та
кур’єрська
діяльність
тимчасове
розміщування й
організація
харчування
інформація та
телекомунікації
фінансова та
страхова діяльність
операції з
нерухомим майном
професійна,
наукова та технічна
діяльність
діяльність у сфері
адміністративного
та допоміжного
обслуговування
освіта
охорона здоров’я та
надання соціальної
допомоги
мистецтво, спорт,
розваги та
відпочинок
надання інших
видів послуг

599,9

35,6

5,9

335,0

55,9

229,3

38,2

104,2

2123,0

730,5

34,4

1097,3

51,7

295,2

13,9

84,6

4,0

256,2

4,6

1,8

103,8

40,5

147,8

57,7

62,1

24,2

980,8

286,3

29,2

329,0

33,5

365,5

37,3

181,4

18,5

760,5

448,1

58,9

220,8

29,0

91,6

12,1

32,4

4,3

91,2

…3

…3

…3

…3

42,5

46,7

16,2

17,7

157,3

37,8

24,0

53,7

34,2

65,8

41,8

31,4

19,9

62,0

−

−

44,2

71,3

17,8

28,7

8,8

14,1

164,4

3

…

…

3

3

…

…

3

123,4

75,0

71,3

43,4

192,4

…3

…3

…3

…3

106,3

55,3

60,3

31,3

230,7

…3

…3

…3

…3

91,1

39,5

32,1

13,9

18,4

−

−

6,1

33,3

12,3

66,7

5,3

29,0

87,6

−

−

50,4

57,6

37,2

42,4

11,1

12,7

26,9

…3

…3

…3

…3

9,8

36,5

3,5

13,2

20,1

−

−

4,7

23,5

15,4

76,5

8,4

41,6

Джерело: Державна служба статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/

дарської продукції на світові агропромислові
ринки існує, як мінімум, два перспективних
шляхи розвитку:
1) об'єднання дрібних та середніх сільськогосподарських підприємств і фермерів у потужні кооперативні структури;
2) агрохолдингізація сільськогосподарської
діяльності (створення агрохолдингів шляхом

поглинання дрібних і середніх сільськогосподарських підприємств).
Що до цих двох шляхів розвитку, то слід
зазначити, що об'єднання в кооперативи селян і розвиток малого і середнього бізнесу на
сільських територію, стимулює сільське населення до розвитку, формує на селі лідерів
господарів, що подають іншим селянам при-
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клад своєї праці і отримання за неї прибутків.
Від напряму розвитку малого і середнього
бізнесу на сільських територіях залежить
відновлення стабільної екологічної ситуації
на селі, адже селянам самим цікаво, де і як
будуть далі жити їх нащадки, та і вони самі.
Від розвитку аграрного бізнесу на селі залежить відновлення культури і традицій, самобутності селян.
Розвиток агрохолдингізації в меншій мірі
сприятиме розвитку сільських територій і селянства в цілому, оскільки керівникам агрохолдингів менше цікаво розбудовувати інфраструктуру села, слідкувати за екологічною ситуацією в селі та і добробут селян, які не працюють у них на підприємстві, адже для агрохолдингів важливим є лише отримання прибутків при інтенсивному сільському господарстві, яке виснажує грунти, погіршує екологічну ситуацію та інше.
ВИСНОВОК

Історично склалось, що розвиток українського села залежить від розвитку сільського господарства. На базі сільського господарства формувалися культура, самобутність,
традиції українського селянства. На сьогодні
сільськогосподарські підприємства виступають основними роботодавцями для сільського населення, завдяки сільському господарству селяни поповнюють свій бюджет. Але судячи з практики європейських країн, сільське
господарство для успішного свого розвитку,
повинно мати можливість диверсифікації, виховувати в громаді лідера, котрий ділитиметься досвідом і стане прикладом для сільської
молоді.
Для успішного відновлення і розвитку
сільських територій на сьогодні потрібно орієнтуватись на малий та середній сільськогосподарський бізнес, оскільки саме малі та
середні сільськогосподарські підприємства
дбають про добробут сільських територій,
про екологічну ситуацію на сільських територіях, бо в основній частині вони самі є
жителями цих територій, на відміну від агрохолдингів, які переймаються лише своїми
прибутками.
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ECOLOGICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF BALANCED USE OF LAND RESOURCES IN UKRAINE
З'ясовано, що сучасний стан земель в Україні характеризується високою розораністю, спостерігається тенденція до погіршення якості грунтів: зниження рівня гумусу, підвищення їх кислотності, погіршення балансу поживних
речовин. Статтю присвячено питанням організації збалансованого використання земельних ресурсів, що є однією з
необхідних умов для покращення якісного стану сільськогосподарських угідь і вирішення проблем нераціонального
використання земельного потенціалу. Обгрунтовано еколого-економічні аспекти збалансованого використання земельних ресурсів та їх вплив на забезпечення конкурентоспроможності продукції. Охарактеризовано основні недоліки у використанні земельних ресурсів, що призводять до виснаження грунтового покриву. Визначено основні проблеми організації збалансованого використання земель в Україні. Розглянуто напрями використання земельних ресурсів з метою забезпечення збалансованості. Однією із найефективніших у напрямі забезпечення збалансованого
використання земельних ресурсів виявлено грунтозахисну систему землеробства з контурно-меліоративною організацією території.
It is revealed that the current state of land in Ukraine is characterized by high plowing, there is a tendency to
deteriorate soil quality: decrease of humus level, increase of their acidity, deterioration of nutrient balance. In view of
this, the strategy of balanced use of land is particularly important. Article deals with questions of the organization of
balanced use of land resources, which is one of the necessary conditions for improving the quality of agricultural lands
and solving problems of irrational use of land potential. It is noted, that first of all balanced use of land should be oriented
towards balancing the negative impact of anthropogenic activities on land resources and ensuring their reproduction
and self-preservation. The ecological and economic aspects of balanced use of land resources and their impact provided
on the competitiveness of products are substantiated. It has been revealed that the current irrational use of land in
Ukraine has caused the emergence of negative consequences in various spheres: economic — reducing the sustainability
of land productivity and labor efficiency; ecological — reducing the level of agro — resource potential, degradation of
soils. The measures on ecological and economic aspects concerning the balanced use of land are distributed. Characterized
main disadvantages of using land resources, which lead to depletion of soil, including: prolonged thriftless attitude to
the earth, maximum involvement of land to cultivation, imperfect technology, unprecedented pricing policy, noncompliance scientifically grounded systems of farming. The basic problems of the organization of balanced use of lands
in Ukraine are determined. Directions of use of land resources are considered in order to ensure balance. What is needed
to adopt a set of interrelated measures aimed at increasing the interest of land owners and land users in implementing
measures to protect land resources from the negative effects of housewifely activity. One of the most effective in ensuring
balanced use of land resources is the soil protection system of agriculture with the contouring and reclamation organization
of the territory, which can help to eliminate the effects of adverse effects on the soil and recreate its fertility and structure.

Ключові слова: земельні ресурси, збалансоване використання земельних ресурсів, екологоекономічні аспекти, розораність земель, деградація грунтів.
Key words: land resources, balanced use of land resources, ecological-economic aspects, plowed
land, degradation of soils.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

За земельними ресурсами Україна належить
до найбагатших держав світу. Однак низька культура землеробства та велика експлуатація земель

призводять до руйнування грунтів, тому ефективність використання земель значно низька.
Вилучення земель сільськогосподарського
призначення для потреб, не пов'язаних з веден-
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ням сільськогосподарського виробництва, використання земельних ресурсів без науково обгрунтованої системи правових, організаційних,
економічних, технологічних та інших заходів,
спрямованих на раціональне використання земель призвело до стрімкого погіршення стану
сільськогосподарських угідь і зниження ефективності виробництва.
Наразі гостро постає проблема збалансованого використання земель, суть якої в досягненні рівноваги між населенням, споживанням
та здатністю землі підтримувати родючість грунту. Саме тому потребують дослідження екологічно-економічні аспекти використання земель
задля підвищення їх продуктивності, керуючись
принципами збалансованого розвитку.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню розвитку збалансованого використання земельних ресурсів присвятили
свої праці вчені, серед яких В.Г. В'юн, В.В. Горлачук, О.І. Гуторов, Г.Д. Гуцуляк, Д.С. Добряк,
Л.Я. Новаковський, А.Я. Сохнич, А.М. Третяк,
М.М. Федоров. Проте, незважаючи на значні
здобутки вчених стосовно особливості еколого-економічних аспектів збалансованого використання земельних ресурсів потребують подальшого дослідження.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою статті є обгрунтування екологічноекономічних аспектів збалансованого використання земельних ресурсів.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Земля як природний ресурс виступає головним і незамінним засобом виробництва, тому
потребує раціонального і ефективного використання.
Еколого-економічне використання земельних ресурсів включає сукупність науково обгрунтованих заходів, спрямованих на ліквідацію
надмірного вилучення земельного фонду із
сільськогосподарського обігу внаслідок промислового, транспортного, міського і сільського будівництва та видобутку корисних копалин,
запобігання підтопленню, заболоченню, підвищення фізико-хімічних властивостей, зниження рівня отруйних хімічних речовин при застосуванні мінеральних добрив та засобів захисту
рослин від шкідників і хвороб, запобігання забрудненню грунту відходами промислового виробництва, паливо-мастильними матеріалами,
захист від ерозії, раціональне регулювання грун-

тотворного процесу за умов інтенсифікації
сільськогосподарського виробництва [1, с. 112].
Насамперед збалансоване використання земель має бути орієнтоване на дотримання балансу між негативним впливом антропогенної
діяльності на земельні ресурси та забезпеченням
їх відтворення і самозбереження. А також спрямоване на оптимальне залучення до господарського обігу усіх земель та їх ефективне використання за основним цільовим призначенням,
створення сприятливих умов для підвищення
продуктивності сільськогосподарських угідь і
одержання максимальної кількості якісної продукції при найменших витратах праці та коштів.
Організація збалансованого використання
земель передбачає створення найкращих умов
для відтворення та охорони грунтової родючості, підвищення її ролі в сільськогосподарському виробництві, науково обгрунтованої взаємодії землі з іншими природними чинниками,
забезпечення розроблення найбільш повних та
оптимальних критеріїв, способів і методів використання земельних ресурсів [2, с. 108].
В Україні станом на 2018 р. земельний фонд
становить 60,3 млн гектарів, але використання
цих земель не відповідає вимогам раціонального
природокористування. Для господарського використання залучено понад 92 % території держави, в результаті чого порушено екологічно збалансоване співвідношення сільськогосподарських угідь, природних кормових угідь, лісів та водойм, що негативно вплинуло на стійкість агроландшафтів та екологічну рівновагу. Надзвичайно високою є розораність земель в Україні, яка
становить 56% земельного фонду і 80% сільськогосподарських угідь [3]. І це не дивлячись на те,
що максимальна експлуатація земельних ресурсів
з метою отримання більшого прибутку дає короткострокову вигоду порівняно з довгостроковим
раціональним використанням землі.
Серед екологічних проблем використання
земельних ресурсів значного поширення набули такі негативні явища, як ерозія грунтів, їх гумусне виснаження, зменшення поживних речовин у їх складі, хімічне та біологічне забруднення, засолення, заболочення тощо. Порушення
структури посівних площ сільськогосподарських культур призводить до виснаження грунтового покриву. Інтенсивне сільськогосподарське
використання земель веде до деградації грунтів,
зниження їх родючості, що, в свою чергу, позначається на результатах господарської діяльності
та знижуються показники економічної ефективності використання земель.
До негативних тенденцій слід віднести зростання дефіциту гумусу та основних елементів
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живлення в грунтах. За останні 20 років вміст
гумусу зменшився на 0,22% (ці втрати в розрізі
держави оцінюються в 453,4 млрд грн). Цей екологічний аспект сільськогосподарського землекористування зумовлюється, насамперед, недосконалістю структури посівних площ, яка
зазнала значних змін в напрямі збільшення частки культур, що користуються підвищеним
попитом на ринку [1, с. 114].
Ще одним фактором щодо низької екологічно-економічної ефективності використання
земель є слабке фінансування сільськогосподарських підприємств через низьку рентабельність, що перешкоджає впровадженню інноваційних рішень щодо удосконалення технологічних операцій вирощування сільськогосподарських культур, оновленню матеріально-технічної бази.
Основними недоліками у використанні земельних ресурсів є тривале безгосподарне ставлення до землі, максимальне залучення земель
до обробітку, недосконалі техніка і технологія
обробітку землі, невиражена цінова політика,
недотримання науково обгрунтованих систем
ведення землеробства, внесення недостатньої
кількості органічних добрив, недосконала система використання і внесення мінеральних добрив та невиконання природоохоронних, комплексно — меліоративних, протиерозійних та
інших заходів [1, с. 114].
З огляду на це, для України стратегія збалансованого використання земель має бути
особливо важливою, оскільки земельні ресурси зазнають надзвичайно великих антропогенних навантажень і деградують швидкими темпами.
Сучасне нераціональне використання земель в Україні зумовило виникнення у різних
сферах негативних наслідків: економічній —
зниження стійкості продуктивності земель та
ефективності праці, зниження обсягу матеріальних ресурсів; екологічній — зниження
рівня агроресурсного потенціалу, деградації
грунтів тощо [2, с. 108]. Щорічно держава несе
значні втрати продукції внаслідок нераціонального використання природних ресурсів, зниження родючості земель та деградації грунтів.
Наслідки неефективного використання земельних ресурсів компенсуються все більшими
додатковими затратами матеріально-технічних
та трудових ресурсів, коли вигідніше спрямовувати ці ресурси на боротьбу не з наслідками,
а з причинами ерозії і виснаження грунтів, еколого-економічних проблем в сучасному використанні земель. Оскільки земля є вічним засобом виробництва і при збалансованому вико-

ристанні не зношується, не втрачає своїх корисних властивостей, продуктивне споживання землі можливе при вжитті належних заходів.
Збалансоване використання земель стає
пріоритетним завданням. Звідси випливає необхідність дослідження його екологічних та
економічних аспектів.
Екологічні аспекти стосуються питань контролю екологічної безпеки і передбачають:
облік просторово-територіальних умов розташування земель для реалізації адаптивно-системного підходу до їх управління; контроль
рівня забруднення грунтового покриву; контроль якості земельних ресурсів. Управління
земельними ресурсами неможливо без достовірної інформації про якісну характеристику
кожної конкретної ділянки, її біологічну та
економічну родючість, оскільки ігнорування
або неправильна оцінка її потенційних можливостей може звести нанівець результати планування, що є однією з основних функцій
управління [4, с. 820]. Таким чином, екологічні
аспекти у землекористуванні спрямовані на
охорону земельних ресурсів від забруднення та
його попередження.
Економічні аспекти стосуються питань охорони землі від виснаження і підвищення її родючості. Також мається на увазі оборотоздатність як властивість землі, вартість земельних ресурсів як міри матеріалізованої праці,
необхідної для розвитку сільськогосподарського виробництва. Економічна ефективність —
це віддача землі у вигляді сільськогосподарської продукції та сировини, виражена в натуральних або вартісних показниках, зіставлена
з витратами виробництва. Економічна ефективність використання землі як засобу виробництва визначається шляхом зіставлення результатів виробництва з площею або вартістю
землі [2, с. 109].
Розподіл заходів на екологічний та економічний аспекти щодо забезпечення збалансованого використання земель [2, с. 109]:
— екологічні: зменшення антропогенного
навантаження на земельні ресурси; підвищення екологічної стійкості земельних угідь; формування оптимального співвідношення земельних угідь; нарощування біоресурсного потенціалу земель; вирощування екологічно чистої
продукції; зменшення кількості забруднювальних речовин у грунтах;
— економічні: забезпечення високопродуктивного виробництва; підвищення родючості
грунтів — відновлення корисних властивостей
землі як специфічного товару; зменшення витрат на господарювання.
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Використання земельних ресурсів вважається збалансованим, якщо не тільки збільшується обсяг продукції з одиниці площі, підвищується її якість, знижуються витрати на її
одиницю, а й зберігається або підвищується
родючість грунту, забезпечується охорона природного середовища [2, с. 109].
Чинником, який забезпечує збалансоване
використання земель, є застосування економічних методів управління. Повинна бути передбачена економічна відповідальність за земельні ресурси, створені умови для матеріальної зацікавленості підприємств у розробці та
впровадженні досягнень науки і техніки, водночас повинні застосовуватися як заохочувальні засоби, так і санкції за порушення норм
і правил використання земель [5, с. 158].
З метою забезпечення збалансованого використання земельних ресурсів необхідно
прийняти комплекс взаємопов'язаних заходів,
спрямованих на підвищення зацікавленості
власників землі й землекористувачів у збереженні та відтворенні родючості грунтів, збереженні екологічної цінності природних і набутих якостей земель, здійсненні заходів із захисту земельних ресурсів від негативних наслідків
господарської діяльності, нераціонального перерозподілу земельних угідь або необгрунтованого їх вилучення із сільськогосподарського обороту [6, с. 88]. Досить важливо забезпечувати умови, за яких власники земель і землекористувачі будуть приймати активну участь у
землеохоронній діяльності, у заходах щодо забезпечення раціонального використання земель і отримувати від цього високий дохід.
Держава повинна регулювати процес раціонального використання земель у напрямі
економічного стимулювання землевласників та
надавати кошти на заходи з підвищення продуктивності земельних ділянок. Така діяльність
має бути направлена на збільшення рівня конкурентоспроможної сільськогосподарської
продукції за мінімальної екологічної шкоди
земельним ресурсам [7, с. 128].
Якщо не буде здійснюватися державний
контроль за ефективним використанням земель, то сільськогосподарські підприємства
будуть здійснюватимуть заходи з охорони земельних ресурсів у сільському господарстві,
виходячи з простого порівняння граничних
часткових прибутків і граничних часткових
витрат. Для досягнення рівня збалансованості потрібно, щоб граничні суспільні витрати на підвищення родючості грунтів були
рівними граничним суспільним прибуткам [2,
с. 110].

У сучасних умовах постає питання щодо
впровадження інноваційних технологій при
використанні земельних ресурсів з метою забезпечення збалансованості, які дозволять одночасно вирішити питання відновлення родючості грунтів, їх екологічності та забезпечення
високої врожайності сільськогосподарської
продукції. Однією із найефективніших в напрямку забезпечення збалансованого використання земельних ресурсів є грунтозахисна система землеробства з контурно-меліоративною
організацією території. Основними рисами цієї
системи землеробства є наступні [8, с. 219]:
— диференціація використання орних земель і територій, які характеризуються високою потенційною небезпекою прояву ерозійних процесів і чутливістю до впливу зовнішніх
факторів;
— формування оптимальної структури посівних площ та застосування системи сівозмін;
— перехід до грунтозахисних технологій
обробітку грунту та розміщення сільськогосподарських культур з врахуванням властивостей кожної еколого-технологічної групи земель;
— виведення зі складу орних земель середньо та сильно еродованих грунтів;
— забезпечення бездефіцитного балансу
гумусу й основних поживних речовин за рахунок комплексного використання органічних та
мінеральних добрив, заорювання в грунт рослинних решток;
— застосування контурно-меліоративної
організації території стосовно орних земель,
багаторічних насаджень і природних кормових
угідь;
— формування протиерозійних систем постійної дії (водорегулювальні вали, лісосмуги,
буферні смуги із багаторічних трав по контурних межах масивів, полів, робочих ділянок, залужених водостоків), а також використання
існуючих елементів польової гідрографічної
мережі з метою нагромадження вологи на схилових ділянках та відводу надлишку талих і
дощових вод у гідрографічну мережу.
Така система землеробства може допомогти усунути наслідки негативного впливу на
грунт і відтворити його родючість та структуру, сприяти формуванню раціональних сівозмін
та сільськогосподарських угідь.
ВИСНОВКИ

Виходячи із вищевикладеного, земельні ресурси України зазнають надзвичайно великих
антропогенних навантажень і деградують
швидкими темпами, тому збалансоване викори-
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стання земельних ресурсів стає пріоритетним
завданням системи управління земельними ресурсами. Збалансоване використання земель
орієнтоване на дотримання балансу між негативним впливом антропогенної діяльності на
земельні ресурси та забезпеченням їх відтворення. Еколого — економічні аспекти забезпечення збалансованого використання земель
формують інтегрований механізм, що створює
мотивацію землевласників і землекористувачів
в забезпеченні раціонального використання,
охорони і відтворення земельних ресурсів. За
таких умов збалансоване використання землі
принесе довгострокову вигоду — прибуток.
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IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY OF AUDIT OF OPERATIONS ON BUDGET
ACCOUNTS OF ENTERPRISES

У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти аудиту операцій на бюджетних рахунках організації. Робота установ та організацій неодмінно пов'язана із рухом грошових коштів як у касі, так і на рахунках в банку. Важливою умовою для забезпечення їх збереження та правильності здійснення обліку є вчасне та правильне документальне
оформлення надходження та вибуття операцій на бюджетних рахунках організації. Тому актуальною проблемою на
сьогодні стає перевірка правильності, своєчасності та законності оформлення операцій на бюджетних рахунках організації. Для цього у статті запропоновано розробку програми аудиту операцій на бюджетних рахунках організації
для підвищення ефективності її діяльності.
Метою роботи є розробка програми аудиту операцій на бюджетних рахунках організації для підвищення ефективності її діяльності.
Метою аудиту операцій на бюджетних рахунках організації є встановлення законності, достовірності і доцільності здійснених операцій з грошовими коштами організації і правильності їх відображення в обліку.
Завдання проведення аудиту операцій на бюджетних рахунках організації: перевірка надходження та використання коштів загального фонду; перевірка надходження і використання інших надходжень спеціального фонду; перевірка дебіторської заборгованості за бюджетними коштами; перевірка кредиторської заборгованості за бюджетними коштами.
У роботі удосконалена методика аудиту операцій на бюджетних рахунках організації для підвищення ефективності її діяльності, яка на відміну від сучасних включає: загальний план проведення аудиту, програму аудиту та робочі документи аудитора. Запропонована методика дасть змогу аудитору охопити всі аспекти обліку операцій на
бюджетних рахунках організації, дослідити правильність, своєчасність, законність відображення в обліку операцій,
вчасно виявити порушення, провести якісний аудит та підвищити ефективність її діяльності.
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In the article theoretic and practical aspects of audit of operations on budget accounts in the enterprise were examined.
The work of institutions and organizations is for certain connected with the movement of cash assets both in cashier and
in accounts in the bank. The important condition for providing their saving and correctness of carrying out of accounting
is well-timed and right execution of documentation of receipts and outflow of operations on budget accounts in the
enterprise. Therefor audit technique of operations on budget accounts in the enterprise for increasing effectiveness of
enterprise activity was improved in the article.
The aim of the article is to improve audit technique of operations on budget accounts in the enterprise for increasing
effectiveness of enterprise activity.
The goal of audit of operations on budget accounts in the enterprise is the establishment of legality, reliability, and
appropriateness of carried out operations with cash assets of enterprise and correctness of their reflection in accounting.
The tasks of carrying out of audit of operations on budget accounts in the enterprise are: checking of receipts and
application of general fund facilities; checking of receipts and application of other takings of special fund; checking of
receivables on budgeting funds; checking of payables on budgeting funds.
In the article the authors improved the audit technique of operations on budget accounts in the enterprise for increasing
effectiveness of enterprise activity which in contrast to modern ones includes: general audit plan, audit programme and
auditor's working papers. The offered method will enable to auditor to cover all aspects of accounting of operations on
budget accounts in the enterprise; to investigate correctness, timeliness and legality of reflection of operations in
accounting; to discover violation on timely; to conduct quality audit and to increase effectiveness of enterprise activity.

Ключові слова: бюджетні рахунки, загальний план, програма, робочі документи, грошові
кошти.
Key words: budget accounts, general plan, programme, working papers, cash assets.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Робота установ та організацій неодмінно
пов'язана із рухом грошових коштів як у касі,
так і на рахунках в банку. Важливою умовою
для забезпечення їх збереження та правильності здійснення обліку є вчасне та правильне
документальне оформлення надходження та
вибуття операцій на бюджетних рахунках
організації. Тому актуальною проблемою на
сьогодні стає перевірка правильності, своєчасності та законності оформлення операцій на
бюджетних рахунках організації. Для цього у
статті запропоновано розробку програми аудиту операцій на бюджетних рахунках організації
для підвищення ефективності її діяльності.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемними питаннями аудиту операцій на
бюджетних рахунках організації займалися такі
вітчизняні та зарубіжні вчені: Бутинець Ф.Ф.,
Гончарук Я.А., Гордієнко Н.І., Давидов Г.М.,
Дерій В.А., Іванова Н. А., Карпенко М. Ю., Кулаковська Л. П., Макаренко А.П., Меліхова
Т.О., Огійчук М.Ф., Піча Ю.В., Савченко В.Я.,
Сахарцева І.І., Усач Б.Ф. та інші. Автори розглядають це питання зі своєї точки зору та
акцентують увагу на різних аспектах проведення аудиту у касі та на рахунках в банку. Проте
саме питання методики аудиту операцій на

бюджетних рахунках організації для підвищення ефективності її діяльності розкрито недостатньо і потребує подальшого дослідження.
МЕТА СТАТТІ

Метою роботи є удосконалення методики
аудиту операцій на бюджетних рахунках організації для підвищення ефективності її діяльності.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Метою аудиту операцій на бюджетних рахунках організації є встановлення законності,
достовірності і доцільності здійснених операцій
з грошовими коштами організації і правильності їх відображення в обліку.
Завдання проведення аудиту операцій на
бюджетних рахунках організації: перевірка
надходження та використання коштів загального фонду; перевірка надходження і використання інших надходжень спеціального
фонду; перевірка дебіторської заборгованості за бюджетними коштами; перевірка
кредиторської заборгованості за бюджетними коштами.
Загальний план аудиту операцій на бюджетних рахунках організації (табл.1). План
аудиту операцій на бюджетних рахунках організації є документом організаційно-методологічного характеру та складається з переліку
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Таблиця 1. Загальний план проведення аудиту операцій
на бюджетних рахунках організації
Етап
аудиторської
перевірки
Підготовчий

Основний

Завершальний

Аудиторські процедури
Ознайомлення з останньою
законодавчо-нормативною
базою, обліковою політикою
організації
Перевірка надходження та
використання коштів
загального фонду.
Перевірка надходження і
використання інших
надходжень спеціального
фонду.
Перевірка дебіторської
заборгованості за
бюджетними коштами.
Перевірка кредиторської
заборгованості за
бюджетними коштами
Складання звіту за
результатами перевірки

робіт на основних етапах аудиту і строків їх виконання із зазначенням джерел інформації.
Програма аудиту операцій на бюджетних
рахунках організації наведено в таблиці 2.
Робочі документи аудитора наведені у таблицях 3—6.

Аудиторські докази

Період
проведення

Виконавці

Наказ про облікову
політику

Звіт надходження та
використання коштів
загального фонду
(форма № 2д, № 2м).
Звіт про надходження і
використання інших
надходжень
спеціального фонду
(форма № 4 - 3д, № 4 3м).
Звіт про заборгованість
за бюджетними коштами
(форма № 7д, № 7м)
Звіт

ВИСНОВКИ

У роботі удосконалено методика аудиту
операцій на бюджетних рахунках організації
для підвищення ефективності її діяльності, яка
на відміну від сучасних включає: загальний план
проведення аудиту, програму аудиту та робочі

Перелік
аудиторських
процедур

Докази для
проведення аудиту

1

Впевнитись у повноті
та своєчасності
надходження та
використання коштів
загального фонду

Перевірка
надходження та
використання
коштів загального
фонду

Звіт надходження та
використання
коштів загального
фонду (форма № 2д,
№ 2м)

2

Впевнитись у повноті
та своєчасності
надходження і
використання інших
надходжень
спеціального фонду

Перевірка
надходження і
використання
інших надходжень
спеціального
фонду

3

Впевнитись у повноті
та відповідності даних
з дебіторської
заборгованості за
бюджетними коштами

Перевірка
дебіторської
заборгованості за
бюджетними
коштами

4

Впевнитись у повноті
та відповідності даних
з кредиторської
заборгованості за
бюджетними коштами

Перевірка
кредиторської
заборгованості за
бюджетними
коштами

Метод перевірки

Документальна
перевірка,
аналітична
перевірка,
суцільна
перевірка,
нормативноправова
Звіт про
Документальна
надходження і
перевірка,
використання інших
аналітична
надходжень
перевірка,
спеціального фонду
суцільна
(форма № 4 - 3д,
перевірка,
№ 4 - 3м)
нормативноправова
Звіт про
Документальна
заборгованість за
перевірка,
бюджетними
аналітична
коштами (форма
перевірка,
№ 7д, № 7м)
суцільна
перевірка,
нормативноправова
Звіт про заборгованість Документальна
за бюджетними
перевірка,
коштами
аналітична
(форма № 7д, № 7м)
перевірка,
суцільна
перевірка,
нормативноправова

Код
робочого
документа

Примітки

Мета

Виконавець

№

Період
проведення

Таблиця 2. Програма аудиту операцій
на бюджетних рахунках організації

КО-1

КО-2

КО-3

КО-4
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Таблиця 3. Робочий документ аудитора КО-1 — Перевірка надходження та використання
коштів загального фонду організації

Показники

КЕКВ
та/або
ККК

Код
рядка

Видатки та
надання кредитів
- усього
У тому числі:
Поточні видатки
Оплата праці і
нарахування на
заробітну плату

Х

010

2000
2100

020
030

Використання
товарів і послуг
Окремі заходи по
реалізації
державних
(регіональних)
програм, не
віднесені
до заходів
розвитку
Обслуговування
боргових
зобов’язань
Поточні
трансферти
Субсидії та
поточні
трансферти
підприємствам
(установам,
організаціям)
Соціальне
забезпечення
Інші поточні
видатки
Капітальні
видатки
Придбання
основного
капіталу
Капітальні
трансферти
Капітальні
трансферти
підприємствам
(установам,
організаціям)

2200

080

2282

240

2400

250

2600

280

2610

290

2700

320

2800

360

3000

370

3100

380

3200

520

3210

530

За даними організації
ЗатверЗалишок
Касові
джено
на
за
на
початок
звітний
звітний
звітного
рік
рік
року

документи аудитора. Запропонована методика
дасть змогу аудитору охопити всі аспекти обліку операцій на бюджетних рахунках організації, дослідити правильність, своєчасність, законність відображення в обліку операцій, вчасно виявити порушення, провести якісний аудит
та підвищити ефективність діяльності організації.
Література:
1. Макаренко А.П. Аудит: навч.-метод.
посібник / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова,
Г.М. Бескоста. — Запоріжжя: ЗДІА, 2016. —
184 c.
2. Макаренко А.П. Організація і методика
аудит: навч.-метод. посібник. / А.П. Макарен-

За даними державного аудиту
ЗатверЗалишок
Касові
джено
на
за
на
початок
звітний
звітний
звітного
рік
рік
року

Затверджено
на
звітний
рік

Відхилення
Залишок
на
початок
звітного
року

Касові
за
звітний
рік

ко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста. — Запоріжжя: ЗДІА, 2015. — 190 с.
3. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту касових операцій для підвищення ефективності діяльності підприємства / Т.О. Меліхова, Т.В. Манойло // Регіональна бізнес-економіка та управління. — 2013. — № 2. — С. 97—
106.
4. Меліхова Т.О. Удосконалення документального забезпечення аудиту розрахунків з
підзвітними особами з метою якісного проведення перевірки / К.О. Новосьолова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. — 2012. — Вип. 36. — С. 108—116.
5. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту ефективності використання основних за-
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АУДИТУ
РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКОМ
НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ НА ДІЮЧОМУ
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Engineering Academy
I. Kozachok,
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Т. Samoylenko,
Group of studing the theory of taxation -17 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

FEATURES OF ACCOUNTING AND IMPROVEMENT THE METHOD OF AUDIT OF
CALCULATIONS WITH THE BUDGET FOR VALUE ADDED TAX THE OPERATING ENTERPRISE
У статті обгрунтовано мету та завдання проведення аудиту розрахунків з бюджетом за податком на додану
вартість, ними також розроблено загальний план аудиту розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість для
підвищення якості облікових робіт підприємства. У роботі розроблено програму аудиту розрахунків з бюджетом за
податком на додану вартість, яка сприятиме покращенню фінансового стану підприємства через недопущення суттєвих порушень з податку на додану вартість і, як наслідок, відсутність фінансових санкцій, яка включає перевірку:
правильності визначення залишку податку на додану вартість на початок періоду, правильності нарахування податку на додану вартість, відповідності нарахування та відображення в звітності податку на додану вартість, відповідності сум нарахування та сплати податку на додану вартість, своєчасності подачі звітності з податку на додану вартість,
своєчасності сплати податку на додану вартість, правильності кореспонденції рахунків з податку на додану вартість.
Метою роботи є розгляд особливостей обліку та удосконалення методики аудиту розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість на діючому підприємстві.
Метою аудиту розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість є встановлення правильності та своєчасності нарахування та сплати податку на додану вартість підприємства, а також відображення його в обліку та звітності.
Завдання проведення аудиту розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість: здійснити перевірку додержання підприємством законодавчих вимог, які регламентують порядок нарахування, сплати, ведення обліку та
складання звітності з податку на додану вартість; здійснити перевірку правильності та своєчасності нарахування,
сплати, ведення обліку та складання звітності з податку на додану вартість.
У роботі удосконалено методику проведення аудиту розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість,
яка на відміну від існуючих включає: тест-анкету, загальний план перевірки, програму перевірки, робочі документи.
Запропонована методика проведення аудиту розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість надасть змогу
охопити всі аспекти особливостей обліку податку на додану вартість на діючому підприємстві, дослідити законність,
правильність, своєчасність, відповідність, відображення в обліку розрахунків з бюджетом за податком на додану
вартість, вчасно виявити порушення, провести якісний аудит та підвищити якість облікових робіт на підприємстві.
Проведення ефективного аудиту розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість зменшить кількість порушень і спростить роботу працівників фіскальних органів під час документальної перевірки цього податку на діючому підприємстві.
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The authors of the article grounded the aim and the tasks of carrying out of audit of calculations with the budget for
value added tax, they also elaborated general audit plan of calculations with the budget for value added tax for increasing
quality of accounting works of enterprise.
In the article the audit programme of calculations with budget for value added tax was elaborated, which will
contribute to improvement of enterprise financial position through exclusion of significant violations of value added tax
and, as a consequence, a lack of financial sanctions. It includes the checking of: correctness of determination of remainder
of value added tax in the beginning of period, correctness of accrual of value added tax, accordance of accrual and
reflection of value added tax in the reporting, accordance of amount of accrual and payment of value added tax, timeliness
of reporting of value added tax, timeliness of payment of value added tax, correctness of correspondence of accounts
with value added tax.
The aim of the article is consideration of peculiarities of accounting and improvement of audit method of calculations
with the budget for value added tax in the operating enterprise.
The goal of audit of calculations with the budget for value added tax is establishment of correctness and timeliness
of accrual and payment value added tax of the enterprise as well as reflection it in accounting and reporting.
The tasks of audit of calculations with the budget for value added tax are: to carry out checking of abidance by
statutory requirements by the enterprise, which regulate the order of accrual, payment, record keeping and preparation
of the reporting on value added tax; to carry out checking of correctness and timeliness of accrual, payment, record
keeping and preparation of the reporting on value added tax.
In the article the authors improved the audit method of calculations with the budget for value added tax which in
contrast to existing methods includes: test — questionnaire, general checking plan, checking programme, working papers.
The offered method of carrying out of audit of calculations with the budget for value added tax will enable to cover all
aspects of peculiarities of accounting of value added tax in the operating enterprise; to investigate legality, correctness,
timeliness, accordance, reflection of value added tax in accounting; to discover violations timely; to conduct qualitative
audit and to increase quality of accounting works in the enterprise. The implementation of effective audit of calculations
with the budget for value added tax will decrease quantity of violations and simplify the work of workers of fiscal
authorities during the check value added tax in the operating enterprise.

Ключові слова: аудит, податок на додану вартість, анкета, загальний план, програма перевірки, робочий документ
Key words: audit, value added tax, questionnaire, general plan, checking programme, working
paper.

ВСТУП

Питання щодо особливостей обліку та методики аудиту розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість завжди цікавило і
цікавитиме бюджетні органи нашої держави. У
загальній системі податків і обов'язкових платежів податок на додану вартість посідає особливе місце. Податок на додану вартість є одним з основних джерел наповнення державного бюджету України. Проте саме з ним пов'язано найбільша кількість порушень податкового законодавства. Це пов'язано із нестабільністю економіки в Україні та недосконалістю
податкового законодавства. Від правильності
ведення його обліку значним чином залежить
правильність розрахунків з бюджетом України. Необхідність у проведенні якісного аудиту
розрахунків з бюджетом з податку на додану
вартість на підприємстві, що може забезпечити висловлення незалежної думки стосовно
достовірності відображення та законності операцій з ПДВ, та розрахунку з бюджетом, дає
змогу підтвердити вірність, або навпаки — помилковість, визначення суми зобов'язань перед
бюджетом країни за ПДВ.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розгляду питань щодо особливостей обліку
та методики аудиту розрахунків з бюджетом за
податком на додану вартість сприяли роботи
наступних вчених: Бутинця Ф.Ф, Грішнової О.А., Дерев'яненко С.І., Кулаковської Л.П.,
Лишиленко О.В., Макаренко А.П., Подольської В.О., Яріш О.В. та інших. Автори розглядають це питання зі своєї точки зору та акцентують увагу на різних аспектах проведення аудиту розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість. Проте саме питання методики
аудиту розрахунків з бюджетом за податком на
додану вартість розкрито недостатньо і потребує подальшого дослідження.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою роботи є розгляд особливостей обліку та удосконалення методики аудиту розрахунків з бюджетом за податком на додану
вартість на діючому підприємстві ТОВ "Український завод вагів".
Система податкового та фінансового обліку
ПДВ на товаристві з обмеженою відповідаль-
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Таблиця 1. Розрахунок податкового навантаження з податку на додану вартість
за період 2013 — 2017 років на ТОВ "УЗВ"
№
п/п
1
1
2
3

Показник
2
Нараховані суми податку на додану
вартість, тис. грн
Доходи підприємств, тис. грн
Податкове навантаження з ПДВ, %

2013

2014

2015

2016

3

4

5

6

2017
7

751,1

841,0

1256,5

1421,7

942,8

33969,19
2,21%

36816,83
2,28%

40374,44
3,11%

36668,05
3,88%

27015,18
3,49%

Таблиця 2. Податкове планування ПДВ на ТОВ "Український завод вагів"
№

Період
(дата
поточного
місяця)

Податковий
кредит

Податкове зобов’язання
Дохід

ПДВ 20%

Вартість придбання
(без ПДВ)

1

2

3

4 (п.3/5)

5

1
2
3
4

1-10
11-20
21-25
26-30

10000
20000
20000
100000

2000
4000
4000
20000

5000
5000
10000
80000

ПДВ
20%

Сума
сплати
податку до
бюджету

Податкове
навантаження
1%

Відхилення

6
(п.5/5)
1000
1000
2000
16000

7
(п.4-п.6)
1000
3000
2000
4000

8
((п.3*1)/100)
100
200
200
1000

9
(п.7-п.8)
+900
+2800
+1800
+3000

Таблиця 3. Розрахунок та визначення податкового зобов'язання з ПДВ на ТОВ "УЗВ"
№
з/п
1

Сума податку на
додану вартість,
грн
4

Обсяг постачання
без ПДВ, грн

Визначення операції

2
3
Визначення податкового зобов’язання за методом першої події
Реалізовано товарів, робіт, послуг за звітний період за основною ставкою (20%)
314 829,00
Визначення податкового кредиту за методом першої події
Придбано товарів, робіт, послуг за звітний період за основною ставкою (20%)
231 381,00
Придбано товарів, робіт, послуг за звітний період за нульовою ставкою та без ПДВ
21 000
Визначення суми ПДВ до сплати до бюджету
ПДВ до сплати до бюджету без урахування від’ємного значення минулого періоду (п.1-п.2)

1
2
3
4

62 966,00
46 276,00

16 690,00

Таблиця 4. Тест-анкета аудиту розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість
на ТОВ "УЗВ"
№

Зміст питання

1

2

Варіанти відповіді
Інформація
Так
Ні
відсутня
3
4
5

Примітки
6

Дані про опитуваного
1

Кількість років на підприємстві

5
Довідкові дані про підприємство

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Підприємство є платником ПДВ?
Облік ПДВ на підприємстві автоматизовано?
Доступ до комп’ютеризованої системи обліку ПДВ мають лише ті особи, яким він
необхідний у межах посадових обов’язків?
Як часто на підприємстві здійснюються перевірки податку на додану вартість?
Дата останньої перевірки ПДВ на підприємстві
Якою службою здійснюється перевірка ведення обліку ПДВ?
Вкажіть порушення, які, можливо, було виявлено під час перевірки
Чи здійснюється на підприємстві контроль за змінами в податковому законодавстві
про ПДВ і хто саме цим займається?
Вкажіть пільги з ПДВ, які має підприємство
Чи застосовуються на підприємстві товарообмінні (бартерні) операції?
Перевірка податкового кредиту
Вкажіть відповідального, який приймає податкові накладні
Вкажіть відповідального, який здійснює контроль за отриманими податковими накладними
Візуально чи арифметично та коли здійснюється перевірка отриманих податкових накладних?
Хто реєструє податкові накладні у реєстрі отриманих податкових накладних?
Коли відбувається реєстрація податкових накладних у реєстрі отриманих податкових
накладних?
Вкажіть відповідального, на якого покладено контроль за реєстрацією у реєстрі
отриманих податкових накладних
Чи існують випадки повторного внесення у реєстр сум отриманих податкових накладних?
Візуально чи арифметично та коли здійснюється перевірка реєстру отриманих
податкових накладних?
Хто проводить контроль за несвоєчасно отриманими податковими накладними?
Чи відображаються в обліку результати перевірки податкового кредиту?

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Коваль П.С.
Коваль П.С.
х
Коваль П.С.
х
Коваль П.С.
х
х
Коваль П.С.
х
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Таблиця 5. Загальний план для проведення аудиту розрахунків з бюджетом
з податку на додану вартість на ТОВ "УЗВ"
№

Етапи

Мета та завдання

1

2

3
Знайомство з бізнесом клієнта, оцінка системи
внутрішнього контролю та бухгалтерського
обліку, визначення аудиторського ризику,
суттєвості, планування аудиту розрахунків з
бюджетом з податку на додану вартість
З’ясувати: підприємство являється чи ні
платником ПДВ та наявність податкових пільг
Перевірка правильності відображення в обліку
податкового кредиту

Підготовчий

1

3

Заключний

Основний

2

Перевірка правильності визначення суми ПДВ
згідно із застосованими цінами, кількістю та
ставкою ПДВ та відображення в обліку
податкового зобов’язання
Перевірка арифметичної точності підсумків
реєстрів виданих та прийнятих податкових
накладних
Встановити реальність кінцевого залишку суми
з ПДВ для розрахунку з бюджетом
Підготовка аудиторського висновку та
складання аудиторського звіту

Перелік процедур
4
Обмін листами, укладанням
договору, ознайомлення з
діяльністю підприємства:
опитування та тестування

Термін
аудиту
5
05.08.1810.09.18

Перевірка наявності свідоцтва
платника ПДВ
Перевірка документів від
постачальника та записи в
книзі придбань
Перевірка видаткових
документів та записи в книзі
продажу

11.19.18

ВиконавецьПІБ
6
Самойленко Т.В.

11.09.1812.09.18

Самойленко Т.В.

13.09.1815.09.18

Самойленко Т.В.

Перевірка складання
Декларації з ПДВ

16.09.1818.09.18

Самойленко Т.В.

Перевірка ведення обліку ПДВ

18.09.1820.09.18
22.09.1831.09.18

Самойленко Т.В.

Здійснення процедур з
систематизації та
обгрунтування отриманої
інформації

ністю "Український завод вагів" та спрямовані
заходи на покращення визначення облікової
суми податку з ПДВ для подальшої сплати
згідно декларації з податку на додану вартість,
повинні враховувати як інтереси держави в
особі податкових органів, так і платника податку з ПДВ товариства з обмеженою відповідальністю "Український завод вагів" та бути націленими на підвищення ефективності функціонування цього податку, на його фіскальній достатності та справедливості.
Розрахунок податкового навантаження з
податку на додану вартість на товаристві з обмеженою відповідальністю "Український завод
вагів" за визначений період зазначено в таблиці 1.
Протягом досліджуваного періоду величина податкового навантаження з податку на додану вартість на товаристві з обмеженою відповідальністю "Український завод вагів"
хоча була й незначна, але зростала — з 2,21% у
2013 році до 3,49% у 2017 році, що ставить під
сумнів ефективність податкової політики спрямованої на зниження податкового навантаження з ПДВ на товаристві. Підбиваючи результати отриманих розрахунків, є підстави стверджувати, що платежі за податком на додану
вартість представляють значну частину податкового тягаря на ТОВ "УЗВ", який поступово
зростав та у 2017 році склав 3,49%.
Проте для товариства з обмеженою відповідальністю "Український завод вагів", яке є
платником ПДВ, є можливість провести податкове планування з податку на додану вартість

Самойленко Т.В.

у поточному періоді, що призведе до зменшення суми відрахування до державного бюджету
податку з податку на додану вартість у період
сплати до бюджету країни (табл. 2).
За певний проміжок часу поточного податкового періоду бухгалтер ТОВ "УЗВ" призводить математичні розрахунки з метою підрахунку очікуваної суми податку на додану
вартість, призначеної для сплати до бюджетних органів після здачі Податкової Декларації
з ПДВ. Отже, зроблені підрахунки податкового планування за податком на додану вартість
за обраний проміжок часу, надають змогу товариству з обмеженою відповідальністю "Український завод вагів", зареєстрованого як
платник податку на додану вартість, зменшити
суму очікуваного та здійсненого після здачі
Податкової Декларації з податку на додану
вартість з зазначеною сумою платежу до бюджету країни та заощадити власні кошти підприємства для інших потреб.
Метою аудиту розрахунків з бюджетом за
податком на додану вартість є встановлення
правильності та своєчасності нарахування та
сплати податку на додану вартість підприємства, а також відображення його в обліку та
звітності.
Завдання аудиту розрахунків з бюджетом
за податком на додану вартість: здійснити перевірку додержання підприємством законодавчих вимог, які регламентують порядок нарахування, сплати, ведення обліку та складання
звітності за податком на додану вартість;
здійснити перевірку правильності та своєчас-
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Таблиця 6. Програма аудиту розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість
на ТОВ "УЗВ"

4
5
6
Перевірка наявності нормативних документів
Перевірити право
нарахування ПДВ

З’ясувати: чи є
підприємство
платником ПДВ
Встановити наявність
або відсутність
податкових пільг

Перевірка вхідних
документів від
постачальника
Перевірка записів
в книзі придбань

Переконатися в
правильності внесення
кількісних та
грошових вимірників
первинних документів
при постачанні

4

Перевірка
видаткових
документів
покупцю

5

Перевірка
документів в
записах книзі
продажу

Переконатися в
правильності
розрахунків бази
оподаткування та суми
ПДВ в первинних
документах на
постачання покупцю

6

Перевірка
складання
Декларації з
податку на додану
вартість

Впевнитись у
правильності
арифметичного
нарахування підсумків
реєстру виданих та
реєстру прийнятих
податкових накладних

Перевірка
арифметичної
точності підсумків
реєстрів виданих та
прийнятих
податкових
накладних

7

Перевірка ведення
обліку з податку
на додану вартість

Визначити кінцевий
залишок суми з ПДВ
для розрахунку з
бюджетом

Встановити
реальність кінцевого
залишку суми з
ПДВ для розрахунку
з бюджетом

2

Перевірити
процентну ставку
нарахування ПДВ
Перевірка податкового кредиту
Перевірка
правильності
відображення в
обліку податкового
кредиту

А, Б, Г

А, Б, Г, Д, Е

ності нарахування, сплати, ведення обліку та
складання звітності за податком на додану
вартість.
Перш ніж скласти план та програму аудиту розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість, аудиторська фірма вивчає та

Термін
аудиту

Док-ти,
надані для
перевірки

П.І.Б
аудитора

7

8

9

10

Свідоцтво
про
реєстрацію
платника
ПДВ

Прибуткові
накладні

Перевірка податкового зобов’язання
Перевірка
правильності
визначення суми
ПДВ згідно із
застосованими
цінами, кількістю та
ставкою ПДВ та
відображення в
обліку податкового
зобов’язання
А, Г, Е

3

А, Б, В

Перевірка
наявності
свідоцтва про
реєстрацію
платника ПДВ

Індекс
робочого
док-ту

Фактичний

3

Вибірковий,
формальний,
арифметичний

2

Методи
аудиту

Вибірковий, арифметичний,
наповненість

1

Крітерії
якості

Задачі перевірки

Арифметичний, наповненість,
фактичний, аналітичний

Мета

ПК-1,
ПК-2

Податкові
накладні.
Реєстр
прийнятих
податкових
накладних
Видаткові
накладні

ПЗ-1,
ПЗ-2

Податкові
накладні

ПД-1,
ПД-2,
ПД-3

Декларація
з ПДВ.
Реєстр
податкових
накладних

Декларація
з ПДВ.
Реєстр
податкових
накладних

Аналітичний

Перелік
аудиторських
процедур

А, Б, Г

1

№

оцінює систему бухгалтерського обліку на
ТОВ "УЗВ". Пропонується використовувати
тест-анкету аудиту розрахунків з бюджетом
з ПДВ (табл. 4).
Одержавши в процесі попереднього планування дані, приступають до розробки загаль-

Таблиця 7. Робочий документ аудитора з перевірки податкового кредиту ПК-1
Податкова
накладна

Період
№

Сума

Реєстр прийнятих
податкових накладних
№

Сума

Відхилення
(+, –)

Причина

Висновок
аудитора

37
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 1—2, 2019
Таблиця 8. Робочий документ аудитора з перевірки податкового кредиту ПК-2
Реєстр прийнятих
податкових
№
Сума

Період

2 розділ Декларації
з ПДВ
№
Сума

Відхилення
(+, –)

Причина

Висновок
аудитора

Таблиця 9. Робочий документ аудитора з перевірки податкового зобов'язання ПЗ-1
Податкова
накладна

Період
№

Реєстр виданих
податкових накладних
№
Сума

Сума

Відхилення
(+, –)

Причина

Висновок
аудитора

Таблиця 10. Робочий документ аудитора з перевірки податкового зобов'язання ПЗ-2
Реєстр виданих
податкових накладних
№
Сума

Період

1 розділ Декларації
з ПДВ
№
Сума

Відхилення
(+, –)

Причина

Висновок
аудитора

Таблиця 11. Робочий документ з перевірки складання Декларації з ПДВ ПД-1
Декларація з ПДВ
За даними
За даними аудитора
підприємства

Період

Відхилення
(+, –)

Висновок
аудитора

Причина

Таблиця 12. Робочий документ з перевірки стану розрахунків з ПДВ ПД-2

Висновок
аудитора

Причина

Відхилення
(+, –)

ПДВ
до сплати

Податковий
кредит

Витрати

Податкове
зобов’язання

Дохід

Період

Підприємство

За даними аудитора

Таблиця 13. Робочий документ з перевірки стану розрахунків з ПДВ ПД-3
Період

Нараховано

Сплачено

ного плану аудиту розрахунків з бюджетом за
податком на додану вартість.
Планування аудиторської перевірки на
підприємстві складається з таких основних документів: загальний план та програма.
План складається з трьох етапів: підготовчий, основний та заключний. У підготовчому
етапі відбувається укладання договору на проведення аудиту, ознайомлення з бізнесом
клієнта, розраховується суттєвість на основі
проведеного тестування та планується аудиторська перевірка. На основному етапі проводиться аудит на підприємстві згідно з договором. Цей етап включає вивчення, оцінку,
підтвердження залишків на рахунках бухгалтерського обліку та здійснюються заключні
процедури. Заключний етап проводиться на
основі збору всієї інформації, яка систематизується та аналізується. На цьому етапі складається аудиторський звіт, аудиторський висновок та акт прийому-передачі (табл. 5).

Відхилення
(+, –)

Причина

Висновок
аудитора

Програма аудиту розрахунків з бюджетом
за податком на додану вартість наведена в таблиці 6.
Критерії якості аудиторської перевірки:
наявність — А; правдивість — Б; права та зобов'язання — В; повнота — Г; вимірювання — Д;
оцінку вартості — Е; подання і розкриття — Є.
Для вирішення поставлених завдань аудиту розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість пропонуємо робочі документи
аудитора, які на думку авторів стануть обгрунтованими доказами якісного проведення перевірки.
Робочі документи аудиторської перевірки
стану розрахунків з бюджетом з ПДВ на ТОВ
"УЗВ" наведені в таблицях 7—13.
Робочі документи аудитора допомагають у
роботі систематизувати інформаційні дані, побачити результат аудиторної перевірки у систематизованому вигляді. Таким чином здійснюється підтвердження достовірності даних
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про податкові зобов'язання і податковий кредит, а також суму ПДВ, вказану у фінансовій
та податковій звітності. Забезпечення комплексного підходу до процесу аудиту розрахунків
з бюджетом за податком на додану вартість
сприятиме покращенню фінансового стану
підприємства через недопущення суттєвих порушень з ПДВ і, як наслідок, відсутність фінансових санкцій.
ВИСНОВКИ

У роботі удосконалена методика проведення аудиту розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість, яка на відміну від існуючих включає: тест-анкету, загальний план перевірки, програму перевірки, робочі документи. Запропонована методика проведення аудиту розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість надасть змогу охопити всі аспекти особливостей обліку податку на додану
вартість на діючому підприємстві, дослідити
законність, правильність, своєчасність, відповідність, відображення в обліку розрахунків з
бюджетом за податком на додану вартість,
вчасно виявити порушення, провести якісний
аудит та підвищити якість облікових робіт на
підприємстві.
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ECONOMIC RISK ANALYSIS AND MANAGEMENT IN AGRICULTURAL ENTERPRISES
Важливу роль у розвитку економіки країни відіграють підприємства аграрного сектору, які варто розглядати як один із
вагомих чинників формування й розвитку конкурентоспроможності економіки, підтримки внутрішнього ринку, як важливе
джерело формування бюджету різних рівнів. Ця галузь безпосередньо залежить від погодно-кліматичних умов, природних
стихійних лих, у результаті яких підприємства аграрного сектору постійно перебувають під впливом різноманітних ризиків.
Найбільш вагомими вважаються виробничі ризики, пов'язані із дотриманням технології виробництва, а також техногенні,
антропогенні, радіаційні, інформаційні та інші. В сучасних умовах господарювання значимості набуває питання щодо врахування дії економічних ризиків. Статтю присвячено аналізу економічних ризиків аграрних підприємств та необхідності
управління ними, розглянуто поняття економічного ризику, класифікація ризиків та етапи управління ними. Метою управління підприємством є забезпечення його планомірного та сталого розвитку для отримання прибутку. Економічний ризик у
діяльності підприємства є невід'ємним, складним але необхідним чинником. Зважений, обгрунтований та розрахований розмір
ризику дасть можливість підприємству отримати більший розмір прибутку. Але водночас для розрахунку рівня ризику відсутні
єдині стандарти, оскільки чинників, які впливають на ризик дуже багато. На прикладі підприємств Херсонської області проаналізовано економічні ризики аграрних підприємств на підставі даних фінансової звітності за 2016—2017 роки. Проведено
кількісний та якісний аналіз діяльності підприємств. Встановлено чинники ризикованості для досліджуваних підприємств та
запропоновано шляхи оптимізації ризиків для прийняття управлінського рішення, що забезпечать ефективний результат
господарювання підприємства. За результатами дослідження згруповано чинники ризику та інструменти мінімізації ризиків.
Враховуючи те, що в сучасних умовах підприємства працюють в умовах часткової визначеності, діагностика та управління
ризиків потребує розробки стандартів, які б спирались на міжнародний досвід та національну практику.
Companies of the agrarian sector play an important role in the development of the national economy, which should be
considered as one of the important factors in the formation and development of the competitiveness of the economy, support of
the domestic market as an important source of budget formation at different levels. This industry is directly dependent on weather
and climatic conditions, natural disasters, as a result of which the enterprises of the agrarian sector are constantly under the
influence of various risks. The most important are the production risks associated with the observance of production technology,
as well as man-made, man-made, radiation, information and other. In today's economic conditions, the issue of taking into
account the impact of economic risks becomes a matter of importance. The article is devoted to the analysis of economic risks of
agrarian enterprises and the need for their management, the concept of economic risk, the classification of risks and the stages of
their management are considered.The purpose of enterprise management is to ensure its systematic and sustainable development
for profit. Economic risk in the activity of an enterprise is an integral, difficult but necessary factor. Weighted, justified and
calculated risk size will enable the company to obtain a larger amount of profit. But at the same time, there are no common
standards for calculating the level of risk, since there are a lot of factors that influence the risk. On the example of the enterprises
of the Kherson region, the economic risks of agrarian enterprises were analyzed on the basis of financial reporting data for 20162017 years. Quantitative and qualitative analysis of the activity of enterprises was carried out. The risk factors for the investigated
enterprises are established and the ways of optimization of risks for the management decision making that provide the effective
result of the enterprise management are offered. The results of the study grouped risk factors and risk minimization tools. Taking
into account that under present conditions, enterprises operate in conditions of partial certainty, diagnostics and risk management
require the development of standards based on international experience and national practice.

Ключові слова: економічний ризик, управління ризиками, алгоритм управління ризиками,
ефективний результат господарювання.
Key words: economic risk, risk management, risk management algorithm, effective economic
management result.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Сільське господарство традиційно одна з найважливіших і водночас найбільш ризикових галузей економіки України. Ця галузь суттєво за-

лежить від погодно-кліматичних умов, у результаті яких підприємства аграрного сектору постійно перебувають під впливом різноманітних ризиків. Найбільш вагомими вважаються виробничі
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1 етап

2 етап

3 етап

4 етап

Мета:
Ідентифікація ризиків

Мета:
Вимірювання
ризиків,
встановлення
допустимого
рівня ризику

Мета:
Оптимізація
ризиків

Мета:
Управління
ризиком

Інструмент:
Кількісний
аналіз:
формалізація
невизначеності,
розрахунок
ризиків,
оцінка
ризику,
урахування
ризиків

Інструмент:
Мінімізація
ризику:
проектування
стратегій
ризикменеджменту, вибір
оптимальної
стратегії,
реалізація
стратегії

Інструмент:
Якісний
аналіз:
виявлення
усього
спектра
ризиків,
опис
ризиків,
класифікація
та
групування

Інструмент:
1. Уникнення
ризику.
2. Контроль
ризиків:
моніторинг
ризиків,
переоцінка та
коригування
ризиків,
оперативні
рішення по
відхиленнях.
3. Передача
ризику:
страхування,
строкові угоди.
4. Самофінансування

Рис. 1. Етапи управління ризиками
Джерело: [9].

ризики, пов'язані із дотриманням технології виробництва, а також техногенні, антропогенні,
радіаційні, інформаційні та інші. В сучасних умовах господарювання вагомості набуває питання
управління економічними ризиками.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз наукових досліджень щодо ризиків
господарської діяльності підприємств показав,
що вітчизняні та зарубіжні науковці приділяють увагу цій темі. Класифікацію чинників і
видів економічних ризиків аграрних підприємств відображено в роботах І.В. Артімонової
[1]. На її думку, управління ризиками — це процес прийняття управлінських рішень і здійснення їх за допомогою різних методів і заходів, що
дозволяє виявити потенційні ризики, спрогнозувати настання, оцінити ступінь їх впливу і не
допустити можливість настання ризикових
подій, або зменшити їх негативні наслідки.
О.Л. Ботвиновська [4] досліджувала зарубіжний досвід у сфері ризик-менеджменту в аграрному секторі економіки. І.Т. Балабанов, А.І.
Балабанов [2] розкривають сутність ризик-менеджменту, його організацію, стратегію,
прийоми, методи зниження ризику.

Напрацювання щодо поняття економічного ризику, методи його ідентифікації, аналізу
та оцінки, а також виявлення шляхів мінімізації
знайшли відображення в роботах М.Д. Балджи
[3]. Вагомий внесок з питань теорії і практики
управління ризиками здійснено зарубіжними
науковцями T. Andersen, K.A. Froot, M. Crouhy
[12—14].
Таким чином, вивчення засад теорії ризикменеджменту, викладеної у працях вказаних
авторів, дає можливість застосовувати теоретичні напрацювання під час управління ризиками та прийнятті управлінських рішень. Враховуючи вагомі здобутки, необхідно зауважити, що сьогодні економічна ситуація в Україні
розвивається досить динамічно та характеризується зростанням кількості нових кризових
явищ, що потребує додаткового аналізу з метою удосконалення існуючих та розробки нових заходів управління ними. За таких умов
поняття "економічний ризик" потребує нових
тлумачень, обгрунтувань та систематизації.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є проведення аналізу економічних ризиків аграрних підприємств для розробки алгоритму управління ними.
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Таблиця 1. Класифікація ризиків
Рівень виникнення

За сферою виникнення

За часом виникнення
За рівнем витрат

За ступенем
правомірності
Щодо об’єктивності

Щодо часу прийняття
рішень
Щодо можливого
фінансового
результату
Щодо врахування
тимчасового фактору
Причини (рід
небезпеки), що
викликають
несприятливі події

Об’єкти, на які
спрямовані ризики
За часом дії

Зв’язок із
підприємницької
діяльності
Належність до країни
функціонування
господарського
суб’єкта
Причини виникнення

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Фірмовий (мікрорівень).
Галузевий.
Міжгалузевий.
Реґіональний.
Державний.
Глобальний (світовий)
Зовнішні.
Внутрішні (обидва види ризиків мають
власну велику класифікацію)
Короткотермінові.
Постійні
Мінімальні.
Середні.
Оптимальні.
Максимальні чи допустимі.
Критичні.
Катастрофічні
Правомірні (виправдані).
Неправомірні (невиправдані)
Із об’єктивною ймовірністю.
Суб’єктивною ймовірністю.
Суб’єктивно-об’єктивною ймовірністю
Випереджувальні.
Своєчасні.
Запізнілі
Чисті.
Спекулятивні

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Статичні.
Динамічні
Соціально-політичні.
Адміністративно-законодавчі.
Виробничі.
Комерційні.
Фінансові.
Природно-екологічні.
Демографічні.
Геополітичні
Життя та здоров’я громадян.
Майнові ризики
Ретроспективні.
Поточні.
Перспективні
Підприємницькі.
Не підприємницькі.

•
•

Внутрішні.
Зовнішні

•
•
•

Невизначеність майбутнього.
Нестача інформації.
Суб’єктивний вплив

Джерело: сформовано автором на основі [7; 8; 10; 11].

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сутність економічного ризику в історичному контексті має кілька етапів. Так, П. Бернстайн виділяє такі історичні періоди економічного ризику: 1200—1700 рр. — величина ризику визначалась з використанням теорії ймовірностей; 1700—1900 рр. — ключовим поняттям
у теорії ризику стало поняття "невизначеності",
відкрито закон великих чисел; 1900—1960 рр.
— ризик визнали невід'ємною складовою
підприємництва, саме поняття "ризику" стало
звичним у суспільстві; 1960 р. і по теперішній
час — започатковано нову науку — фінансовий ризик-менеджмент [5], сутність якого по-

лягає в мінімізації можливих збитків, які може
понести бізнес.
Основні етапи управління ризиками наведено на рисунку 1.
Ефективне управління виробництвом передбачає грунтовну оцінку ризиків, визначення їх наслідків та нейтралізацію загроз. Слід
зважити, що повне уникнення ризиків неможливе, вони наявні через об'єктивні фактори,
наприклад відсутність повної інформації, неможливість точного прогнозу щодо багатьох
параметрів функціонування підприємства.
Тому суб'єкти господарювання, прагнучі
мінімізувати втрати, мають максимально передбачати різні типи ризиків, тобто класифікува-
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Таблиця 2. Зведений аналіз фінансових показників діяльності підприємств
Підприємство 1
Показник
Чистий дохід, тис. грн
Собівартість , тис. грн
Інші опер. доходи, тис. грн
Адміністративні. витрати, тис. грн
Витрати на збут, тис. грн
Інші операційні витрати, тис. грн
Інші фін. доходи, тис. грн
Інші доходи, тис. грн
Фінансові витрати, тис. грн
Інші витрати, тис. грн
Прибуток , тис. грн
Всього доходів, тис. грн
Всього витрат, тис. грн
Рентабельність, %
Площа земель, га
Прибуток на 1 га, тис. грн
Операційні витрати, тис. грн
Операційні витрати на 1 га, тис. грн

2016 р.
91 482
( 59 771 )
9 146
( 1 232 )
( 2 565 )
( 6 323 )
2
( 4 086 )
26 653
100 630
( 73 977 )
36
4 206
6
80 481
19

2017 р.
131 114
( 103 066 )
11 224
( 1 740 )
( 3 464 )
( 10 425 )
62
3 361
( 4 820 )
( 117)
22 129
145 761
( 123 632 )
18
4 464
5
130 304
29

Підприємство 2
зміна за
рік
39 632
( 43 295)
2 078
( 508 )
( 899 )
( 4 102 )
60
3 361
( 734 )
( 117 )
( 4 524)
45 131
( 49 655)
( 18 )
258
(1)
49 823
10

2016 р.

2017 р.

28 497
( 17 390)
1 215
( 1 224 )
( 291 )
( 91 )
( 37 )
10 679
29 712
( 19 033)
56
1 412
8
20 590
15

32 560
( 18 161)
183
( 1 596)
( 197 )
( 2 588 )
( 250 )
9 951
32 743
( 22 792)
44
1 314
8
19 398
15

зміна за
рік
4 063
( 771 )
( 1 032)
( 372)
94
( 2 497)
37
( 250)
( 728)
3 031
( 3 759)
( 12 )
( 98 )
( 1 192)
-

Джерело: за даними [15—18].

ти ризики відповідним чином, джерела їх виникнення, можливість настання, наслідки і
втрати для підприємства.
З метою ідентифікації ризиків необхідно
оцінити весь спектр факторів, що мають вплив
на функціонування господарської одиниці та в
залежності від наявної вхідної інформації застосувати ті чи інші методи аналізу ризику. В
сучасній економічній теорій існує досить велика та різноманітна класифікація ризиків.
Зазначена класифікація є базовою, багато
видів ризиків мають власну досить велику класифікацію. Необхідно детально вивчити максимальну кількість чинників, як зовнішніх так і
внутрішніх, та застосувавши відповідні методи
аналізу, розробити алгоритм управління ризиками для певної господарчої одиниці.
Розглянемо на прикладі аграрних підприємств Херсонської області модель управління економічними ризиками. Основна специфікація підприємств — вирощування зернових, зернобобових культур та соняшника. Згідно з рисунком № 1 проведемо ідентифікацію та вимірювання ризиків для досліджуваних підприємств:
— Підприємство 1 Каховського району
Херсонської області. Площа оброблюваних
земель у 2016 році склала 4 205,95 га (в т. р.
3 186,00 га — зрошувальні), у 2017 році —
4 463,95 га (в т. р. 3 379,00 га — зрошувальні).
Залишкова вартість основних засобів на
01.01.2018 р. 113 299,00 тис. грн, з них 84 345,60
тис. грн — вартість сільськогосподарської техніки та систем зрошення. Протягом 2016, 2017
звітного року підприємством здійснено придбання нової сільськогосподарської техніки та
систем зрошення, в т. р. і за рахунок залучених
кредитних коштів банків.

— Підприємство 2 Нововоронцовського
району Херсонської області. Площа земель у
2016 році склала 1 412,18 га, у 2017 році —
1 313,83 га , підприємство зрошення не використовує. Залишкова вартість основних засобів на
01.01.2018 р. 6 447,00 тис. грн, з них вартість
сільськогосподарської техніки незначна,
основна частина техніки зношена.
Підприємства є платниками єдиного податку (4 група); інші умови податкового законодавства є рівними; також вважаємо, що підприємства знаходяться в рівноцінних ринкових
умовах ( застосовуємо базові ціни на матеріальні витрати в складі собівартості готової
продукції, ціна реалізації виробленої продукції
знаходиться на однаковому рівні).
Оцінюючи ризики діяльності підприємств
зауважимо наступне:
— підприємства знаходяться в одній кліматичній зоні, але у підприємства 1 є перевага —
наявність зрошення, що знижує рівень посухи;
— площа оброблюваних земель підприємства 1 майже втричі більша, ніж у підприємства
2, що дає можливість диверсифікувати виробництво — зменшується залежність від виробництва одного виду продукції;
— підприємство 1 для виробничої діяльності використовує власну сільськогосподарську техніку та надає послуги щодо допоміжної
діяльності в рослинництві іншим підприємствам, водночас як підприємству 2 необхідно
залучати сторонні організації для вирощування та обробки врожаю — виникає залежність
від наявності пропозицій щодо надання послуг;
— підприємства знаходяться в рівних економічних умовах (ринкова складова, законодавство, податки) — вказані чинники доцільно

43
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 1—2, 2019
ВХІДНІ ДАНІ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Суб’єкт господарювання

Підприємство 1

Підприємство 2

Розташування

Каховський район
Херсонської області

Нововоронцовський район
Херсонської області

Площа оброблюваних земель у
2016 р., га

4 205,95

1 412,18

Площа оброблюваних земель у
2017 р., га
Наявність систем зрошення

4 463,95

1 313,83

Наявні

Відсутні

Залишкова вартість основних
засобів на 01.01.2018 р., тис. грн

113 299,00

6 447,00

Склад основних засобів

Нові

Зношені

Прибуток на 1 га, тис. грн.
(2017 р. порівняно з 2016 р.)

-1

0

Система оподаткування

платник єдиного податку
(4 група)

платник єдиного податку
(4 група)

ЗВЕДЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ

Підприємство 1

Підприємство 2

Показник

перевага + /
недолік -

методи
управління
ризиками

перевага + /
недолік -

методи
управління
ризиками

Зрошення

+

Х

-

страхування
диверсифікація
виробництва

Площа оброблюваних земель

+

Х

-

Власна, оновлена
сільськогосподарська техніка

+

Х

-

Стратегія підприємства,
направлена на розвиток

+

Х

-

використовувати
в діяльності
більш новітні
технології

Залучені кошти ( кредити
банків та ін.)

-

страхування,
бюджетування

+

Х

Фінансові показники діяльності
підприємства

-

створення
резервів

+

Х

Р

Рис. 2. Результати аналізу економічних ризиків досліджуваних підприємств

віднести до некерованих ризиків (підприємство
не має важелів впливу), під час прийняття управлінських рішень доцільно використовувати
експертні методи оцінки ризиків.
Таким чином, після проведення якісного
аналізу досліджуваних підприємств, можливо
прийти до висновку, що діяльність підприємства 1 є менш ризиковою, так як вказане підприємство знаходиться в більш "комфортних"
умовах функціонування.
На наступному етапі застосуємо кількісний
аналіз для вимірювання ризиків діяльності
підприємств. Для цього вивчимо показники
фінансової та статистичної звітності, а саме
дані Балансу (Звіт про фінансовий стан) Форма №1 та Звіту про фінансові результати (Звіт
про сукупний дохід) Форма №2 на 31.12.2016
року та на 31.12.2017 року. Нижче в таблиці 2
приведено зведений аналіз фінансових показників діяльності підприємств за 2016—
2017 роки.
Як показують розрахунки, діяльність підприємства 2 є більш рентабельною та ефектив-

ною (прибуток на 1 га оброблюваних земель
більше, ніж у підприємства 1). Фінансові показники діяльності підприємства 2 є більш сталими, без значних коливань за досліджуваний
період.
Метою функціонування будь якого суб'єкта
господарювання є отримання прибутку. Якщо
оцінювати діяльність досліджуваних підприємств за розміром та динамікою прибутку, то
підприємство 2 є менш ризиковим. Водночас зауважимо, що дослідження проведено за короткий проміжок часу — 2 роки. Підприємством 1
обрана стратегія, направлена на розвиток, що
потребує вкладень в основні засоби (в т. р. і за
рахунок кредитних коштів). Тому для підприємства 1 запропонуємо такі інструменти управління економічними ризиками:
— бюджетування — планування дохідної та
розхідної частини дасть можливість, в кінцевому результаті,отримати бажаний фінансовий
результат;
— страхування — вказаним інструментом
підприємство користується в частині страху-
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вання заставного майна під банківські кредити, розширення об'єктів страхування дасть
можливість більш впевнено розраховувати на
запланований розмір прибутку;
— оскільки діяльність підприємства є прибутковою, то доцільно використовувати створення резервів, запасів на покриття ймовірних
непередбачуваних витрат у майбутньому (свого роду самострахування); це дозволяє оперативно реагувати на тимчасові ускладнення у виробничій, фінансовій, комерційній діяльності
Для підприємства 2 доцільно використовувати наступні методи управління ризиками:
— диверсифікація виробництва, що зменшить залежність результату діяльності підприємства від одного виду діяльності;
— використовувати в діяльності більш
новітні технології (застосувати інноваційну
функцію ризику), так як ринкова економіка в
сучасних умовах диктує необхідність розвитку.
Вищенаведені висновки схематично зображено на рисунку 2.
ВИСНОВКИ

У результаті проведеного аналізу та оцінки
ризиків аграрних підприємств було визначено,
що економічний ризик у діяльності підприємства є невід'ємним, складним але необхідним
чинником. Зважений, обгрунтований та розрахований розмір ризику дасть можливість
підприємству отримати більший розмір прибутку. Але водночас для розрахунку рівня ризику
відсутні єдині стандарти, позаяк чинників, які
впливають на ризик дуже багато. Запропонуємо такий алгоритм управління економічними
ризиками для аграрних підприємств:
— по-перше, провести аналіз фінансового
стану підприємства — це дасть можливість об'єктивно оцінити його стан в порівнянні з іншими суб'єктами господарювання на основі коефіцієнтів рентабельності, автономності,
фінансової незалежності;
— другим етапом є розробка плану функціонування підприємства, що дозволяє прогнозувати очікувані ризики та потреби підприємства в розвитку та класифікувати економічні
перспективи;
— наступним є прийняття рішення щодо
управління ризиками та розробкою і впровадженням конкретних інструментів їх регулювання (страхування, лімітування, диверсифікацію
та ін.) у залежності від цілей суб'єкта господарювання.
На основі проміжних результатів кожного етапу вищенаведеного алгоритму доціль-

ним є розробка інструментів управління ризиками аграрних підприємств, що враховує іх
спеціалізацію, специфіку господарської
діяльності та конкурентне середовище. Враховуючи те, що в сучасних умовах підприємства працюють в умовах часткової визначеності, діагностика та управління ризиків потребує розробки стандартів, які б спирались
на міжнародний досвід та національну практику.
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SPECIFICATION FOR THE DESIGN OF THE INTERMEDIATE AUTOMOTIVE ENGINEERING
У статті описано розрахунок та побудову траси ділянки автомобільної дороги із асфальтобетонним покриттям капітального типу, що відповідає таким вимогам: довжина дороги має бути мінімальною; перехід через водостоки повинен проводитись
у найвужчих місцях; траса проектованої автодороги має ретельно вписуватись у рельєф місцевості; траса дороги повинна
складатись з прямих відрізків та закруглень; обрана траса загальноміського значення регулярного руху повинна відповідати
вимогам діючих нормативних документів; траса має мати мінімальну кількість кутів повороту; дорога повинна бути найекономічнішою у порівнянні з іншими варіантами.
Тип поперечного профілю дороги описано наступними основними факторами: рельєфом місцевості, природними умовами, інтенсивністю руху, рівнем грунтових вод, вимогами безпеки руху, занесення снігом, економією земельного фонду, економічною ефективністю.
Оцінювання стану безпеки руху на дорозі в межах проекту описано за допомогою коефіцієнтів аварійності Кав та коефіцієнтів безпеки Кб. Для аналізу безпеки руху можна також використовувати коефіцієнт подій І, якщо для цього у завданні
на розроблення проекту наведено необхідні дані.
Today, the road system of Ukraine is in a difficult stage of development, when the main road network is formed, new roads are
almost not being built and the main attention should be paid to the issue of road operation. It is necessary to improve the technical level
and operating conditions of roads, to solve problems of speed, convenience and safety of motion, engineering equipment of roads.
Road organizations carry out a large amount of work on maintaining and repairing roads, ensuring traffic safety. Current,
middle and major repairs of asphalt concrete, cement concrete and black-and-gravel coatings are measures that allow to significantly
increase the technical, performance characteristics of roads and their service life.
The article describes the calculation and construction of a road section of an automobile road with an asphalt-coated capital
type covering the following requirements: the length of the road should be minimal; the passage through the gutters should be
carried out in the narrowest places; the route of the projected highway must be carefully fitted into the terrain; the route of the road
should consist of straight lines and rounding's; the chosen route of the city-wide value of the regular traffic must meet the requirements
of the current normative documents; the trail should have the minimum number of angles of rotation; the road should be the most
economical compared to other options.
The type of transverse profile of the road is described by the following main factors: terrain, natural conditions, traffic intensity,
groundwater level, traffic safety requirements, snow, land resources savings, and economic efficiency.
The assessment of the road safety status within the project is described using the Kav accident rate and safety coefficients of Kb.
You can also use the event coefficient I for traffic safety analysis if the required data is provided in the project development task.
To fulfill the stated goal of the study, we performed the following tasks: describes the definition of the category of road and the
justification of its main parameters in the plan and profile; describes the construction of a longitudinal road profile; describes the
calculation and construction of a cross-section PC profile; the calculation and construction of the average speed of the vehicle flow is
described; An estimation of the influence of road conditions on traffic safety with the description of the construction of the graph of the
final accident rate; describes the conditions of movement and the appointment of measures for repair and maintenance of the road.

Ключові слова: проектування, автомагістраль, міжміська автомагістраль, дорожнє полотно, транспорт, автомобілі, аварійність.
Key words: designing, highway, intercity highway, road cloth, transport, cars, accident.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

У наш час дорожня система України знаходиться на складному етапі розвитку, коли основна мережа доріг сформована, нові дороги

майже не будуються і основну увагу слід приділяти питанню експлуатації доріг. Слід підвищувати технічний рівень та експлуатаційний
стан доріг, вирішувати завдання підвищення
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швидкості, зручності та безпеки руху, інженерного обладнання доріг.
Дорожні організації виконують великий
обсяг робіт по утриманню і ремонту доріг, забезпеченню безпеки руху. Поточний, середній
і капітальний ремонти асфальтобетонних, цементобетонних і чорно-щебеневих покриттів —
заходи, які дозволяють значно підвищити технічні, експлуатаційні характеристики автомобільних доріг та їхні терміни служби.
Робота транспорту більш ефективна при
зручній і більш розвинутій мережі доріг. Дорожня мережа повинна забезпечувати максимальне наближення транспорту до джерел сировини і місцям виробництва товарів, доставку
в самі віддалені пункти. Цим вимогам у найбільшій мірі відповідає автомобільний транспорт.
При будівництві сучасних автомобільних
доріг зводиться велика кількість штучних споруд, мостів, труб, естакад, шляхопроводів. Виконання вимог, пропонованим до доріг і по
всьому комплексі дорожніх споруд, можливо
тільки на основі високотехнологічного рівня
проектування, будівництва й експлуатації доріг. Під експлуатацією доріг розуміють найефективніше використовування доріг для забезпечення безпечного, зручного, цілорічного
руху автомобілів із заданими швидкостями і
навантаженнями з максимальним ефектом у
народному господарстві. Для експлуатації
доріг організовано дорожньо-експлуатаційну
службу, основною задачею якої є зміст і ремонт
всього комплексу споруд дороги, забезпечення високих техніко-економічних показників
роботи автомобільного транспорту. Кінцева
мета діяльності дорожньої служби — підтримка і підвищення технічного рівня і експлуатаційного стану доріг відповідно до зростання
інтенсивності руху і навантаження, і тим самим
підвищення продуктивності і ефективності роботи автомобілів, зниження собівартості перевезень.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам проектування міжміських
транспортних сполучень присвячено величезна кількість праць вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема М. Портера, Б. Карлофа,
В.Л. Диканя, А. Азоєва, Р.А. Фатхуднідова,
І.З. Должанського, І. Білецької та ін. Неабиякий внесок в проектування доріг для автомобільного транспорту зробили праці В.Л. Диканя, І.М. Аксьонова, Ю.Є. Пащенка, Н.В. Якименко та ін.

Також на сьогодні дослідження технічної
реалізації автомобільних доріг є досить проаналізованим вітчизняними та зарубіжними
авторами, зокрема проектування новітніх
швидкісних магістралей закладено в праці
Г. Кірпи; комплексних результатів оцінювання
ефективності впровадження швидкісного руху
досягли В. Дикань та Ю. Пащенко; продовжено дослідження щодо визначення розмірів економії поточних витрат при проектуванні
новітніх швидкісних магістралей І. Корженевичем, М. Курганом, Ю. Барашем; проаналізовано впровадження та розвиток швидкісних пасажирських перевезень в Україні (Ю.С. Бараш,
О.М. Гненний, А.В. Момот); проаналізовано
напрями впровадження швидкісних пасажирських перевезень в Україні та їх недоліки Н.О. Божок. Для більш детального аналізу окресленого проблемного напрямку дослідження нами
була вибрана ця тема наукової роботи.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Основною метою є обгрунтування специфіки проектування міжміської автомагістралі
в Україні.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

При проектуванні ділянки автомобільної
дороги із асфальтобетонним покриттям капітального типу, її положення в плані може задаватися тільки початковими та кінцевими пунктами. Опишемо специфіку проектування
ділянки автомобільної дороги III категорії капітального типу.
До III категорії відносять дороги загальнодержавного значення (окрім доріг I і II категорій), основні дороги обласного і районного
значення, під'їзди до населених пунктів, залізничних вузлів, річних і морських портів, в тому
числі. З'єднання окремих підприємств або їх
груп між собою, з залізничними станціями,
річковими і морськими порталами, основні між
промислові дороги. Перспективна середньодобова інтенсивність руху на дорогах цієї категорії — 1000... 3000 автомобілів [3, с. 155].
Задача полягає у тому, щоб запроектувати
трасу автодороги, що відповідає таким вимогам [3, с. 156]:
— довжина дороги має бути мінімальною;
— обрана траса повинна відповідати вимогам діючих нормативних документів;
— перехід через водостоки повинен проводитись у найвужчих місцях;
— траса дороги повинна складатись з прямих відрізків та закруглень;

48
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 1—2, 2019
Відстань між пікетами
приймають рівною 100 м. Ухили вимірюють у проміле (%).
Поворот 1
Поздовжній профіль викресПК0+00
ПК1+20
люють згідно з [2] та [1].
ПК2+80
Спочатку записують до
50
потрібної
графи позначки по150
верхні
землі,
за якими викрес70
люють лінію поверхні землі
15,5
10
відклавши їх у вертикальному
130
напрямку. Далі наносимо
554
проектну (червону) лінію для
319
забезпечення міцності та
стійкості земляного полотна
та плавний рух автомобілів [4, с. 234].
Робочі позначки насипу наносимо над червоною лінією, позначки виїмки — під нею. Проводимо проектування вертикальних кривих для
забезпечення безпечного руху по дорозі у
місцях переломів проектної лінії. Для цього
визначають алгебраїчну різницю уклонів.
Якщо різниця більше 20 % для даної категорії дороги, то криву вписують у місце перелому, якщо ні, то криві не потрібно викреслювати. Оскільки в даному випадку жодна з алгебраїчних різниць уклонів не перевищує 20 %, то
проектування вертикальних кривих не потрібно. Приймають позначку дна кювета hK =
0,6 м та наносимо її на план. Розраховують позначки дна лівого та правого кювета, довжини
та ухили. Приймають вид укріплення та позначають його на плані.
Опишемо побудову поперечного профілю
дороги. Тип поперечного профілю дороги визначається такими основними факторами: рельєфом місцевості, природними умовами, інтенсивністю руху, рівнем грунтових вод, вимогами
безпеки руху, занесення снігом, економією земельного фонду, економічною ефективністю.
У залежності від проектування червоної
лінії на поздовжньому профілі, а також рельєфу місцевості, виникає необхідність проектування поперечного профілю дороги в насипу,
у виїмці або на косогорі.
Поперечний профіль дороги в насипу висотою до 0,6 м. включає наступні елементи: межа
смуги відведення, обріз, кювет, земляне полотно з проїжджою частиною.
Відкоси земляного полотна в насипу приймають 1:1,5. Основними елементами поперечного профілю дороги у виїмці є: проїжджа частина, узбіччя та кювети. З поверхнею землі дорога може сполучатися відкосами з закладанням 1:1,5—1:1 при глибині виїмки понад 2,0 м.
та відкосами з закладанням 1:1 при глибині до
2,0 м [6, с. 261].

Таблиця 1. Основні розрахункові параметри траси
автомобільної дороги
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Найменування показника
Вершина кута повороту
Початок кривої
Кінець кривої
Величина кута повороту
Прийнятий радіус кривої
Тангенс
Бісектриса
Домір
Довжина кривої
Довжина суміжних з кривою
прямих вставок

Позначення
ВУ
НК
КК
α
R
Т
Б
Д
К
Прi
Прi +1

Джерело: [2].

Таблиця 2. Пікетна відомість по осі дороги
Пікет, ПК +….
ПК 0+00
ПК 0+20
ПК 0+80
ПК 1+20

Відмітка, м
295,7
293,6
293,4
294

Джерело: [2].

— траса має мати мінімальну кількість кутів
повороту;
— траса повинна бути найекономічнішою у
порівнянні з іншими варіантами;
— траса проектованої автодороги має ретельно вписуватись у рельєф місцевості.
Оберемо вихідні дані для початку розрахунку:
— карта з нанесеною віссю траси — надається;
— інтенсивність руху — 2700 авт./добу в
тому числі 28% вантажних;
— тип покриття — асфальтобетонне покриття;
— стан покриття — задовільний;
— область — Житомирська.
Складають таблицю, в якій записують параметри для розрахунку (табл. 1).
Фактична довжина траси визначається як
сумарна величина кривих та прямих вставок:

Lф = ∑ K + ∑ Пр

(1),

Lф1 = 1621,85 .
Опишемо побудову повздовжнього профілю
дороги. Поздовжнім профілем траси автодороги називається вертикальна проекція бровки
земляного полотна, розвернена в площині креслення. Проектування поздовжнього профілю
заключається у встановленні висотного положення бровки земляного полотна, осі дороги та
дна верхового кювету з урахуванням дотримання вимог, що забезпечують рух з розрахунковими швидкостями, безпечність та зручність
руху, відведення поверхневих вод тощо.
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При розміщенні дороги на косогорі водовідвідний кювет облаштовується тільки з нагірної сторони, окрім того для перехоплення
поверхневого стоку облаштовується нагірна
канава. Найдоцільнішим поперечним профілем
на косогорі є профіль "в напівнасипу — напіввиїмці". В цьому випадку необхідно забезпечити стійкість насипної частини земляного
полотна, шляхом облаштування горизонтальних уступів.
Ширина проїзної частини для зовнішньогосподарських доріг ІІІ категорії — проїжджої
частини, не менше 6,0 м. Ширину узбіччя приймають 2,5 м. Розмір кюветів приймають з конструктивних міркувань шириною по дну 0,6 м
та глибиною 0,5 м [6, с. 260].
Поперечний профіль проїжджої частини —
двосхилий, на віражах — односхилий.
Поперечний ухил залежить від типу покриття та рівності проїжджої частини і приймаються [3, с. 157]:
— цементно-бетоні та асфальтобетоні 15—
20 %;
— чорні щебеневі та гравійні 20—25 %;
— щебеневі та гравійні покриття 25—30 %;
— бруківка, грунтові укріплені покриття
30—40 %
— грунтові узбіччя мають ухил на 20 %
більше ніж проїжджа частина.
Для прикладу, проведемо розрахунок нежорсткого дорожнього покриття по указаних
початкових даних.
Потрібний модуль пружності дорожнього
покриття визначають за формулою:

( )

E тр = A + B ⋅ lg N p

(2),
де А та В — коефіцієнти, що залежать від
типу покриття та розрахункового навантаження;
Np — за завданням 650 авт / добу.
За таблицею 1 [1] приймають А = 120, В =
520.

E тр = 120 + 520 ⋅ lg (650 ) = 158 МПа.
Отриману величину порівнюють з мінімально допустимим значенням з таблиці 1 [1].
Еmin = 115 МПа
Еmin < Етр.
Розрахунок ведемо за Етр.
Опишемо порядок розрахунку середньої
швидкості потоку автомобілів. Вимоги до елементів плану та профілю автомобільної дороги виходять з умов руху на окремих елементах
дороги. Кожна дорога є сполученням ділянок
із похилами різної величини. На них є криві в
плані та поздовжньому профілі з обмеженою

Рис. 1. Розрахункова схема
Джерело: [1].

видимістю, ділянки, де зниження швидкості
обумовлюється правилами безпеки руху.
Швидкість на різних ділянках не є однаковою. Забезпечення безпечного руху транспортних засобів із великими швидкостями вимагає
не допускати місць, що викликають зниження
швидкості з умов безпеки руху; змінення швидкості, що забезпечуються геометричними елементами на суміжних ділянках, не повинні бути
великими [1].
Середня швидкість руху є основним параметром для оцінки умов руху. Автомобільну
дорогу розглядають як сукупність елементарних ділянок з однорідними умовами [8, с. 122].
Середня швидкість транспортного потоку
на ділянці дороги визначається як мінімальна
із середніх швидкостей, що залежать від таких
параметрів: інтенсивності руху (VN); радіуса
горизонтальної кривої (VR); величини поздовжнього похилу (Vi); показника рівності покриття (Vр); величини обмеження швидкості (Vо);
величини середньої швидкості вільного руху
) [2]:
(
(3).
Мінімальне значення буде відповідати тому
показнику, що найбільше впливає на змінення
швидкості, по відношенню до швидкості вільного руху.
Середню швидкість вільного руху визначають як середньостатистичне значення за формулою [2]:
(4).
Опишемо оцінку впливу дорожніх умов на
безпеку руху та побудову графіка підсумкового коефіцієнта аварійності. Оцінювання стану
безпеки руху на дорозі в межах проекту виконують за допомогою коефіцієнтів аварійності
Кав та коефіцієнтів безпеки Кб. Для аналізу без-
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Таблиця 3. Характеристика ділянок доріг за станом безпеки руху
Коефіцієнт
Аварійності Кав
Безпеки Кб
Подій І

Безпечний
0…10
0,8
0,4

Стан безпеки ділянок дороги
Мало небезпечний
Небезпечний
10…20
20…40
0,6…0,8
0,4…0,6
0,4...0,8
0,8...1,2

Дуже небезпечний
³40
£0,4
³1,2

Джерело: [1].

пеки руху можна також використовувати коефіцієнт подій І, якщо для цього у завданні на
розроблення проекту наведено необхідні дані.
Сумарний коефіцієнт аварійності Кав для
ділянки дороги певної довжини, наприклад 1
км, є добуток 17 часткових коефіцієнтів аварійності, що встановлені за різними ознаками
для цієї ділянки.
Частковий коефіцієнт аварійності Каі є відношення кількості дорожньо-транспортних
подій на даній ділянці дороги з деякою характерною для цієї ділянки ознакою до кількості
ДТП на ділянці. Прийнята горизонтальна
ділянка дороги з двома смугами руху, з шириною проїзної частини 6 м, шорстким покриттям і укріпленими узбіччями при добовій інтенсивності руху 2700 одиниць [7, с. 299].
Для отримання наочної картини розподілу
коефіцієнтів аварійності за довжиною дороги та
полегшення практичного їх використання з метою призначення заходів для підвищення безпеки руху будують графік коефіцієнтів аварійності.
Цей графік дозволяє легко визначити за епюрою
підсумкових коефіцієнтів аварійності ділянки
дороги з підвищеною ймовірністю виникнення
ДТП, а із співвідношення для цих ділянок часткових коефіцієнтів аварійності — можливі причини підвищення ймовірності ДТП. Оскільки
підсумковий і часткові коефіцієнти аварійності
зв'язані залежністю, тому чим більше і-тий частковий коефіцієнт аварійності відрізняється від
одиниці, тим більшу частку в імовірність виникнення ДТП вносить саме той фактор, що визначає значення цього коефіцієнта [3, с. 157].
Звідси слідує, що процедура підбору заходів
для підвищення безпеки руху на ділянці дороги полягає у зниженні підсумкового коефіцієнта аварійності шляхом прийняття заходів
щодо регулювання тих ознак ділянки дороги,
які зумовлюють на цій ділянці найвищі значення часткових коефіцієнтів аварійності. Ознаки
ділянки, що підлягають регулюванню, визначають у порядку убування значень часткових
коефіцієнтів аварійності.
Узагальнену оцінку стану безпеки руху на
ділянках дороги за підсумковим коефіцієнтом
аварійності Кав та коефіцієнтом безпеки Кб
здійснюють порівнянням значень цих коефіцієнтів із нормами, які наведено у таблиці 3.

Опишемо аналіз умов руху і призначення заходів з ремонту і утримання дороги. Осінній період (I) первинного накопичення вологи характеризується зниженням температури, охолоджуванням дорожнього покриття і земляного полотна, інтенсивним зволоженням атмосферними
опадами, повільним зростанням вологості грунту земляного полотна до 0,65—0,7 WT (вологість
на межі текучості), зниженням щільності грунту
і міцності дорожнього покриття.
Морозний період (ІІ) характерний утворенням мерзлого грунту і інтенсивним вологонакопиченням у верхніх шарах земляного полотна за рахунок міграції водяної пари від нижніх
теплих шарів полотна до верхніх холодних.
Вологість грунту земляного полотна до кінця
періоду може досягати (0,7—0,8) WT . Унаслідок
замерзання води в порах грунту і шарах дорожнього одягу утворюються лінзи і прошарки льоду. Міцність грунту і всієї дорожньої конструкції максимальна [3, с. 155].
У зимову відлигу можливе істотне зниження модуля пружності дорожньої конструкції.
При повільному глибокому промерзанні перезволожених пилевидних грунтів можливо
морозне пучення — нерівномірне за площею
проїжджої частини підняття дорожнього одягу у вигляді окремих горбів заввишки 80... 100
мм. Третій період (ІІІ) максимального ослаблення дорожніх конструкцій називають розрахунковим. Він триває від початку до закінчення відтавання грунту земляного полотна.
Це найнебезпечніший період, за якого спостерігаються максимальні руйнування дорожнього одягу. Лінзи і прошарки льоду у верхній
частині земляного полотна відтають і пори
грунту заповнюються вільною водою, яка скупчується над грунтом, що ще не відтанув. Вологість грунту може досягати (0,85...0,9) WT,
щільність і міцність грунту мінімальні. Під дією
транспортних навантажень на покритті розвиваються тріщини, вибоїни і просіли, які з'являються в першу чергу в пучинистих місцях [3,
с. 156].
У першому періоді через перезволоження
дорожніх покриттів може спостерігатися їх лущення і вифарбовування, а при різкому зниженні температури — утворення поперечних
температурних тріщин [4, с. 218].
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У літній період відбувається інтенсивне нагрівання одягу і земляного полотна; грунт
швидко просихає. Влітку вологість грунту земляного полотна знижується до найменшого
значення (0,5...0,55) WT щільність і міцність
грунту і дорожньої конструкції зростають.
Для поліпшення умов служби доріг ВТР регулюють різними методами: прославляють
брівку земляного полотна, знижують рівень
грунтових вод пристроєм дренажних систем,
влаштовують додаткові морозозахисні, дренажні і парогідроізоляційні шари.
Умови руху транспортних потоків істотно
залежать від стану покриття і узбіч. Сезонна
дія природних чинників на умови руху дозволяє виділити зимовий, перехідні (весняний і
осінній) і літній періоди служби доріг [7, с. 293].
До зимового відносять період із стійкою
температурою повітря нижче 0 °C. У зимовий
період поверхня покриття і узбіч може бути в
різних станах: сухою і чистою, покритою шаром сухого рихлого снігу, сніжним накатом,
мокрим снігом або крижаною кіркою. Взимку
в період завірюх через сніжні занесення можливе повне припинення руху транспорту по окремих маршрутах.
Перехідні періоди (весняний і осінній) характеризуються нестійкою погодою з опадами
всіх видів: дощем, сухим і мокрим снігом. Весняним вважають перехідний період з середньодобовою температурою повітря від 0 °C до
+15 °C, осіннім — з температурою повітря від
+15 °C до 0 °C. В перехідні періоди покриття
найчастіше вологе або мокре, узбіччя брудні з
деформаціями і руйнуваннями.
Літнім періодом служби дороги вважають
період з температурою повітря вище +15 °C і
сухою стійкою погодою. У літній період вельми часто спостерігається сухе чисте покриття,
сухі узбіччя і найбільш сприятливі умови руху
автомобілів.
Розрахунок періоду бездоріжжя:

Z n = T0 +

ри;

5

(5),

α

де Z n — початок бездоріжжя;
T 0 — дата переходу через 0 °C температу-

α — кліматичний коефіцієнт, який характеризує швидкість відтавання грунту, см / доба.
Дата кінця бездоріжжя:
Z k= Zh +

0.7 ⋅ h пр

α

де h пр . — глибина промерзання;
Z k — кінець бездоріжжя.

(6),

5
= 11.03
2 .5
0.7 ⋅ 75
Z k = 11 +
= 32 = 01.04
2 .5
Z h = 11.03
Z k = 01.04 .
Z h= 9 +

Особливою небезпекою для дороги в весняний період є пучини, які утворилися в результаті перезволоження верхніх шарів земляного
покриття вологою, накопиченою під проїзною
частиною.
Для запобігання пучинистих ділянок дороги від руйнування восени приймають такі міри
[7, с. 301]:
— своєчасно очищують узбіччя та відкоси
від снігу;
— створюють воронки для відводу води ізпід проїжджої частини під час відтавання;
— утеплювати проїздну частину дороги
шлаковим шаром товщиною 10—20 см або розстилають хмиз та другі теплоізолюючі матеріали на початку зими;
— забезпечують справну роботу дренажних
пристроїв та хороший поверхневий водовідвід;
— обмежують або припиняють рух по дорозі на період відтавання і просихання пучинистих ділянок навесні;
— посилюють проїжджу частину дороги
шляхом укладки на поверхню покриття несучих шарів із щебня, гравія, шлакового щебня.
Гарні результати виходять при укладці
пучинистих ділянок металевою сіткою вагою
25 кг/м2 за попередньо вирівняному покриттю
з подальшою засипкою вкладеної сітки щебнем
або гравієм, розливом рідкого бітума із розрахунку 2—3 л/м 2 і засипкою піском. Можна
також укладавати дерев'яні щити розміром
3×4 м. за попередньо розсипаному шару піску
товщиною 10—15 см. Щити закріплюють
кільцями, які забиті на узбіччях [9].
Сніжно-крижані утворення на поверхні
проїжджої частини, окрім зимової ковзкості,
викликають також зниження рівності покриттів. На нерівних покриттях нижче швидкість
рухомого складу, вище вірогідність дорожньотранспортних подій.
Для розрахунку за залежністю використовують дані багаторічних спостережень найближчих гідрометеорологічних станцій, на яких
отримують відомості про швидкість та напрямок вітру під час хуртовин, загальну тривалість
хуртовин. Загальний об'єм снігоприносу визначають підсумовуванням за 16 румбами. Тому
інколи цей метод називають методом румбів [5].
Метод снігового балансу грунтується на
врахуванні приходу та витрат об'ємів снігу
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за зимовий період в якомусь великому басейні.
Розрахунковий метод базується на врахуванні знесення снігу в снігозбірному басейні, де
за зиму частина снігу залишається, а частина
зноситься. Ці методи не мають практичного
застосування в інженерних розрахунках для
вирішення завдань зимового утримання автомобільних доріг, оскільки визначити значення
розрахункових параметрів досить складно, а
інколи і неможливо.
Найпростішим є метод натурних обмірів.
Відповідно до цього методу за багато років визначають об'єми снігоприносу до дороги на
снігомірних пунктах. Для цього на найхарактерніших ділянках доріг закладають снігомірні
пункти з постійними снігомірними рейками,
біля яких вимірюють відкладення снігу. Цей
метод у випадку багаторічних спостережень
дає найоб'єктивніші результати. Але він надто
трудоємкий та потребує закладки снігомірних
пунктів у різних характерних місцях дороги [2].
Незалежно від того, який метод прогнозування об'ємів снігоприносу до автомобільних
доріг застосовується, необхідно мати багаторічні статистичні дані, за якими розраховують об'єм снігоприносу заданої повторності.
Найчастіше розраховують об'єм снігоприносу
для забезпеченості 5%, тобто для повторності
1 раз на 20 років. Але необхідна забезпеченість
визначається за результатами техніко-економічного обгрунтування і враховує можливості
дорожньої служби, категорію дороги, інтенсивність та склад руху.
Розрахунки об'ємів снігоприносу, як правило, дуже ускладнені, трудомісткі і тому інколи
супроводжуються помилками. В галузевій науково-дослідній лабораторії зимового утримання автомобільних доріг Харківського державного автомобільно-дорожнього технічного
університету д. т. н., проф. Філіпповим В.В. розроблені алгоритм та програма "SNOW" для розрахунків об'ємів снігоприносу до автомобільних доріг України на ЕОМ. У програмі враховані особливості умов снігоприносу в кліматичних умовах України та статистичні дані про
хуртовини з усіх українських метеостанцій [4,
с. 229].
Важливе значення для організації зимового утримання автомобільних доріг має прогнозування не тільки максимального об'єму снігоприносу для визначеної повторності, але й прогнозування року, в який може спостерігатися
максимальний об'єм снігоприносу. З цієї точки
зору заслуговують на увагу результати досліджень А.А. Кунгурцева, який визначив, що

сильні хуртовинні замети обов'язково мають
місце в кожному циклі сонячної активності і
при цьому або збігаються з максимумом кожного циклу, або відхиляються від цього на одиндва роки в той чи інший бік.
Наведені дані мають місце в багатьох різних
регіонах Європи та Азії. Таким чином, це не
окреме явище або випадковий збіг обставин для
одного циклу сонячної активності, а закономірність. Якщо точно спрогнозувати рік сонячної активності можна визначити і рік максимальних снігових заметів.
Повне снігоочищення на дорогах загального користування здійснюється після закінчення снігопаду або хуртовини і відповідно до
ДСТУ 3587-97 не повинно перевищувати 8 годин, крім випадків катастрофічних снігопадів
та хуртовин, що віднесені до стихійного лиха
[5].
Час проходження снігоочищувачів при патрульному снігоочищенні визначають за формулою:
ρ c * hmax
(7),
ρ m * іcm
де t — час між проходженням снігоочищувачів, год;
ρ с — щільність снігу на покритті, Г (см3;
ρ с=0,07…0,25 г /см3);
hmax — максимально допустима товщина лужого снігу, мм;
ρ m — щільність води; ρ m =1 г/см3;
іcm — інтенсивність снігопаду, мм / год, яка
вимірюється товщиною шару води, що утворюється після розтавання снігу (для сильного
снігопаду іcm = 5…10 мм / год; для середнього —
іcm = 3…5 мм / год; для слабкого — іcm = 1…2 мм / год)
t=

t=

0.07 * 16 1.12
=
= 0.224 (год).
1* 5
5

Сніжні вали видаляють за межі земляного
полотна за допомогою роторних снігоочисників. Роторні снігоочисники на гусеничному
ходу можуть видаляти сніжні вали за будь-якого їх розміщення. Роторні снігоочисники на
колісному ходу не можуть самостійно видаляти вали, що розміщені над кюветом або в безпосередній близькості до нього. В цьому випадку вал спочатку пересувають автогрейдером
або бульдозером на проїжджу частину, а потім
роторний снігоочисник відкидає сніг у бік від
дороги на 15—20 метрів. Снігові замети найефективніше розчищати за допомогою спеціальних снігоочисних та дорожніх машин загального призначення з причіпним обладнанням [7, с.
295].
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За товщини снігових відкладень до 0,2 м очищення виконують плужними снігоочисниками
на базі автомобілів, що переміщують сніг у вали,
які прибирають роторними снігоочисниками.
За товщини снігових відкладень до 1,2 м заноси розчищають двовідвальними плужними
снігоочисниками на базі тракторів типу К-700
(К-701А) або бульдозерами спільно з фрезерно-роторними снігоочисниками.
Для розчистки снігових заметів висотою
понад 1,2 м застосовують важку високопродуктивну техніку: бульдозери, фрезерно-роторні
та фрезерні снігоочисники.
При роботі снігоочисної техніки на гусеничному ходу для захисту покриття рекомендується залишати шар снігу товщиною до 10 см, що
потім видаляється снігоочисниками на пневмоходу або автогрейдерами [7, с. 296].
ВИСНОВКИ

Для виконання сформульованої мети дослідження, нами були виконані наступні завдання: описано визначення категорії дороги і
обгрунтування її основних параметрів в плані і
профілі; описано побудову повздовжнього
профілю дороги; описано розрахунок та побудову поперечного профілю ПК; описано розрахунок та побудову середньої швидкості потоку автомобілів; проведено оцінку впливу дорожніх умов на безпеку руху з описом побудови графіка підсумкового коефіцієнта аварійності; описано умови руху і призначення заходів з ремонту і утримання дороги.
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