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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З часу початку ринкової трансформації

одержавленого сектора сільського господар�
ства минуло понад два десятиліття. Будь�яка
складова аграрної реформи мала за мету кар�
динально вирішити нагальні проблеми сільсь�
кого господарства і на цих засадах здійснити
прискорення темпів його соціально�економіч�
ного розвитку, покращення добробуту селян і
всього населення. В іншому разі реформи втра�

УДК 332.3: 155.56
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THE PROFITABILITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AS A FACTOR TO ENSURE THEIR
SUSTAINABLE SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

Досліджено сутність категорії "прибутковість", визначено її місце і роль в системі заходів забезпечення сталого
соціально6економічного розвитку сільськогосподарських підприємств, проаналізовано найбільш важливі сучасні про6
блеми, притаманні прибутковості та можливі засоби їхнього подолання.

The essence of the category of "profitability", its place and role in the system of measures for sustainable social and
economic development of agricultural enterprises were defined. The most important modern problems of profitability
and possible means of overcoming them were analyzed.

Ключові слова: аграрна реформа, прибутковість, прибуток, рівень рентабельності агро6
підприємств, сільськогосподарські підприємства, технічна оснащеність аграрного виробниц6
тва.

Key words: agrarian reform, profitability, profit (revenue), profitability of agricultural
enterprises, agricultural enterprises, technical equipment of agricultural production.

чають сенс. І не випадково усі суб'єкти аграр�
ної реформи очікували від неї позитивних ре�
зультатів. На жаль, в цілому цього не сталося.
Безперечно, аграрна реформа дала свої певні
позитивні паростки. Але дотепер не досягнуто
соціально�економічного стану агросфери
(включаючи соціальний розвиток села) 1990 р.
Тому нині на часі необхідність виваженої оцін�
ки стану сільського господарства в контексті
аграрної реформи, визначення притаманних
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йому проблем і виділення головного, а відпові�
дно і ключового завдання для аграріїв. Йдеть�
ся про забезпечення належної й сталої прибут�
ковості господарської діяльності усіх агро�
бізнесових господарств.

"У ринковій системі господарювання основ�
ним завданням усіх суб'єктів економічної діяль�
ності є отримання прибутку в максимальному
розмірі при оптимальних витратах" [8, с. 24].
Саме тому суттєве підвищення прибутковості
агропідприємств є головною умовою їхнього
техніко�технологічного переоснащення і на цих
засадах ефективного й стабільного функціону�
вання та розбудови постіндустріальної (інно�
ваційної) моделі сільського господарства.

Науково�методичні й практичні питання
прибутковості сільськогосподарських під�
приємств втілені у працях В.Г. Андрійчука,
М.Я. Дем'яненка, В.І. Довгалюка, В.Я. Месель�
Веселяка, І.В. Прокопи, П.Т. Саблука, М.Й. Хо�
рунжого й багатьох інших вчених. Попри знач�
ну увагу до даної проблеми, не вирішеною за�
лишається низка питань, пов'язаних передусім
з виділенням основних факторів підвищення
прибутковості сільськогосподарських підпри�
ємств, органічного їхнього поєднання з метою
ефективного використання ресурсного потен�
ціалу агровиробниками. Дискусійними залиша�
ються питання щодо дослідження проблеми
диспаритету цін і необхідності втручання дер�
жави в процес ціноутворення на аграрному
ринку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — теоретичне обгрунтування та

розробка концептуальних основ прибутковості
сільськогосподарських підприємств, її стану в
останніх, дослідження системи факторів, які
впливають на підвищення прибутковості, виді�
лення головних.

РЕЗУЛЬТАТИ
Напередодні аграрної реформи більшість

науковців і практиків стверджували, що тоталь�
но одержавлена модель сільського господар�
ства неспроможна забезпечити високоефек�
тивний і стабільний його розвиток. А тому вона
приречена на крах і демонтаж її неминучий.
Перехід до ринкової моделі сільського госпо�
дарства не має альтернативи.

Теоретичні й практичні аспекти функціону�
вання та розвитку ринкової економіки — за�
гальновідомі. Цілком очевидно, що для всіх
вітчизняних суб'єктів господарювання перехід
на ринкові принципи на практиці виявився
складним і суперечливим процесом. Не завж�

ди причетні до цього процесу науковці й гос�
подарники акцентували увагу на головних про�
блемах і завданнях ринкової трансформації
колгоспів і радгоспів. Зокрема головна увага їх
була зосереджена на приватизації землі і май�
на, хоча й тут були варіанти, наприклад, зали�
шити землю у власності держави й передавати
її у користування тим, хто бажає й уміє ефек�
тивно на ній господарювати. На наш погляд,
недостатня увага приділялася тематиці "при�
бутковості" агробізнесових господарств. А це
— одна із найактуальніших проблем для кож�
ного з них.

Узагальнення точок зору різних вчених еко�
номічного профілю на тематику прибутковості
дає змогу констатувати, що тут є як загально�
визнані, так дискусійні й недостатньо дослід�
жені положення.

До перших варто віднести зміст поняття
"прибуток". Останній — це реалізована додат�
кова вартість, частка новоствореної вартості.
На ринку вона приймає форму прибутку, над�
лишку, який отримує підприємство від прода�
жу виробленого товару (або їхньої сукупності)
над витратами на його виробництво і реаліза�
цію. Тобто прибуток характеризує позитивний
виробничо�фінансовий результат господарюю�
чого суб'єкта.

Відносними показниками, що характеризу�
ють прибутковість підприємства є:

1) рівень рентабельності як відношення об�
сягу прибутку від реалізації товару до його со�
бівартості:

х100
 тьСобівартіс

ПрибутокР'= ,

2) норма прибутковості як відношення при�
бутку до вартості основного й оборотного ка�
піталу, які використовуються у виробництві:

х100
фонди обор.Осн.

ПрибутокР
+

=′ .

Дискусійним є питання щодо визначення
рівня рентабельності і норми прибутку, які є
необхідними для розширеного відтворення і
сталого розвитку підприємства. Більшість на�
уковців вважають, що для цього в сільському
господарстві рівень рентабельності повинен
становити як мінімум 20,0%, а оптимальним (ра�
ціональним) для розширеного відтворення,
оновлення основних фондів та застосування
сучасних технологій рівень рентабельності має
бути 40—45%, а норма прибутку — 15% [12; 10,
с. 14].

Наше власне бачення полягає в тому, що
показники оптимальних рівнів рентабельності
і прибутковості мають дуже відносний харак�
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тер і визначаються багатьма умовами. Голов�
ними з них є стан виробничого потенціалу да�
ного підприємства і на яких засадах має здійс�
нюватися розширене відтворення — екстенсив�
них чи інтенсивних. Зрештою, з точки зору як
теорії, так і практики, очевидно, що чим більші
обсяги прибутку і відповідно рівні рентабель�
ності й прибутковості, тим більші можливості
у підприємств для забезпечення ефективного
функціонування, сталого розвитку, конкурен�
тоспроможності.

Недостатньо дослідженим є питання щодо
соціально�економічного значення прибутко�
вості в ринковій економіці. Як відомо, в ра�
дянські часи колгоспи і радгоспи, принаймні
починаючи з кінця 60�х років ХХ ст., працюва�
ли на засадах госпрозрахунку і одержували
прибуток. До речі, в Україні у 1990 р. прибуток
сільськогосподарських підприємств від реалі�
зації сільськогосподарської продукції стано�
вив 11,4 млрд крб., а рівень рентабельності ви�
робництва сільськогосподарської продукції
42,6%. Для порівняння у 2013 р. відповідно 11,8
млрд грн. і 11,2% [9, с. 53]. Загальний висновок
із цих даних — в умовах госпрозрахунку при�
бутковість сільськогосподарських підприємств
в рази перевищувала їхню прибутковість в рин�
ково�підприємницькому середовищі (тобто за
комерційного господарського розрахунку).
Адже 11,4 млрд крб. — це як мінімум 114 млрд
грн., а рівень рентабельності в 1990 р. на 31,4
відсоткових пункти перевищував цей показник
в 2013 р.

При цьому важливо наголосити, що прибут�
ковість колгоспів і радгоспів в умовах госпроз�
рахунку радянських часів мала дещо інше соці�
ально�економічне значення у порівнянні з рин�

ковими умовами. Зокрема її відсутність не за�
грожувала економічним банкрутством підприє�
мству. Для радгоспів як державних підприємств
вона мала в значній мірі умовний характер, при�
наймні не мала вирішального значення. Непри�
буткові колгоспи могли бути переведені і не�
рідко переводилися в держпідприємства. Дер�
жава не допускала їхнього банкрутства. Інакше
кажучи, прибутковість в радянські часи була
складовою централізованої директивно�плано�
вої системи управління і не була доленосною
для окремих її ланок. Колгоспи й радгоспи та�
кож не мали можливості вибору щодо пошуку
найбільш вигідних для них ринків засобів ви�
робництва і реалізації продукції, встановлюва�
ти рівень цін на свою продукцію (крім частки
продукції, яку продавали колгоспи на т.зв. кол�
госпному ринку). Усе це за них вирішувала дер�
жава.

В умовах ринкової економіки прибутковість
для будь�якого господарюючого суб'єкта біз�
несового типу — це його життєве кредо, умова
стратегічної стійкості, адаптованості до ринко�
вого середовища, конкурентоспроможності та
збільшення частки на ринку. Звідси об'єктивна
і головна мета діяльності агробізнесового гос�
подарства — одержання прибутку та його мак�
симізація. "Економічна природа сільськогоспо�
дарських підприємств… зобов'язує їх підпо�
рядковувати стратегію і тактику своєї діяль�
ності головній меті — максимізації прибутку"
[6, с. 25].

Водночас зустрічаються й дещо інші погля�
ди на прибутковість насамперед сімейних форм
агробізнесових господарств. Для них типовим
є орієнтація "…не на прибуток, а на потреби
сім'ї" [7, с. 99]. Раніше цю тезу обгрунтовував

Показники 2009 2010 2011 2012 2013 
Прибуток, збиток (-) від реалізації 
сільськогосподарської продукції та 
послуг, млн грн. 

8093,0 14177,6 21833,3 22683,3 14294,1 

у т.ч. сільськогосподарської 
продукції 

7986,3 13931,6 21530,2 22297,1 13516,8 

Рівень рентабельності 
сільськогосподарської діяльності, % 

14,4 21,2 26,5 20,7 12,0 

Рівень рентабельності виробництва 
сільськогосподарської продукції – 
всього, % 

14,0 21,5 27,2 21,0 11,7 

у тому числі
зернових та зернобобових культур 

8,0 14,2 26,1 15,7 2,4 

насіння соняшнику 41,2 62,8 55,7 45,0 28,2 
цукрових буряків (фабричних) 36,5 16,5 35,8 15,9 3,1 
худоби та птиці на м’ясо 
великої рогатої худоби 

-32,4 -35,4 -23,9 -28,4 -41,3 

свиней 12,1 -7,7 -3,5 1,9 0,2 
птиці -20,7 -3,6 -15,1 -6,5 -5,9 
молока 1,5 17,8 18,4 2,3 13,1 

Таблиця 1. Загальні результати сільськогосподарської діяльності сільськогосподарських
підприємств, включаючи фермерські господарства

Джерело: [9, с. 65].
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О.В. Чаянов (мова оригіналу): Капиталистичес�
кое хозяйство "…работает ради прибыли. И
если в прибыли нет уверенности, теряется
смысл самого хозяйства. Не то мы видим в тру�
довом хозяйстве. Оно работает не для прибы�
ли. На первом плане оно стремится добыть
средства к существованию" [13, с. 48].

Цілком вірогідно, що для агрогосподарств
сімейного типу одержання прибутку і його мак�
симізація не є головною метою господарської
діяльності. Але якщо йдеться про агробізнесові
господарства, тобто ті, що працюють на ринок,
то жорстка конкуренція об'єктивно змушує їх
орієнтуватися на прибутковість, яка є важли�
вою умовою здійснення розширеного вироб�
ництва на якісно нових засадах та вирішення
багатьох інших соціально�економічних питань.

Відносно підприємств з найманими праців�
никами, то в прибуткові полягає вся суть і мета
капіталістичного підприємства [12, с. 219—221].

Практичний аспект прибутковості сільсько�
господарських підприємств України наведений
у таблиці 1.

Як свідчать дані таблиці, прибуток від реа�
лізації сільськогосподарської продукції в 2013
р. збільшився у порівнянні з 2009 р. в 1,8 рази, а
рівень рентабельності виробництва сільсько�
господарської продукції зменшився на 2,3 від�
соткових пункти. У 2009—2013 рр. основні види
продукції рослинництва були рентабельними,
хоча тут має місце помітна диференціація щодо
окремих з них. Найбільш рентабельним в усі
роки є насіння соняшнику (у середньому за рік
46,6%). Продукція тваринництва, окрім моло�
ка в усі роки і м'яса свиней у 2009 р і 2012 р., є
збитковою.

Отже, за період 2009—2013 рр. стосовно
прибутковості виробництва сільськогоспо�
дарської продукції в Україні відбулися пози�
тивні зрушення. У розрахунку на один рік при�
буток від реалізації сільськогосподарської про�
дукції становив 15,9 млрд грн., а рівень її рен�
табельності відповідно 19,1%.

 Водночас логічно виникає питання щодо
відповідності досягнутих позитивних резуль�
татів потребам функціонування економічно
ефективного, стабільного й конкурентоспро�
можного сектора сільськогосподарських
підприємств та їхнього розвитку на інновацій�
них засадах. Відповідь на поставлене питання
в науковців практично одна — обсяги одержа�
ного прибутку і рівень рентабельності для цьо�
го недостатні з врахуванням стану сільського
господарства в Україні і необхідності розши�
реного відтворення на інтенсивно�інноваційних
засадах.

Розглянемо це питання більш детально.
Почнемо із стану технічної оснащеності
сільського господарства. П.Т. Саблук в цьому
зв'язку справедливо вважає, що на сьогодні
"масштаби та напрями розвитку аграрного ви�
робництва, ефективність та конкурентоспро�
можність визначає матеріально�технічна база,
особливо її активна частина — машини та об�
ладнання" [8, с. 28].

Водночас практично загальновизнано, що
нині стан матеріально�технічного забезпечен�
ня абсолютної більшості сільськогосподарсь�
ких підприємств "критичний" і навіть "катаст�
рофічний". Принаймні він не повністю відпові�
дає індустріальному рівню, якщо враховувати
сектор господарств населення, у якому пере�
важає доіндустріальне (мануфактурне) вироб�
ництво. В той же час у економічно високороз�
винених країнах вже діє постіндустріальна мо�
дель сільського господарства. В сільському гос�
подарстві України до таких агроструктур мож�
на віднести анклав надвеликих підприємств аг�
ропромислового типу, агрохолдинги зокрема.

У цілому ж машинами та обладнанням аг�
рарні підприємства забезпечені на 45—65% тех�
нічної потреби, більшість яких зношені. До того
ж вони відстають від світових на 2—3 поколін�
ня. Середньогалузевий рівень фондооснаще�
ності 1 га сільськогосподарських угідь в Україні
останніми роками в 3—7 разів нижчий, ніж у
розвинутих країнах світу та вітчизняних
підприємствах з оновленою матеріально�техн�
ічною базою.

Не кращі справи із застосуванням новітніх
технологій світового рівня. Лише майже 10%
агроформувань їх застосовують, а в пере�
важній більшості господарюючих суб'єктів в
агровиробництві на полях і фермах домінують
витратні технології [2; 5; 8].

В умовах НТР, глобалізації світової еконо�
міки, інтеграції сільського господарства Украї�
ни до міжнародного економічного простору
нагальною "…є необхідність формування в
Україні вже у найближчій перспективі іннова�
ційної моделі розвитку сільського господар�
ства, спроможної забезпечити його стійке при�
скорене зростання" [10, с. 13].

Розбудова такої моделі потребує чималих
коштів для інвестицій, які забезпечать розши�
рене відтворення галузі на інноваційних заса�
дах. Внутрішніми джерелами таких коштів на
підприємствах можуть бути амортизаційні
відрахування, доходи від емісії та продажу
цінних паперів, залучення коштів працівників
підприємств і банків. В сучасних умовах амор�
тизаційній політиці притаманна низка проблем.



9
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 11, 2015

Сільське господарство поки що непривабливе
для залучення коштів зовнішніх інвесторів і
банків. Саме тому реалії сьогодення диктують
необхідність використання значної частки при�
бутку як джерела розширеного відтворення.

Прибуток підприємств, зрозуміло, може і
використовується за різними напрямами, які
безпосередньо не відносяться до його капіта�
лізації, хоча деякі з них опосередковано пози�
тивно впливають на результати господарської
діяльності (соціально�побутові витрати, випла�
та премій працівникам тощо). На всіх етапах
розвитку сільського господарства більшість
агропідприємств з метою підвищення рівня
конкурентоспроможності намагаються зроби�
ти усе можливе для розширення виробництва
передусім на інноваційних засадах. Для цього
використовують частку або навіть весь одержа�
ний прибуток, кредити, випуск цінних паперів,
державну підтримку тощо. Стрімка глобаліза�
ція національних економік в епоху НТП поси�
люють конкуренцію на внутрішніх і зовнішніх
аграрних ринках і, в першу чергу, за рахунок
впровадження досягнень НТП у виробництво.
Значимість "капіталізації" прибутку за таких
умов зростає. "На сьогодні левова частка ви�
трат для технічного переоснащення сільсько�
господарського виробництва складають власні
кошти сільгоспвиробників, які формуються за
рахунок прибутку від виробничої діяльності"
[10, с. 117]. Інвестиції за рахунок прибутку
здійснюються насамперед у оновлення мате�
ріально�технічної бази підприємства, освоєн�
ня нових технологій і нових видів продукції. З
численних проблем, притаманних сільськогос�
подарським підприємствам, підвищення їхньої
прибутковості є найбільш актуальною. В міру
її вирішення будуть подолані інші.

З огляду на викладене вище слідує висно�
вок — обсяги одержаного прибутку в секторі
сільськогосподарських підприємств і рівень
рентабельності виробництва сільськогоспо�
дарської продукції не відповідають вимогам
часу. Науковцями встановлено, що вартість
переоснащення агропромислового виробницт�
ва технікою, виготовленою у провідних країнах
світу, буде становити майже 710 млрд грн. і
щорічно протягом п'яти років на це необхідно
буде витрачати 142 млрд грн. [10, с. 122—123].
Для порівняння у 2013 р. обсяги прибутку ста�
новили 14,3 млрд грн., тобто майже в 10 разів
менше. Звідси нагальна необхідність істотно
збільшити прибутковість агропідприємств.
Відносно факторів досягнення цього завдання,
то це питання неодноразово досліджувалося у
економічних публікаціях [див., наприклад, 3, 8],

а тому немає потреби його дослідження. Пев�
на дискусійність має місце лише щодо факторів
першого порядку. На думку одних науковців,
таким є зовнішній фактор, і в першу чергу ви�
рішення проблеми диспаритету цін, нееквіва�
лентного міжгалузевого обміну, недостатня
участь держави у цьому процесі. За розрахун�
ками науковців, втрати сільського господар�
ства через недосконалість міжгалузевих еконо�
мічних відносин, зокрема цінового механізму,
за 15 років становила 600 млрд грн. [8], тобто
40 млрд грн. у розрахунку на 1 рік.

Важливо наголосити, що і дотепер аграрний
ринок монополізований різними посередниць�
кими структурами, які діють за непрозорими
схемами купівлі і реалізації сільгосппродукції
в аграріїв, зрозуміло, з вигодою для себе. Бір�
жова торгівля, сільгоспкооперація не отрима�
ли помітного розвитку. Держава хоча й прий�
має певну участь у ринкових процесах, але це
практично не впливає на вирішення проблеми
диспаритету цін щодо аграрних підприємств.
Саме тому сільське господарство як одна із спе�
цифічних, немонопольних і незахищених галу�
зей, зважаючи на його особливе призначення і
роль у забезпечення добробуту населення й
продовольчої безпеки країни, потребує вива�
женої державної політики протекціонізму та
підтримки. Поки що цього не досягнуто. Цим у
значній мірі пояснюється той факт, що фінан�
совий стан більшості агропідприємств критич�
ний. Так, нині більшість сільськогосподарських
підприємств забезпечені власними фінансови�
ми ресурсами в межах 13%, тоді як на початку
90�х років вони становили 57—62% їхньої по�
треби [1].

Вирішення проблеми підвищення прибутко�
вості сільськогосподарських підприємств в
цілому і диспаритету цін зокрема, потребує не
тільки посилення регулятивних дій держави
щодо аграрного ринку, але й надання бюджет�
них дотацій аграріям. Поки що вони недостатні
для компенсації їхніх втрат від нееквівалент�
ного міжгалузевого обміну.

Безперечно, що у складі зовнішніх фак�
торів, які впливають на прибутковість сільсько�
господарських підприємств, головним, напев�
не, є еквівалентний міжгалузевий обмін і під�
тримка його на рівні держави. Але у цілому слід
погодитися з тезою П.Т. Саблука, згідно з якою
"Головні чинники посилення дохідності знахо�
дяться у сфері дії безпосередніх суб'єктів гос�
подарювання" [8, с. 32]. І тут чинником першо�
го порядку, який має вирішальну роль в одер�
жанні агропідприємствами прибутку, на наш
погляд, є "людський фактор", високий рівень



10
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 11, 2015

професіоналізму усіх працівників, менеджерів
усіх рівнів зокрема.

Іншими словам, самі підприємства мають
зробити усе можливе для зростання їхньої при�
бутковості, використати для цього усі можливі
резерви. Зрештою це залежить від організації
господарської й комерційної діяльності, тобто
менеджерів підприємств. І тут слід погодитися
з думкою тих науковців, які вважають, що до�
казом цього є той факт, що в однаковому зов�
нішньому ринковому середовищі завжди є на
одному полюсі високоприбуткові, а на іншому
— збиткові агроструктури. Певною мірою це
зумовлено природними чинниками. Але вирі�
шальним є професіоналізм менеджерів усіх
рівнів. Вони, виходячи із даної кон'юнктури
ринку, вирішують усі питання щодо створення
умов ефективного функціонування й розвитку
підприємства. Успіх справи зможуть забезпе�
чити тільки високопрофесійні управлінські кад�
ри і тому їхньому формуванню й ефективному
використанню слід приділити належну увагу.
На сьогодні, як справедливо зазначають вітчиз�
няні науковці, приклади прибуткового госпо�
дарювання мають місце майже скрізь. "Але
вони поодинокі виключення і є результатом
таланта, енергії, самовідданості справі окремих
людей, керівників, які забезпечують високо�
ефективну роботу своїх підприємств. Більшість
керівників, фахівців сільськогосподарських
організацій неспроможні організувати високо�
ефективне виробництво…" [10, с. 288].

ВИСНОВКИ
Проблематика здійснення аграрної рефор�

ми, її наслідків, проблем і напрямів їхнього ви�
рішення досліджувалася з самого початку рин�
кової трансформації сільського господарства
і дотепер. При цьому головна увага науковців
приділялася питанням приватизації, станов�
ленню й розвитку форм господарювання рин�
ково�підприємницького типу. Натомість вва�
жаємо, що у центрі уваги економістів�аграр�
ників мала б перебувати проблема прибутко�
вості останніх. Адже належна прибутковість
господарюючих суб'єктів, які працюють на ри�
нок — це умова їхнього ефективного й сталого
функціонування й розвитку на інноваційних
засадах. Саме тому подальше підвищення при�
бутковості та рентабельності виробництва про�
дукції сільського господарства повинне стати
запорукою ефективного сільськогосподарсь�
кого виробництва, яке здатне буде забезпечи�
ти продовольчу безпеку держави.

Проблему прибутковості будь�яких господа�
рюючих суб'єктів, як відомо, вирішує ринковий

механізм. Він діє спонтанно як природна сила.
Належна прибутковість, образно кажучи, гаран�
тується тим підприємствам, у яких витрати вироб�
ництва продукції відповідають або навіть менші
за середньосуспільні. Тобто ринковим умовам не
суперечить факт наявності певної частки низь�
коприбуткових і навіть збиткових підприємств.
Але частка останніх може бути невиправдано
високою, якщо порушується дія закону вартості
щодо певної галузі економіки. Такою, на жаль, є
сільське господарство, якому притаманний істот�
ний диспаритет цін не на користь сільського гос�
подарства, тобто з боку підприємств першої й
третьої сфер АПК. Він в значній мірі зумовлює
той факт, що у абсолютної більшості аграрних
підприємств прибуток невиправдано низький.
Саме тому "…на сучасному етапі основним питан�
ням, яке має бути вирішено, є дотримання об'єк�
тивного закону вартості" [4, с. 55].

Низька прибутковість сільського господар�
ства в цілому і є головною причиною далеко не
повного використання його природно�людсь�
кого потенціалу, відсталості техніко�техноло�
гічної бази, зменшення оплати праці, призупи�
нення соціального розвитку села і навіть його
занепаду.

Таким чином, вкладені положення дають
змогу сформулювати загальний висновок.

Прибутковість агропідприємств визна�
чається низкою факторів. Чільне місце у їхньо�
му складі належить зовнішньому фактору —
ринковим цінам на їхню продукцію та підтрим�
ка держави. Вона має бути ефективною і спри�
яти зростанню виробництва з мінімальними
витратами. Особливо важливо посилення кон�
тролю з боку держави, щоб уникнути обману з
боку тих, хто розподіляє і зловживає, тобто
збагачується за рахунок державних коштів (на
жаль, це є типовим для України). В системі
внутрішніх факторів, що впливають на прибут�
ковість, чільне (якщо не головне) місце нале�
жить якості менеджменту. В умовах економі�
ко�правового суверенітету менеджери усіх
рівнів мають можливість проявляти новатор�
ство і творчість як у виробничій, так і ко�
мерційній діяльності. Про це свідчить досвід ан�
клаву високоприбуткових агропідприємств, які
функціонують в однаковому ринково�підприє�
мницькому середовищі з усіма іншими госпо�
дарюючими суб'єктами.

У практичному плані за період 2009—2013 рр.
сектор сільськогосподарських підприємств у
цілому був прибутковим. При цьому до 2013 р.
прибуток сільськогосподарських підприємств
щорічно зростав. Проте в 2013 р. його обсяг у
порівнянні з 2012 р. зменшився на 8,3 млрд грн.
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або на 37%, а рівень рентабельності відповідно
зменшився з 22,3% до 11,1%. Тобто зростання
прибутковості сільськогосподарських підпри�
ємств ще не набуло сталості. Крім того, за
підсумками роботи у 2013 р. 19,8% до загаль�
ної кількості підприємств галузі сільського гос�
подарства були збитковими [9, с. 53].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема зайнятості населення завжди за�

лишається актуальною практично для всіх
країн світу   як з високими, так і середніми та
низькими рівнями доходів. За даними офіцій�
ної статистики, у першому кварталі 2015 р.,
порівняно з таким же періодом минулого року,
середньооблікова кількість штатних праців�
ників зменшилась на 1,4 млн осіб, платників
єдиного соціального внеску — на 1,6 млн, а
кількість осіб, переведених на неповний робо�
чий день, зросла на 129,3 тис. осіб. Рівень без�
робіття за 2014 р. зріс на 2 в.п. і становив 9,3%.
Щодо прогнозу на поточний рік, то він також
невтішний, оскільки передбачається зростання
безробіття до 11,5% [1].

Під тиском безробіття перебувають не лише
якісні параметри зайнятості, а й заробітна пла�
та, умови праці та інші чинники трудового про�
цесу, що викликає у людей відчуття нестабіль�
ності, невпевненості за своє майбутнє і май�
бутнє своєї родини. У той же час трансформа�
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ція індустріальної економіки України у нову
економіку розкриває нові можливості для роз�
витку людини, її самореалізації. Водночас на
цю трансформацію впливає низка чинників,
розбудова нової економіки здійснюється вкрай
суперечливо внаслідок відтворення старих і
прояв нових протиріч. Нові соціально�трудові
моделі повинні сприяти реалізації людиною
стратегій власного розвитку, забезпечувати
конституційні права, завдяки яким людина, її
життя і здоров'я, недоторканність і безпека є
найвищою соціальною цінністю.

Нового змісту в розбудові держави набуває
ринок праці, соціально�трудові відносини та за�
безпечення людей гідними робочими місцями,
що є стрижневим компонентом у соціальному
захисті населення. Щодо останнього, то про�
блеми соціального захисту населення актуальні
за всіх часів, беручі до уваги той факт, що
першочерговою функцією сучасної держави є
гарантування кожному громадянинові права на
соціальний захист, особливо на продуктивну
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зайнятість. Реформи ринку праці, спрямовані
на лібералізацію соціально�трудових відносин,
зниження інтенсивності та періодичності про�
ведення контролюючих заходів органами,
відповідальними за додержання всіма учасни�
ками вимог трудового законодавства. Поши�
рення нестандартних форм зайнятості потре�
бують посилення соціального захисту населен�
ня з метою попередження та усунення ризиків
втрати матеріальних засобів для задоволення
першочергових базових потреб людини, необ�
хідних для збереження її здоров'я й розшире�
ного відтворення трудового потенціалу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико�методологічні, методичні та
прикладні питання соціального захисту насе�
лення постійно є предметом наукових дослід�
жень. Різним його аспектам приділяють увагу
відомі українські вчені   О.І. Амоша, А.Г. Анти�
пов, В.П. Бевз, В.В. Болюбах, Н.П. Борецька,
І.Ф. Гнибіденко, О.А. Грішнова,Т.М. Кір'ян,
А.М. Колот, Е.М. Лібанова, Л.М. Лісогор, О.Ф. Но�
вікова, М.М. Руженський та інші. Питання соц�
іального захисту регулюються законодавчими
та іншими нормативними актами і відображені
в Конституції України, в Кодексі законів про
працю, в документах Міжнародної організації
праці.

Разом з тим, гостро дискусійними залиша�
ються питання, пов'язані з визначенням на�
прямів реформування соціальної політики з
метою забезпечення граничної ефективності її
параметрів відповідно до вимог сучасного рин�
ку праці та наближення до стандартів і прак�
тики країн Євросоюзу.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення концептуальних

засад трансформації соціальної політики як
інвестиційної складової сфери зайнятості в
Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Соціальна політика — це система програм,

концепцій та заходів, спрямованих на досяг�
нення соціальних цілей. Охоплює всі сфери
життєдіяльності людини — виробничу, соціаль�
ну, політичну, духовну та наповнює конкрет�
ним змістом відносин між суспільством, колек�
тивом, громадою, особою у кожному з цих ком�
понентів, забезпечує їх взаємодію та взаємов�
плив.

Метою такої політики є створення умов для
розвитку та оптимального функціонування

соціальної сфери, всебічного розкриття твор�
чого потенціалу людини, примноження її сил,
досягнення в суспільстві соціальної злагоди та
стабільності, надання додаткових гарантій
щодо захисту і допомоги недієздатним та нуж�
денним.

Головними завданнями соціальної політи�
ки є: забезпечення безперебійного функціону�
вання всієї системи соціально�політичних
інститутів — суб'єктів такої політики; коорди�
нація функціонування різних елементів систе�
ми; формування оптимального співвідношення
між різними формами, методами, засобами з
метою одержання очікуваних результатів.

Об'єкти соціальної політики — окремі осо�
би, групи або спільноти, які потребують певної
соціальної підтримки чи захисту (немічні, інва�
ліди, діти, непрацездатні або недієздатні гро�
мадяни). До об'єктів варто віднести соціально�
трудову сферу, яка характеризує ступінь со�
ціального розвитку, відображає єдність і взає�
мозумовленість відносин праці та соціальних
відносин. Суб'єктами соціальної політики є
реалізатори програм і заходів, спрямованих на
соціально�трудову сферу: людина, держава,
суспільство, політичні партії, громадські орга�
нізації.

У широкому розумінні соціальна політика
захисту населення представляє собою систему
економічних, правових, організаційних та со�
ціально�психологічних заходів, спрямованих
на забезпечення базових потреб та інтересів
людини у суспільстві. У вузькому розумінні
соціальний захист становить планомірну діяль�
ність держави щодо захисту населення від не�
гативної дії соціальних ризиків. Під соціальни�
ми ризиками у даному випадку маються на увазі
певні події в житті людини, настання яких з
високою ймовірністю призводить до втрати
можливості отримання необхідних засобів до
існування, які вона мала під час продуктивної
трудової діяльності.

Зупинімося на предметній основі соціальної
політики, пов'язаної з соціальним захистом
населення. Перелік соціальних ризиків, що є
підставою для набуття індивідом права на со�
ціальний захист, закріплений в міжнародних
правових актах — Конвенціях та Рекомендаці�
ях Міжнародної організації праці, а також у
правових документах Європейського Союзу та
Ради Європи (Європейський кодекс соціально�
го забезпечення, Європейська соціальна хартія,
Європейська хартія про основні права трудя�
щих). Згідно з цими нормативно�правовими
документами, до соціальних ризиків відносять:
тимчасову непрацездатність; вагітність і поло�



14
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 11, 2015

ги; необхідність догляду за малолітньою дити�
ною або дитиною�інвалідом, або за інвалідом,
літнім членом сім'ї; хворобу; інвалідність;
старість (досягнення пенсійного віку); смерть
годувальника; безробіття з незалежних від лю�
дини причин; нещасний випадок на вироб�
ництві, професійне захворювання; смерть та
деякі інші [2].

Конкретний перелік законодавчо закріпле�
них соціальних ризиків, механізмів їх поперед�
ження та гарантій з боку держави визначає
масштаб і якісний рівень соціального захисту
населення. У ст. 46 Конституції України закрі�
плено право громадян на соціальний захист, що
включає право на забезпечення їх у разі повної,
часткової або тимчасової втрати працездат�
ності, втрати годувальника, безробіття з неза�
лежних від них обставин, а також у старості та
в інших випадках, передбачених законом. Це
право гарантується загальнообов'язковим дер�
жавним соціальним страхуванням за рахунок
страхових внесків громадян, підприємств, ус�
танов і організацій, а також бюджетних та
інших джерел соціального забезпечення; ство�
ренням мережі державних, комунальних, при�
ватних закладів для догляду за непрацездатни�
ми [3].

Ключовим елементом сучасної системи со�
ціального захисту в Україні є механізм загаль�
нообов'язкового державного соціального
страхування, який за сутністю та інституцій�
но відрізняється від попередніх такими озна�
ками:

— за повнотою забезпечення захисту насе�
лення від соціальних ризиків, до переліку яких
у даний час входить страхування на випадок
безробіття, від нещасного випадку на вироб�
ництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності, у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витра�
тами, зумовленими народженням та похован�
ням, пенсійне страхування;

— за масштабом охоплення суб'єктів со�
ціально�економічних відносин, які включають
окрім роботодавців (підприємств, установ та
організацій, що використовують найману пра�
цю, а також самозайнятих), також і самих за�
страхованих осіб (найманих працівників);

— за способом організації діяльності фон�
дів соціального страхування, що є самостійни�
ми фінансовими інституціями, кошти яких
відокремлені від коштів державного бюджету,
а діяльність базується на принципах рівноправ�
ного партнерства між основними учасниками
соціального діалогу — роботодавцями, праці�
вниками і державою.

Зупинімося на категорії самозайнятих осіб,
зростаючого нині феномену на ринку праці
України. Самозайнятість — вид економічної
діяльності громадян, який полягає у самос�
тійній організації виробництва товарів чи на�
дання послуг без використання найманої робо�
чої сили для отримання доходу. Охоплює ті
види діяльності, де неможлива концентрація
виробництва, а визначальну роль у виробництві
товарів чи наданні послуг відіграє особиста
праця (особисте селянське господарство, сфе�
ра побутового обслуговування, ремісництво,
"зелений" туризм, консультативні послуги
тощо).

Самозайнятість передбачає використання
місця мешкання працівника як робочого місця,
що пов'язано з економією витрат на виробниц�
тво та із характером трудової діяльності. Мож�
на виділити кілька основних характерних рис,
що відрізняють самостійно зайнятих праців�
ників від найманих працівників. Останні отри�
мують оплату за свою працю тоді, коли доходи
перших складаються із прибутку на інвести�
ційний капітал та з прибутку, що пов'язаний зі
скороченням трудових витрат, здібністю вести
справу та підприємницьким ризиком.

На відміну від найманих працівників, само�
стійно зайняті користуються значною незалеж�
ністю, відповідають за ряд рішень з економіч�
них та фінансових питань та несуть основну
частку ризику у випадку невдачі. Самостійні
працівники поєднують у собі підприємця і най�
маного працівника та використовують у про�
цесі виробництва товарів чи надання послуг
власні засоби виробництва.

Багато хто із самостійно зайнятих праців�
ників, особливо у розвинутих країнах, може
здійснювати свою діяльність на межі соціаль�
ного виживання та залежати від інших осіб
відносно виробничих приміщень, які викорис�
товуються, або взятих на умовах лізингу інших
засобів виробництва, а їх праця може контро�
люватися кредиторами чи постачальниками
ресурсів. Самозайнятість широко використо�
вується як захід щодо зниження безробіття.
Для цього у багатьох країнах служби допомо�
ги у працевлаштуванні надають безробітним
громадянам необхідну матеріальну допомогу,
а також допомогу консультантів.

Важлива також роль інституту загально�
обов'язкового соціального страхування в рин�
ковій економіці, яка полягає у коригуванні т.зв.
провалів ринку — певних ситуацій, в умовах
яких конкурентний механізм ринку виявляє
свою неспроможність у досягненні парето�оп�
тимальних результатів.
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Ринок праці, що розвивається стихійно, за�
гострює проблему соціальної нерівності, по�
глиблює розрив у доходах різних верств насе�
лення, призводить до наростання антагоністич�
них настроїв у суспільстві. З метою усунення
негативних явищ, які періодично виникають у
ринковій економіці, держава за допомогою
механізмів адміністративно�правового регулю�
вання попереджає настання несприятливих
наслідків, що позначаються на зменшенні до�
ходів домогосподарств. У контексті сказаного
необхідно наголосити на важливості ідеї про те,
що держава в ринковій економіці виступає не
як агент, що володіє абсолютною владою і мо�
нополією на примус, а навпаки, як партнер, що
спільно з іншими учасниками соціально�еконо�
мічних відносин приймає рішення із суспільно
значущих питань. Причому чим більш високим
рівнем самосвідомості, здатності до самоорга�
нізації і досягненню компромісу характери�
зується суспільство, тим менша роль у проце�
сах узгодження "правил гри" відводиться дер�
жаві.

Джерелами фінансування соціальних ви�
плат у системі загальнообов'язкового дер�
жавного соціального страхування є соціальні
страхові фонди, які формуються за рахунок
страхових внесків працівників і роботодавців.
Управління фондами здійснюється на пари�
тетній основі представниками застрахованих
осіб, роботодавців та держави. У концепції со�
ціального партнерства зарубіжних країн модель
трипартизму поступово витісняється моделлю
біпартизму, суб'єктами якої є роботодавці та
профспілкові організації працівників. Подібна
тенденція до ослаблення координуючої ролі
держави в питаннях соціального страхування
свідчить про високий рівень довіри учасників
соціально�трудових відносин недержавним
фондам, гарантією виплат за страховими ви�
падками в яких виступає репутація фінансової
установи.

Із урахуванням того, що рівень довіри на�
селення України до національної фінансової
системи залишається вкрай низьким, модель
трипартизму з досить сильною позицією дер�
жави залишається домінуючою, а численні
спроби стимулювання виникнення альтерна�
тивних моделей стикаються з відсутністю дос�
татніх стимулів учасників соціально�економі�
чних відносин до зміни статус�кво. У подібних
умовах проблема неефективності існуючої си�
стеми загальнообов'язкового соціального
страхування ще більше ускладнюється, а ос�
новні суб'єкти соціально�трудових відносин —
працівники та роботодавці   віддають перевагу

неформальним угодам (контрактам), які укла�
даються з метою ухилення від певних фінансо�
вих зобов'язань, що накладаються на суб'єктів
державою (типовий приклад — отримання зар�
плат "в конвертах").

Окрім механізму загальнообов'язкового
соціального страхування ключовою органі�
заційно�правовою формою у системі соц�
іального захисту України є державна соц�
іальна допомога — державна підтримка на�
селення, що надається за рахунок держав�
ного бюджету при певних, визначених зако�
нами, випадках. Підставою для її надання є
складні життєві обставини, що об'єктивно
порушують нормальну життєдіяльність осо�
би, наслідки яких вона не може подолати
самостійно. До таких належать: інвалідність,
часткова втрата рухової активності у зв'яз�
ку зі  старістю або станом здоров'я, са�
мотність, сирітство, безпритульність, від�
сутність житла або роботи, малозабезпече�
ність тощо. Державна соціальна допомога
може надаватися у формі соціальних допо�
мог, соціальних доплат до пенсії, субсидій,
соціальних послуг і життєво необхідних то�
варів, а також у формі соціального обслу�
говування і призначена як для населення за�
галом, так і для окремих груп зокрема (ма�
лозабезпечені сім'ї, сім'ї з дітьми, інваліди,
діти�інваліди, діти�сироти та діти, позбав�
лені батьківського піклування тощо).

В основу надання державної соціальної до�
помоги малозабезпеченим сім'ям, а також на�
дання деяких інших видів допомоги, покладе�
но прожитковий мінімум — базовий державний
соціальний стандарт, залежно від якого визна�
чається право особи на державну соціальну
допомогу. Прожитковий мінімум — вартісна
величина достатнього для забезпечення нор�
мального функціонування організму людини,
збереження його здоров'я набору харчових
продуктів — мінімального набору непродо�
вольчих товарів та послуг, необхідних для за�
доволення основних соціальних і культурних
потреб особистості [4]. Поняття прожитково�
го мінімуму тісно пов'язане з поняттям бід�
ності, яка визначається ООН як умови, коли
недоступні найпростіші людські потреби, вклю�
чаючи їжу, придатну для пиття воду, санітар�
но�гігієнічні умови, лікування, житло, освіту та
інформацію. Бідність визначається не лише не�
стачею матеріальних благ, але й обмеженим
доступом людей до соціальних або культурних
послуг.

За результатами дослідження Інституту
демографії та соціальних досліджень ім.
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М.В. Птухи НАН України, рівень бідності, роз�
рахований з використанням відносної межі
бідності, у 2014 р. склав 23,9%. Середньодушові
еквівалентні витрати, нижчі від межі крайньої
бідності (визначеній за критерієм 60% медіан�
ного рівня середньодушових еквівалентних су�
купних витрат) мали 10% населення. Рівень аб�
солютної бідності, визначеної на основі офі�
ційно затвердженого прожиткового мінімуму,
становив 20,9% за витратами. У 2014 р. в по�
рівняно з 2013 р., за відносним критерієм мало
місце зниження рівня бідності на 0,6%. За ана�
логічний період за показником крайньої
бідності (визначеної на основі медіанних зна�
чень середньодушових еквівалентних сукупних
витрат) також мало місце зниження значень
цього показника на 1%. Разом з тим, позитив�
на тенденція зменшення частки населення, що
перебуває за межею бідності, супроводжуєть�
ся поглибленням майнового розшарування у
суспільстві й інтенсивною маргіналізацією
нижчих прошарків населення [5].

Важливо відзначити, що рівень бідності в
Україні, розрахований за даними офіційної ста�
тистики, не відображає реальної ситуації, в якій
перебуває населення України. В умовах стрім�
кої девальвації гривні по відношенню до про�
відних світових валют у 2014 р. і "заморожуван�
ня" мінімальної заробітної плати і прожитко�
вого мінімуму, більшість товарів щоденного
попиту виявилися недоступними для спожи�
вання не тільки соціально незахищеними та
найбільш вразливими категоріями населення,
але і зайнятому населенню.

Прояв феномену бідності серед зайнятого
населення в Україні свідчить про прорахунки
державної соціальної політики, яка не змогла
забезпечити достатній рівень соціального захи�
сту в ситуації економічної нестабільності й не�
визначеності. Таким чином, окрім недостат�
нього забезпечення соціально незахищених
верств населення необхідними насущними жит�
тєвими засобами, існуюча система державної
соціальної допомоги в кризових умовах прояв�
ляє свою неефективність у подоланні розриву
між реальними доходами (скоригованими на
рівень інфляції та курсові коливання) і витра�
тами зайнятого населення.

Наступною організаційно�правовою фор�
мою у системі соціального захисту в Україні є
соціальний захист, що передбачає спеціальні
(відмінні від загальних) умови його здійснення
стосовно певного, визначеного законами, кола
осіб, які виконують особливі (спеціальні)
функції. Цей вид соціального захисту стосуєть�
ся, зокрема, військовослужбовців, осіб началь�

ницького та рядового складу органів внут�
рішніх справ, суддів, народних депутатів Украї�
ни та інших категорій. Прикладом можуть бути
особливі підстави, умови та розміри надання
зазначеним особам пенсій за вислугу років, у
разі інвалідності, втрати годувальника, надба�
вок до пенсій, допомоги при звільненні зі служ�
би тощо.

Від початку оголошення часткової мобілі�
зації в березні 2014 р. було прийнято низку нор�
мативно�правових актів, які визначають соці�
альний захист військовослужбовців, зокрема і
призваних на військову службу із запасу. У пер�
шу чергу це стосується їхнього грошового за�
безпечення. Сьогодні призвані по мобілізації
отримують грошове забезпечення на рівні з
тими військовослужбовцями, які служать за
контрактом. За ними зберігається заробітна
плата за місцем їхньої роботи до призову (на
період не більше року). Законодавством перед�
бачено також звільнення фізичних осіб�
підприємців, які призвані на умовах мобілізації,
від сплати єдиного соціального внеску на пері�
од проходження військової служби.

Додатковий соціальний захист передбаче�
но законодавством для таких категорій насе�
лення: діти�сироти і діти, позбавлені батьківсь�
кого піклування; ветерани війни; ветерани вій�
ськової служби та ветерани органів внутрішніх
справ; ветерани праці та особи похилого віку;
інваліди та особи з обмеженими фізичними
можливостями; особи, які постраждали внас�
лідок Чорнобильської катастрофи; особи, які
стали жертвами політичних репресій, біженці
та ін.

Система додаткових заходів передбачає на�
дання пільг при працевлаштуванні, у сфері за�
стосування праці, медичного та соціального
обслуговування, надання житлово�комуналь�
них послуг тощо. Окрім того, згідно із чинним
законодавством України, додатковий соціаль�
ний захист включає також компенсацію грома�
дянам втрат від знецінення грошових заощад�
жень; фінансування соціальної, трудової та
професійної реабілітації інвалідів, у т.ч. в реа�
білітаційних центрах, та обслуговування їх у
стаціонарах при протезних підприємствах; що�
річну разову грошову допомогу до Дня Пере�
моги ветеранам Другої світової війни; надання
пільгового довгострокового кредиту молодим
сім'ям та одиноким молодим громадянам на
будівництво (реконструкцію) та придбання
житла тощо.

Додатковий соціальний захист також вклю�
чає т.зв. непрямі соціальні послуги. Їх реаліза�
ція не пов'язується із безпосередніми щомісяч�
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ними або одноразовими виплатами конкретним
суб'єктам, а спрямована на соціальну підтрим�
ку загалом окремих категорій населення, реа�
лізацію державних соціальних програм, усу�
нення та пом'якшення наслідків виробничого,
організаційного, техногенного характеру, про�
філактику виникнення соціальних ризиків, зок�
рема таких як безробіття, бідність, нещасні ви�
падки на виробництві, професійні захворюван�
ня тощо. У цьому разі йдеться про цільове фі�
нансування з державного бюджету на спе�
ціальні соціальні потреби; спеціальні органі�
заційні заходи щодо пом'якшення несприятли�
вих умов, викликаних економічною кризою,
скороченням виробництва, реструктуризацією
певних галузей, демографічною кризою, про�
веденням суспільних реформ; підтримку певних
верств населення, які перебувають у найбільш
скрутних умовах тощо. Кошти на такі програ�
ми виділяються з державного бюджету Украї�
ни.

У сучасних умовах ринку праці в Україні
питання соціального захисту є більш ніж акту�
альними. Виникає необхідність в адаптації існу�
ючого механізму соціального захисту до нових
нетрадиційних (нестандартних, нетипових)
форм зайнятості. До них, зокрема, відносять:
зайнятість в умовах неповного робочого часу;
зайнятість на умовах строкових трудових до�
говорів; тимчасову, непостійну зайнятість, у т.ч.
позикову працю; вторинну зайнятість; дистан�
ційну зайнятість; зайнятість на основі дого�
ворів цивільно�правового характеру; нефор�
мальну зайнятість, у т.ч. самозайнятість; неза�
реєстровану зайнятість у формальному сек�
торі.

Робота в умовах нестандартної зайнятості
порівняно з роботою на умовах постійного тру�
дового договору відрізняється нижчим рівнем
заробітної плати, відсутністю гарантій зайня�
тості, звуженням соціального забезпечення,
обмеженим доступом працівника до програм
професійного розвитку і кар'єрного зростан�
ня, неможливістю отриманням кредитів на
житло тощо. Професор А.М. Колот один з пер�
ших серед українських вчених звернув увагу на
цю важливу проблему. Він стверджує, що з роз�
витком нестандартних форм зайнятості і не�
стійкістю соціально�трудової сфери в науковій
літературі та на практиці все більшого поши�
рення набувають терміни "прекаріат", "пре�
карії", "прекарізація". У широкому розумінні
прекаріат — це соціальний прошарок, який зна�
ходиться в скрутній, нестабільної соціальній
ситуації. Відповідно прекарії — працівники, які
знаходяться в нестабільній трудових відноси�

нах, на яких поширюються нестандартні
(нестійкі, атипові, тимчасові та ін.) форми зай�
нятості. Що ж стосується терміна "прекаріза�
ція", то його можна трактувати як поширення
різноманітних форм нестандартної зайнятості
і одночасно як суспільне явище, пов'язане зі
збільшенням соціального класу людей, які ві�
чувають хиткість, ненадійність, нестабільність
свого становища та невпевненість у майбутнь�
ому. За різними оцінками, до прекаріату мож�
на віднести від 25% до 30% економічно актив�
ного населення [6].

За сучасних умов розвитку національної
економіки, відсутність доступу до системи со�
ціального захисту часто є ознакою та прямим
наслідком нестандартної зайнятості. Нефор�
мальний характер трудових відносин пере�
шкоджає сталому економічному зростанню і
породжує істотний дефіцит соціальних послуг.
Через це доцільним є пошук стратегій, спрямо�
ваних на розширення сфери охоплення соціаль�
ного захисту, що сприятимуть не тільки пере�
ходу працівників у сферу легальної економіки,
а й отриманню соціально прийнятних доходів,
підвищенню рівня продуктивності праці та доб�
робуту. Доцільно запропонувати наступні стра�
тегії модернізації існуючого механізму со�
ціального захисту в Україні:

— залучення більш широких груп праців�
ників (таких як самозайняті працівники, до�
машні працівники, працездатні члени особис�
тих селянських господарств та працівники ма�
лих підприємств) до участі у недержавних фон�
дах соціального страхування. Важливо заохо�
чувати таких громадян до переходу у систему
формальної зайнятості, використовуючи в
якості стимулів гнучкі правила і процедури, а
також відповідні механізми фінансування.
Окрім того, необхідно розв'язувати проблеми
незадекларованої зайнятості та ухилення від
реєстрації, щоб усі працівники могли сплачу�
вати податки на соціальне страхування;

— збільшення різновидів допомоги, що на�
даються у разі безробіття працівників та членів
їхніх сімей (допомога по безробіттю та інвалі�
дності, допомога на дітей, субсидії, а також
послуги у сфері охорони здоров'я), що підви�
щать вірогідність переходу у реальні сектори
економіки;

— забезпечення гарантованого Конститу�
цією України безоплатного доступу до послуг
охорони здоров'я та освіти, права на гідний
рівень оплати праці, доступне харчування і
безпечні санітарно�гігієнічні умови. Націо�
нальні мінімальні рівні соціального захисту
необхідні для формування високоосвічених,
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фізично і морально здорових, а отже, конку�
рентоспроможних працівників, що здатні бра�
ти участь у суспільно корисній продуктивній
діяльності.

Слід зазначити, що стратегії інституційної
трансформації механізму соціального захисту
мають узгоджуватись з фіскальною, грошово�
кредитною, житловою політикою та політикою
у сфері зайнятості, щоб сприяти зниженню ча�
стки прекаріату у загальній чисельності еконо�
мічно активного населення України. Важливо
комплексно підходити до вирішення питань
профілактики професійних ризиків, покращен�
ня умов праці, підвищення стабільності доходів
та доступності медичного обслуговування.
Розроблення дієвих інструментів залучення
всіх суб'єктів соціального діалогу до спільної
участі у фінансуванні програм соціального за�
хисту, а також виконання необхідних умов для
забезпечення рівного доступу до базових со�
ціальних послуг стане суттєвим зрушенням на
шляху до формування якісно нового механіз�
му соціального захисту населення України.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
З урахуванням викладеного необхідно

відзначити, що нинішня соціальна політика
держави не повною мірою забезпечує вико�
нання завдань соціального захисту населення.
Окремі категорії громадян, а іноді й цілі соц�
іальні групи з різних причин не захищені від
негативної дії соціальних ризиків. У той час як
інші категорії потребують суттєвого пол�
іпшення механізму державного регулювання.
У даному контексті виникає необхідність в
інституційній трансформації системи соціаль�
ного захисту відповідно до критичних життє�
забезпечуючих потреб і обгрунтованих очіку�
вань населення.

Нові підходи до розроблення та реалізації
соціальної політики, соціального захисту ма�
ють базуватися на принципах прозорості, спра�
ведливості, системності і комплексності, пре�
вентивності та адресності, а суспільство як ос�
новний бенефіціар повинно здійснювати гро�
мадський контроль за акумулюванням та вит�
рачанням коштів інституціями, що забезпечу�
ють реалізацію загальнонаціональних програм
соціального захисту.

Таким чином, трансформація соціальної
політики як інвестиційної складової забезпе�
чення продуктивної зайнятості населення, є
одним із першочергових завдань у контексті
створення ефективно функціонуючої соціаль�
но�орієнтованої економіки ринкового типу в
умовах євроінтеграціїі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Трансформаційні процеси економіки Ук�
раїни стали наслідком різкого спаду, а в ок�
ремих галузях, навіть згортання виробничих
процесів загалом, а найбільше це явище
вплинуло на аграрну галузь, що зумовило
значне зростання безробіття на сільських
територіях. Однак й дотепер залишається
невирішеним питання зайнятості сільського
населення, яке потребує удосконалення за�
конодавства, оптимізації оподаткування, ви�
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Досліджено проблеми та особливості зайнятості сільського населення в Україні. Виявлено головні фактори, які
впливають на зайнятість в аграрній сфері. Надано оцінку основним законодавчим актам щодо зайнятості населення
як індикатора розвитку сільських територій. Розкрито підходи до аналізу сучасного стану зайнятості населення та
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The problems and pecularities of the employment of rural population in Ukraine are scrutinized. The main factors of
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employment of the population as an indicator of the development of rural territories are evaluated. The approaches to
the analysis of the current state of the population as well as its major problems are determined. The importance of
employment of population for the development of rural territories is analyzed.

The practical importance of the research is that due to monitoring of the current state of the employment of the rural
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certain ways of preventing the growth of unemployment on rural territories have been proposed.
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конання спеціальних державних програм
підтримки зайнятості сільського населення
як індикатора розвитку сільських територій
тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ

ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Проблемі зайнятості сільського населення

присвячено чимало наукових досліджень. Їх
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результати широко висвітлені у працях провід�
них українських вчених: Д.П. Богині, О.Г. Булав�
ка, О.М. Бородіної, О.А. Бугуцького, В.В. Віт�
віцького, І.Ф. Гнибіденка, В.М. Гейця, В.С. Діє�
сперова, Ю.М. Краснова, Г.І. Купалової,
Е.М. Лібанової, В.Я. Месель�Веселяка, О.Д. Рус�
нака, П.Т. Саблука, І.В. Прокопи, В.В. Юрчи�
шина, К. І. Якуби. Заслуговують на увагу праці
зарубіжних вчених: В.Г. Костакова, Л.І. Кості�
на, І.С. Маслової, Г.Е. Слезінгера, А. Чаянова,
Дж. Кейнса, А. Маршала, Д. Рікардо, П. Саму�
ельсона, А. Сміта та інш. Але незважаючи на
посилену увагу науковців до проблем зайня�
тості сільського населення, ще недостатньо
повно досліджені питання регулювання роз�
витку сільських територій.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Дослідження механізмів та способів впли�
ву на процеси зайнятості населення як індика�
тора розвитку сільських територій, викорис�
тання, їх для підвищення ефективного функ�
ціонування економіки України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Зайнятість — це такий стан продуктивних
сил, за якого людина, група людей окремого
села, регіону, країни в цілому з метою макси�
мального задоволення особистих та суспільних
життєвих потреб включаються у трудову діяль�
ність.

Передумовою для створення такого їх
стану є рівновага між попитом на працю та
її пропозицією. В одних випадках зайнятості
більша її залежність від попиту, в інших —
від пропозиції робочої сили на ринку праці.
Так, в умовах спаду виробництва, високого
рівня безробіття п ропозиція праці не
відіграє активної ролі в механізмі формуван�
ня зайнятості, а вирішальне значення має
попит на неї. Проте зайнятість є не тільки
взаємодією попиту та пропозиції на працю,
й певним типом їх об'єднання, характер яко�
го залежать від конкретних організаційних
форм виробництва, соціально�економічного
його змісту і виробничих відносин. Наприк�
лад, в умовах достатньої самоокупності та
самофінансування витрати роботодавців на
робочі місця, робочу силу породжують
більш ефективні форми об'єднання праців�
ників, ніж за малочутливої економічної
віддачі від робочих місць.

Через низький рівень зарплати на селі
відбувається міграція сільського населення,
яке намагається працевлаштуватися у інших
галузях економіки. Найбільш характерно це
відображається на молоді, що впливає на зни�
ження народжуваності на сільських терито�
ріях, де відбувається постаріння населення,
зменшення кількості працюючих та погіршен�
ня якості трудового потенціалу села. Змен�
шення чисельності сільських жителів в Ук�
раїні нібито лежить в руслі світових тен�
денцій, але не відбувається перерозподілу
робочих місць до суміжних секторів, що є
сервісними для безпосереднього виробницт�
ва аграрної продукції (постачання засобів
виробництва, виробничо�технічне обслугову�
вання; заготівля, переробка, зберігання,
транспортування та реалізація продукції;
дорожньо�транспортне господарство, зв'я�
зок тощо). Отже, головне завдання полягає
не в збереженні чисельності сільського насе�
лення як індикатора розвитку сільських те�
риторій, а у зв'язці з оптимізацією поділу
праці на сільських територіях та диверсифі�
кацією сфер зайнятості.

Проведений нами аналіз за даними Дер�
жавної служби статистики України, у 2014
році чисельність зайнятого населення у
сільській місцевості зменшилася, у порівнянні
з 2013 роком, на 741 тис. осіб та становила 5, 3
млн осіб, що складає майже третину серед за�
гальної кількості зайнятого населення Украї�
ни.

Рівень зайнятості сільського населення
віком 15—70 років знизився з 63,4 % до 55,9 %.
Сільське, лісове та рибне господарство зали�
шається найпоширенішим видом економічної
діяльності серед усіх зайнятих у неформально�
му секторі економіки (40,2%).

Чисельність безробітних (за методологією
Міжнародної організації праці), що прожива�
ють у сільській місцевості, у 2014 році збільши�
лася на 80 тис. осіб, у порівнянні з 2013 роком,
та становила 558,2 тис. осіб. Рівень безробіття
у сільській місцевості зріс з 7,3% у 2013 році до
9,5% у 2014 році.

У 2014 році статус безробітного мали 571,8
тис. осіб з числа сільських мешканців (39%
всіх осіб, які мали статус безробітного). У
більшості регіонів України серед зареєстро�
ваних безробітних кожен другий — мешка�
нець сільської  місцевості, зокрема у Він�
ницькій, Закарпатській, та Чернівецькій об�
ластях — 60 відсотків.

У І кварталі 2015 року статус безробіт�
ного у державній службі зайнятості мали
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285,3 тис. Осіб з числа мешканців сільської
місцевості.

Чисельність працевлаштованих за направ�
ленням служби зайнятості з числа сільських
мешканців у 2014 році становила 301,1 тис. осіб,
зокрема, 215,0 тис. безробітних.

За 3 місяці 2015 року працевлаштувались
66,9 тис. мешканців сільської місцевості, в тому
числі 47,3 тис. безробітних.

Одним із можливих шляхів вирішення про�
блеми зайнятості на селі — це сприяння само�
зайнятості населення шляхом відкриття влас�
ного бізнесу.

Протягом 2014 року започаткували власну
справу за рахунок виплати допомоги по безро�
біттю одноразово 3,8 тис. Безробітних з числа
мешканців сільської місцевості, що на 15%
більше, ніж у 2013 році.

Найбільшу активність щодо організації
підприємницької діяльності виявили безробітні
Івано�Франківської, Рівненської, Львівської,
Одеської та Харківської областей.

Протягом 3 місяців 2015 року допомогу по
безробіттю одноразово отримали майже 1,0
тис. осіб, з числа мешканців сільської місце�
вості.

Для профілактики безробіття та пом'як�
шення дисбалансу на ринку праці державною
службою зайнятості здійснюється професійна
орієнтація громадян.

У 2014 році профорієнтаційними послугами
було охоплено 552,9 тис. безробітних осіб, з
числа сільських мешканців.

Для забезпечення відповідності професій�
но�кваліфікаційного рівня безробітних вимо�
гам роботодавців, за направленням служби зай�
нятості протягом 2014 року професійне навчан�
ня за направленням центрів зайнятості прохо�
дили 95,2 тис. безробітних з числа мешканців
сільської місцевості.

У І кварталі 2015 року професійне навчан�
ня проходили 43,1 тис. безробітних мешканців
сільської місцевості.

У громадських та інших роботах тимчасо�
вого характеру протягом 2014 року взяли
участь 124,3 тис. безробітних з числа сільських
мешканців, що на 6,8% більше, ніж у 2013 році.

Протягом І кварталу 2015 року у громадсь�
ких та інших роботах тимчасового характеру
брали участь 34,1 тис. мешканців сільської
місцевості, з яких 33,8 тис. безробітних.

Станом на 1 квітня 2015 року статус безро�
бітного мали 199,3 тис. осіб з числа сільських
мешканців. У той же час, для працівників
сільського господарства існувало 14,8 тис. ва�
кансій. На одне вільне робоче місце серед пра�

цівників сільського господарства претендува�
ло 7 осіб.

Ситуація із зайнятістю населення та мож�
ливостями працевлаштування на сільських те�
риторіях на сучасному етапі, як показує аналіз,
є кризовою. Високі темпи вивільнення праців�
ників із сільськогосподарських підприємств, з
одного боку, а з іншого — різке зниження по�
питу на робочу силу в містах, які завжди погли�
нали необмежену кількість сільських мігрантів,
суттєво її ускладнили.

Чинний Закон України "Про пріоритетність
соціального розвитку села та агропромислово�
го комплексу в народному господарстві" (від
17.10.1990 р.) досі залишається чи не єдиним
законодавчим актом, який визначає реальні
заходи щодо соціального розвитку села, нада�
ючи перелік першочергових організаційно�еко�
номічних і правових заходів, які мають бути
реалізовані на сільських територіях. Зокрема
мінімальний розмір державних централізова�
них капіталовкладень, спрямованих на зміцнен�
ня матеріально�технічної бази соціальної сфе�
ри села та АПК, має становити не менше 1 %
ВВП (на будівництво об'єктів невиробничого
призначення у сільській місцевості спрямо�
вується не менше 50 % державних капіталовк�
ладень) [2].

Проте даний Закон виконується частково,
бо не виконується особливо в частині надання
переваги селу порівняно з містом (у розрахун�
ку на душу населення) у спорудженні об'єктів
освіти, культури і спорту, охорони здоров'я,
побуту, торгівлі, житла, газифікації, водо� і
електропостачання, комунальних об'єктів
тощо, а також у забезпеченні якісного медич�
ного, культурного, спортивного, комунально�
побутового, транспортного і торговельного
обслуговування сільського населення.

В Україні політика зайнятості на селі реа�
лізується через державні та регіональні програ�
ми, орієнтовані на підтримку вразливих груп
населення (особи з інвалідністю, молодь,
жінки, особи старшого віку), проте пропоно�
вані заходи, здебільшого, спрямовані на адап�
тацію ринку праці до наявних економічних ре�
алій, і питання ефективної зайнятості сільсько�
го населення як індикатора розвитку сільських
територій вони не розв'язують, або розв'язу�
ють лише частково.

Програми соціально�економічного розвит�
ку сільських територій мають складатись із
цільових державних (галузевих) програм роз�
будови економічної та соціальної інфраструк�
тури та поселенської мережі; комплексних про�
грам соціально�економічного розвитку сіль�
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ських (селищних) громад та сільських рад; рег�
іональних комплексних програм соціально�
економічного розвитку сільських територій
району, області; річних планів і відповідних
бюджетів соціального розвитку сільських (се�
лищних) громад, сільських рад, сільських тери�
торій району (області).

Згідно з Законом України "Про основні
засади державної аграрної політики на пер�
іод до 2015 року" (від 18.10.2005 р.) комплек�
сний розвиток сільських територій є страте�
гічною метою державної аграрної політики
в Україні. Основними складовими визначені:
забезпечення надійного функціонування
соціальної інфраструктури села; формуван�
ня системи державного регулювання демог�
рафічних процесів сільського розвитку, ре�
алізація програм стимулювання розвитку
депресивних територій; вирівнювання умов
життєдіяльності міського і сільського насе�
лення; сприяння збільшенню зайнятості
сільського населення; збереження та розви�
ток малих, віддалених і таких, що занепада�
ють, сільських поселень; сприяння підвищен�
ню рівня доходів сільського населення, сти�
мулювання закріплення на селі спеціалістів
сільського господарства, освіти, культури,
охорони здоров'я та побутового обслугову�
вання тощо [3].

Розвиток сільських територій, як і спільна
аграрна політика Європейського Союзу повин�
на здійснюватися відповідно до визначених
стратегічних напрямів, в яких визначено низку
пріоритетних цілей ЄС щодо розвитку сіль�
ського господарства та сільських територій, а
саме формування динамічної, конкурентної і
сучасної економіки, досягнення найвищого
рівня працевлаштування, модернізація систем
соціального забезпечення і соціальних гарантій
та ін.

Розглядаючи особливості політики Євро�
пейського Союзу, щодо розвитку сільських те�
риторій, необхідно відмітити важливість цього
розвитку передусім за ініціативою самих селян,
а також враховуючи місцеві ресурси. Розвиток
сільських територій забезпечує належний рі�
вень життя їхніх мешканців, а економічні аспек�
ти життєдіяльності європейського села відзна�
чаються багатофункціональністю та сталим
зростанням.

Україна зможе досягти відчутних темпів
зростання соціально�економічних стандартів
життя суспільства лише за умови ефективні
зайнятості сільського населення та подаль�
шого розвитку сільських територій. Шляхом
проведення добровільного об'єднання тери�

торіальних громад, що в свою чергу дасть
змогу в подальшому більш якісно розвивати�
ся сільським територіям так як при прийнятті
рішень щодо добровільного об'єднання тери�
торіальних громад беруться до уваги істо�
ричні, природні, етнічні, культурні та інші
чинники, що впливають на соціально�еконо�
мічний розвиток об'єднаної територіальної
громади тоді як адміністративним центром
об'єднаної територіальної громади буде виз�
начається населений пункт (село, селище,
місто), який має розвинуту інфраструктуру,
якість та доступність публічних послуг, що
надаються в об'єднаній територіальній гро�
маді, і, як правило, розташований найближ�
че до географічного центру території об'єд�
наної територіальної громади. Держава
здійснює інформаційно�просвітницьку, орга�
нізаційну, методичну та фінансову підтрим�
ку добровільного об'єднання територіальних
громад, а також здійснює фінансову підтрим�
ку добровільного об'єднання територіальних
громад сіл, селищ, міст шляхом надання
об'єднаній територіальній громаді коштів у
вигляді субвенцій на формування відповідної
інфраструктури згідно з планом соціально�
економічного розвитку такої територіальної
громади [4].

На сільські території покладено виконан�
ня низки функцій, які визначаються передусім
у можливості формування малого підприєм�
ництва на селі (економічна функція), вирішен�
ня суспільних і соціальних проблем, мож�
ливість одержати додаткові економічні виго�
ди від туристичної діяльності і створення рек�
реаційних зон, а також створення сприятли�
вих умов для покращання демографічної си�
туації на селі.

ВИСНОВКИ
З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Сьогодні при значному скороченні зайня�
тості для її підвищення і на цій основі зрос�
тання продуктивності праці на сільських те�
риторіях необхідно створювати нові робочі
місця, розробити та запровадити довгостро�
кову програму розвитку сільських тери�
торій, яка визначить статус сільських тери�
торій (як об'єкта регулювання), створить
правові засади для економічної бази їх роз�
витку, забезпечить формування інституцій�
ного середовища розвитку сільських тери�
торій як важливої передумови їх збалансо�
ваного розвитку.
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Особливої уваги потребує вивчення на�
прямів формування та функціонування зай�
нятості на селі в контексті поліпшення демог�
рафічної ситуації,  соціального захисту
сільського населення, відновлення й розвит�
ку соціальної інфраструктури села і
сільських територій. Проте в умовах трива�
лої кризи та відходу держави від належної
фінансової допомоги селу стосовно розвит�
ку сільських територій питання зайнятості
сільського населення вимагають подальшого
дослідження.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Виконання на належному рівні управлінсь�

ких функцій держави щодо планування, моні�
торингу та контролю за використанням та
охороною земель залежить від наявної повної,
об'єктивної та достатньої інформації щодо
них. Важливим джерелом отримання такої
інформації є проведення інвентаризації зе�
мель, яка передбачає встановлення місце роз�
ташування об'єктів землеустрою, їхніх меж,
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У статті проаналізовано результати проведення робіт з інвентаризації земель населених пунктів та земель не6
сільськогосподарського призначення за їх межами в Україні упродовж 1991—2015 років. Виявлено, що у більшості
областей, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі обсяг виконаних робіт є недостатнім та не сягає 40% від
запланованого обсягу. Відсутність у держави повної, об'єктивної та достатньої інформації стосовно стану земель
унеможливлює виконання на належному рівні управлінських функцій з планування, моніторингу та контролю їх
використання. Для вирішення цієї проблеми у статті запропоновано методичні підходи до проведення інвентаризації
земель, порядок її здійснення в населених пунктах та вирішення цих питань стосовно земель несільськогосподарсь6
кого призначення за їх межами через розроблення технічної документації із землеустрою при виконанні відповідних
робіт.

The article analyzes results of the work on land inventory of settlements and agricultural lands in 1991—2015. It was
found that in most regions, in the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol volume of work performed
is insufficient and does not reach 40% of the planned amount. The absence of complete, objective and sufficient information
for the state on land use makes impossible implementation at the appropriate level of managerial functions in planning,
monitoring and control. For solving this problem methodical approaches to land inventory, order of its implementation
in the settlements and solving these issues concerning non6agricultural land through the development of technical
documentation on land management in the performance of the relevant work.

Ключові слова: інвентаризація земель, методичні підходи, технічна документація, то6
пографо6геодезичні роботи, погодження технічної документації, затвердження технічної до6
кументації.

Key words: land inventory, methodological approaches, technical documentation, surveying,
coordination of technical documentation, approval of technical documentation.

розмірів, правового статусу, виявлення зе�
мель, що не використовуються, використову�
ються нераціонально або не за цільовим при�
значенням, виявлення і консервація деградо�
ваних сільськогосподарських угідь і забрудне�
них земель; встановлення кількісних та якіс�
них характеристик земель, необхідних для ве�
дення державного земельного кадастру,
здійснення державного контролю за викори�
станням та охороною земель і прийняття на їх
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основі ефективних управлінських рішень орга�
нами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування. Крім цього, проведення
інвентаризації земель забезпечить найефек�
тивніше використання земель, прискорить
проведення робіт по розмежуванню земель
державної та комунальної власності, створить
сприятливі умови для формування прозорого
земельного ринку.

Тому для проведення інвентаризації земель
в межах всієї України необхідно сформувати
єдині методичні підходи та розробити порядок
виконання відповідних робіт.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченням питань із проведення робіт по
інвентаризації земель присвячено праці М. Ка�
люжного, Й. Дороша, А. Мартина, М. Стецю�
ка, А. Третяка та ін. Проте назріла потреба у
формуванні єдиних методичних підходів до
технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земель в Україні та порядку ви�
конання цих робіт.

ЦІЛІ СТАТТІ
Формулювання цілей статті — проаналізу�

вати результати проведення робіт з інвентари�
зації земель, виявити проблемні питання, що
стримують їх виконання та запропонувати
єдині методичні підходи щодо порядку прове�
дення відповідних робіт.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З прийняттям Закону України "Про Дер�

жавний земельний кадастр" постала нагальна
потреба у формуванні єдиної державної гео�
інформаційної системи відомостей про землі,
розташовані в межах державного кордону
України, їх цільового призначення, обмежень
у їх використанні, а також даних про кількісну
і якісну характеристику земель, оцінку земель,
про розподіл земельних ділянок між власника�
ми і користувачами. Отримання цієї інформації
є можливим через проведення інвентаризації
земель.

За даними Держгеокадастру в Україні ста�
ном на 1 квітня 2015 року із загальної площі
земель населених пунктів — 7554,11 тис. га про�
інвентаризовано 5 115,99 тис. га земель, що ста�
новить 67,7%. Відповідно із загальної площі
земель несільськогосподарського призначення
— 10 525,20 тис. га за межами населених пунктів
проінвентаризовано 8 390,69 тис га, що стано�
вить 79,7%. Темпи виконання цих робіт у регіо�
нах різняться. У межах населених пунктів ці

показники коливаються від 40,9% до 96,3%. За
межами населених пунктів інвентаризація зе�
мель несільськогосподарського призначення
повністю завершена у Закарпатській та Черні�
вецькій областях. Проте у решти областях ви�
конана робота фіксується у межах від 16,9% до
95,5%. У ряді областей, АР Крим та місті Сева�
стополі обсяг виконаних робіт є недостатнім та
не сягає 40% від загального обсягу. Вирішення
цієї проблеми потребує уваги з боку органів
виконавчої влади та органів місцевого самовря�
дування.

Виконання робіт з інвентаризації земель,
порядок їх проведення регулюються Земель�
ним кодексом України, Законами України "Про
землеустрій", "Про Державний земельний ка�
дастр" а також спеціальною постановою Кабі�
нету Міністрів України від 23 травня 2012 року
№ 513 "Про затвердження Порядку проведен�
ня інвентаризації земель".

Підставою для проведення робіт з інвен�
таризації земель є рішення відповідного
органу виконавчої влади, Ради міністрів Ав�
тономної Республіки Крим чи органу місце�
вого самоврядування щодо виконання відпо�
відних робіт, договори, укладені між юри�
дичними чи фізичними особами (землевлас�
никами і землекористувачами) та розробни�
ками документації із землеустрою, судові
рішення.

Оскільки результатом проведення робіт з
інвентаризації земель є технічна документа�
ція із землеустрою щодо інвентаризації зе�
мель (далі — технічна документація), пропо�
нуємо сформувати єдині методичні підходи та
розробити порядок виконання відповідних
робіт.

Замовниками технічної документації мо�
жуть бути органи виконавчої влади, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим чи орга�
ни місцевого самоврядування, землевласники
та землекористувачі (далі — замовники). Роз�
робниками (виконавцями) технічної докумен�
тації — юридичні особи, що володіють необхі�
дним технічним і технологічним забезпеченням,
та у складі яких працює за основним місцем
роботи не менше двох сертифікованих інже�
нерів�землевпорядників, які є відповідальними
за якість робіт із землеустрою; або фізичні осо�
би�підприємці, які володіють необхідним тех�
нічним і технологічним забезпеченням та є сер�
тифікованими інженерами�землевпорядника�
ми, відповідальними за якість робіт із землеус�
трою.

Для проведення інвентаризації земель за�
мовник укладає з розробником договір про
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виготовлення технічної документації, в яко�
му відображаються вартість і строк виконан�
ня робіт. До договору додається технічне зав�
дання на виконання робіт з інвентаризації зе�
мель.

Технічне завдання на проведення робіт з
інвентаризації земель видається замовником та
погоджується виконавцем і включає: підставу
для проведення робіт, мету робіт, коротку ха�
рактеристику об'єкта, вихідні дані для прове�
дення робіт, вимоги до розроблення технічної
документації, очікувані результати та порядок
реалізації робіт, матеріали, які подаються після
закінчення робіт, порядок здачі технічної до�
кументації.

Об'єктами інвентаризації є територія Украї�
ни, територія адміністративно�територіальних
одиниць або їх частин, окремі земельні ділян�
ки, категорії земель тощо.

Вихідні дані надаються виконавцю замовни�
ком робіт у термін, визначений договором та
включають:

— матеріали з Державного фонду докумен�
тації із землеустрою;

— відомості з Державного земельного ка�
дастру в паперовій та електронній формі, у
тому числі з Поземельної книги; книги записів
реєстрації державних актів на право власності
на землю та на право постійного користуван�
ня землею, договорів оренди землі; файлів об�
міну даними про результати робіт із землеус�
трою;

— містобудівну документацію, затверд�
жену в установленому законодавством по�
рядку;

— планово�картографічні матеріали, в тому
числі ортофотоплани;

— відомості з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно та їх обмежень;

— копії документів, що посвідчують право
на земельну ділянку або підтверджують спла�
ту земельного податку;

— матеріали щодо якісного стану земель�
них ділянок.

Перелік вихідних даних, необхідних для
проведення інвентаризації земель, залежить від
об'єкта інвентаризації та обов'язково зазна�
чається в технічному завданні на виконання
робіт.

Під час проведення інвентаризації земель
установлення меж земельних ділянок в натурі
(на місцевості), закріплення їх межовими зна�
ками та оформлення документів, що по�
свідчують право на земельну ділянку, не
здійснюються. За винятком, передбаченим
розділом 7 "Прикінцеві та перехідні положен�

ня" Закону України "Про Державний земель�
ний кадастр", в якому зазначено, що до дер�
жавної реєстрації права державної чи кому�
нальної власності на земельні ділянки фор�
мування земельних ділянок за рахунок зе�
мель державної та комунальної власності,
визначення їх угідь, а також віднесення та�
ких земельних ділянок до певних категорій
може здійснюватися на підставі матеріалів
інвентаризації земель, проведеної за рішен�
ням: у межах населених пунктів — сільських,
селищних, міських рад, за їх межами — рай�
онних державних адміністрацій. Формування
земельних ділянок у такому порядку може
здійснюватися один раз.

Комплекс робіт з інвентаризації земель
включає наступні етапи:

— підготовчі роботи;
— топографо�геодезичні роботи;
— камеральні роботи;
— складення і оформлення технічної доку�

ментації;
— погодження та затвердження технічної

документації.
Підготовчі роботи. Підготовчі роботи

включають збір та аналіз виконавцем вихідних
даних для проведення інвентаризації земель,
складення робочого інвентаризаційного пла�
ну.

Робочий інвентаризаційний план складаєть�
ся на основі чергового кадастрового плану або
інших планово�картографічних матеріалів у
межах міст та селищ — у масштабі не дрібніше
1:5000, у межах сільських населених пунктів —
у масштабі не дрібніше 1:2000, у межах тери�
торій, визначених проектами формування те�
риторії і встановлення меж сільських, селищ�
них рад — у масштабі не дрібніше 1:10000, у
межах районів — у масштабі 1:25000 із зазна�
ченням меж:

— об'єкта інвентаризації;
— адміністративно�територіальних оди�

ниць, які увійшли до складу об'єкта інвентари�
зації;

— територій, визначених проектами форму�
вання території і встановлення меж сільських,
селищних рад;

— земель усіх форм власності;
— земельних ділянок, які внесено до Дер�

жавного земельного кадастру;
— обмежень (обтяжень) у використанні зе�

мельних ділянок;
— земельних угідь.
Межі земельних ділянок, які внесено до

Державного земельного кадастру, обмежень
(обтяжень) у їх використанні та угідь відобра�
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жаються на робочому інвентаризаційному
плані у масштабі не дрібніше 1:10000.

Топографо�геодезичні роботи. Достовір�
ність інвентаризації земель у значній мірі за�
лежить від повноти та якості виконання то�
пографо�геодезичних робіт, які є складовою
землевпорядних робіт і виконуються у польо�
вих та камеральних умовах. Основними прин�
ципами виконання топографо�геодезичних
робіт є:

— вибір раціональної технології виконан�
ня робіт, яка максимально враховує наявні
вихідні матеріали, є найменш затратною у
конкретних умовах та забезпечує точність,
задану відповідними нормативними докумен�
тами;

— технології окремих видів робіт мають
відповідати існуючим нормативним докумен�
там, які регламентують порядок виконання
землевпорядних та топографо�геодезичних
робіт;

— забезпечення належного документуван�
ня робіт, яке гарантує чітке уявлення про зас�
тосовані технології та порядок проведення
робіт, підтверджує факти виконання робіт, а
також дозволяє відтворити та перевірити всі
стадії виконаних робіт;

— на всіх етапах виконання робіт мають
закладатися заходи з внутрішнього контролю
якості їх проведення виконавцем, а над резуль�
татами робіт, що наводяться у землевпорядній
документації — зовнішній контроль якості як
кінцевих продуктів, так і відповідних виробни�
чих процесів.

Топографо�геодезичні роботи виконують�
ся в єдиній державній системі координат або
похідній від неї з метою визначення або уточ�
нення меж земельних ділянок, обмежень (об�
тяжень) у їх використанні та угідь, які потре�
бують уточнення або за якими неможливо виз�
начити такі межі під час виконання підготов�
чих робіт.

Під час виконання топографо�геодезичних
робіт також здійснюється обстеження земель�
них ділянок на наявність та/або відсутність
електромереж напругою 0,4 кВ і більше, магі�
стральних трубопроводів та інших об'єктів,
для яких створюються охоронні, захисні та
інші зони з особливими умовами користуван�
ня.

Знімання на місцевості виконується з вико�
ристанням супутникових геодезичних прий�
мачів ГНСС, електронних тахеометрів, тео�
долітів тощо відповідно до вимог Інструкції з
топографічного знімання у масштабах 1:5000,
1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА — 2.04 — 02 —

98), затвердженої наказом Головного управлі�
ння геодезії, картографії та кадастру при Ка�
бінеті Міністрів України від 09.04.1998 № 56, за�
реєстрованим у Міністерстві юстиції України
23 червня 1998 року за № 393/2833, та
Інструкції про встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) та
їх закріплення межовими знаками, затвердже�
ної наказом Державного комітету України із
земельних ресурсів від 18.05.2010 № 376, зареє�
строваним у Міністерстві юстиції України 16
червня 2010 року за № 391/17686.

Вимірювальне обладнання, яке використо�
вується для виконання топографо�геодезичних
робіт, повинно мати:

— сертифікат відповідності геодезичних
приладів, згідно з наказом Державного комі�
тету стандартизації, метрології та сертифі�
кації України від 19.02.2002 № 100 "Про зат�
вердження Порядку оформлення та видачі
сертифікатів затвердження типу засобів вим�
ірювальної техніки, сертифікатів відповід�
ності засобів вимірювальної техніки затверд�
женому типу та свідоцтв про визнання затвер�
дження типу засобів вимірювальної техніки"
(у виробника/розповсюдника геодезичного
обладнання);

— свідоцтво Комітету України по стандар�
тизації, метрології та сертифікації (Держстан�
дарту) щодо проходження приладами та облад�
нанням, що використовуються для метрологі�
чної повірки.

У залежності від використаних методів по�
льових вимірювань та геодезичного обладнан�
ня, яке застосовується для створення планової
геодезичної основи (знімальної мережі) та ви�
конання топографо�геодезичних робіт, мож�
ливі наступні варіанти представлення резуль�
татів виконання польових робіт:

у разі використання теодолітів, мірних стрі�
чок та рулеток:

— схема знімальної геодезичної основи, яка
виконується на топографічній основі, з позна�
ченням прив'язки її до ДГМ чи ГМЗ;

— польовий абрис земельної ділянки з опи�
сом її меж та прив'язкою до точок знімальної
основи (завірений печаткою виконавця);

— журнал лінійно�кутових вимірювань (за�
вірений печаткою виконавця);

— відомість обробки та характеристики
визначення точок знімальної основи;

— відомість обчислення координат об'єктів
кадастрової зйомки (меж, угідь, обмежень то�
що);

у разі використання електронного тахео�
метра:
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— схема знімальної геодезичної основи,
яка виконується на топографічній основі, з
позначенням пунктів прив'язки до ДГМ чи
ГМЗ;

— польовий абрис земельної ділянки з
описом її меж та прив'язкою до точок
знімальної основи (завірений печаткою вико�
навця);

— роздрукований електронний польовий
журнал (завірений печаткою виконавця);

— відомість обробки та характеристики
визначення точок знімальної основи;

— відомість обчислення координат об'єктів
кадастрової зйомки (меж, угідь, обмежень то�
що);

— результати вимірювань в електронному
вигляді — у файлі формату *.sdr);

у разі використання приймачів ГНСС (з без�
посередньою прив'язкою до пунктів ДГМ):

— схема спостережень з позначенням при�
в'язки до пунктів ДГМ чи ГМЗ;

— польовий абрис земельної ділянки з опи�
сом її меж та прив'язкою до точок знімальної
основи (завірений печаткою виконавця);

— графік сеансу супутникових спостере�
жень або протоколи супутникових геодезичних
спостережень;

— відомість оброблення векторів;
— відомість координат вихідних та виміря�

них пунктів з оцінкою точності;
— результати спостережень в електронно�

му вигляді — у файлі формату Rinex.2x);
у разі використання УПМ ГНСС, інших пер�

манентних мереж:
— схема мережі з позначенням прив'язки до

пунктів мереж спостережень ГНСС;
— польовий абрис земельної ділянки з опи�

сом її меж та прив'язкою до точок знімальної
основи (завірений печаткою виконавця);

— опис технології виконання спостере�
жень;

— результати розрахунків координат вимі�
рюваних точок;

— результати оцінки точності спостере�
жень (принаймні, СКП);

— звіт про результати врівноваження, що
генерується програмним забезпечення постоб�
робки;

— файли "сирих" спостережень з кожного
приймача (ровера) ГНСС у стандартному об�
мінному форматі (Rinex.2x);

— файли, отримані у постачальника серві�
су та використані в процесі пост�обробки;

— звіт в стандартному форматі LandXML
(при використанні режимів RTK�знімання).

Для забезпечення необхідної точності
відображення прийнятої облікової одиниці
площі гранична похибка поворотних точок меж
земельних ділянок відносно найближчих
пунктів державної геодезичної мережі не по�
винна перевищувати:

— у місті Києві, Севастополі та містах об�
ласного підпорядкування — 0,1 метра;

— в інших містах та селищах — 0,2 метра;
— у селах — 0,3 метра;
— за межами населених пунктів — 0,5 мет�

ра.
Під час проведення інвентаризації земель

площа земельної ділянки визначається з точ�
ністю до 1 кв. метра з урахуванням граничної
похибки масштабу плану у разі, коли коорди�
нати поворотної точки межі визначаються з
точністю до 0,01 метра.

У тих випадках, коли координати знімаль�
ної мережі визначаються не безпосередньо від
пунктів Державної геодезичної мережі, а від
станцій постійнодіючої мережі спостережень
глобальних навігаційних супутникових систем
(УПМ ГНСС) необхідно дотримуватись наступ�
ного порядку:

— заключити договір з постачальником
сервісів (копію договору необхідно навести у
складі землевпорядної документації як під�
твердження факту використання відповідного
сервісу);

— виконати супутникові геодезичні спосте�
реження у відповідності до вимог п.4.4 "Ін�
струкції з топографічного знімання";

— застосувати до супутникових геодезич�
них спостережень диференційні поправки
при використанні режимів RTK та VRS, які
надаються сервісами мереж спостережень
ГНСС;

— виконати опрацювання результатів ви�
мірювань у відповідному програмному забез�
печенні.

Таблиця 1. Зведена порівняльна таблиця даних інвентаризації земель

№  
на плані 

Власники землі, землекористувачі та 
землі державної (комунальної) власності 
не надані у власність або користування 

Площа, відповідно до державної 
статистичної звітності, га 

Площа, встановлена 
за результатами 

інвентаризації земель, 
га 

Різниця, га 

1   
2   
3   
Всього земель  
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Камеральні роботи. Під час виконання ка�
меральних робіт на робочий інвентаризаційний
план наносяться межі земельних ділянок, об�
межень (обтяжень) у їх використанні та межі
угідь, отримані в результаті виконання топог�
рафо�геодезичних робіт. Складаються покон�
турні відомості з експлікацією, в яких зазнача�
ються номери контурів, площа земельних діля�
нок, їх кадастрові номери (за наявності), пло�
ща угідь на момент проведення інвентаризації,
площа обмежень (обтяжень) земельних діля�
нок, а також складається зведений інвентари�
заційний план у такому ж масштабі, що визна�
чений для робочого інвентаризаційного плану.

Окремо складаються реєстри земельних ді�
лянок (земель):

— наданих у власність (користування) з ка�
дастровими номерами;

— наданих у власність (користування) без
кадастрових номерів;

— не наданих у власність та користування
у розрізі угідь;

— що використовуються без документів, які
посвідчують право на них;

— що використовуються не за цільовим при�
значенням;

— невитребуваних земельних часток (паїв);
— відумерлої спадщини;
— меліорованих земель;
— деградованих земель;
— порушених земель.
На підставі зазначених реєстрів складаєть�

ся зведена порівняльна таблиця даних, отрима�
них у результаті проведення інвентаризації зе�
мель, та інформації, що міститься у Державно�
му земельному кадастрі, в якій за наявності
відображаються розбіжності (табл. 1).

На зведеному інвентаризаційному плані
відображається:

— межа об'єкта інвентаризації, межі адмі�
ністративно�територіальних утворень (оди�
ниць), межі земельних ділянок, наданих у
власність та користування, межі земель, не на�
даних у власність чи користування, наявні об�
меження (обтяження), не витребувані земельні
частки (паї), відумерла спадщина, межі земель�
них угідь з виділенням ріллі, що перебуває у
державній власності;

— елементи гідрографії і гідротехнічні спо�
руди, дорожня мережа, лінії електропередач
(потужністю 04 тис. кВ і більше), нафто�, га�
зо�, водопроводи, інші об'єкти, які мають за�
хисні, охоронні ті інші зони;

— зрошувані та осушені землі.
На зведеному інвентаризаційному плані

чорним кольором наносяться межі земельних

ділянок згідно з документами, що посвідчують
право на земельну ділянку, і Державним зе�
мельним кадастром; червоним кольором —
межі земельних ділянок за результатами про�
ведення інвентаризації земель.

Складення і оформлення технічної доку�
ментації. Технічна документація із землеуст�
рою щодо інвентаризації земель включає:

1. Технічне завдання на виконання робіт з
інвентаризації земель.

2. Пояснювальну записку, яка повинна
містити інформацію про:

— загальну характеристику земельної ді�
лянки (в тому числі опис її місця розташуван�
ня);

— назву розпорядчого документа, на під�
ставі, якого надана земельна ділянка, кому
(відомості про власника (користувача) земель�
ної ділянки) та для яких потреб (цільове вико�
ристання) надана земельна ділянка;

— загальну площу земельної ділянки, у то�
му числі у розрізі категорій земель та угідь;

— перелік вихідних пунктів геодезичної ос�
нови;

— опис методів знімання та перелік інстру�
ментів, за допомогою яких було виконано то�
пографо�геодезичні роботи;

— опис складу земельних угідь (експліка�
ція земельних угідь згідно з формою 6�зем);

— порядок зберігання Технічної докумен�
тації.

Пояснювальна записка складається і підпи�
сується безпосереднім виконавцем poбiт.

3. Текстові матеріали:
— рішення органів виконавчої влади, Ради

міністрів Автономної Республіки Крим чи орга�
нів місцевого самоврядування або суду про
проведення інвентаризації земель;

— копії документів, що містять вихідні дані,
які використовувалися під час проведення ін�
вентаризації земель;

— матеріали топографо�геодезичних вишу�
кувань;

— реєстри земельних ділянок;
— пропозиції щодо узгодження даних, от�

риманих у результаті проведення інвентари�
зації земель, з інформацією, що міститься у до�
кументах, які посвідчують право на земельну
ділянку, і Державному земельному кадастрі.

4. Графічні матеріали.
Графічні матеріали складаються згідно з ви�

могами чинних нормативних документів Украї�
ни і виконуються на прозорому або непрозо�
рому матеріалі, як правило, за допомогою ком�
п'ютерної техніки або традиційним способом з
використанням креслярських інструментів у
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форматі, кратному базовому формату А4. В
окремих випадках можуть використовуватись
інші формати, передбачені державними стан�
дартами України та у масштабі, який забезпе�
чує чітке зображення всіх елементів і написів.

До складу графічних матеріалів технічної
документації входять:

— робочий інвентаризаційний план;
— зведений інвентаризаційний план.
Погодження та затвердження технічної до�

кументації. Виготовлена в установленому по�
рядку технічна документація із землеустрою
щодо інвентаризації земель подається на за�
твердження замовнику.

У випадку проведення робіт з інвентаризації
земель відповідно до розділу 7 "Прикінцеві та
перехідні положення" Закону України "Про
Державний земельний кадастр", за результата�
ми якої здійснюється формування земельних
ділянок, матеріали інвентаризації земель підля�
гають обов'язковому погодженню з терито�
ріальним органом центрального органу виконав�
чої влади, що здійснює реалізацію державної
політики у сфері земельних відносин, а також,
у разі необхідності, з іншими органами, перед�
баченими ст. 186�1 Земельного кодексу Украї�
ни.

Погоджена у такий спосіб технічна доку�
ментація із землеустрою щодо інвентаризації
земель затверджується органами, які прийня�
ли рішення про проведення інвентаризації.

Затверджені матеріали інвентаризації є
підставою для внесення відомостей (змін до
них) до Державного земельного кадастру.

Такі відомості підлягають внесенню до Дер�
жавного земельного кадастру протягом семи
робочих днів після передачі копій матеріалів,
отриманих в результаті проведення інвентари�
зації земель, до місцевого фонду документації
із землеустрою.

ВИСНОВКИ
Обсяг виконаних робіт з інвентаризації зе�

мель в Україні є недостатнім, що обумовлено
як недофінансуванням з боку держави, так і
браком зацікавленості у їх виконанні на місцях.
Ця проблема потребує уваги як з боку органів
державної влади, так і органів місцевого само�
врядування. Запропонований єдиний методич�
ний підхід з проведення інвентаризації земель
в Україні в подальшому забезпечить ефек�
тивність використання земель, прискорить про�
ведення розмежування земель державної та
комунальної власності, створить передумови
для формування прозорого земельного ринку.
Це дасть змогу органам державної влади і орга�

нам місцевого самоврядування приймати ефек�
тивні управлінські рішення за рахунок надход�
жень коштів до відповідних бюджетів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку світового

господарства, транскордонне співробітницт�
во виступає важливим інструментом підви�
щення як економічної ефективності функці�
онування вітчизняних машинобудівних під�
приємств, так і рівня їх міжнародної конку�
рентоспроможності. Особливий інтерес
представляють машинобудівні підприємства,
які розташовані та функціонують на прикор�
донних територіях України та межують з
країнами Європейського Союзу. В даному
контексті, цікавим для вивчення є досвід спів�
робітництва машинобудівних підприємств в
рамках українсько�польського, українсько�
румунського, українсько�словацького та ук�
раїнсько�угорського транскордонних регі�
онів, які вирізняються з�поміж інших висо�
кою активністю розвитку співпраці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Вивченням стану транскордонного співро�

бітництва на кордоні з країнами Європейсько�

УДК 339.94:621(4)
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МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА КОРДОНІ З
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Стаття присвячена дослідженню стану та обгрунтуванню перспектив розвитку транскордонного співробітництва
машинобудівних підприємств на кордоні з країнами Європейського Союзу, а саме на українсько6польському, українсько6
румунському, українсько6словацькому та українсько6угорському прикордонні. Запропоновано для отримання переваг
та найбільш результативного залучення машинобудівних підприємств до транскордонної співпраці розглянути можливі
форми участі вітчизняних машинобудівних підприємств в транскордонному співробітництві на кордоні з ЄС.

The article investigates the status and study prospects for cross6border cooperation engineering companies on the border
with the European Union, namely, the Ukrainian6Polish, Ukrainian, Romanian, Slovak6Ukrainian and Ukrainian6Hungarian
border. An advantage for attracting and most effective engineering companies to cross6border cooperation to consider possible
forms of participation of domestic machine6building enterprises in cross6border cooperation at the EU border.

Ключові слова: транскордонне співробітництво, машинобудівні підприємства, українсь6
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го Союзу займаються такі вітчизняні вчені,
як: Н.А. Мікула, Р.О. Гришко, К. Куцаб�Бонк,
О.Ю. Обухова, Є.Б. Кіш, В.І. Ковач, Г.І. Щер�
ба, О. Алісова, В.М. Кривцова, О.М. Овчар та
інші. В своїх роботах дані вчені зробили вагомі
теоретичні та методичні здобутки у вивченні
досвіду транскордонного співробітництва з
країнами ЄС на рівні регіонів та держав, при
цьому розглядаючи підприємство опосередко�
вано або як елемент системи регіональної еко�
номіки. Крім того, як правило, здійснюється за�
гальний огляд підприємницької діяльності на
транскордонних територіях, не виокремлюю�
чи специфіку окремих галузей.

Значний виробничий потенціал підприємств
машинобудівної галузі України, яка є однією з
найбільш перспективних в контексті впровад�
ження інновацій та створенні конкурентних пе�
реваг на світових ринках, підтверджує акту�
альність дослідження стану та перспектив роз�
витку транскордонного співробітництва за уча�
стю машинобудівних підприємств України та
країн ЄС, що і є метою статті.

THE DEVELOPMENT OF CROSS�BORDER COOPERATION ENGINEERING COMPANIES ON
THE BORDER WITH THE EU: CURRENT STATE AND PROSPECTS
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Завдяки своєму вигідному геополітичному

і геоекономічному розташуванню Україна во�
лодіє значними потенційними можливостями
щодо налагодження міжнародної співпраці,
зокрема із безпосередніми сусідами — Росією,
Білорусією, Молдовою, Румунією, Угорщиною,
Словаччиною, Польщею, Болгарією, Туреччи�
ною та Грузією.

Транскордонне співробітництво становить
одну з форм інтеграційної взаємодії прикор�
донних територій різних держав через коопе�
раційні, виробничі та інші зв'язки окремих гос�
подарюючих суб'єктів.

Найбільш нормативно опрацьованим є
транскордонне співробітництво, що означає
будь�які спільні дії, спрямовані на посилення
та поглиблення добросусідських відносин між
територіальними одиницями з метою укладан�
ня необхідних угод чи досягнення домовлено�
стей.

В останні десятиліття, відбувся бурхливий
розвиток транскордонного співробітництва
українських та польських підприємств різних
галузей народного господарства. Галуззю еко�
номіки, яка найбільш динамічно розвивається
в рамках транскордонного співробітництва,
являється машинобудування.

Українсько�польське прикордоння. Вітчиз�
няні машинобудівні підприємства вже мають
значний досвід співробітництва з суб'єктами
господарювання Польщі, яке підтримується
державою. Так, протягом останніх років мі�
ністерствами, відомствами та профільними
організаціями України здійснено конкретні
кроки до налагодження транскордонного
співробітництва з машинобудівною галуззю
Польщі. Важливою складовою українсько�
польської договірно�правової бази є двосто�
ронні домовленості між суб'єктами адміністра�
тивно�територіального устрою України та Рес�
публіки Польща, яких загалом налічується по�
над 470.

16 червня 1996 р. у Варшаві підписана Угода
між Мінмашпромом України і Міністерством
промисловості Польщі "Про співробітництво в
галузі машинобудування", яка створила фун�
дамент для майбутньої співпраці суб'єктів гос�
подарювання згаданих країн. Для практичної
реалізації домовленостей згаданої Угоди, не�
обхідне реальне налагодження транскордон�
них економічних та коопераційних зв'язків між
вітчизняними машинобудівними підприємства�
ми та аналогічними підприємствами Польщі [1,
с. 319—320]. Перспективним в цьому плані
може стати транскордонне співробітництво з

приводу спільного виготовлення та/або реалі�
зації наступної машинобудівної продукції: дви�
гунів для локомотивів; гальмової апаратури;
кінескопів для телевізорів; літаків та їх ремон�
ту. Крім того, є сприятливі умови для коопе�
рації виробництва побутової техніки, машин та
обладнання для переробки сільськогоспо�
дарської продукції, а також організація в Ук�
раїні спільного виробництва машин і обладнан�
ня для механізації технологічних процесів в
овочівництві, тваринництві тощо.

Що стосується вугільного машинобудуван�
ня, то на ринку Польщі існує жорстока конку�
ренція між холдинговими групами за контрак�
ти постачання обладнання для шахт, що гово�
рить про високий рівень розвитку даної підга�
лузі та перспективність включення вітчизняних
машинобудівних підприємств в коопераційні
зв'язки із згаданими підприємствами, що на�
дасть імпульс розвитку аналогічній підгалузі
економіки України.

Українсько�румунське прикордоння. Даний
транскордонний регіон характеризується взає�
модоповненістю та симетричністю галузей еко�
номіки по обидва боки кордону. Так, з украї�
нської сторони, наявний потужний потенціал
з виробництва кабельної та канатної продукції,
представлений передовими машинобудівними
підприємствами ПАТ "Одескабель" та ПрАТ
"Стальканат�Сілур", може доповнюватися ви�
робничим потенціалом румунського підприєм�
ства Lacon Electronic S.R.L, яке займається ви�
робництвом аналогічної продукції та розташо�
ване в прикоронному жудеці Галац.

В підгалузі суднобудування та судноре�
монту, для вітчизняних підприємств, перш за
все, суднобудівельно�судноремонтних портів
є цікавий досвід значної кількості суднобуді�
вних підприємств європейського рівня при�
кордоння Румунії, які здійснюють повний цикл
виробництва суден — починаючи з виготов�
лення металевих конструкцій та закінчуючи
проведенням всіх необхідних комунікацій для
повноцінного функціонування. Слід згадати,
в першу чергу глобальну компанію VARD, 6
суднобудівних заводів, якої розташовані та
функціонують на прикордонних територіях
Румунії.

В свою чергу, на українських прикордонних
територіях функціонують потужні підприєм�
ства верстато� та приладобудування. Серед
них: ПАТ "Одеський завод радіально�сверд�
лильних верстатів", ТОВ "Телекарт�Прилад",
ВАТ "Спецтехоснастка", ВАТ ОЗПВ "Мікрон"
та ряд інших. Їх продукція може успішно реал�
ізуватися на румунській частині транскордон�
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ного ринку, де низький рівень конкуренції зі
сторони національних виробників.

З румунської сторони, підгалуззю не
представленою українськими підприємства�
ми, виступає сільськогосподарське машино�
будування, яке розвивається на внутрішній
стороні прикордонних територій Румунії,
ближче до центру країни. Для України, яка
мала значний досвід у виробництві сільсько�
господарської техніки та в останні десяти�
ліття втратила конкурентні переваги в даній
підгалузі, розвиток транскордонного співро�
бітництва з суб'єктами господарювання може
бути першим кроком до відродження потуж�
ної виробничої бази [2].

Українсько�словацьке прикордоння. Нор�
мативно�правова база українсько�словацьких
відносин в сфері машинобудування представ�
лена Угодою між Міністерством машинобуду�
вання, військово�промисловим комплексом і
конвенції України та Міністерством економі�
ки Словацької Республіки про промислове,
торгово�економічне і науково�технічне співро�
бітництво [3]. В останні роки, у структурі екс�
порту України до Словаччини з�поміж маши�
нобудівної продукції мають місце поставки
електричних машин (близько 10 % від загаль�
ного обсягу товарів). Основними видами імпор�
ту машинобудівної продукції до України з Сло�
вацької Республіки в останні роки виступають
засоби наземного транспорту, ядерні реакто�
ри, котли та машини.

Українсько�угорське прикордоння. На
транскордонних територіях діють близько 429
підприємств за участю угорського капіталу, з
котрих 280 — спільної форми власності, знач�
на кількість з них відноситься до галузі маши�
нобудування. Крім того, розвивається співро�
бітництво в галузі транспортного машинобуду�
вання: виробництво мостів і передніх осей
транспортування, виробництво двигунів Д�10,
міських автобусів "Ікарус", використання шасі
та агрегатів заводу "Раба" [4]. У обсязі експор�
ту України до Угорщини стабільною зали�
шається частка продукції машинобудування,
яка включає верстати й устаткування, проте в
імпорті України з Угорщини традиційним є
електроустаткування.

ВИСНОВКИ
Отже, загальний огляд стану та перспектив

розвитку транскордонного співробітництва
машинобудівних підприємств на кордоні з краї�
нами ЄС свідчить про значний невикористаний
потенціал даної співпраці, який знаходиться на
стадії опанування. Перспективними в даному

контексті можуть бути подальші дослідження
можливих форм участі вітчизняних машинобу�
дівних підприємств в транскордонному співро�
бітництві на кордоні з ЄС.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний світовий ринок характеризуєть�

ся постійним удосконаленням умов, в яких до�
водиться функціонувати підприємству, що веде
не просто до зростання ролі управління ним, а
й до якісних змін у розумінні його принципів,
елементів структури і методів реалізації. У цих
жорстких умовах перед керівниками особливо
гостро постає задача прогнозування розвитку
ринкової ситуації і своєчасна реакція на нові
загрози й можливості з метою підвищення
рівня конкурентоспроможності підприємства.
Вона вирішується за рахунок практичної реа�
лізації інноваційного потенціалу господарюю�
чого суб'єкта, яка системно охоплює весь ком�
плекс управлінських заходів, в основу яких по�
кладено систему контролінгу.
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Будь�яка система управління підприєм�
ством включає контролінгові дії, спрямо�
вані на те, щоб гарантувати виконання по�
ставлених завдань. Як при плануванні, так і
при здійсненні управління підприємство по�
винне м ати дані  про зм іну п оведінки
об'єктів управління, аби за потреби своє�
часно змінювати напрямки та пріоритети
розвитку. В системі антикризового управ�
ління контролінг забезпечує реалізацію
стратегічного потенціалу діяльності під�
приємства та досягнення поточних цілей
щодо ліквідності та прибутковості. А в су�
часних умовах нестабільності економіки
здійснення відповідних заходів дозволяє
забезпечити підприємству стабільність та
довгострокові перспективи.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Наукові дослідження різних аспектів конт�
ролінгу знайшли відображення в працях бага�
тьох вітчизняних і зарубіжних вчених таких, як
М.Г. Адаменко, М.С. Пушкар, Л.О. Сухарева,
С.М. Петренко, Є. Майєр, Р. Манн, Д. Хан,
А. Дайлє, К. Друрі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Вивчення можливостей ефективного вико�

ристання системи контролінгу на вітчизняних
підприємствах, основних підходів організації її
впровадження в нестабільних умовах функ�
ціонування суб'єктів господарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасних умовах українським підприєм�
ствам надається право самостійно розробляти
власні виробничі програми, плани виробничо�
го і соціального розвитку, визначати стратегії
цінової політики. Це приводить до суттєвого
зростання відповідальності керівників за прий�
няті ними управлінські рішення. Для цього їм
необхідна достовірна інформація про фінансо�
во�господарську діяльність підприємства. Ви�
конанням цього завдання і займається служба
контролінгу підприємства.

Відповідно сучасна концепція комплексної
системи управління підприємством, що міс�
тить управлінський облік з метою контролю
всіх статей витрат, всіх підрозділів і всіх скла�
дових виробленої продукції або наданих по�
слуг, а також їх подальше планування, діста�
ла назву контролінгу. Він забезпечує інфор�
маційно�аналітичну підтримку процесів прий�
няття рішень при управлінні організацією [1;
2].

Система контролінгу — це принципово нова
концепція інформації і управління, яку можна
визначити як обліково�аналітичну систему, що
реалізує синтез елементів обліку, аналізу, кон�
тролю, планування, забезпечує як оперативне,
так і стратегічне управління процесами досяг�
нення цілей [2].

Основу системи контролінгу складає регу�
лярний та своєчасний збір інформації про
діяльність підприємства і стан ринкового сере�
довища його функціонування, аналіз та плану�
вання цієї інформації набуває першорядного
значення в сучасних реаліях. У зв'язку з цим
зростає інтенсивність та насиченість інфор�
маційних потоків, вимагаючи систематизації,
уніфікації для забезпечення ефективності уп�
равління бізнесом.

Контролінг на сьогодні представляє собою
один із найкращих систематизаторів масштаб�
них потоків інформації про рух економічної
інформації в межах промислових підприємств
з метою координації прийняття управлінських
рішень.

Для ефективності управлінських рішень не�
обхідно не тільки забезпечити надходження
інформації, яка відображує реальний стан,
організовує уніфіковану, стислу, чітку та про�
сту форму її подачі, але і дотримуватися її своє�
часного надання.

Таким чином, слід зазначити, що контролінг
дає можливість уникнути неузгодженості при
прийнятті управлінських рішень і дозволяє
своєчасно виявити прихований потенціал у си�
стемі управління. В умовах низького рівня
ліквідності, платоспроможності та рентабель�
ності використання системи контролінгу доз�
воляє підприємствам координувати плани в за�
лежності від змін зовнішнього середовища, ана�
лізувати причини відхилень, розробляти реко�
мендації щодо забезпечення застосування в
умовах конкуренції.

Поява контролінгу на сучасних підприєм�
ствах зумовлена наступними причинами:

— підвищення нестабільності зовнішнього
середовища висуває додаткові вимоги до сис�
теми управління підприємством: увага зосеред�
жується з контролю минулих подій на прогно�
зування майбутніх;

— необхідність прискорення реакції під�
приємства на зміни зовнішнього середовища,
підвищення його гнучкості;

— необхідність постійного відслідковуван�
ня змін, що виникають у зовнішньому та внут�
рішньому середовищі підприємства;

— необхідність продуманої системи дій що�
до забезпечення виживання підприємства та
уникнення кризових явищ;

— ускладнення систем управління підприє�
мства вимагає механізму координації всередині
системи управління;

— необхідність побудови спеціальної сис�
теми інформаційного забезпечення управління
[3].

Пушкар М.С. [5] поділяє всі підприємства
України, на яких існують умови для впровад�
ження контролінгу, на три групи.

Перша група — це підприємства з чисель�
ністю понад 1000 чоловік, які характеризуються
складною структурою управлінського апарату
і виробничого процесу. На цих підприємствах
більш високий кваліфікаційний рівень праців�
ників управління і достатньо сильні комуні�
каційні зв'язки між окремими службами. На
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таких підприємствах доцільно створювати
спеціалізовані служби контролінгу.

Другою групою є різного роду об'єднання
(концерни, асоціації, консорціуми, міжнародні
корпорації тощо). Мета окремих підприємств
може не співпадати із загальною метою об'єд�
нань, тому контролінг сприяє консолідації сил
усіх учасників об'єднання на досягнення спіль�
ної мети.

Третя група підприємств з чисельністю
працівників 200—1000 осіб. На цих підприє�
мствах в найближчому майбутньому функ�
ції контролінгу входять в обов'язки керів�
ників відповідних служб та дільниць. При
необхідності підприємство може викорис�
товувати консалтингові та аутсорсингові
послуги.

На жаль, керівники більшості вітчизняних
підприємств не використовують контролінг у
власній діяльності, у зв'язку з недостатньою
проінформованістю. А це, в свою чергу, істот�
но погіршує результати функціонування госпо�
дарських суб'єктів, впливає на зниження рівня
їх конкурентоспроможності та сприяє поши�
ренню явищ неплатоспроможності, нелік�
відності і збитковості.

Впровадження контролінгу впливає на
підвищення якості та результативності управ�
ління за рахунок розстановки пріоритетів.
Сутність системи контролінгу полягає в інтег�
рації окремих елементів функцій управління.
Служба контролінгу забезпечує методичну та
інструментальну базу для підтримки основних
функцій менеджменту: планування, облік та
аналіз, контроль, а також оцінка ситуації прий�
няття управлінських рішень. Роль контролінгу
в процесі управління можна представити у виг�
ляді таблиці.

Таким чином, специфічна функція контро�
лінгу проявляється саме в тому, що він не бере
участі в самому процесі управління, а надає ве�
лику допомогу керівництву в самому прийнятті
ефективних управлінських рушень.

Реалізація системи контролінгу на підпри�
ємстві здійснюється за такими етапами (моду�
лями):

Етап 1. Передпроектне обстеження.
Етап 2. Оптимізація організаційної струк�

тури і системи внутрішнього документообігу.
Етап 3. Організація роботи окремих служб

або певних функцій бізнесу.
Етап 4. Формування системи управлінсько�

го обліку на основі впровадження ефективної
облікової політики.

Етап 5. Розробка і впровадження системи
планування (бюджетування).

Етап 6. Формування системи управління
підприємством з допомогою системи стратегі�
чних контрольних показників.

Результатом впровадження системи конт�
ролінгу є:

— можливість швидко і точно зробити роз�
рахунок ціни на прийняте замовлення при до�
говірній ціні, а також прийняти замовлення при
фіксованій ціні у разі, якщо ціну пропонує за�
мовник;

— створення формалізованих інформацій�
них потоків (документообігу) що дає змогу опе�
ративно фіксувати поточний стан виконання
тих або інших показників;

— можливість спланувати поточну діяль�
ність та передбачити її результати, побудува�
ти модель майбутнього стану компанії;

— забезпечення поточного контролю та
аналізу результатів фінансово�господарської
діяльності підприємства;

Таблиця 1. Контролінг у процесі управління

Процес 
управління Роль контролінгу в управлінському процесі 

Планування  

- координація різних планів і розробка консолідованого плану в цілому 
по підприємству; 
- розробка методики планування; 
- розробка графіка складання планів; 
- надання інформації для складання планів; 
- перевірка планів, складених підрозділами підприємства 

Організаційна 
робота 

Облік і контроль витрат та результатів діяльності по підрозділах 

Стимулювання  Стимулювання виконання планів по підрозділах

Контроль і 
регулювання 

- порівняння планових і фактичних величин для вимірювання і оцінки 
міри досягнення мети; 
- встановлення допустимих меж відхилень від плану; 
- аналіз відхилень, інтерпретація причин відхилень факту від плану, 
розробка пропозицій для зменшення відхилень  

Аналіз рішень, 
інформаційні 
потоки 

- участь у розробці управлінської інформаційної системи;
- збір найбільш важливих для прийняття управлінських рішень даних; 
- консультації по вибору коригуючих заходів; 
- розробка інструментарію для планування, контролю і прийняття 
управлінських рішень 
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— можливість визначення реальних причин
тих або інших явищ і формування стилю управ�
ління;

— автоматизація функції обліку, контролю,
аналізу та планування діяльності підприємства.

Щоб система контролінгу могла ефективно
функціонувати, необхідно розробити концепцію
управління господарською і фінансовою діяль�
ністю, яка включає три основні блоки.

1. Визначення цілей фірми — ідеальної мети,
реальних цілей, стратегії розвитку. Ідеальна
мета визначається філософією бізнесу та куль�
турою фірми. Вона може бути сформульована
лише добре підібраним корпусом висококвалі�
фікованих, економічно грамотних менеджерів.

2. Управління цілями вимагає розробки по�
казників�індикаторів, які забезпечують пошук
"вузьких місць", визначення результатів діяль�
ності не лише фірми, але й структурних під�
розділів, формування собівартості, ефектив�
ність використання основних засобів, матері�
альних ресурсів, персоналу, ефективність про�
цесів постачання, виробництва, збуту, марке�
тингу, науково�дослідної роботи тощо.

3. Досягнення цілей фірми характеризує
продуктивність, платоспроможність, ділову
активність, рентабельність, ліквідність, іннова�
ційну діяльність фірми [1].

Отже, на сьогоднішній день питання орга�
нізації контролінгу на підприємствах України ви�
рішуються індивідуально для кожного під�
приємства з урахуванням специфіки і обсягів його
діяльності. У більшості випадків функції контро�
лінгу виконує головний бухгалтер чи економіст,
що заважає виконанню їхніх прямих обов'язків.
Враховуючи досвід країн, де система контролінгу
давно використовується та розвивається, макси�
мальний ефект досягається при організації систе�
ми контролінгу в окрему структурну одиницю.

ВИСНОВКИ
Використання системи контролінгу сприяє

ефективному функціонуванню підприємств у
сучасних умовах господарювання. Склад, струк�
тура, підходи до організації та умови запровад�
ження у більшості можуть бути перенесені на
вітчизняні підприємства. В першу чергу на тих
підприємствах, де прийняття важливих опера�
тивних та стратегічних рішень потребує оброб�
ки великих, часто змінних обсягів інформації та
відповідного їх коректування уже прийнятих.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Залізничний транспорт є найважливішою

ланкою господарської системи держави, він
забезпечує її внутрішні та зовнішні транспор�
тно�економічні зв'язки і потреби населення у
перевезеннях.

Рішення завдань економічного зростання
країни і підвищення якості життя населення по�
требує в найближчій перспективі значного зро�
стання результативності функціонування віт�
чизняного залізничного комплексу. Це актуа�
лізує необхідність розробки сучасної концепції
забезпечення розвитку залізничного транспор�
ту.
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CONCEPT OF BALANCED DEVELOPMENT OF RAILWAY TRANSPORT OF UKRAINE

У статті досліджується гармонійний підхід до забезпечення розвитку залізничного транспорту, який полягає в
забезпеченні внутрішньої стабільності підприємств залізничного транспорту та узгодженості їх діяльності із зовнішнім
середовищем. Розроблено модель гармонійного розвитку залізничного транспорту, вихідним етапом якої є діагнос6
тика дисгармоній. Запропоновано класифікацію дисгармоній за рівнями виникнення і формами протиріч, зокрема
виділено диспропорції, дисбаланси інтересів, дисонанси та дезінтеграційні процеси. Виявлено мегатренди сучасного
суспільства (гуманізація, глобалізація, інформатизація, інтелектуалізація, екологізація, модернізація), які в сфері
транспорту враховуються при формуванні світових транспортно6логістичних систем. На основі аналізу дисгармоній
та мегатрендів запропоновано формувати компетенції підприємств залізничного транспорту та здійснювати вибір
стратегії гармонійного розвитку залізничного транспорту. Визначено стратегічні цілі гармонійного розвитку вітчиз6
няного залізничного транспорту за напрямами: якість функціонування, інтеграція із зовнішнім середовищем, інно6
ваційно6інвестиційна діяльність.

The article deals with balanced approach to railway transport development with the main idea of internal stability
of railway enterprises and their activities harmonization with external environment. There was developed a model of
balanced development of railway transport, its output stage is troubleshooting of disharmonies. Classification of
disharmonies according to levels of occurrence and contradiction forms was proposed, in particular, disproportions,
imbalance of interests, dissonances and disintegration processes were singled out. There were explored megatrends of
modern society (humanization, globalization, informatization, intellectualization, ecologization, modernization) that
are taken into account under world transport and logistics systems formation in the transport sphere. There were proposed
to form competences of railway enterprises and carry out strategy selection of balanced development of railway transport
on the basis of disharmonies and megatrends analysis. Strategical objectives of balanced development of the domestic
railway transport according to operation quality, integration with external environment, innovation and investment
activities were determined.

Ключові слова: гармонія, гармонійний розвиток, залізничний транспорт, компетенції, цілі
розвитку.

Key words: balance, balanced development, railway transport, competences, development objectives.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У роботах провідних вітчизняних вчених у
галузі залізничного транспорту проблема роз�
витку залізничного транспорту розкривається
у працях: Позднякової Л.О. [1] і Зоріної О.І.
[2], які обгрунтовують необхідність соціально�
економічного розвитку залізничного транспор�
ту; Бараша Ю.С., Ейтутіса Г.Д., Цвєтова Ю.М.,
Макаренка М.В. [3—5], які розробляють кон�
цептуальні основи реформування залізнично�
го транспорту; Ільчука В.П., Сича Є.М. [6], Кір�
діної О.Г. [7], які аргументують значимість
інноваційного шляху розвитку галузі; Чеховсь�
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кої М.М. [8], яка розробила паритетно�конку�
рентну парадигму розвитку залізничного ком�
плексу, а також вчених наукової школи Дика�
ня В.Л. [9—10], які досліджують різні складові
забезпечення розвитку залізничного транспор�
ту.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Поряд з значною кількістю пропозицій й
розробок щодо майбутнього вітчизняного за�
лізничного комплексу існує потреба в форму�
вання сучасної концепції його розвитку з ура�
хуванням сучасних світових тенденцій, а також
останніх наукових досліджень в області забез�
печення розвитку соціально�економічних сис�
тем.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка положень кон�

цепції гармонійного розвитку вітчизняного за�
лізничного транспорту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Повноцінна участь залізничного транспор�

ту в забезпеченні потреб вітчизняної економі�
ки обмежується його невідповідність за багать�
ма параметрами умовам господарювання, що
проявляється у наявності багаточисленних
проблем�дисгармоній, які стримують розвиток
галузі, знижують ефективність функціонуван�
ня залізничного транспорту.

Вирішення цих проблем знаходиться в діа�
лектиці єдності, яка припускає узгодження,
гармонізацію інтересів, мети, дій і т.д., що в ці�
лому є відображенням основних постулатів
гармонійного розвитку.

Дослідження сутності економічної гар�
монії дозволяє зробити висновок, що гармон�
ійний розвиток залізничного транспорту по�
в'язаний з усуненням дисгармоній, узгоджен�
ням суперечностей, протилежностей, різнос�
прямованих інтересів та вимагає постійного
поліпшення властивостей і характеристик
функціонування підприємств галузі, приве�
дення їх у відповідність (згоду) з вимогами і
умовами середовища, що постійно змінюють�
ся.

Першочергового значення при реалізації
моделі гармонійного розвитку на залізнично�
му транспорті набуває вивчення дисгармоній,
так як розробка методичного апарату кон�
цепції гармонійного розвитку залізничного
транспорту потребує їх детального та всебічно�
го врахування. Запропонована класифікація
дисгармоній наведена на рисунку 1 як складо�

ва методологічного базису концепції гармон�
ійного розвитку залізничного транспорту.

Дисгармонії, які виникають на залізнично�
му транспорті розділено за рівнями виникнен�
ня та за видами в залежності від форми про�
тиріч, зокрема виділено диспропорції, дисба�
ланси інтересів, дисонанси та дезінтеграційні
процеси.

Ґрунтовне вивчення вищеперерахованих
елементів дозволяє зрозуміти зміст системних
проблем залізничного транспорту та у подаль�
шому сформувати на цій основі компетенції
підприємств залізничної галузі із забезпечен�
ня їх подальшого розвитку.

Щодо видів таких компетенцій, то аналіз
праць вчених [71—78] у сфері динамічних пе�
реваг підприємств в сучасних умовах господа�
рювання свідчить про значимість формування
наступних компетенцій.

1. Унікальні ресурси і базові компетенції. В
даному випадку під терміном "унікальні ресур�
си" розуміється набір важко копійованих ак�
тивів підприємств залізничного транспорту, які
не можуть бути куплені або продані на відкри�
тому ринку. Під базовими компетенціями, ро�
зуміється економічна діяльність у рамках внут�
рішньофірмових процесів, створюючих уні�
кальний ланцюжок створення вартості.

2. Операційні компетенції. Введення в аналіз
поняття "динамічних здібностей" дає мож�
ливість запропонувати науково обгрунтоване
пояснення існуванню стійких конкурентних
переваг підприємств не тільки з погляду воло�
діння специфічними ресурсами у формі мате�
ріальних або нематеріальних активів, але і з по�
гляду якості організації бізнес�процесів під�
приємств залізничного транспорту, їх гнуч�
кості, здатності до інноваційної діяльності, а
також швидкої адаптації до змінних соціаль�
но�економічних умов. Тобто під терміном "опе�
раційні компетенції" розуміються унікальні
важко копійовані здібності підприємств заліз�
ничного транспорту по координації ресурсів,
що використовуються, а також "оркеструван�
ня базових компетенцій". При цьому ключове
значення мають три групи здібностей: здібності
до координації і інтеграції внутрішніх ресурсів
і базових компетенцій; здібності до координації
і інтеграції внутрішніх ресурсів і базових ком�
петенцій з елементами зовнішнього середови�
ща; здібності до перенесення експертизи і ком�
петенцій з однієї бізнес�області на іншу.

3. Адаптивні компетенції. В поняття адап�
тивних здібностей слід включити три найваж�
ливіші групи чинників. По�перше, це процеси
організаційного навчання. По�друге, процеси
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Рис. 1. Модель забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту

Авторська розробка.
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трансформації і пристосування, які є послідов�
ним набором дій по зміні структури активів або
процесів фірми, необхідних для ефективної
адаптації до динамічно змінних умов зовніш�
нього середовища. Останньої, третьою групою
фундаментальних адаптивних компетенцій є
здібності до імітації, під якими розуміється
можливість по адаптації і застосуванню в своїй
діяльності технологій і процесів, що викорис�
товуються іншими підприємствами.

4. "Проактивні компетенції". В постіндуст�
ріальній економіці найважливішими динамічни�
ми компетенціями, що визначають здібність до
реалізації проактивної моделі стратегічної по�
ведінки, є наступні два чинники. По�перше, це
здібності до стійкої генерації нового знання, а
по�друге, — чинник підприємницького талан�
ту ключових співробітників, наявність якого

дозволяє вибирати вірні шляхи і ухвалювати
правильні рішення в умовах зовнішнього сере�
довища, що стрімко змінюються.

5. Здібності до створення загальних ціннос�
тей. В сучасній економіці особливу важливість
має ще один аспект діяльності, який також може
служити джерелом довгострокових конкурен�
тних переваг. Це співпраця, що породжує пози�
тивні екстерналії, взаємодію з суспільством як
зовні меж підприємств, так і усередині них.

При формуванні компетенцій підприємств
залізничного транспорту особливого значення
набуває вивчення мегатрендів розвитку, зокре�
ма до останніх вчені відносять: процеси гума�
нізації, інформатизації, екологізації, глоба�
лізації, інлектуалізації та модернізації (як об�
'єктивної необхідності реалізації змін у швид�
коплинному середовищі). В сучасному суспіль�
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Рис. 2. Стратегічні цілі гармонійного розвитку залізничного транспорту України

Авторська розробка.
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стві для залізничного транспорту ці мегатреди
поєднуються при формуванні світової транс�
портно�логістичної системи товароруху.

На основі прогнозування і формування аль�
теративних варіантів розвитку обирається
найоптимальніша модель, яка забезпечує зба�
лансованість внутрішнього середовища заліз�
ничної галузі та узгодження інтересів підпри�
ємств залізничного транспорту з інтересами
зацікавлених осіб зовнішнього середовища,
вписування параметрів залізничного транспор�
ту в динамічне зовнішнє середовище.

Ґрунтуючись на тому, що розвиток є про�
цесом підвищення якості, вважаємо, що стра�
тегічною цільовою установкою для вітчизняно�
го залізничного транспорту є забезпечення
якості функціонування, що неможливо без
якості технологічних процесів організації руху,
стану об'єктів інфраструктури, матеріально�
технічного постачання, бізнес�процесів, авто�
матизації, інформатизації та інтелектуалізації,
якості трудового життя і управління (рис. 2).

Досягнення ефективності та конкуренто�
спроможності залізничного транспорту вима�
гає сумісності зазначених параметрів якості з
інтересами суб'єктів зовнішнього середовища.
Тому до цільових орієнтирів слід віднести інтег�
рацію вітчизняного залізничного транспорту у
світову транспортно�логістичну систему, його
взаємодію з іншими видами транспорту транс�
портно�дорожнього комплексу країни, взаємо�
дію з підприємствами при формуванні логістич�
них ланцюгів поставок, інтеграцію в регіональні
транспортно�виробничі комплекси, а також
бізнес� та соціальне партнерство.

Фундаментом забезпечення гармонійного
розвитку залізничного транспорту є ефектив�
на та стратегічно орієнтовано інноваційно�інве�
стиційна діяльність підприємств галузі, ключові
напрями якої наступні:

1) впровадження перспективних видів діяль�
ності з урахуваннм тенденцій розвитку світо�
вої транспортно�логістичної системи;

2) комплексна модернізація матеріально�тех�
нічної бази, у тому числі направлена на зміну
структури парку транспортних засобів —
збільшення в парку частки сучасних високо�
ефективних вантажних локомотивів, вантажних
вагонів з підвищеною вантажопідйомністю і над�
ійністю (у тому числі, для спеціалізованих пере�
везень); збільшення частки швидкісного паса�
жирського рухомого складу; розширення парку
пасажирських вагонів, приміських і міжобласних
електропоїздів підвищеної комфортності;

3) розвиток залізничної інфраструктури, який
має здійснюватися за наступними напрямами:

— створення виділених ліній для організації
високошвидкісного руху пасажирських і при�
скореного руху вантажних контейнерних по�
тягів (високошвидкісних магістралей);

— формування цілісної залізничної інфра�
структури міжнародних транспортних кори�
дорів шляхом забезпечення збалансованого
розвитку національних ділянок даних кори�
дорів і пунктів стиковки залізничних систем
різної ширини колії;

— розвиток логістичної інфраструктури, у
тому числі мультимодальних термінальних
комплексів в ключових транспортних вузлах (в
пунктах взаємодії різних видів транспорту);

4) впровадження інтелектуальних техно�
логій;

5) розвиток перспективних видів стратегіч�
ного партнерства, у тому числі державно�при�
ватного партнерства для залучення інвестицій;

6) впровадження ефективного маркетингу
та гнучкого ціноутворення;

7) впровадження адаптивних технологій
управління;

8) розвиток компетенцій персоналу;
9) впровадження ресурсозберігаючих тех�

нологій.

ВИСНОВКИ
Таким чином, формується нова парадигма за�

безпечення розвитку залізничного транспорту, в
якій реалізується еволюційна модель покращен�
ня стану і виробничо�господарської діяльності
залізничного транспорту на основі його оптималь�
ної структуризації та системної інтеграції.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах ринкової економіки рішення про

впровадження на підприємстві певних видів
інновацій відноситься до компетенції власників
або вищого керівництва суб'єктів господарю�
вання. При цьому завданням держави є ство�
рення сприятливого інноваційного клімату для
суб'єктів господарювання, незалежно від виду,
місця чи обсягів їх діяльності, організаційної
форми або інших ознак. Поряд із створенням
сприятливих зовнішніх умов для здійснення
інновацій, інноваційні менеджери суб'єктів гос�
подарювання мають отримати методичний
інструментарій для створення на підприємстві
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У статті досліджено формування інноваційного менеджменту підприємства на основі синергетичної взаємодії техно6
логічних інновацій з ресурсною, організаційно6управлінською та маркетинговою складовими бізнесу. Діяльність вироб6
ничого підприємства у сфері технологічних інновацій потребує поєднання зусиль різних підсистем бізнесу: кадрової, мар6
кетингової, дослідницької, ресурсної тощо. Тільки в результаті їх взаємодії формується та функціонує інноваційний по6
тенціал підприємства. Його оцінка базується на кількісному визначенні впливу складових інноваційної інфраструктури
на показники інноваційної діяльності підприємства, що може бути відображене у формі математичної моделі.

In the article the formation of innovative management on the basis of synergetic interaction with technological innovation
resource, organizational, managerial and marketing components business. The activity of industrial enterprise in technological
innovation requires joint efforts of various subsystems business: personnel, marketing, research, resource and so on. Only as
a result of their interaction is formed and operates innovative potential of enterprises. His assessment is based on quantifying
the impact of infrastructure components of innovation performance innovation company that can be displayed in the form of
a mathematical model.

Ключові слова: інновації, інноваційна політика, харчова промисловість, технологічні інно6
вації, інноваційна діяльність.

Key words: innovation, innovation policy, food industry, technological innovation, innovation.

ефективної системи управління інноваціями,
адаптованої до специфіки галузі. Створення
такого методичного інструментарію є завдан�
ням теоретичної і прикладної науки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Узагальнені підходи до визначення понят�
тя "інновація" знайшли відображення і в ряді
діючих нормативних актів. Так, Закон України
"Про інноваційну діяльність" трактує інновації
як новостворені (застосовані) і (або) вдоскона�
лені конкурентоздатні технології, продукція
або послуги, а також організаційно�технічні
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рішення виробничого, адміністративного, ко�
мерційного або іншого характеру, що істотно
поліпшують структуру та якість виробництва і
(або) соціальної сфери [3]. На думку окремих
дослідників, технологічні нововведення являють
собою, передусім, зміни у засобах і методах
організації виробництва. Вони передбачають
нові технології виробництва традиційних, удос�
коналених чи принципово нових продуктів, уп�
ровадження інформаційних систем, нових дже�
рел енергії. Більше того, наголошують О. Шев�
люга і О. Олефіренко, технологічні інновації
мають значний вплив на інші види інновацій,
вони є елементом, який пов'язує між собою інші
види інновацій [2, с. 39]. Однак дослідження
впливу зовнішніх чинників на ефективність інно�
ваційної діяльності підприємств харчової про�
мисловості потребує подальших досліджень.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета даного дослідження полягає у форму�

ванні інноваційного менеджменту підприємства
на основі синергетичної взаємодії технологічних
інновацій з ресурсною, організаційно�управлі�
нською та маркетинговою складовими бізнесу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Управління технологічними інноваціями на
підприємствах харчової промисловості повинне
являти собою цілеспрямований процес, мета і зав�
дання якого мають узгоджуватися із загальною
стратегією організації. Саме тому інноваційні ме�
неджери повинні активно залучатися до розроб�
ки стратегічних планів розвитку підприємства,
використовуючи ефективний набір інструментів
для обгрунтування очікуваних ефектів від впро�
вадження інновацій та необхідних ресурсів для їх
здійснення. У свою чергу, плани стратегічного роз�
витку суб'єкта господарювання повинні містити
чіткий перелік проблем, вирішення яких потребу�
ватиме технологічних, маркетингових, організа�
ційних, управлінських або інших інновацій.

З огляду на існування альтернатив, іннова�
ційному менеджеру підприємства харчової
промисловості передусім необхідно визначити�
ся з концептуальною платформою здійснення
інноваційної діяльності. При цьому потрібно
враховувати, що методологія управління інно�
ваціями пройшла декілька етапів свого розвит�
ку. Актуальним методологічним принципом
управління технологічними інноваціями зали�
шається використання портфельних матриць
відбору інноваційних проектів, побудованих на
основі критеріїв конкурентоспроможності та
життєвого циклу продукту.

Водночас новий етап розвитку методології
управління передбачає не просто орієнтацію на
явні потреби споживачів, які виявляються у
процесі проведення відповідних маркетингових
досліджень. У такому випадку споживачі не
знають про майбутні ринкові новинки, а інвес�
тори можуть лише здогадуватися про перспек�
тивні напрями капіталовкладень. Передові ком�
панії будують процес управління технологічни�
ми інноваціями на основі принципу інтеграції
маркетингу та наукових розробок, встановлю�
ючи зв'язок між клієнтами та НДДКР. У цьому
випадку управління технологічними інноваці�
ями здійснюється на основі спільних рішень, що
приймаються за участі всіх сторін, зацікавле�
них в розробці інновацій: дослідників, вироб�
ничників, маркетологів та споживачів.

При формуванні системи інноваційного ме�
неджменту на підприємствах харчової промис�
ловості необхідно враховувати, що існує 2 аль�
тернативних варіанти управління інноваціями:
1) дискретне управління окремими інновацій�
ними проектами в організації або 2) вибір інно�
ваційного типу розвитку як загальної стратегії
розвитку організації, коли потік інновацій роз�
глядається як неперервний процес. Формуван�
ня теоретичних підходів до створення на під�
приємствах систем управління інноваціями
пройшло ряд послідовних етапів.

Перша методологічна платформа побудови
системи управління інноваціями сформувалася
завдяки працям Ф. Тейлора і Г. Форда, її прак�
тична реалізація втілилася у створенні виробни�
чої системи TPS та формуванні концепції ощад�
ливого виробництва. Ідеї даної платформи об'єд�
нує принцип ефективності або продуктивності.

Друга платформа орієнтована на якість, до
неї можна віднести метод "Шести Сигм", сис�
тему TQM і статистичне управління процеса�
ми (SPC). Інновації як заплановані зміни ста�
ють предметом досліджень представників тре�
тьої методологічної платформи, найвідоміши�
ми складовими якої є теорія вирішення винахі�
дницьких задач і система Stage�Gate. Найсу�
часніші методи управління інноваціями грунту�
ються на управлінні потоком інновацій, систе�
мах складних інновацій, управління портфеля�
ми інновацій, застосуванні методологій управ�
ління портфелями, програмами і проектами в
інноваційному менеджменті.

Відмінною ознакою сучасної економіки бе�
зумовно є перехід від індустріального до пост�
індустріального суспільства, який характери�
зується зміною стратегічних чинників еконо�
мічного зростання (від виробничого досвіду до
наукових знань) та джерел основних конкурен�
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тних переваг (від промислових технологій до
технологічних і управлінських інновацій). За
таких умов управління інноваційним процесом
на підприємствах харчової промисловості (яке
здійснювалося раніше періодично, на функ�
ціональному рівні) має стати постійним і здійс�
нюватися на корпоративному рівні.

Таким чином, сучасне підприємство, що
планує розвиватися у довгостроковому періоді,
має віддавати перевагу концепції неперервно�
го управління інноваціями на основі поєднан�
ня маркетингу та НДДКР. При цьому інновації
мають розглядатися не як випадок, не як ін�
струмент для підвищення продуктивності,
ефективності чи якості продукції, а як планові
зміни в стратегічному розвитку компанії.

Прийнявши рішення про необхідність до�
тримання принципу неперервності, інноваційні
менеджери підприємств харчової промисловості
повинні усвідомлювати, що запровадження тех�
нологічних інновацій має враховувати стан всіх
підсистем бізнесу. З одного боку, з деякого пе�
реліку альтернативних проектів технологічних
інновацій організація може відібрати такі, які
більшою мірою відповідають її поточному стану
та ресурсам всіх підсистем. З іншого боку, зап�
ровадження технологічної інновації може вима�
гати деякої трансформації цих підсистем, тобто
технологічна інновація може стати мотиватором
для управлінських, маркетингових або інших
інновацій, вимагати змін у логістиці чи інших ком�
понентах бізнесу. Адже ці підсистеми є комплі�
ментарними і утворюють цілісний кластер. Для
ефективного впровадження технологічних інно�
вацій підприємство харчової промисловості може
потребувати змін в організаційній структурі чи
системі управління суб'єкта господарювання.

Виходячи з означеної проблеми, важливим
завданням даної частини дослідження є, по�пер�
ше, виділення основних підсистем цілісного
бізнесу підприємств харчової промисловості, які
є стратегічно важливими для реалізації техноло�
гічних інновацій; по�друге, встановлення кри�
теріїв оцінки цих підсистем з точки зору їх спро�
можності підтримувати технологічні інновації.

У складі портфелю інтелектуальної влас�
ності для реалізації поліпшуючих інновацій
підприємство повинно мати патенти на корисні
моделі, ноу�хау та бізнес�плани освоєння інно�
вацій. Крім зазначеного, базисні інновації
підкріплюються патентами на винаходи, про�
мислові зразки, свідоцтвами на товарні знаки,
знаки обслуговування, а також інноваційними
програмами. Підвищенню ефективності іннова�
ційної діяльності підприємства сприятиме на�
явний досвід управління проектами, а також, у

випадку базисних інновацій, партнерські та
особисті зв'язки з науково�дослідними устано�
вами, навчальними закладами тощо.

У процесі збору інформації для дослідження
було проведене анкетування керівників і спец�
іалістів підприємств харчової промисловості
Житомирської області, частина питань якого сто�
сувалася наявної на підприємстві інноваційної
інфраструктури. Узагальнені результати вказа�
ного анкетування представлені в таблиці 1.

У процесі опитування під елементами іннова�
ційної інфраструктури розумілися наявні на
підприємстві підрозділи, ресурси та фахівці, що
можуть забезпечити впровадження суб'єктами
господарювання поліпшуючих або базисних
інновацій. До таких елементів інфраструктури
можна віднести: відділ головного технолога, ла�
бораторія контролю якості, відділ маркетингу,
відділ розробки нових продуктів, філії кафедр
навчальних закладів на підприємстві (інноваційні
підрозділи), інноваційні менеджери, фахівці з
розробки нових продуктів, фахівці з досліджен�
ня ринків інноваційних продуктів, спеціалісти з
інтелектуальної власності (кадри), банки�креди�
тори, зовнішні інвестори, інноваційні фонди, ри�
нок цінних паперів (фінанси), вільні виробничі
площі для розміщення нового обладнання, енер�
гетичні потужності, очисні споруди, склади для
зберігання нових видів продукції, постачальни�
ки нових видів сировини і матеріалів (матеріаль�
но�технічна база), власна торгова марка, власний
товарний знак, штатний юрист підприємства
(інтелектуальна власність), участь підприємства
у галузевих асоціаціях, присутність власників чи
керівників підприємства в органах влади, залу�
чення фахівців підприємства до викладання в на�
вчальних закладах і ведення наукових досліджень
(особисті зв'язки). Вказаний перелік елементів
інноваційної інфраструктури не є виключним і
може доповнюватися в залежності від специфіки
здійснюваних інновацій та умов їх впроваджен�
ня на конкретному підприємстві.

У таблиці 1 представлені лише ті підприєм�
ства із сукупності опитаних, які проінформу�
вали про наявність у них тих елементів інфрас�
труктури, які виходять за межі стандартних
структур більшості виробничих підприємств:
відділ технологів, лабораторія контролю
якості, банки�кредитори, склади, виробничі
площі тощо. Як видно з таблиці, у досліджува�
ному регіоні найбільш підготовленими до впро�
вадження інновацій, у т. ч. й технологічних, се�
ред підприємств молокопереробної промисло�
вості є ПАТ "Житомирський маслозавод", а
серед м'ясопереробних підприємств — ТОВ
"Житомирський м'ясокомбінат".
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Водночас інноваційна інфраструктура лише
частково визначає інноваційний потенціал
підприємств харчової промисловості. Реалізація
інновацій потребує управління такими складови�
ми діяльності організації, як ресурсне забезпе�
чення, організаційні зміни, кадрове забезпечен�
ня, виробнича програма, а також маркетинг і ло�
гістика (рис. 1). Кожна із зазначених складових,
з одного боку, впливає на спроможність органі�
зації впровадити інновації, а з іншого — певним
чином залежить від рівня їх ефективності.

Склад інноваційного портфелю, який здат�
на реалізувати організація, та обсяг її реальної
інноваційної діяльності залежать від сукупності
чинників, які можна визначити як потенціал
інноваційної діяльності. Інноваційна активність
підприємства визначатиметься не лише розмі�
ром цього потенціалу або, у найпростішому ва�
ріанті, витратами, що спрямовуються на розши�
рення дослідницької бази, на реєстрацію та зак�
ріплення прав інтелектуальної власності, на мар�
кетингові заходи щодо просування нового то�
вару тощо. Важливого значення набувають
якісні характеристики складових потенціалу
інноваційної діяльності, ступінь гнучкості їх
реакції на виклики зовнішнього середовища та
внутрішні потреби підприємства у інноваціях.

Реалізація програм технологічних інновацій
дозволяє підприємству покращити певні показ�
ники господарської діяльності, що передусім ха�
рактеризують виробництво та якісні параметри

продукції. Зазначені поліпшення, в свою чергу,
зумовлюють підвищення рівня економічної ефек�
тивності технологічних процесів та конкурентос�
проможності продукції. Це дозволяє збільшити
обсяги продажів та розширити частку ринку, що
належить підприємству. Таким чином, суб'єкт
господарювання може отримати вищі прибутки
та збільшити свою ринкову вартість.

Приріст обсягів власних та залучених кош�
тів, що є у розпорядженні підприємства, може
і має бути спрямований на зміцнення та наро�
щування потенціалу інноваційної діяльності,
його інфраструктурної, кадрової, виробничої,
організаційної, маркетингової та ресурсної
складових. Концептуальна схема взаємовпли�
ву та взаємозумовленості елементів інновацій�
ного процесу у випадку технологічних інно�
вацій на підприємствах харчової промисловості
зображена на рисунку 1.

Схема, що представлена на рисунку 1, ві�
дображає існуючі взаємозалежності між пере�
думовами і наслідками інноваційної діяльності
підприємств харчової промисловості, позна�
чені на рисунку цифрами від 0 до 5:

0 — зумовленість інноваційної діяльності
станом складових інноваційного потенціалу

підприємства: , де h —

інноваційний портфель підприємства; qi — ха�
рактеристики потенціалу інноваційної діяль�

Таблиця 1. Результати анкетування щодо наявності та функціонального призначення
елементів інноваційної інфраструктури на підприємствах харчової промисловості

Житомирської області

* 0 — даний елемент інноваційної інфраструктури відсутній;
1 — даний елемент інноваційної інфраструктури дозволяє здійснювати поліпшуючі інновації;
2 — даний елемент інноваційної інфраструктури дозволяє реалізувати базисні інновації.

Джерело: власні дослідження.
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ності підприємства (ресурсного, інфраструк�
турного, організаційного, виробничого та мар�
кетингового); t — час; ε — випадкова складова.

1 — перший рівень наслідків (прямі резуль�

тати) інноваційної діяльності: ,

, де uj — параметри виробництва, які
поліпшуються в результаті технологічних інно�
вацій (тривалість виробничого циклу, ресур�
сомісткість та якість продукції, терміни її збе�
рігання, уніфікація та автоматизація техноло�
гічних процесів, стандартизація та сертифіка�
ція продукції).

2 — другий рівень наслідків (опосередко�
вані результати) інноваційної діяльності:

, де vk — показники

конкуренто�спроможності продукції та еконо�
мічної ефективності технологічних процесів.

3 — третій рівень наслідків (опосередко�
вані результати) інноваційної діяльності:

, де w — ринкова позиція під�

приємства (питома вага обсягів реалізації про�
дукції підприємства у загальному обсязі рин�
кових угод).

4 — четвертий рівень наслідків (опосеред�
ковані результати) інноваційної діяльності:

, , де  x — поточ�

ний прибуток підприємства; y — рин�
кова вартість підприємства.

5 — вплив економічних результатів
інноваційної діяльності четвертого
рівня (прибутку та ринкової вартості
підприємства) на формування інновац�
ійного потенціалу підприємства:

.

Функції, що характеризують залеж�
ності між зазначеними показниками, мо�
жуть бути оцінені емпірично на підприє�
мствах, які здійснюють технологічні
інновації. З метою аналітичної оцінки
залежностей, відображених на схемі, не�
обхідно організувати спеціальне спосте�
реження за визначеною групою показ�
ників. Для інноваційно налаштованих
підприємств такі спостереження мають
перетворитися на постійний моніторинг.

Моніторинг дозволяє оцінити фун�
кціональні залежності і зробити управ�
ління технологічними інноваціями ефек�
тивнішим, визначати "вузькі місця" інно�
ваційної діяльності та прогнозувати ре�
зультати цієї діяльності у майбутньому.

Водночас застосування такої методи�
ки потребує використання кількісних по�
казників, що мають неперервні значення.
Це не дозволяє в якості показників ви�
користовувати експертні оцінки, які так
зручно формуються в процесі різних
опитувань, оскільки вони частіше всього
бувають дискретними. Проаналізувавши
складові потенціалу інноваційної діяль�
ності та її наслідки різних рівнів, а також
врахувавши можливості формування
бази даних у результаті об'єктивних спо�
стережень, проведених на підприємстві,
був виділений перелік показників, що мо�

Рис. 1. Взаємозумовленість інноваційної діяльності
та елементів внутрішнього (керованого) середовища

підприємства
Джерело: власні дослідження.
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жуть бути використані для емпіричної оцінки за�
лежностей, відображених на рисунку 1.

Використовуючи дані конкретного підприє�
мства, а саме ПАТ "Житомирський маслоза�
вод", яке за даними статистичних спостережень
можна вважати інноваційно активним, було
складено матрицю даних за всіма показниками
за період 3 роки (12 кварталів) та здійснено
розрахунки приростів. Це дало змогу оцінити
числові параметри функцій, використаних для
формалізації моделі синергетичної взаємодії
інноваційної діяльності та елементів внутріш�
нього (керованого) середовища підприємства.

Аналіз кількісних оцінок зв'язків між еле�
ментами внутрішнього середовища інновацій�
ної діяльності ПАТ "Житомирський маслоза�
вод" дозволяє визначити її сильні і слабкі сто�
рони. Так, відповідно до кількісної оцінки
функції f, найбільший вплив на обсяги іннова�
ційної діяльності спричиняє складова іннова�
ційного потенціалу q4 — питома вага співробі�
тників дослідницького підрозділу та відділу
маркетингу, що займаються просуванням нових
товарів на ринок. Зростання цього показника
на 1 в.п. зумовлює розширення інноваційних
програм на суму 62,5 тис. грн. за квартал. Най�

Таблиця 2. Числові параметри функцій, використаних
для формалізації моделі синергетичної взаємодії інноваційної діяльності та елементів

внутрішнього середовища ПАТ "Житомирський маслозавод"
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слабший вплив на інноваційну діяльність має
показник q2 — відсоток забезпечення сирови�
ною з власної сировинної бази.

З оцінок функцій ϕ  видно, що результати
інноваційної діяльності ПАТ "Житомирський
маслозавод" найсильніше відображаються на
значенні показника u4 — рівень автоматизації
технологічних процесів: на 1 тис. грн. додатко�
вих інноваційних витрат за квартал дозволяють
в середньому підвищити рівень автоматизації
на 0,029 в.п. При цьому тривалість виробничо�
го циклу скорочується на 0,006 днів, матеріа�
ломісткість та зарплатомісткість виробництва
продукції скорочуються на 0,6 та 0,01 коп./грн.
відповідно.

Показник ефективності виробничих техно�
логій, такий як собівартість одиниці продукції (по
групі цільномолочної продукції) найбільше зале�
жить від трудомісткості виробництва (визначеного
через заробітну плату) та матеріаломісткості про�
дукції. Оцінки функції μ1 свідчать, що коливання
зарплатомісткості та матеріаломісткості продукції
на 1 грн. зумовлюють коливання собівартості на 0,85
грн. та 0,13 грн. відповідно. Оцінка функції μ2 пока�
зує, що на показник відносної конкурентоспро�
можності найбільшою мірою впливає u6 — рівень
якості продукції (відсутність браку) і меншою мірою
u7 — термін зберігання продукції.

У сукупності показники собівартості продукції
та її якості дозволяють підприємству завойовува�
ти та утримувати певну частку ринку, маневрую�
чи важелями цінової та нецінової конкуренції. Так
оцінки функції τ показують, що підвищення со�
бівартості продукції на 1 грн. зумовлює втрату
частки ринку на 3,14 в.п., а підвищення показника
конкурентоспроможності продукції на 1 п. доз�
воляє підвищити частку ринку на 2,51 в.п.

 У свою чергу, приріст частки ринку на 1 в.п.
зумовлює приріст прибутку на 183 тис. грн. за квар�
тал (функція γ) та приріст показника ринкової вар�
тості підприємства на 338 тис. грн. (функція ρ).

Дані табл.2 дозволяють зробити прогноз при�
ростів значень основних показників господарсь�
кої діяльності підприємства у майбутньому, що
зумовлені саме інноваційною діяльністю. Задамо
початковий приріст прибутку за квартал, який
відповідає середньому значенню приросту, що
спостерігався за період дослідження — 0,1 млн грн.
та аналогічний приріст ринкової вартості компанії
— 0,4 млн грн. За умови збереження існуючих про�
порцій розподілу прибутку на фінансування еле�
ментів інноваційної інфраструктури (оцінки
функцій θ), ми можемо спрогнозувати параметри
інноваційної інфраструктури підприємства (qі).

Скориставшись залежністю і формою функ�
ції f, встановимо обсяги витрат на інноваційну

діяльність h. На основі значень h можуть бути
розраховані значення прямих наслідків техно�
логічних інновацій — uі і далі покроково — до
динаміки прибутку та ринкової вартості. Шля�
хом повторення цього циклу можна отримати
прогнозні значення показників інноваційної
діяльності ПАТ "Житомирський маслозавод" на
визначену кількість кварталів.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Отже, процедуру можна вдосконалити, якщо

після кожного циклу здійснювати переоцінку
функцій, які описують використовувані залеж�
ності, на основі нових емпіричних даних. Додат�
ковою опцією запропонованої моделі синерге�
тичної взаємодії інноваційної діяльності та еле�
ментів внутрішнього середовища підприємства є
можливість попередньої імітації наслідків свідо�
мої зміни параметрів впливу прибутку на елемен�
ти інноваційної інфраструктури через відповід�
ний перерозподіл фінансування. Така імітація
дозволить обрати оптимальний варіант розподі�
лу прибутку з метою досягнення необхідних зна�
чень цільових показників, наприклад, частки рин�
ку, рівня конкурентоспроможності та ін.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблеми оцінки в Україні привертають все

більше уваги науковців, бізнесу, уряду актив�
но пронизуючи усі сфери майнових відносин, а
подальша інтеграція України до світової еко�
номічної спільноти вимагає розробки нових
підходів до оцінки, адже рівень систематизо�
ваності і надійності обліково�аналітичного
забезпечення є найважливішою умовою його
об'єктивності та результативності.
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ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ

В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ:

СУБ'ЄКТНО�ОБ'ЄКТНИЙ ПІДХІД
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VALUATION INVESTMENT PROPERTIES IN ACCOUNTING:
OBJECT�SUBJECT APPROACH

Проблеми оцінки в Україні привертають все більше уваги науковців, бізнесу, уряду активно пронизуючи усі сфе6
ри майнових відносин, а подальша інтеграція України до світової економічної спільноти вимагає розробки нових
підходів до оцінки. Використання здобутків зарубіжної науки потребує певної адаптації до українських реалій. Особ6
ливого значення набуває оцінка інвестицій в нерухомість, що є результатом надання інформації для обліку інвес6
тицій, з одного боку, так і базою для прийняття управлінських рішень, які стосуються доцільності інвестування, — з
іншого. Дана стаття присвячена розробці практичних рекомендацій з удосконалення організаційно6методичних по6
ложень оцінки інвестиційної нерухомості в бухгалтерському обліку на основі суб'єктно6об'єктного підходу. Як за6
свідчують результати проведеного дослідження, суб'єктами оцінки інвестиційної нерухомості можуть бути як
внутрішні спеціалісти, так і зовнішні. Однак підвищення довіри з боку іноземних інвесторів та вільне входження
України до світової спільноти віддають перевагу зовнішній (експертній) оцінці в обліку. Водночас об'єктний підхід
до оцінки інвестиційної нерухомості надасть можливість обчислювати одиниці обліку як способом грошового вимі6
рювання, так і враховувати їх цінностну складову.

Problems of assessment in Ukraine attracted increasing attention of scientists, businesses, governments actively
penetrating all areas of property relations and further integration of Ukraine into the world economic community requires
the development of new approaches to valuation. The achievements of foreign science requires a certain adaptation to
the Ukrainian context. Of particular importance is the evaluation of real estate investments resulting from the provision
of information for investment accounting, on the one hand, and the basis for making management decisions regarding
the advisability of investing. This article is devoted to the development of practical recommendations on improvement
of organizational and methodological provisions of the valuation of investment property in the accounting records on
the basis of subject6object approach. As evidenced by the results of the study, the subjects of valuation of the investment
property can be both internal experts and external. However, increasing the confidence of foreign investors and the free
entry of Ukraine into the world community prefer external (expert) evaluation in accounting. At the same time, the
object approach to valuation of investment property will allow you to calculate the unit of account as the money metric
method, and to consider their value component.

Ключові слова: суб'єкти та об'єкти оцінки, методи оцінки, оцінка інвестиційної нерухо6
мості.

Key words: subjects and objects of evaluation, methods of valuation, valuation of investment real6
estate.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання оцінки в бухгалтерському обліку
знайшли своє відображення в роботах украї�
нських вчених: М.Т. Білухи [1], І.Н. Богатої [2],
М.І. Бондара [3], Ф.Ф Бутинця [4], С.Ф. Голова
[5], Г.Г. Кірейцев [6], М.В. Кужельного [7],
Л.Г. Ловінської [8], Н.М. Малюги [9], В.В. Соп�
ка [10], І.В. Супрунової [11], І.Й. Яремка [12]
та інших. Слід зазначити, що західні та амери�
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канські вчені також визнають велике значення
оцінки в обліку і приділяють їй суттєве місце
в своїх працях. Серед них Е.А. Аткінсон,
Р.Д. Банкер, Р.С. Каплан, М.С. Янг [13],
І.М.Р. Метьюс, М.Х.Б. Перера [14], Б. Райан
[15], Е.С. Хендріксен, М.Ф. Ван Бреда [16],
І.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер [17]. Враховуючи ва�
гомий внесок зазначених дослідників у теорію
бухгалтерського обліку, варто відмітити, що
залишається ряд невирішених питань, які по�
требують детального дослідження і надання
пропозицій щодо їх вирішення для застосуван�
ня в практичній діяльності вітчизняних під�
приємств.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Нові підходи до оцінки увійшли у практику

господарюючих суб'єктів України через запро�
вадження Положень (стандартів) бухгалтерсь�
кого обліку (далі — П(С)БО), розроблених
відповідно до Міжнародних стандартів бухгал�
терського обліку та фінансової звітності (далі
— МСБО та МСФЗ). Однак цей процес відбув�
ся без попереднього наукового обгрунтування.
Використання здобутків зарубіжної науки по�
требує певної адаптації до українських реалій,
особливо при формуванні фінансової звітності
за міжнародними стандартами. Також слід заз�
начити, що потенційні інвестори зацікавлені в
оцінці активів підприємства щодо можливості
генерувати грошові потоки в майбутньому. В
цьому аспекті особливого значення набуває
оцінка інвестицій в нерухомість, що є резуль�
татом надання інформації для обліку інвес�
тицій, з одного боку, так і базою для прийнят�
тя управлінських рішень, які стосуються до�
цільності інвестування, — з іншого.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в розробці практич�

них рекомендацій з удосконалення організа�
ційно�методичних положень оцінки інвести�
ційної нерухомості в бухгалтерському обліку
на основі суб'єктно�об'єктного підходу для
підвищення достовірності бухгалтерської
інформації для прийняття управлінських
рішень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Перш ніж дослідити особливості обліку і
оцінки, слід розкрити зміст економічного по�
няття інвестиційної нерухомості та класифіка�
цію об'єктів, які до неї відносяться. Нагадає�
мо, що відповідно до Інструкції про застосу�
вання Плану рахунків бухгалтерського обліку

[18] даний вид активу відноситься до основних
засобів, розкриття інформації про які в бухгал�
терському обліку визначається П(С)БО 7 "Ос�
новні засоби" [19]. Проте методологічні заса�
ди формування інформації про інвестиційну
нерухомість та її розкриття у фінансовій звіт�
ності визначає інший стандарт, а саме: П(С)БО
32 "Інвестиційна нерухомість" [20], який став
прототипом однойменного МСБО (IAS) 40 [21].
Тож поєднання інвестиційною нерухомістю рис
основних засобів та інвестицій обумовлює
особливості оцінки даного об'єкта бухгалтер�
ського обліку.

Одиницями обліку інвестиційної нерухо�
мості за національним стандартом є власні або
орендовані на умовах фінансової оренди зе�
мельні ділянки, будівлі, споруди, які розташо�
вуються на землі, утримувані з метою отриман�
ня орендних платежів та/або збільшення влас�
ного капіталу, а не для виробництва та поста�
чання товарів, надання послуг, адміністратив�
ної мети або продажу в процесі звичайної
діяльності [20].

Однак за міжнародними стандартами оди�
ницею обліку визначають нерухомість, до якої
може відноситися земля чи будівлі, або їх по�
єднання, які також утримуються для отриман�
ня орендних платежів та/або збільшення вар�
тості капіталу [21]. Певні розбіжності в тлума�
ченні об'єктів обліку створюють особливості як
при первісній їх оцінці, так і відображенні на
дату балансу. В цьому контексті слід зазначи�
ти, що не дивлячись на високі вимоги до оцінки
в бухгалтерському обліку, стрімко зростає по�
треба в об'єктивній, прозорій та відповідній
реальним ринковим умовам оцінці. Тож вимо�
ги до підвищення довіри з боку іноземних інве�
сторів, вільному входженню України до світо�
вої спільноти вимагають наближення підходів
експертної оцінки в обліку. Тож розглянемо
детальніше питання, які лежать в практичній
площині, а саме: хто має оцінювати і за якими
критеріями.

Дослідження існуючих підходів до класи�
фікації оцінки в бухгалтерському обліку вия�
вило, що важливим моментом при застосуванні
оцінки є суб'єктний підхід, за яким вона може
бути бухгалтерська, незалежна та експертна
[11]. Загальна схема суб'єктного підходу до
оцінки інвестиційної нерухомості представле�
на на рисунку 1.

Варто відмітити, що згідно з вимогами між�
народних стандартів (п. 32 МСБО 40) не вима�
гається, але заохочується, залучення незалеж�
ного оцінювача, який є визнаним фахівцем
відповідної кваліфікації та має недавній досвід
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оцінювання інвестиційної нерухомості, що роз�
ташована в подібній місцевості та належить до
подібної категорії [21]. Однак національні
стандарти не регламентують дане питання, тож
власник підприємства на свій розсуд може
приймати рішення щодо можливості і доціль�
ності проведення оцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості або внутрішніми фахівцями (бух�
галтерами), або зовнішніми (професійними
оцінниками), а також в окремих випадках за
рішенням суду (експертами). Проте відповідно
до Закону України "Про оцінку майна, майно�
вих прав та професійну оціночну діяльність в
Україні" [22] проведення оцінки майна у пев�
них випадках є обов'язковим (р. ІІ ст. 7).

У міжнародному аспекті базові принципи та
критерії, яких оцінювачі повинні дотримувати�
ся при підготовці оцінок для фінансових звітів
і пов'язаних з ними бухгалтерських рахунків,
розкриваються в Міжнародних стандартах
оцінки (далі — МСО, International Valuation
Standards — IVS) [23]. Хоча в Україні законо�
давчо закріплена теза про відповідність Націо�
нальних стандартів оцінки майна [24] міжна�
родним стандартам. Однак на практиці існують
певні розбіжності, адже МСО принципово по�
в'язані з елементом "активи" фінансових звітів.

Отже, на основі аналізу існуючих підходів
до класифікації оцінки інвестиційної нерухо�
мості в бухгалтерському обліку можна конста�
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Рис. 1. Суб'єктний підхід до оцінки інвестиційної нерухомості в бухгалтерському обліку
за національними та міжнародними стандартами
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Рис. 2. Об'єктний підхід до оцінки інвестиційної нерухомості в бухгалтерському обліку
за національними та міжнародними стандартами
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тувати, що важливим моментом застосування
оцінки і відображення її результатів в бухгал�
терському обліку є суб'єктний підхід, який у
поєднанні з існуючим нормативно�правовим
забезпеченням дає можливість системно
підійти до визначення шляхів формування оці�
нки в обліковій політиці підприємства.

Дослідження існуючих підходів до методів
оцінки в бухгалтерському обліку виявило, що
важливим моментом при їх застосуванні є
об'єктний підхід, за яким всі об'єкти, що мають
оцінюватися, можна поділити за такими група�
ми, як: балансові, небалансові і позабалансові
[11].

Загальна схема об'єктного підходу до оцін�
ки інвестиційної нерухомості представлена на
рисунку 2.

До балансових об'єктів оцінки відносяться
одиниці обліку (земельні ділянки, будівлі, спо�
руди), які згідно з національними і міжнарод�
ними стандартами утримуються безпосередньо
на балансі підприємства.

До небалансових об'єктів оцінки відносять�
ся орендовані (на умовах фінансової оренди)
земельні ділянки, будівлі, споруди як за націо�
нальними, так і за міжнародними стандартами.

До позабалансових об'єктів оцінки відно�
сяться фонди забезпечення майбутніх витрат і
платежів, а саме: створення за обгрунтованим
розрахунком забезпечення на демонтаж, пере�
міщення об'єкта інвестиційної нерухомості та
приведення земельної ділянки, на якій він роз�
ташований, у стан, придатний для подальшого
використання (зокрема на передбачену законо�
давством рекультивацію порушених земель).

Згідно з П(С)БО 32 оцінка об'єктів інвести�
ційної нерухомості може бути відображена в
Балансі (Звіті про фінансовий стан), починаю�
чи з 01.01.2008 р. (дати набрання чинності
П(С)БО 32):

— за справедливою вартістю;
— за первинною вартістю;
— за первинною, зменшеною на суму нара�

хованої амортизації з урахуванням втрат від
зменшення корисності та вигод від її відновлен�
ня (п. 18 П(С)БО 32), тобто підприємство має
право самостійно вибрати метод оцінки таких
об'єктів.

Згідно з МСБО 40 інвестиційну нерухомість
слід оцінювати первинно за її собівартістю, яка
включає ціну її придбання та будь�які видатки,
які безпосередньо віднесені до придбання [21].
Водночас первинна собівартість частки нерухо�
мості, утримуваної на умовах оренди і кла�
сифікованої як інвестиційна нерухомість, виз�
начається згідно з вимогами для фінансової

оренди (п. 20 МСБО 17), а саме: такий актив слід
визнавати за нижчою з двох оцінок: справед�
ливої вартості нерухомості і теперішньої вар�
тості мінімальних орендних платежів. Згідно з
положеннями цього ж параграфа, еквівалент�
ну суму слід визнавати як зобов'язання (п. 25
МСБО 40).

У цьому контексті слід зазначити, що в ос�
нові МСБО та МСФЗ лежить теорія англо�аме�
риканської школи обліку, концептуальні поло�
ження якої базуються на оцінці об'єктів обліку
за справедливою вартістю, а також пріоритеті
економічної сутності над правовою формою.

Досліджуючи теоретичні засади оцінки в
системі бухгалтерського обліку підприємств за
вітчизняними та зарубіжними літературними
джерелами можна констатувати [1—17], що пе�
реважна більшість авторів радянського та су�
часного українського періодів розглядають
оцінку як складову методу бухгалтерського
обліку. Тобто оцінка є способом грошового
вимірювання об'єктів бухгалтерського обліку,
за допомогою якої натуральні й трудові вимір�
ники (характеристики) господарських засобів
перераховують у вартісні і яка грунтується пе�
реважно на показнику фактичних витрат на їх
створення чи придбання (історичної собівар�
тості) [8]. Проте дослідження сутності оцінки
з позиції розвитку економічної теорії вартості
як змісту економічної науки свідчать, що по�
няття "оцінка" не можна зводити тільки до спо�
собу вартісного вимірювання [11]. Тобто оцін�
ка може характеризувати і ціннісну складову,
а методи оцінки будуть залежати від мети її
проведення для задоволення інформаційних
потреб користувачів.

Отже, об'єктний підхід до оцінки інвести�
ційної нерухомості надасть можливість обчис�
лювати одиниці обліку як в межах підприєм�
ства, так і поза ним за єдиними критеріями, які
викладені в національних і міжнародних стан�
дартах.

ВИСНОВКИ
Таким чином, проведений аналіз показав, що

суб'єктами оцінки інвестиційної нерухомості
можуть бути як внутрішні спеціалісти (бухгал�
тера підприємства), так і зовнішні (оцінювачі та
експерти). Однак підвищення довіри з боку іно�
земних інвесторів та вільне входження Украї�
ни до світової спільноти віддають перевагу
зовнішній (експертній) оцінці в обліку. Водно�
час об'єктний підхід до оцінки інвестиційної
нерухомості надасть можливість обчислювати
одиниці обліку як способом грошового вимірю�
вання (до балансових об'єктів оцінки), так і вра�
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ховувати їх цінно стну складову (до не балан�
сових та позабалансових об'єктів оцінки).

Порушені в статті питання не є вичерпани�
ми й потребують доповнень і уточнень для за�
доволення інформаційних потреб потенційних
інвесторів, які зацікавлені в оцінці нерухомості
підприємства щодо можливості генерувати
грошові потоки в майбутньому.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Необхідність попередження високого або кри�

тичного рівня дисбалансів руху фінансових ре�
сурсів (ФР) в економіці (в умовах її фінансіалі�
зації) актуалізує питання дослідження стійкого,
ефективного, стабільного розвитку фінансового
сектору (ФС). Це пов'язано з тим, що саме випе�
реджаючим розвитком ФС економіки порівняно з
її реальним сектором характеризуються первинні
прояви активних фінансіалізаційних процесів. Такі
процеси, як й обумовлені ними дисбаланси руху
ФР в економіці можуть негативно впливати на ок�
ремі аспекти соціально�економічної сфери, то�
варні та фінансові ринки тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значна кількість наукових праць з економіки
присвячена питанням ефективного, стійкого, ста�
більного розвитку її ФС, його превалюючої ролі
над реальним сектором. Серед вчених, які дослід�
жували питання розвитку ФС економіки, міжсек�
торної взаємодії слід виділити таких як: Г. Азарен�
кова, Г. Барсегов, Т. Васильєва, Э. Галімова, А. Крав�
цова, І. Левіна, І. Ломачинська, О. Луняков,
А. Пархоменко, С. Міщенко, І. Рекуненко, А. Се�
меног, І. Школьник тощо. Аспекти проявів фінан�
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У статті визначено доцільність систематизації чинників впливу на ефективний та стійкий розвиток фінансового
сектору в умовах поступової фінансіалізації економіки. Розглянуто чинники, важелі впливу на фінансовий сектор
економіки в умовах його превалювання над реальним сектором. Обгрунтовано важливість системи забезпечення
ефективного та стійкого розвитку фінансового сектору у контексті відносного попередження дисбалансів руху фінан6
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In the article the expediency of systematizing factors affecting the efficient and sustainable development of the financial
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сіалізаційних процесів в економіці розглядались у
працях таких вчених як: П. Мороз, Б. Пшик, Н. Ще�
почкіна, І. Лютий, Н. Гражевська, В. Мілберг,
П. Дос Сантос, К. Філіпс, В. Трохименко та інші.
Проте в більшості наукових праць перелічені вище
питання (розвитку та взаємодії секторів [4; 6; 8; 10],
фінансіалізації економіки) розглядаються окремо
одне від одного, що обгрунтовує необхідність дос�
лідження саме ключових засад забезпечення ефек�
тивного, стійкого, стабільного розвитку ФС в умо�
вах поступової фінансіалізації економіки з метою
попередження виникаючих (існуючих) дисбалансів
руху ФР, що обумовлені внаслідок таких фінансі�
алізаційних процесів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета даної статті полягає у дослідженні сис�

теми чинників впливу на забезпечення стійкого,
ефективного та стабільного розвитку ФС економ�
іки для своєчасного попередження виникаючих
(існуючих) в умовах її фінансіалізації дисбалансів
руху ФР.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Фінансіалізаційні процеси в економічних сис�
темах характеризуються, насамперед, випереджа�
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ючим розвитком ФС економіки над її реальним
сектором, посиленням ролі ФС в економіці, по�
явою інноваційних фінансових інструментів тощо.
Паралельно з такими процесами у русі ФР в еко�
номіці виникають та поступово накопичуються
дисбаланси (тобто диспропорції у напрямках їх
використання). Обумовлені такі дисбаланси саме
поширенням явища фінансіалізації в економіці. У
окремих умовах господарювання дисбаланси руху
ФР в економіці можуть мати негативні наслідки (у
контексті розвитку окремих сфер — соціальної,
інвестиційної тощо). Останнє доводить нагальну
необхідність вивчення та систематизації чинників
впливу на забезпечення стійкого, ефективного,
стабільного розвитку сучасного ФС у контексті
попередження його превалюючого впливу над ре�
альним сектором, а отже й поширення (в подаль�
шому) дисбалансів руху ФР в економіці (або оп�
тимізації негативних наслідків проявів таких дис�
балансів в економічній системі) [2; 4; 9; 11].

Звісно, практично неможливо враховуючи
тільки чинники стійкого, ефективного, стабільно�
го розвитку ФС зовсім попередити виникнення
дисбалансів руху ФР в економіці, обумовлених
процесами фінансіалізації, оскільки останні все
одно будуть мати місце в економічній системі. Але
ж, зазначимо, що дієва система управління ФС в
економіці повинна бути націлена на регулювання
рівня фінансіалізації економіки таким чином, щоб
оптимізувати ступінь негативних проявів обумов�
лених нею дисбалансів руху ФР. Таким чином, си�
стемне використання досліджуваних нами чин�
ників (у контексті впливу на розвиток фінансово�
го сектору) може позначитися на рівні фінансіа�
лізації економіки, а отже й рівні обумовлених нею
дисбалансів руху ФР. Підсумовуючи, зазначимо,
що надмірна активізація руху ФР в економічній
системі може посилювати роль її ФС (насамперед

завдяки зростанню фінансо�
вої інфраструктури), зменшу�
ючи при цьому роль реально�
го сектору. З метою опти�
мальної трансформації цих
процесів, необхідно врахову�
вати систему чинників впливу
на забезпечення стійкого,
ефективного та стабільного
розвитку ФС з метою попе�
редження високого або кри�
тичного рівня дисбалансів
руху ФР в умовах фінансіалі�
зації економіки [3; 9; 10; 11].

Стійкій, ефективний, ста�
більний розвиток ФС економ�
іки буде, в першу чергу, зале�
жати від подібних характери�
стик його окремих складових
(сегментів) — кредитного,
фондового, страхового тощо.
Такий розвиток цих складо�
вих (сегментів) вплине на еко�

номічну систему вцілому (її стабільність). Незнач�
на ефективність розвитку ФС (або її динамічне
зменшення) буде грати пригальмовуючий вплив на
соціально�економічний розвиток, фінансові та
товарні ринки тощо. Отже, вірно обрана стратегія
функціонування ФС окреслить напрями економі�
чного, соціального, інвестиційного розвитку, оск�
ільки дисбаланси руху ФР в умовах фінансіалізації
економіки можуть мати як позитивний, так і нега�
тивний впливи на перелічені напрями розвитку [3;
7; 9; 11].

Класичні чинники впливу на розвиток сучас�
них фінансових секторів економік поділяються
вітчизняними та зарубіжними вченими на класте�
ри (групи). Такі кластери обумовлені історични�
ми, політичними, соціально�економічними аспек�
тами розвитку економік. Досліджувані нами чин�
ники впливу можуть розглядатись з внутрішньої
та зовнішньої позицій (стосовно характеру впли�
ву). При цьому, зовнішні чинники впливу на роз�
виток ФС економіки тісно корелюють з внутрішн�
іми. Додатково слід зазначити, що недосконала з
різних аспектів законодавча база у фінансовій
сфері посилює невизначеність розвитку фінансо�
вого та реального секторів (РС) економіки, послаб�
лює адекватність прогнозів щодо такого розвит�
ку, знижує результативність обраних стратегій
функціонування ФС [3, с. 354; 5; 7; 9; 11].

У нашому дослідженні виокремлено наступні
сторони впливу на стійкий, ефективний, стабіль�
ний розвиток ФС економіки (рис. 1).

Додатково зовнішній вплив на досліджуваний
нами розвиток ФС спричинює загальний стан еко�
номіки (у контекстах національної економіки та
глобальної економіки), її соціально�економічні
індикатори (рівень життя населення, рівень та гли�
бина бідності населення, показник нерівномірності
розподілу доходів населення, рівень зайнятості,
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Рис. 1. Важелі впливу на розвиток ФС економіки в умовах
поступової її фінансіалізації
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рівень освіченості на�
селення, рівень інфля�
ції, ступінь інфраст�
руктурного розвитку у
розрізі окремих рин�
ків, рівень розвину�
тості системи посеред�
ництва (у тому числі й
фінансового), ступінь
розвинутості фінансо�
вих послуг за їх вида�
ми, рівень інноваційно�
го розвитку у різних
аспектах тощо), її інве�
стиційні індикатори та
показники стану фі�
нансово�економічної
безпеки. Вище було
зазначено, що додат�
ково впливає на ФС
економіки й ступінь
розвинутості законо�
давчої бази та існуючої
системи державного
регулювання, а також
політичний стан конк�
ретної держави в тих
чи інших умовах господарювання тощо [3, с. 354;
5; 7; 9; 11].

Ефективність функціонування ФС економіки
пов'язана насамперед з фінансовою стійкістю,
ліквідністю, стабільністю, платоспроможністю,
рентабельністю, прибутковістю, рівнем капіталі�
зації тощо його суб'єктів зокрема та суб'єктів еко�
номіки взагалі (система фінансових показників).
Поряд з фінансовими показниками оцінки стану
суб'єктів економіки на загальну ефективність фун�
кціонування ФС економіки здійснюють окремий
вплив операційні, інвестиційні, маркетингові по�
казники їх діяльності. Окремо слід розглянути
вплив політики у сфері поточної діяльності
суб'єктів економіки на ефективний, стійкий, стаб�
ільний розвиток її ФС (рис. 2). Звісно така політи�
ка буде також впливати на розвиток РС економі�
ки [3, с. 354; 5; 7; 9; 11].

Опосередкований вплив на розвиток дослід�
жуваного сектору економіки мають елементи
(складові) забезпечення діяльності суб'єктів еко�
номіки, а також ступінь поширення інновацій (у
тому числі й фінансових). Виділимо такі складові
забезпечення діяльності суб'єктів економіки: нор�
мативно�інструктивна, організаційна, фінансова,
кадрова, методична, інформаційно�аналітична
тощо [3, с.352—354].

Слід також додатково звернути увагу, на за�
гальну впливовість (зовнішнього характеру) сту�
пеню організації державного фінансового менед�
жменту (у контексті його складових — бюджет�
но�податкової, інвестиційної, страхової тощо),
державного фінансового контролю (у контексті
його базових складових) на розвиток ФС еконо�

міки, його відносну стійкість та стабільність. Сто�
совно стійкості фінансового сектору економіки, то
у наших дослідженнях, у якості показників її оці�
нки виступають так звані індикатори стійкості, що
були розроблені Міжнародним валютним фондом
при взаємодії з окремими міжнародними органі�
заціями. Такі індикатори відповідають окремим
загальновизнаним критеріям, що враховують існу�
ючі аспекти стійкості [1; 2; 3, с. 119—123].

Послаблює досліджувану нами ефективність,
стійкість розвитку ФС економіки значна кількість
його суб'єктів, відсутність результативних ба�
лансів їх інтересів, недостатня організація існу�
ючих систем перерозподілу ризиків між такими
суб'єктами, низький рівень ризик�менеджменту у
контексті розвитку сегментів ФС, невдалі стра�
тегічні засади розвитку суб'єктів економіки тощо.
Врівноважена економічна політика держави,
підтримання оптимального балансу інтересів
суб'єктів ФС та РС економіки у контексті їх взає�
модії здійснюють безпосередній зовнішній вплив
на загальний розвиток фінансового сектору [3; 5;
7; 9; 11].

Процес виявлення ступеня впливу системи
чинників, важелів на розвиток ФС економіки по�
винен базуватись на об'єктивному характері. Си�
стема вищезазначених у ході дослідження чин�
ників, важелів впливу на розвиток ФС економіки
загалом сприяє відносному попередженню вини�
каючих дисбалансів руху ФР, що обумовлюються
сучасними тенденціями фінансіалізаційних про�
цесів. Оптимальний, регулюючий вплив таких чин�
ників на ФС в умовах фінансіалізації економіки
дозволить не тільки підвищити рівень його розвит�
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Рис. 2. Політика у сфері поточної діяльності суб'єктів економіки та її
вплив на фінансовий та реальний сектори
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ку, але й опосередковано оптимізує накопичені в
економіці дисбаланси руху ФР з метою поперед�
ження або ж мінімізації їх негативних наслідків.

ВИСНОВОК
Отже, на ефективний, стійкій, стабільний роз�

виток сучасного ФС здійснюють вплив різно�
манітні, різнорівневі чинники внутрішнього та зов�
нішнього характеру. Забезпечивши ефективний та
стабільний розвиток сучасного ФС (шляхом регу�
лювання впливів системи чинників в умовах фінан�
сіалізації економіки) є можливість досягти окре�
мого необхідного для конкретних умов господа�
рювання рівня економічного зростання, рівня роз�
витку соціальної та інвестиційної сфер, фінансо�
вого та товарного ринків тощо. На основі прове�
деного дослідження нами було визначено
доцільність систематизації чинників впливу на
ефективний та стійкий розвиток сучасного ФС в
умовах фінансіалізації економіки. Додатково було
обгрунтовано важливість чинників впливу на за�
безпечення стійкого, стабільного розвитку ФС у
контексті відносного попередження дисбалансів
руху ФР в економіці (в умовах її поступової фінан�
сіалізації).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобалізаційні процеси з кожним роком все

більше пронизують різноманітні сфери економіч�
ного життя України. На особливу увагу за�
слуговують питанням адаптації вітчизняного ви�
робництва до умов ЄС і захисту економічних інте�
ресів українських товаровиробників, зокрема
сільськогосподарської продукції [1]. Агропромис�
ловий комплекс України стоїть на порозі нових
можливостей і випробувань, зумовлених реальни�
ми ініціативами інтеграції вітчизняного ринку до
ринку Європейського союзу. Ставлення вітчизня�
них підприємців, експертів, громадськості до євро�
пейських перспектив є неоднозначними: одні вба�
чають в них визначні шанси для економічного зро�
стання, інші з насторогою попереджують про не�
готовність реального сектору до конкуренції з
провідними світовими підприємствами. Входжен�
ня до європейського простору дійсно пов'язане з
подоланням ряду непростих бар'єрів: економічних,
нормативно�правових, соціальних, психологічних.
Тому інтеграція має відбуватися продумано, по�
слідовно, з врахуванням досвіду інших країн, на
підставі об'єктивної оцінки внутрішнього потен�
ціалу і зовнішніх передумов [2].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням оцінки економічних, політичних,
соціальних вигід від інтеграції нашої країни в ЄС
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займалися Білоус А.О., Гринева В.Б., Гугель А.С.,
Копійка В.О., Шинкаренко Т.М., Ляшенко О.О.
Проблемами вдосконалення нормативної бази для
гармонізації інтеграційних процесів в свинарстві
займається Асоціація свинарів України. Саме за
ініціативою Асоціації до України було запрошено
міжнародного експерта для допомоги у форму�
ванні прозорішої та дієвішої нормативної бази, її
приведення у відповідність до вимог ЄС [3].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою даної роботи став аналіз перспектив

співпраці України з країнами Західної Європи в
галузі свинарства: вивчення характеру довгостро�
кових та короткострокових факторів впливу про�
цесів європейської інтеграції на галузь, виявлен�
ня на цій основі відповідних переваг та недоліків,
потенційних можливостей і загроз для України за
умов її інтеграції до Європейського Союзу. Анал�
ітичний апарат бізнесу є досить широким, вклю�
чаючи в себе класичні методи та сучасні напрацю�
вання у аналізі підприємницького середовища. На
нашу думку, найбільш практичним і доцільним для
стратегічної оцінки європейських можливостей
українського свинарства вбачається метод SWOT�
аналізу.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ ДОСЛІДЖЕНЬ
Варто відзначити той факт, що існують різно�

манітні варіації у проведенні і оформленні резуль�
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татів SWOT�аналізу. Конкретний підхід залежить
від масштабів об'єкту дослідження (підприємство,
галузь, територія), доступності об'єктивних даних,
цілей аналізу, термінів реалізації. Вихідним етапом
оцінки євроінтеграційних перспектив свинарства
має стати визначення загальних характеристик
внутрішнього і зовнішнього середовища, в подаль�
шому кожна з них може стати об'єктом більш де�
тального вивчення.

Складовими блоками SWOT�аналізу є на�
ступні:

1. "Сили" ("strengths") — це сильні сторони га�
лузі свинарства, якими воно володіють на даний
момент і які можуть бути використані у конку�
рентній боротьбі.

2. "Слабкості" ("weaknesses") — це негативні
характеристики, тенденції в галузі, які суттєво
стримують її розвиток, вимагають подолання,
уникнення, згладжування.

3. "Можливості" ("opportunities") — це
зовнішні перспективи зростання, фактори оточу�
ючого середовища, що можуть сприяти підвищен�
ню конкурентоздатності свинарства, розширенню
ринків збуту продукції.

4. "Загрози" ("threats") — це найбільш імовірні
зовнішні бар'єри для входження вітчизняних
підприємств на ринки ЄС, світу.

Розглянемо почергово найбільш суттєві оз�
наки вказаних внутрішніх елементів і зовнішнього
оточення. До сильних сторін свинарства в Україні
можна віднести:

1) наявність великої кількості підприємств з
сучасною організацією виробництва, які характе�
ризується досить високим генетичним трендом
поголів'я, прогресивними технологіями відтворен�
ня, утримання, годівлі тварин;

2) потужну сировинну базу, зумовлену, перш
за все, сприятливими умовами вирощування фу�
ражу (пшениці, кукурудзи, ячменю) — ключового
елементу виробничих витрат;

3) низьку вартість трудових ресурсів, яка зни�
жує величину і питому вагу витрат на оплату праці
в собівартості продукції.

Провідна роль у нарощуванні обсягів вироб�
ництва продукції свинарства в Україні, залученні
інвестиційних ресурсів, впровадженні прогресив�
них технологічних рішень належить переважно
крупним, вертикально інтегрованим господарсь�
ким структурам. Нерегульована і неконтрольова�
на капіталізація сільського господарства несе в
собі багато ризиків, однак практика роботи бага�
тьох інтегрованих агропромислових формувань
підтверджує думку про пріоритети вертикальних
інтеграційних процесів у свинарстві. Гострий де�
фіцит фінансових ресурсів в умовах деіндустрі�
алізації виробництва, великих боргів та обмеже�
ного або зовсім відсутнього доступу до довгост�
рокових кредитів, актуалізують питання створен�
ня інтегрованих форм господарювання, які в
більшості випадків відіграють позитивну роль у
розвитку галузей сільського господарства. У той

же час інтеграцію не варто вважати панацеєю від
економічних негараздів галузі, важливо загостри�
ти увагу на необхідності наукового узагальнення
розвитку інтеграційних процесів, їх врегулюван�
ня на законодавчому рівні [4].

Слабкими сторонами галузі варто визначити
наступні:

1) недостатнє матеріально�технічне, фінансо�
ве забезпечення більшості дрібних і середніх
підприємств, що обмежує їх здатність впроваджу�
вати нові технологічні рішення, ефективно вико�
ристовувати генетику і виробничі ресурси, вихо�
дити на зовнішні ринки;

2) велика питома вага у загальному вироб�
ництві господарств населення, комерційна і тех�
нологічна ефективність яких перебуває на досить
низькому щаблі;

3) нестача знань і досвіду у провідних фахівців
галузі в царині реалізації сучасних підходів вико�
ристання потенціалу тварин, кормів, маркетингу;

4) нерозвиненість системи оцінки якісних ха�
рактеристик виробництва, невисокий рівень якості
продукції;

5) низький рівень диверсифікації виробництва
і, як результат, недостатня диференційованість
ринку;

6) низька роль маркетингу, через що відчу�
вається суттєвий дефіцит грунтовних ринкових
досліджень, використовується обмежений набір
засобів розподілу продукції, стимулювання збу�
ту;

7) психологічний бар'єр, обумовлений від�
чуттям власної неповноцінності, браком впевне�
ності у своїх силах, оскільки вступ до ЄС у гро�
мадськості і бізнес�колах асоціюється з "надстан�
дартами", "надвимогами".

Як бачимо, чисельність виявлених слабких
сторін суттєво перевищує кількість сильних сторін,
що покладає додаткову відповідальність і органі�
заційне навантаження на вітчизняних підприємців.
Інша справа — сприймати їх як непереборні сили
чи як нові виклики для розвитку. З подолання виз�
наченого останнім психологічного бар'єру, швид�
ше за все, і доведеться починати переосмислення
філософії ведення бізнесу в європейському сви�
нарстві, рух до вдосконалення виробництва, пере�
робки і збуту.

У країні є чимало дрібних ферм та особистих
селянських господарств, які вирощують свиней, а
також багато промислових свинокомплексів з чи�
сельністю поголів'я свиней понад 5 тисяч. 30 най�
більших свинокомплексів утримують близько 60%
усіх промислових свиней, і ця частка поступово
зростає.

Особливої уваги заслуговують зовнішні чин�
ники, які є лише частково контрольованими, не
піддаються широкому впливу суб'єктів підприєм�
ництва, вимагають технологічної і ринкової мо�
більності, гнучкої адаптації до кон'юнктурних тен�
денцій, змін. Можливостями розвитку галузі вар�
то вважати:
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1) національні традиції, які виявляються у
культурних звичках населення країни споживати
різноманітні продукти галузі (м'ясо, сало, на�
півфабрикати, субпродукти тощо);

2) стабільність внутрішнього і зовнішнього по�
питу внаслідок його нееластичності: споживання
може зменшуватися до певного граничного рівня
і навіть суттєве зростання ціни не спроможне знач�
но знизити обсяги купівлі продукції, дозволяючи
отримувати пристойні результати навіть в кризові
для економіки періоди;

3) сприятливі природно�кліматичні умови для
нарощування обсягів кормових ресурсів, утриман�
ня тварин за різних технологічних систем вироб�
ництва, стабільного їх забезпечення власними кор�
мами;

4) розширення ринків збуту завдяки високому
експортному потенціалу галузі, який на початко�
вих етапах можна реалізувати в країнах Азії, після
чого пробувати свої зусилля на ринках Європи;

5) збільшення експортних надходжень внаслі�
док девальвації національної валюти — той випа�
док, коли економічні негаразди в країні можна
використати як резерв зниження собівартості
власного виробництва у "доларовому" вираженні,
нав'язавши світовим виробникам цінову конкурен�
цію;

6) розвиток ринкової інфраструктури (товар�
них бірж, агроторгових домів, оптових і роздріб�
них ринків), який дасть змогу виробникам відшу�
кувати більш ефективні схеми продажів, розши�
рити номенклатуру споживчих груп, диверсифіку�
вати канали розподілу продукції, загострити кон�
куренцію між покупцями;

7) вдосконалення державної політики в таких
сферах, як забезпечення дерегуляції бізнесу, спро�
щення дозвільних процедур (оформлення земель�
них ділянок, ввезення�вивезення тварин, ветери�
нарно�санітарного контролю тощо), формування
стабільної і ефективної експортно�імпортної по�
літики;

8) підвищення рівня якості продукція як ре�
зультат загострення конкурентної боротьби.

З огляду на ненадійність російського ринку у
нинішній політичній ситуації Україна зацікавлена
у вивченні можливостей виходу на ринок ЄС. Не�
зважаючи на те, що ціни на яловичину та м'ясо
птиці в Україні нижчі за середні в ЄС, свинина,
навпаки, коштує дорожче. Більшість прогнозів
схильні до того, що така ситуація збережеться
впродовж кількох наступних років [3]. На цьому
етапі для українського свинарства важливо не
лише забезпечити належний стан здоров'я і бла�
гополуччя свиней та відповідність вимогам щодо
безпечності харчових продуктів, а й зменшити со�
бівартість виробництва, інакше Україна не зможе
вийти на європейський ринок і бути на ньому
конкурентоспроможною. Для цього треба викона�
ти ретельний аналіз таких складових собівартості,
як корми, персонал, селекція, вартість ветеринар�
них послуг, вартість заходів з біобезпеки, вартість

паливно�енергетичних ресурсів, витрати на утри�
мання інфраструктури, витрати на страхування й
оплату праці, фінансові витрати, амортизація ос�
новних засобів, транспортні витрати тощо.

Серед загроз євроінтеграції вітчизняного сви�
нарства розглянемо реальні і потенційні чинники:

1) низька купівельна спроможність громадян
України, яка обмежує внутрішній попит і, до того
ж, суттєво знизилася протягом останніх року�
півтора, що саме по собі підштовхує виробників і
переробників до активізації експортних зусиль;

2) високий ступінь впливу біологічних чинників
при роботі з тваринами, зростання непередбачу�
ваності і рівня ризику ведення бізнесу;

3) циклічність розвитку галузі в умовах обме�
женого попиту, коли ціни зростають до періоду
досягнення певного "піку" виробництва, після
чого починають стабільно знижуватися, залиша�
ючи велику частку підприємств на межі банкрут�
ства;

4) нестабільність економічної ситуації в країні,
в першу чергу, коливання цін на продукцію і ре�
сурси, курсу національної валюти підвищують ри�
зики, знижують прогнозованість ринку, інвестиц�
ійну привабливість галузі;

5) поглиблення диспаритету цін між промис�
ловістю, переробною галуззю і сільським госпо�
дарством: темпи здорожчання виробничих ре�
сурсів промислового походження (обладнання,
кормові добавки, паливо�енергетичні ресурси,
фармпрепарати тощо) суттєво випереджають тем�
пи зростання цін на продукцію свинарства, а пе�
реробні підприємства в більшості випадків моно�
полізують закупівлі на ринку тварин;

6) зростання вартості фінансових ресурсів
зменшує інвестиційний ентузіазм вітчизняних ак�
ціонерів в залученні кредитних засобів для розши�
рення, модернізації галузі; розмір діючої обліко�
вої ставки Національного банку України може
дозволити підприємцю вирішувати лише тактичні
інтереси бізнесу;

7) інертність державної політики щодо гармо�
нізації умов співпраці із закордонними партнера�
ми, яка здатна суттєво сповільнити хід інтеграцій�
них процесів, позбавити інвестиційного ентузіаз�
му вітчизняних підприємців;

8) втрата частини внутрішнього ринку, ви�
тіснення з ринку вітчизняних підприємств внаслі�
док загострення конкуренції з іноземними компа�
ніями.

Спалахи захворювань тварин і торгові обме�
ження можуть мати неочікуваний і значний вплив
на ринки, рівень цін та обсяги торгівлі. Ціни на
тварин у живій вазі в Україні мають знизитися,
інакше експорт свинини до країн ЄС не буде
фінансово доцільним, а продукція свинарів —
конкурентоспроможною на європейських ринках
[5].

Матриця SWOT�аналізу дозволяє узагальни�
ти основні позитивні і негативні чинники, які
справляють (або можуть справляти) реальний
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вплив на ефективність процесу інтеграції галузі і
ринку продукції свинарства до європейського еко�
номічного простору (рис. 1).

При вступі до ЄС Україна отримає ряд знач�
них переваг. Для уникнення існуючих загроз по�
трібно розробити програму дій та поступово впро�
ваджувати стратегічні напрями безболісної євроі�
нтеграції свинарства України, з врахуванням існу�
ючих загроз та досвіду країн, які нещодавно всту�
пили до ЄС.

ВИСНОВКИ
Подальший розвиток галузі вимагає налагод�

ження співпраці з владою, у тому числі для вирі�
шення важливих питань санітарно�захисних зон,
благополуччя тварин та охорони довкілля. У си�
туації, коли зміни у законодавстві відбуваються
повільно, галузь має сама розширити своє пред�
ставництво, ініціювати роботу з розробки стра�
тегії, класифікації ферм, забезпечення біобезпе�
ки, впровадження належних ветеринарних прак�
тик і стандартів з метою якнайшвидшої адаптації
до значно вищих вимог світових ринків і ринків
країн ЄС.

На менеджмент підприємств покладається
відповідальне завдання трансформації виробничо�
збутових процесів відповідно до нових вищих ви�
мог і створення ефективного господарського ме�
ханізму, який забезпечить високі показники якості
продукції, підвищить економічну ефективність і
конкурентоздатність діяльності в цілому.

Отже, рух за європейським вектором розвит�
ку бізнесу є надскладним завданням. Трансфор�
мувати свої слабкості в сильні сторони, викорис�
тати вказані можливості, уникнувши глобальних
проявів негативних зовнішніх чинників, вдасться
небагатьом підприємцям. На сьогодні ринок Євро�
пейського союзу для вітчизняних виробників є
привабливим не лише з точки зору нарощування
збуту своєї продукції, але і в якості гаранта якості
української свинини. Необхідно намагатися відпо�
відати тим високим критеріям, які він висуває —
це своєрідні ворота на світовий ринок. Якщо вда�
лося постачати свинину у ЄС, то неможливого для
наших виробників буде мало.
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1. Наявність крупних сучасних підприємств 
2. Потужна сировинна база 
3. Низька вартість трудових ресурсів 

1. Недостатнє ресурсне забезпечення дрібних і середніх підприємств
2. Велика питома вага у виробництві суспільного сектора 
3. Дефіцит кваліфікованих фахівців 
4. Невисока якість продукції 
5. Низький рівень диверсифікації виробництва 
6. Нерозвинений маркетинг 
7. Психологічний бар’єр 

Можливості Загрози
1. Культурні звички 
2. Стабільність споживання продукції 
3. Сприятливі природно-кліматичні умови 
4. Вихід на нові ринки 
5. Збільшення експортних надходжень 
6. Розвиток ринкової інфраструктури і маркетингу 
7. Вдосконалення державної політики 
8. Підвищення якості продукції 

1. Зниження купівельної спроможності населення країни 
2. Біологічні ризики 
3. Циклічність розвитку галузі 
4. Нестабільність економічної ситуації 
5. Загострення диспаритету цін 
6. Зростання вартості фінансових ресурсів  
7. Інертність державної політики 
8. Втрата частини внутрішнього ринку 

Рис. 1. Матриця SWOTKаналізу галузі свинарства
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЗАВДАННЯМИ
Залучення інвестицій є найбільш вагомим

чинником економічного зростання, поліпшен�
ня економічної ситуації в Україні та покращен�
ня добробуту населення. В аграрній сфері за�
лучення інвестицій виступає також засобом
забезпечення продовольчої безпеки, гарантом
розвитку сфер агропромислового комплексу та
екологічного захисту довкілля. За останні ро�
ки, спостерігається майже повна зупинка інве�
стиційної діяльності сільськогосподарських
підприємств, що призвело до руйнівних про�
цесів у продуктивних силах галузі, проїдання
капіталу, погіршення стану земельних ресурсів,
зниження ефективності сільськогосподарсько�
го виробництва, надходження на український
ринок низькоякісних імпортних продовольчих
товарів, погіршення рівня якості життя сіль�
ського населення та населення країни загалом.
Покращення ситуації, можливе за умови не
лише відновлення повноцінного аграрного
інвестиційного процесу, а й забезпечення ак�
тивності інвестиційної діяльності, що дозволи�
ло б компенсувати нестачу інвестування мину�
лого десятиліття та покрити сучасні обсяги
потреб в інвестиційних ресурсах.
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INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCTION

У статті узагальнено підходи щодо визначення сутності поняття "інвестиційна привабливість". Автором система6
тизовано особливості прояву інвестиційної привабливості на рівні країни, регіону та підприємства. Визначено основні
складові інвестиційної привабливості аграрних підприємств та встановлено зв'язок між ними. Ідентифіковано чинники
формування інвестиційного клімату сільськогосподарських підприємств. Досліджено вплив економічних умов функц6
іонування й розвитку галузі сільського господарства на інвестиційну привабливість конкретного суб'єкта. Обгрунто6
вано необхідність розробки заходів щодо підвищення інвестиційної привабливості підприємств аграрного сектору.

The article summarizes the approaches to defining the essence of the concept of "investment attractiveness". The author
systematized features of investment appeal at the country level, region and company. The main components of investment
attractiveness of agricultural enterprises and the connection between them. Identified factors shaping the investment climate
of farms. The effect of economic conditions for the functioning and development of the agricultural sector in particular
investment attractiveness of the subject. The necessity of developing measures to improve the investment attractiveness of
the agricultural sector.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, сільськогосподарське підприєм6
ство, інвестиційна політика.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми вивчення інвестиційної приваб�
ливості та залучення інвестицій в агропромис�
ловий комплекс досліджувало багато вітчиз�
няних учених: Б.В. Буркинський, В.М. Геєць,
Б.М. Данилишин, Л.В. Дейнеко, М.Я. Дем'янен�
ко, М.І. Долішній, В.В. Ковальов, І.І. Лукі�
нов, Л.О. Мармуль, П.Т. Саблук, В.І. Топіха,
В.В. Юрчишин та багато інших. Проте трива�
лий процес реформування АПК вимагає по�
дальшого глибокого дослідження аспектів
оцінки інвестиційної привабливості сільсько�
господарських підприємств.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
З'ясувати сутність та чинники формування

інвестиційної привабливості сільськогоспо�
дарських підприємств.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Ступінь інвестиційної привабливості сіль�
ськогосподарських підприємств є індикатором,
який дозволяє зробити висновки потенційним
інвесторам про необхідність і доцільність вкла�
дення фінансових засобів саме в даний об'єкт.
В економічній літературі до сьогодні не вироб�
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лений єдиний підхід до визначення сутності
поняття "інвестиційна привабливість".

Поширеною серед науковців є думка, що
інвестиційну привабливість доцільно розгляда�
ти по вертикалі: країна, регіон, галузь, підприє�
мство, інвестиційний проект. При цьому інвес�
тиційна привабливість характеризується через
поєднання ознак, засобів, можливостей, що
зумовлюють у сукупності потенційний платос�
проможний попит на інвестиції в країні, регі�
оні, галузі, і т.д. Залежно від часового горизон�
ту аналізу, управління і прогнозування вона
може бути поточною і перспективною [1; 2].
Вважаємо, що такий підхід ускладнює проце�
дуру ідентифікації чинників привабливості та
їх кількісну та якісну оцінку, оскільки той чи
інший об'єкт інвестування внаслідок дії регіо�
нальних і галузевих особливостей, географіч�
ного положення та інших чинників матиме
різну інвестиційну привабливість.

Ми поділяємо думку про те, що інвестицій�
на привабливість регіону є об'єктивними пере�
думовами для інвестування і кількісно вира�
жається у обсязі капітальних вкладень, які мо�
жуть бути залучені до регіону, виходячи з сфор�
мованого у ньому інвестиційного потенціалу і
рівня інвестиційних ризиків [3].

Інвестиційна привабливість регіону понят�
тя віртуальне, оскільки бажане далеко не зав�
жди співпадає із дійсністю. Оцінюючи інвести�
ційну привабливість того або іншого регіону,
рейтингові агентства враховують не лише при�
родний і виробничий потенціал, наявність тру�
дових і фінансових ресурсів, але й отримані (як
правило, в результаті опитувань) оцінки по�
літичної ситуації у регіоні, рівень корупції чи�
новників, судового захисту підприємництва на
території, тощо. Причому думки опитуваних
можуть бути полярними залежно від їх особи�
стого досвіду взаємодії із структурами держав�
ної влади.

Для інвесторів, що приходять в регіон, важ�
ливі не декларативна, а реальна підтримка
(особливо на етапі становлення бізнесу), рівень
компетентності чиновників, із якими інвесто�
рові доведеться мати справу, передбачуваність
дій органі влади. Отже, поняття інвестиційна
привабливість регіону розглядається як су�
купність багатьох об'єктивних ознак, можли�
востей, засобів і обмежень, що зумовлюють
можливість залучення інвестицій до регіону.

Як зазначає О. В. Бражко , що інвестиційна
привабливість в загальному сенсі — це інте�
гральна характеристика, достатня соціально�
економічна, організаційно�правова, морально�
психологічна і суспільно�політична зацікав�

леність суб'єкта інвестиційної діяльності вкла�
дати свої кошти у той або інший об'єкт [4, с. 18].

Вважаємо, що інвестиційна привабливість
регіону — це сукупна характеристика окремих
територій країни з погляду інвестиційного клі�
мату, рівня розвитку інвестиційної інфра�
структури, можливостей залучення фінансо�
вих ресурсів, що істотно впливають на форму�
вання прибутковості засобів, що вкладаються,
і інвестиційних ризиків.

Вищенаведене дозволяє зробити висновок
про те, що поняття "інвестиційна привабли�
вість" означає наявність таких умов інвестуван�
ня, які впливають на переваги інвестора у ви�
борі того або іншого об'єкту інвестування. Об�
'єктом інвестування може виступати окремий
проект, підприємство в цілому, місто, область,
регіон, країна.

Як зазначає В.М. Хобта "інвестиційна при�
вабливість підприємства як об'єкту інвестуван�
ня є важливим показником, під яким слід розу�
міти його інтегральну характеристику з точки
зору наявного стану, можливостей розвитку,
обсягів і перспектив отримання і розподілу
прибутку, ліквідності, платоспроможності, фі�
нансової стійкості підприємства, ділової актив�
ності та рентабельності. Вона поєднує у собі
дані про ступінь очікуваної доходності, ризи�
кованості та ліквідності потенційного капіта�
ловкладення" [5, с. 322].

Інвестиційна привабливість підприємства
формується на декількох щаблях. Це рівень
держави, регіону, галузі та безпосередньо са�
мого підприємства. Який з визначених рівнів з
точки зору впливу на інвестиційну приваб�
ливість є домінантним, а який є менш важли�
вим — встановити вкрай важко. З ієрархічної
точки зору найвищими є фактори, що форму�
ють державну компоненту інвестиційної при�
вабливості. За нею слідують чинники, що обу�
мовлюють привабливість регіону та галузі, яка
ієрархічно знаходиться на тому ж рівні, що й
регіон. Нижній щабель формують фактори
інвестиційної привабливості підприємства.

Розрізняють абсолютну інвестиційну при�
вабливість і порівняльну інвестиційну приваб�
ливість регіону, галузі (останнє припускає зі�
ставлення з показниками інвестиційної приваб�
ливості інших регіонів, галузей).

Інвестиційна привабливість країни фор�
мується крупними консалтинговими компа�
ніями або спеціалізованими державними уста�
новами. При визначенні інвестиційної приваб�
ливості основна увага приділяється ролі під�
приємства щодо збереження та економічного
розвитку потенціалу країни, забезпечення тех�
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нологічної та економічної безпеки країни, до�
сягнення пріоритетів світового науково�техно�
логічного розвитку і т.д.

Оцінка інвестиційної привабливості підприє�
мства на рівні регіону проводиться територіаль�
ними органами державної влади і, відповідно, її
критеріями виступають: місце підприємства на
регіональному ринку, вплив на соціально�еко�
номічний розвиток регіону, відношення терито�
ріальних органів державної влади до досліджу�
ваного об'єкту і т.д. Така оцінка дозволяє фор�
мувати ефективну регіональну інвестиційну по�
літику [6, c. 71]. Інвесторами, як правило, вис�

тупають регіональні орга�
ни державної влади або
крупні фінансово�кредит�
ні компанії, які приверта�
ють інвесторів через га�
рантії з боку держави.

Інвестиційна приваб�
ливість підприємств на рів�
ні галузі визначається зва�
жаючи на необхідність
відділення галузевих під�
приємств, здатних само�
стійно здійснювати відтво�
рювальний процес, від
підприємств, що вимагають
дотацій з боку держави або
пільгового кредитування
процесів оновлення вироб�
ництва. Дана характерис�

тика дозволяє будувати інвестиційну стратегію
розвитку галузі.

Отже, кожному об'єкт інвестиційного рин�
ку притаманна власна інвестиційна приваб�
ливість. Інвестиційна привабливість підприєм�
ства, окрім власного потенціалу, формується
під впливом галузі, регіону і країни. У свою чер�
гу, сукупність підприємств утворює галузь, яка
впливає на інвестиційну привабливість цілого
регіону, а із привабливості регіонів формуєть�
ся привабливість країни (рис. 1).

Крім того, слід відмітити, що інвестиційна
привабливість нерозривно пов'язана з інвести�

Рис. 1. Багаторівнева оцінка інвестиційної привабливості
Джерело: сформовано автором за джерелами [6; 7].

Рис. 2. Показники інвестиційної привабливості регіону і підприємства
Джерело: розроблено автором.
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ційним ризиком і спільно використовуються
при визначенні рейтингу країни, регіону, галузі,
підприємства та інвестиційного проекту.

На рисунку 2. представлені показники, які
на нашу думку, характеризують інвестиційну
привабливість як регіону, так і окремо взятого
підприємства.

Отже, на інвестиційну привабливість впли�
вають 2 групи чинників:

— регіональні та об'єктні. До чинників, що
визначають інвестиційний клімат, доцільно
віднести:

— політичні — визначають можливість втрат
інвестицій внаслідок дестабілізації ситуації в
країні�реципієнтові інвестицій (наприклад, ого�
лошення дефолту через зовнішні борги), по�
літичної взаємодії між країною�реципієнтом і
країною — потенційним інвестором, загально�
політичній ситуації в регіоні та у світі;

— економічні — визначають сучасний еко�
номічний стан розвитку території, рівень фіс�
кального навантаження усередині території,
стратегічні можливості регіонального ринку;

— нормативно�правові — до них відносить�
ся додержання нормативних законів, і підзакон�
них актів, що відображає діяльність не лише за�
конодавчих, але і виконавських органів влади;

— інфраструктурні — визначають забезпе�
ченість регіону об'єктами виробничої і соціаль�
ної інфраструктури та їх доступністю;

— природоохоронні — включають інформа�
цію про ступінь забрудненості території відхо�
дами (негативний вплив екологічного чинника
на бізнес) і дані про витрати на природоохо�
ронні заходи;

— демографічні — чисельність і щільність
населення, статевовікова характеристика, зай�
нятість населення, тривалість життя, мож�
ливість міграції робочої сили;

— природно�кліматичні (географічний) —
економіко�географічне положення регіону,
його кліматичні умови, можливість появи над�
звичайних ситуацій природного і техногенно�
го характеру (смерч, торнадо, повінь, снігопад,
землетрус).

Будь�який регіон володіє ресурсами, які впли�
вають на інвестиційну привабливість. Ресурси —
це об'єкти, що мають потенційну можливість їх
участі у виробництві і споживанні. Кожна тери�
торія має власні ресурсні відмінності.

Об'єктні чинники характеризують інвес�
тиційні об'єкти, за кінцевими результатами гос�
подарської діяльності, які включають якісні та
кількісні відмінності даного виробничого об'єк�
та від інших компаній за певний період. З цього
формулювання випливає, що оцінку інвестиц�

ійної привабливості можна охарактеризувати,
як, по�перше, аналітичну процедуру розрахун�
ку ступеню потенційної ефективності капіта�
ловкладення і, по�друге, як висновок, відбитий
кількісно щодо рівня та динаміки показників,
що відображає ступінь привабливості підприє�
мства щодо вкладання коштів.

З метою підвищення інвестиційної привабли�
вості підприємств аграрної сфери економіки до�
цільно забезпечити реалізацію наступних умов:

— сприяти розвитку сучасних інвестиційних
інструментів і технологій, які оптимізують фі�
нансові потоки і знижують ризики у галузі, що
зумовлені особливостями руху інвестицій і дією
ринкових інструментів;

— управляти ризиками — процесами, які
мають своєю ціллю зменшити або компенсува�
ти втрати для об'єкта інвестування при настанні
несприятливих умов.

Зазначимо, що серед основних причин, які
зумовлюють інвестиційні ризики аграрних
підприємств, можна виділити:

— по�перше, з нестабільність дії важелів
державного регулювання на ринку аграрної
продукції, що проявляється мінливістю макро�
економічної політики і законодавчо�правової
бази, у відсутності у державній політиці по�
слідовності та системності. Ця нестабільність
є основною причиною, яка стримує вкладення
капіталу у агропромислове виробництво;

— по�друге, відсутність цивілізованого рин�
ку сільськогосподарських земель, зокрема
відсутність можливості використання інститу�
ту іпотеки;

— по�третє, мінливість кліматичних умов,
погіршення екологічного стану.

Більшість дослідників, що займаються еко�
номічними проблемами аграрного виробницт�
ва додержуються думки, що базова галузь АПК
— сільське господарство — є інвестиційно не
привабливою. Серед основних причин такого
стану виділяють, насамперед, складний фінан�
сово�економічний стан більшості сільськогос�
подарських підприємств, що не дозволяють
формувати інвестиційні ресурси за рахунок
власних засобів, але і породжують низьку інве�
стиційну привабливість аграрної сфери, що, у
свою чергу, ускладнює залучення інвестицій із
зовнішніх джерел [8—10].

Нині існує необхідність обгрунтування і
розробки заходів підвищення інвестиційної
привабливості з метою реалізації продовольчої
та енергетичної безпеки держави. Виходячи із
цієї вимоги у країні необхідно створювати еко�
номічні, організаційні, фінансові і правові умо�
ви, що дозволять вітчизняному аграрному то�
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варовиробнику здійснювати розширене відтво�
рення як за рахунок власних ресурсів, так і за
рахунок залучених інвестицій. Зарубіжний
досвід доводить, що провідні країни світу, не
зважаючи на відносно низьку інвестиційну при�
вабливість сільськогосподарського виробниц�
тва, вкладають у цю галузь значні обсяги дер�
жавних бюджетних інвестицій.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 Виходячи із зазначеного, можна зробити
висновок про те, що на інвестиційну діяльність
конкретного суб'єкта мають прямий вплив еко�
номічні умови функціонування і розвитку га�
лузі сільського господарства. Крім того, ви�
ступаючи складовою частиною інвестиційної
привабливості галузі через привабливість
підприємства виявляється узагальнена харак�
теристика щодо перспективності, вигідності,
ефективності і мінімізації ризику вкладення
інвестицій. Необхідно зауважити, що пробле�
ма оцінки інвестиційної діяльності підприєм�
ства може бути вирішена лише після визначен�
ня усіх факторів, що впливають на її рівень як
зовні, тобто з боку держави, регіону та галузі,
так і із середини, із боку самого підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема вирішення питання забезпеченості

сировинними ресурсами постає в м'ясопереробній
галузі, для якої формування сировинного потен�
ціалу є терміновим завданням. Вирішення цієї про�
блеми дасть змогу створити реальні передумови
для покращення кількісних та якісних показників
розвитку м'ясопереробної галузі. Особливість
розвитку економічних відносин м'ясної галузі ха�
рактеризується тим, що створення вартості м'яс�
них продуктів починається у сільськогосподарсь�
кому виробництві з формування кормової бази для
тваринництва та вирощування худоби і закінчуєть�
ся реалізацією готової продукції підприємствами
торгівлі. Економічні відносини в ланцюжку
"сільськогосподарські товаровиробники�пере�
робні підприємства�торгівля" існують у динаміч�
ному аспекті, а тому є необхідність їх постійного і
комплексного дослідження в розрізі аграрних,
виробничих і загальних економічних відносин.
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THE FORMATION OF VALUE ADDED OF THE MEAT PROCESSING INDUSTRY

Проаналізовано особливості формування доданої вартості в м'ясопереробних підприємствах Житомирської об6
ласті. Досліджено стан та основні проблеми розвитку м'ясопереробної галузі. Таким чином, м'ясопереробні підприє6
мства мають значний потенціал для інтенсивного розвитку та нарощування темпів виробництва. Висвітлено та оха6
рактеризовано класифікацію та структуру витрат підприємств м'ясопереробної галузі. Встановлено, що додана
вартість, за своїм економічним змістом є частиною повної вартості товару і включає в себе наступні складові: мате6
ріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизаційні відрахування, інші опе6
раційні витрати тощо. Для оцінки діяльності м'ясопереробних підприємств щодо формування доданої вартості до6
цільним є використання та склад витрат. Розкрито взаємозв'язок доданої вартості з основними фінансовими показ6
никами та необхідність розвитку м'ясопереробних підприємств для задоволення потреб споживачів.

The paper analyzes the features of the formation of value added meat processing enterprises in Zhytomyr region. The
condition and main problems of the meat industry. Meat processing companies have considerable potential for intensive
development and increasing production rates. The classification and structure meat processing industry are described.
It is established that the value added by their economic content is part of the full cost of the product and includes the
following components: material costs, labor costs, deductions for social activities, depreciation, other operating expenses
and more. For evaluation of meat processing plants on the formation of value added, it is reasonable to use and cost
structure. The interrelation of the value added of the financial indicators is revealed аnd the necessity of meat processing
plants to meet consumer needs.

Ключові слова: додана вартість, витрати, прибуток, матеріальні витрати, витрати на
оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизаційні відрахування, інші операційні
витрати.

Key words: value added, profit, material costs, labor costs, deductions for social activities,
depreciation, other operating expenses.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

У вітчизняній економічній науці проблеми роз�
витку тваринницької галузі досліджені в працях
відомих науковців — В. Андрійчука [1], П. Березі�
вського [2], П. Гайдуцького [3], В. Месель�Весе�
ляка [4], В. Микитюка [5], П. Саблука [6], І. Топі�
хи, В. Юрчишина та ін. Визначаючи значний вне�
сок та отримані наукові результати науковців не�
обхідно зазначити, що деякі аспекти потребують
врахування особливостей функціонування м'ясо�
переробної галузі в Житомирській області, що й
визначає необхідність проведення окремого дос�
лідження.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження полягає у визначенні тео�

ретичних і практичних аспектів функціонування
підприємств м'ясної галузі, у розробці пропозицій
щодо вирішення економічних проблем, існуючих



71
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 11, 2015

у роботі підприємств всіх галузей, які беруть
участь у формуванні вартості м'яса та м'ясної про�
дукції на ринку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Підприємства м'ясопереробної галузі для

ефективної діяльності потребують узгодженості
усіх сфер та підкомплексів у плані справедливого
розподілу доходів та загальної суми доданої вар�
тості, починаючи від виробництва сировини і зак�
інчуючи реалізацією готової продукції. Ланки ви�
робництва продукції, від виробництва сировини до
готової продукції, функціонують у режимі орган�
ізаційного відокремлення і кожен суб'єкт керуєть�
ся своїми господарськими інтересами. Побудува�
ти єдину економічну політику можна на базі
спільних економічних інтересів. Одним із важли�
вих шляхів у вирішенні цього складного завдання
є інтеграція між виробниками сировини та м'ясо�
переробними підприємствами. Інтеграція є одним
із складних процесів поєднання взаємопов'язаних
етапів спеціалізації, концентрації, кооперації та
комбінування виробництва м'ясних продуктів, що
дозволить органічно комбінувати виробництво си�
ровини з промисловою переробкою, транспорту�
ванням та зберіганням.

Збільшення виробництва м'ясної продукції
м'ясопереробними підприємствами досягається не
тільки за рахунок введення нових потужностей, а
й у результаті інтенсифікації, механізації та авто�
матизації технологічних процесів, підвищення ви�
ходів готової продукції. Формуючи ринок м'ясною
продукцією, необхідним є розширення попиту,
підвищення платоспроможності населення через
покращання якості та привабливість вітчизняної
тваринницької продукції, технічне переозброєн�
ня підприємств м'ясної промисловості і впровад�
ження прогресивної технології.

У Житомирській області випуском м'ясної про�
дукції займається 32 підприємства різної форми
господарювання. До найбільших м'ясопереробних
підприємств відносяться ТОВ "М'ясо Полісся",
ТОВ "Житомирський м'ясокомбінат", ТОВ "Бер�
дичівська ковбасна фабрика", ПАТ "Новоград�
Волинський м'ясокомбінат" та ін. Проведені дос�
лідження ринку м'яса і м'ясних продуктів показа�
ли, що їх рівень виробництва залежить від рівня
співробітництва з виробниками сировини.

Незбалансованість системи розподілу доходу
від реалізації кінцевої продукції між всіма учас�

никами процесу створення вартості м'яса та м'яс�
ної продукції, призводить до збитковості м'ясопе�
реробних підприємств, порушення міжгалузевого
балансу, низької ефективності дії ринкового ме�
ханізму. Дослідження міжгалузевих зв'язків парт�
нерів по виробництву і переробці продуктів хар�
чування показали, що ефективність роботи пере�
робних підприємств у сучасних умовах, їх еконо�
мічна стабільність залежать від сформованих взає�
мовідносин між учасниками технологічного лан�
цюга (табл. 1).

Чистий прибуток є найважливішим внутрішнім
джерелом формування фінансових ресурсів
підприємства. Це показник того, наскільки ефек�
тивно працює підприємство, визначає реальні,
дійсні можливості підприємства фінансувати на�
уково�технічний і соціальний розвиток. Чистий
прибуток м'ясопереробних підприємств Жито�
мирської області зростає, що свідчить про ефек�
тивність їх діяльності. Збільшення прибутку
підприємств загалом по галузі свідчить про різно�
манітність видів діяльності, оскільки тенденції пе�
реробки на ковбасні вироби зменшились. М'ясо�
переробні підприємства поділяються за видом ви�
робництва, а саме: виробництво м'яса, м'яса
свійської птиці та м'ясні продукти.

М'ясопереробні підприємства під час своєї
діяльності несуть певні затрати, пов'язані з вироб�
ництвом та переробкою м'яса. Додана вартість за
своєю структурою наближається до заново ство�
реної вартості, яка вироблена в конкретній госпо�
дарській структурі. Чітке визначення доданої вар�
тості дає змогу суб'єкту господарської діяльності
визначити всі ті податки і збори, які були сплачені
при закупівлі товарів, робіт, послуг. Додана
вартість, за своїм економічним змістом, є части�
ною повної вартості товару і включає в себе на�
ступні складові: матеріальні витрати, витрати на
оплату праці, відрахування на соціальні заходи,
амортизаційні відрахування, інші операційні вит�
рати тощо. Для оцінки діяльності м'ясопереробних
підприємств щодо формування доданої вартості
доцільним є використання та склад витрат.

До матеріальних витрат відносять вартість вит�
рачених у виробництві сировини і матеріалів, по�
слуг виробничого характеру, які формують со�
бівартість продукції. Матеріальні витрати є
найбільш значним елементом витрат на виробниц�
тво м'ясопродукції, питома вага якого часто скла�
дає 80 % всієї суми витрат. До складу матеріальних

Показники Рік 2013 р. до 
2009 р., +/- 2009 2010 2011 2012 2013

Чистий прибуток (збиток) –20771,7 –21102,9 –7420,2 3595,8 11514,9 32286,6 
в т. ч.: чистий прибуток  3281,4 3562,4 4897,2 9714,4 13897,3 10615,9 
збиток 24053,1 24665,3 12317,4 6118,6 2382,4 -21670,7 
Податок на прибуток 3251,2 3670,5 3430,5 4470,4 3873,6 622,4 
Непрямі податки та інші 
вирахування з доходу 118082,0 97379,6 95925,3 108643,8 - - 

Таблиця 1. Основні показники діяльності м'ясопереробних підприємств
Житомирської області, тис. грн.

Джерело: за даними Головного управління статистики в Житомирській області.
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витрат входять витрати операційної діяльності на:
1) сировину і матеріали; 2) купівельні напівфабри�
кати та комплектуючі вироби; 3) придбане у сто�
ронніх підприємств і організацій паливо та енергію
всіх видів; 4) тару й тарні матеріали; 5) запасні час�
тини, які використанні для ремонту основних за�
собів, інших необоротних матеріальних активів та
малоцінних і швидкозношуваних предметів
підприємства; 6) інші матеріальні витрати, які відоб�
ражають вартість виконаних для підприємства
робіт і послуг виробничого та невиробничого ха�
рактеру; 7) витрати на малоцінні й швидкозношу�
вані предмети, що використовуються протягом не
більше одного року або нормального операційного
циклу, якщо він триває понад один рік [7, с. 430].

Витрати м'ясопереробних підприємств на оп�
лату праці в загальній структурі витрат складають
7 %. До складу витрат на оплату праці входять: 1)
заробітна плата за окладами й тарифами; 2) над�
бавки та доплати до тарифних ставок та посадо�
вих окладів у розмірах, передбачених чинним за�
конодавством; 3) премії та заохочення; 4) матері�
альна допомога; 5) компенсаційні виплати; 6) оп�
лата відпусток та іншого невідпрацьованого часу;
7) інші витрати на оплату праці [7, с. 433].

Витрати м'ясопереробних підприємств на соці�
альні заходи виникають внаслідок здійснення обо�
в'язкових відрахувань. Вони складають 3 % від
структури всіх витрат на виробництво.

До відрахувань на соціальні заходи входять:
1) відрахування на обов'язкове державне пенсій�
не страхування; 2) відрахування на загальнообов�
'язкове державне страхування у зв'язку з тимча�
совою втратою працездатності й витратами, вик�
ликаними народженням і похованням; 3) відраху�
вання на загальнообов'язкове державне соціаль�
не страхування на випадок безробіття; 4) відраху�
вання на обов'язкове державне соціальне страху�
вання від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричиняють
втрату працездатності; 5) відрахування на індиві�
дуальне страхування персоналу підприємства;

6) відрахування на інші соціальні заходи
[7, с. 433].

До амортизаційних відрахувань вхо�
дять сума нарахованої амортизації ос�
новних засобів, які задіяні в процесі ви�
робництва товарів, робіт, послуг, інших
необоротних матеріальних активів та не�
матеріальних активів [7, с. 433].

До інших операційних витрат нале�
жать: 1) втрати на відрядження фізич�
них осіб; 2) витрати на придбання літе�
ратури для інформаційного забезпечен�
ня господарської діяльності підприєм�
ства; 3) витрати щодо сплати за участь у
семінарах; 4) витрати на проведення
аудиту; 5) витрати на транспортне об�
слуговування; 6) витрати на придбання
ліцензій та інших спеціальних дозволів,
що видані для ведення господарської

діяльності; 7) витрати на охорону праці; 8) витра�
ти, пов'язані з оплатою послуг комерційних банків
та інших кредитно�фінансових установ; 9) витра�
ти зі страхування ризиків; 10) податки, збори й інші
обов'язкові платежі; 11) інші витрати [7, с. 434].

В умовах спаду виробництва та зменшення об�
сягів переробки м'ясної сировини перед м'ясопе�
реробними підприємствами постає проблема оці�
нки меж беззбитковості виробництва. Заміна до�
сить дорогої м'ясної сировини, що становить до 80
% матеріальних витрат у структурі витрат вироб�
ництва, на менші за ціною м'ясозамінники з метою
мінімізації виробничих витрат в свою чергу при�
зводить до зниження споживчих якостей готової
продукції. Це зумовлює необхідність розробки
комплексу заходів щодо зниження цін на продук�
цію м'ясопереробних підприємств. Розподіл вит�
рат, які можуть виникнути при проведенні аналі�
зу м'ясопереробних підприємств виглядають на�
ступним чином (рис. 1).

Визначивши складові, які формують додану
вартість продукції, встановлено, що матеріальні
витрати не залежать від зусиль товаровиробника
і тому вони арифметично включаються в ціну то�
вару. Такі складові (заробітна плата, прибуток,
відрахування на соціальні заходи та амортизація)
є доданою вартістю, оскільки вони є тими части�
нами повної вартості товару, які створюються на
конкретному етапі в процесі виробництва товару.
Формування доданої вартості має потенціал до
збільшення шляхом зростання прибутку, отриман�
ня більш високих якісних характеристик та ство�
рення інноваційної продукції. В процесі перероб�
ки м'яса додана вартість збільшується. Для зрос�
тання доданої вартості важливо встановити еко�
номічно обгрунтовані ціни на всю продукцію, по�
кращувати її якісні характеристики. Таким чином,
додана вартість м'ясопереробного підприємства в
середньому складає від 30 до 50 % (рис. 2).

Необхідною умовою розвитку м'ясопереробних
підприємств є удосконалення механізму економічних
відносин як на міжгалузевому, так і внутрішньогалу�

Рис. 1. Склад та структура витрат у м'ясопереробних
підприємствах

Джерело: власні дослідження.
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зевому рівнях, який забезпечуватиме дотримання за�
кону вартості при формуванні цінової політики, вра�
ховуватиме термін обороту капіталу в підприємствах
різних галузей, пов'язаних технологічною послідов�
ністю виготовлення та реалізації продукції. Не зва�
жаючи на ряд проблем м'ясопродукти займають знач�
ну частку на ринку. М'ясопереробні підприємства
мають значний потенціал для інтенсивного розвитку
та нарощуванні темпів виробництва.

ВИСНОВКИ
Відсутність вільних коштів для модернізації

обладнання, впровадження новітніх інноваційних
технологій, закупівлі сировини змушує підприєм�
ства скорочувати виробництво. Тому проблеми
економічно�фінансових відносин між підприєм�
ствами харчової промисловості та сільського гос�
подарства, пошуку паритету цін на сільськогоспо�
дарську сировину й продовольчі товари, розши�
рення ринків сировини та збуту повинні вирішу�
ватися на основі управління агропромисловим
комплексом з використанням сучасних інстру�
ментів менеджменту та маркетингу. Основним на�
прямом подолання зазначених негативних тен�
денцій є розвиток інтеграційних зв'язків і побудо�
ва на їх основі інтегрованих об'єднань.
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ВСТУП
Процес інвестування є однією з узагальню�

ючих характеристик соціально�економічної
ситуації в Україні. Для економіки країни важ�
ливе значення має стабілізація і розвиток ви�
робництва і на цій основі збільшення обсягу
інвестицій у економічно привабливі галузі.
Однією з проблем інвестиційної політики є
визначення найефективніших і пріоритетних
сфер вкладення інвестицій. На сучасному
етапі розвитку національної економіки інвес�
тиції повинні бути спрямовані в ті сфери й га�
лузі, у яких створена та функціонує ринкова
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інфраструктура, а головною передумовою за�
лучення інвестицій є економічна та правова
стабільність у регіонах, розміри місцевих
ринків. Для України пріоритетним для інвес�
тування повинно бути аграрне виробництво.
Оскільки останнє забезпечує близько трети�
ни валового внутрішнього продукту, зай�
нятість майже третини працюючого населен�
ня, близько 75 % товарів народного споживан�
ня, утримує сільську мережу з 17 млн жителів.
Кредитомісткість сільськогосподарського ви�
робництва потребує активного залучення по�
зикових кошти, зокрема, кредитів комерцій�
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них банків, акціонерного та промислового ка�
піталу. Використання кредитів характерно для
підприємств, що не мають достатньої величи�
ни власних фінансових ресурсів для реалізації
інвестиційних проектів. Одним із голо�вних
завдань, що стоїть перед інвестором, є вибір
підприємств, що мають найкращі перспективи
розвитку й можуть забезпечити найвищу
ефективність інвестицій. Основою такого ви�
бору є оцінка їх інвестиційної привабливості.

Більшість авторів визнає існування зв'язку
між фінансовим станом підприємства і його
інвестиційною привабливістю [1; 4; 7; 10]. Інве�
стиційна привабливість — це економічна кате�
горія, що характеризується не тільки стійкістю
фінансового стану підприємства, рівнем його
фінансових результатів, курсом акцій і величи�
ною виплачуваних дивідендів, а й іміджем
підприємства, конкурентоспроможністю його
продукції, ступенем ризикованості вкладень.
Вважаємо, що особливе значення для посилен�
ня інвестиційної привабливості має активність
інноваційної діяльності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення необхідності і

послідовності оцінювання інвестиційної при�
вабливості аграрних підприємств.

РЕЗУЛЬТАТИ
Відносно сутності цього поняття і показ�

ників, що його характеризують, в економічній
літературі немає єдиної думки. М. Крейніна,
наприклад, розглядає інвестиційну приваб�
ливість як відповідь на питання про доцільність
вкладення коштів в конкретне підприємство [6].
І.Бланк під інвестиційною привабливістю ро�
зуміє інтегральну характеристику окремих
компаній (фірм) — об'єктів майбутнього інвес�
тування з позиції перспективності розвитку,
обсягу і перспектив збуту продукції, ефектив�
ності використання активів та їх ліквідності,
стану платоспроможності і фінансової стій�
кості [1]. Є. Шилов, О. Кухленко, А. Гойко під
інвестиційною привабливістю компаній і фірм
розуміють "доцільність здійснення капіталов�
кладень у розширення і технічне переозброєн�
ня діючих підприємств, що розглядаються як
потенційні об'єкти інвестування" [9]. Н. Руснак
і В. Руснак зводять визначення інвестиційної
привабливості об'єктів в основному до еврис�
тичних методів, пов'язаних з ранжуванням дос�
ліджуваних об'єктів на підставі оцінки спе�
ціалістів�експертів [8]. Наведені визначення
орієнтовані в основному на реальні проекти.
Вони не враховують дій інвестора, спрямова�

них на пошук перспективних проектів у плані
фінансового інвестування, не узгоджують по�
треби і можливості інвестора.

Деякі економісти переконані, що вивчен�
ня інвестиційної привабливості окремих га�
лузей та регіонів не має перспективи через те,
що ці угрупування в своїй більшості не над�
ілені функціями суб'єктів господарювання.
Тому вони пропонують основну увагу кон�
центрувати на розробці показників і методик
проведення аналізу окремих підприємств. В
даному разі не можна з цим погодитися. Под�
іляємо висновки науковців, які вважають, що
інвестиційна привабливість об'єкта фор�
мується в комплексі показників внутрішньо�
го характеру і зовнішнього середовища [4; 5].
Врахування зовнішнього середовища перед�
бачає вивчення макроекономічних тенденцій
розвитку регіону, сировинної бази, демогра�
фічних факторів, соціально�економічної та
екологічної ситуації.

Цікавою, але не беззаперечною є гіпотеза
щодо нової парадигми оцінювання інвестиц�
ійної привабливості галузей від конкретного
до загального, пропонована О. Кузьміним та
І. Комарницьким [7]. На думку цих вчених, ос�
новною вадою сучасної парадигми оцінюван�
ня інвестиційної привабливості галузей еко�
номіки є її націленість від загального до кон�
кретного, що суперечить філософії та мето�
дології наукового дослідження. Відповідно,
показники інвестиційної привабливості ними
називаються "коефіцієнтами минулої інвести�
ційної привабливості", цікаві лише з погляду
ретроспективного економічного аналізу, і
отже, позбавлені права використовуватися
для обгрунтування серйозних інвестиційних
рішень. Авторами пропонується парадигма
оцінки інвестиційної привабливості галузей
від конкретного до загального, тобто присту�
паючи до оцінки інвестиційної привабливості
галузі, дослідження слід розпочинати з конк�
ретного підприємства. На наступному етапі
повинні аналізуватися перспективи розвитку
цієї галузі загалом у межах відповідного регі�
ону з обов'язковим розрахунком її інвести�
ційної місткості.

У принципі мають право на існування і пер�
ший (від загального до конкретного), і другий
(від конкретного до загального) підходи. Це
відповідає діалектиці прийняття рішення інве�
стором. Будь�який інвестор, отримавши інвес�
тиційну оферту від певного підприємства, спер�
шу аналізує загальну соціально�економічну
ситуацію в регіоні, а потім в галузі і паралель�
но перспективи інвестування коштів в конкрет�
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не підприємство. На етапі конкретного інвес�
тиційного рішення воно локалізується щодо
конкретного підприємства. Підсумування ло�
кальних інвестиційних рішень по підприємствах
галузі і буде відображати її реальну інвести�
ційну привабливість.

Більшість існуючих визначень понять інве�
стиційна привабливість підприємств розгля�
дає її як заключний етап вивчення інвестиц�
ійного ринку. В сучасній літературі різно�
манітні визначення цього поняття часто трак�
тують цю категорію недостатньо чітко, або
дуже вузько, роблячи акцент тільки на окре�
мих її сутнісних боках. Наприклад, вважаєть�
ся важливою ознакою привабливості підпри�
ємства кількість і якість належних йому еко�
номічних ресурсів, які й приваблюють, залу�
чають, цікавлять інвесторів [10]. Деякі авто�
ри пропонують для оцінки інвестиційної при�
вабливості підприємства використовувати
коефіцієнтний аналіз: показники платоспро�
можності, фінансової стійкості, ділової ак�
тивності, дохідності підприємства [2]. Інші
автори пропонують проводити поетапний
аналіз інвестиційної привабливості підприє�
мства: насамперед, виявлення стадій життє�
вого циклу підприємства, далі аналіз показ�
ників діяльності підприємства в динаміці, ос�
таннім етапом у визначенні привабливості
підприємства пропонується проведення дета�
лізованого фінансового аналізу діяльності
підприємства [4].

Ястремська О.М. зазначає, що підприєм�
ство є відкритою системою, тому його при�
вабливість охоплює як внутрішнє,  так і
зовнішнє середовище, що за таксономічними
рівнями розподіляється на макро�, мезо� та
мікроекономічне [10]. Виходячи з цього, інве�
стора цікавить підприємство як суб'єкт
підприємницьких відносин, але при прове�
денні оцінки інвестиційної привабливості аг�
рарних підприємств, інвестора зовсім не ціка�
вить вплив процесу виробництва сільськогос�
подарської продукції на навколишнє природ�
не середовище. Вважаємо, що ця складова є
дуже важливою при виборі об'єкта інвесту�
вання, тому що на сучасному етапі пріоритет�
ною є економічна, насамперед екологічна,
ефективність інвестиційних проектів в аграр�
них підприємствах.

Аналіз інвестиційної привабливості аграр�
них підприємства пропонуємо проводити в
такій послідовності. На першому етапі фор�
мується загальне уявлення про підприємство.
Необхідно виявити й оцінити всі умови, що мо�
жуть вплинути на повернення інвестицій. Їх

можна умовно поділити на зовнішні (незалежні
від позичальника) і внутрішні (безпосередньо
пов'язані з позичальником). До зовнішніх умов
належать загальноекономічні умови, такі як
стан економічної кон'юнктури, інфляція, зако�
нодавчі зміни, галузева належність підприєм�
ства, податки, ціни на сировину, наявність кон�
куренції з боку інших продавців аналогічного
товару тощо. До внутрішніх належать умови,
пов'язані безпосередньо з характером діяль�
ності підприємства�позичальника. Інвестор
прагне з'ясувати ставлення підприємства до
своїх зобов'язань у минулому, наявність за�
тримок у погашенні позик, його статус у діло�
вому світі.

Якщо висновок про інвестиційну приваб�
ливість підприємства буде позитивним, можна
перейти до другого етапу — вивчення фінан�
сового стану підприємства. Інвестиційна при�
вабливість гарантується надійністю фінансово�
го стану й має з ним багато спільного. Основна
відмінність від аналізу інвестиційної привабли�
вості й фінансового стану полягає в розмаїтості
цілей і завдань, вирішуваних різними суб'єкта�
ми аналізу. Різна інтерпретація засобів і
прийомів аналізу інвестиційної привабливості
та фінансового стану й відносно невеликого
кола показників забезпечує суб'єктів аналізу
необхідною інформацією для прийняття об�
грунтованих рішень, що відповідають постав�
леним цілям.

При проведенні аналізу й оцінювання фі�
нансового стану підприємства інвестор, як пра�
вило, повинен:

— з'ясувати, наскільки стабільні коефіціє�
нти ліквідності, чи відбулося покращення їх
нормативних значень, і залежно від результатів
розрахунків оцінити здатність погашати ко�
роткострокові зобов'язання;

— оцінити, як змінилися коефіцієнти по�
криття основних коштів, і коефіцієнт загальної
заборгованості; чи не відбувається заморожу�
вання частини оборотного капіталу в основних
засобах, чи не використовуються для цього
кредити;

— розрахувати зміну показників оборот�
ності і причини цих змін. Наприклад, збільшен�
ня оборотності дебіторської заборгованості
може бути пов'язане зі зростанням продажів,
розширенням клієнтури. Потрібно визначити,
чи є пільгові умови надання кредиту клієнтам,
наскільки це виправдано;

— оцінити прибутковість і спрогнозувати
основні її тенденції в майбутньому.

Третім етапом оцінювання інвестиційної
привабливості є аналіз фінансових результатів.
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З метою виявлення умов і можливостей для
одержання організацією прибутку, що є най�
важливішим фінансовим показником, прово�
диться аналіз фінансових результатів діяль�
ності, у ході якого повинні бути отримані
відповіді на такі запитання:

— наскільки стабільні отримані доходи та
зроблені витрати;

— які елементи звіту про прибутки і збитки
можуть бути використані для прогнозування
фінансових результатів;

— наскільки продуктивні здійснювані ви�
трати;

— яка ефективність вкладення капіталу в це
підприємство;

— наскільки ефективне управління підприє�
мством.

Аналіз фінансових результатів поділяється
на зовнішній і внутрішній.

Зовнішній аналіз рекомендується проводи�
ти за двома етапами. На першому етапі необх�
ідно скласти чітке уявлення про принципи
формування доходів і витрат на підприємстві.
Основною інформацією для цього повинна
стати пояснювальна записка, що розкриває
облікову політику підприємства, усі факти її
зміни і вплив даних змін на фінансові резуль�
тати, а також усі статті доходів і витрат, які
мали місце у звітному періоді. На другому
етапі проводиться власне аналіз звіту про при�
бутки і збитки, пов'язаний з вивченням струк�
тури доходів і витрат і їхнього співвідношен�
ня.

Внутрішній аналіз фінансових результатів
доцільно проводити за трьома етапами. На
першому етапі аналізується вплив діючих на
підприємстві облікових принципів оцінюван�
ня статей активів, доходів і витрат, виявляють�
ся факти зміни облікової політики і їхній
вплив на результати аналізу. На другому етапі
аналізуються причини зміни кінцевого фінан�
сового результату, стабільні й випадкові фак�
тори, що вплинули на його зміну. На третьо�
му етапі проводиться поглиблений аналіз
фінансових результатів із залученням даних
управлінського обліку, що розкривають
інформацію про доходи й витрати по центрах
відповідальності.

Послідовність етапів аналізу фінансових
результатів може бути такою:

— аналіз структури основних елементів
звіту про прибутки і збитки, виявлення стабіль�
них та випадкових доходів і витрат;

— оцінювання якості отриманого фінансо�
вого результату та прогнозування майбутніх
результатів на основі припущень щодо стабіль�

ності статей доходів і витрат звіту про прибут�
ки і збитки;

— аналіз прибутковості.
У процесі структурного аналізу звіту про

прибутки і збитки дається характеристика ос�
новних співвідношень звітних показників (на�
приклад, собівартості й виторгу від продажів
продукції або товарів; прибутку (збитку) від
продажів і виторгу тощо) і виявляються основні
причини їхніх змін. У ході аналізу доходів від
звичайної діяльності має бути встановлено: які
основні канали надходження виторгу; наскі�
льки велика залежність від головних покупців;
яка диверсифікованість продукції по геогра�
фічних ринках збуту.

Четвертим етапом оцінювання інвестицій�
ної привабливості є оцінювання інвестиційно�
го ризику. Це зумовлено тим, що основна мета
інвестиційної діяльності господарюючих суб'єк�
тів полягає в збільшенні доходу від інвестицій�
ної діяльності при мінімальному рівні ризику
інвестиційних вкладень.

Інвестиційний ризик являє собою ймовір�
ність виникнення фінансових втрат у вигляді
зниження капіталу або втрати доходу, прибут�
ку через невизначеність умов інвестиційної
діяльності.

Ризик є об'єктивним явищем у функціону�
ванні будь�якої організації, що здійснює інве�
стування. Він супроводжує реалізацію практич�
но всіх видів реальних інвестиційних проектів,
у яких би формах вони не здійснювалися. Хоча
ряд параметрів цього ризику залежить від су�
б'єктивних управлінських рішень, відображе�
них у процесі підготовки конкретних реальних
інвестиційних проектів, об'єктивна його приро�
да залишається незмінною.

Рівень інвестиційного ризику суттєво варі�
юється під впливом численних об'єктивних і
суб'єктивних факторів, що перебувають у
постійній динаміці. Тому кожен реальний інве�
стиційний проект вимагає індивідуального оц�
інювання рівня ризику в конкретних умовах
його здійснення.

Інвестиційна діяльність має ряд особливо�
стей, які необхідно враховувати при визначенні
інвестиційного ризику, зокрема:

— інвестиції можуть спрямовуватися у всі�
лякі інвестиційні заходи, що суттєво відрізня�
ються як за ступенем прибутковості, так і за
ризиком, тому виникає необхідності оптимі�
зації портфеля інвестицій за цими критерія�
ми;

— на результати інвестиційної діяльності
впливають найрізноманітніші фактори, що
відрізняються між собою як за ступенем впли�
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ву на рівень ризику, так і за ступенем невизна�
ченості;

— життєвий цикл інвестиційного проекту
може бути досить великим (декілька років), і в
цих умовах дуже важко врахувати всі можливі
фактори і їхній вплив на прибутковість та ве�
личину ризику інвестицій;

— для визначення інвестиційного ризику в
більшості випадків відсутня представницька
статистична інформація за попередній період,
на основі якої можна було б його спрогнозу�
вати при реалізації аналогічного інвестиційно�
го проекту.

Оцінювання рівнів ризику передбачає виз�
начення джерел і масивів інформації, що вклю�
чають статистичні й оперативні дані, експертні
оцінки та прогнози, рейтинги тощо. Прийнят�
тя рішень за наявності більш повної й точної
інформації є більш зваженим, а отже, менш
ризикованим. Інформація, що необхідна для
цілей управління ризиками, може бути поділе�
на на такі блоки: інформація про учасників інве�
стиційної діяльності; інформація про поточну
кон'юнктуру ринку, тенденції її зміни; інфор�
мація про передбачувані події, здатні вплину�
ти на ринок; інформація про зміни в норма�
тивній базі, що впливають на інвестиційну
діяльність; інформація про умови інвестиційних
вкладень.

Аналіз ризиків виконують усі учасники ос�
воєння інвестицій. Він може бути поділений на
два види: якісний і кількісний. Якісний аналіз
здійснюють з метою ідентифікувати фактори,
сфери й види ризиків. Кількісний аналіз має на
меті визначити розміри окремих ризиків. Цей
вид аналізу пов'язаний з їхньою оцінкою.

Мета аналізу й оцінювання ризиків — ви�
значити рівень точності прогнозів і підтверд�
ження ефективності участі окремого суб'єкта
господарювання в розглянутій справі (про�
грамі, проекті) за умови дотримання поперед�
ньо встановлених обмежень. При цьому аналіз
і кількісне оцінювання ризику мають вирішува�
ти такі завдання: ідентифікація ризиків; визна�
чення конкретних результатів участі в інвес�
тиційній діяльності; з'ясування правдоподіб�
ності одержання необхідної прибутковості при
планованому рівні фінансових вкладень; аналіз
і вибір заходів для зниження ризикованості
вкладень. Процеси аналізу й оцінювання ри�
зиків досить складні. Для якісного й кількісно�
го їх оцінювання використовують безліч різних
методичних підходів і моделей, вирішення дея�
ких з них потребує значних сил і коштів.

Система ризиків, пов'язаних з діяльністю
підприємства, дуже складна, і кожен з її еле�

ментів може стати причиною неповернення
інвестиційного кредиту, не говорячи вже про
досить можливе поєднання впливу декількох
елементів (або факторів ризику) одночасно.
Ризики за характером впливу поділяються на
прості і складні. Складні ризики є компози�
цією простих, кожен з яких розглядається як
постадійний ризик. Прості ризики визнача�
ються повним переліком незвичайних подій,
тобто кожна з них розглядається як незалеж�
на від інших. Тому першим завданням є скла�
дання вичерпного переліку простих ризиків.
Другим завданням є визначення інтегрально�
го ризику.

Останнім п'ятим етапом оцінювання інвес�
тиційної привабливості підприємства є дослід�
ження ступеня активності інноваційної діяль�
ності, оскільки саме вона дає змогу створюва�
ти нові методи виробництва й управління, нові
види продукції, що забезпечують більш високу
продуктивність праці при менших витратах.
Тільки людина, озброєна знаннями, здатна роз�
вивати й упроваджувати нову техніку та про�
гресивні технологічні процеси. При цьому до
всіх розрахунків вводиться поправочний ко�
ефіцієнт, що враховує економічний стан регіо�
ну. Крім того, необхідно враховувати рента�
бельність сільськогосподарської продукції,
виробленої на підприємстві.

Прибуток підприємства багато в чому ви�
значається активністю його інноваційної діяль�
ності. Інноваційна активність, відповідно до
державної статистичної звітності, визначаєть�
ся трьома основними характеристиками: наяв�
ністю завершених інновацій, ступенем участі
підприємства в розробці даних інновацій і на�
явністю на підприємстві спеціалізованих
підрозділів, що виконують дослідження та роз�
робки. Автори вважають недостатнім оціню�
вання інноваційної активності цими показни�
ками, оскільки вони не дають змоги визначити
рівень активності інноваційної діяльності
кількісно. Під рівнем активності інноваційної
діяльності підприємства слід розуміти ступінь
застосування інноваційного потенціалу — на�
явної можливості успішного створення та ви�
користання нововведень і своєчасного звіль�
нення від застарілих.

Для оцінювання інвестиційної привабли�
вості необхідно мати якісну інформацію про
підприємство. Ця інформація може бути отри�
мана з різних джерел. Джерела інформації
можна поділити на три групи: 1. Матеріали,
отримані безпосередньо від підприємства,
включаючи дані звітності, інвестиційних про�
ектів і бізнес�планів. 2. Матеріали про підприє�
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мство, наявні в архівах банку. 3. Відомості, що
повідомляються діловими партнерами підприє�
мства.

ВИСНОВКИ
Запропонований порядок проведення ана�

лізу й оцінювання інвестиційної привабливості
сільськогосподарських підприємств дає мож�
ливість установити ступінь привабливості вкла�
день в об'єкт, використовуючи для цього оцін�
ку його ділової репутації, фінансового стану,
фінансових результатів роботи, рівнів інвести�
ційного ризику й активності інноваційної діяль�
ності. Застосування на практиці викладених
рекомендацій підвищить об'єктивність оцінки
привабливості, дасть змогу збільшити надход�
ження необхідних підприємству коштів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання мотивації працівників завжди мало

дуже важливе значення в усіх сферах еконо�
міки і в сількому господарстві це питання є навіть
важливішим, адже в цій сфері суспільного ви�
робництва працівники вносять дуже серйозний
вклад в ефективність роботи усього підприєм�
ства нарівні з новітніми технологіями та техні�
кою. Саме тому дослідження мотивації праців�
ників, розробка ефективної системи мотивації
працівників сільськогосподарських підпри�
ємств залишається актуальною. Ще більш ак�
туальною цю проблему роблять кризові явища
в економіці взагалі і кризові явища в сільській
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місцевості, зокрема, обмеженість ресурсів
сільськогосподарських товаровиробників і т.п.
Не останнє місце в системі мотивації займають
ті дії, які може вчинити держава для покращен�
ня якості роботи працівників та для підвищен�
ня рівня задоволення потреб працівників
сільськогосподарських підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Основні положення досліджень мотивації
працівників сформували класики економічної
та управлінської науки, зокрема Ч. Бернард,
М. Вебер, О. Герберд, П. Друккер, В. Врум,
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Ф. Гілберт, Л. Гілберт, Ф. Герцберг, Г. Емерсон,
Е. Лоулер, Д. Мак�Грегор, А. Маслоу, Дж.
Мейо, Д. Макклеланд, Л. Портерт, А. Маршалл,
А. Сміт, Ф. Тейлор, А. Файоль, М. Фоллер,
О. Шелдон та інші.

Серед вітчизняних вчених проблеми мо�
тивації досліджували Н. Балабанов, В. Данюк,
С. Клімова, Е. Ким, А. Колот, О. Куценко, О. Кузь�
мін, Ю. Максимець, В. Петюх, Т. Хомуленко та
інші. Особливості мотивації працівників сіль�
ськогосподарських підприємств розглянуто
у працях В. Галанця, А. Линдюка, В. Липчука,
Д. Богині, О. Бугуцького, В. Дієсперова, А. Ко�
лота, Т. Олійник, Л. Червінської, К. Якуби та ін�
ших.

Однак, в більшості досліджень з даної теми
досліджуються питання мотивації працівників
з боку підприємства та випускається з виду, той
факт, що не лише підприємство може впливати
на підвищення якості роботи працівників. Та�
кий вплив може здійснюватись і здійснюється
суспільством і державою, оскільки саме держа�
ва є основним регулятором найважливіших су�
спільних відносин.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є дослідження впливу держа�

ви на мотивацію працівників сільськогоспо�
дарських підприємств заходами адміністратив�
ної та кримінальної відповідальності та особ�
ливостей такого впливу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Існує безліч підходів до визначення понят�

тя мотивації, проаналізувавши які можна ска�
зати, що у загальному розумінні мотивація —
це сукупність рушійних сил, які спонукають
людину до виконання певних дій. Ці сили мо�
жуть мати як зовнішнє, так і внутрішнє поход�
ження і змушувати людину свідомо чи несві�
домо робити ті чи інші вчинки [1, с. 6]. В
управлінській науці мотивація також розумі�
ється як процес процес спонукання себе та
інших до певної діяльності, спрямованої на до�
сягнення особистих цілей або ж цілей органі�
зації [2, с. 159]. При цьому процес стимулюван�
ня розглядається в межах самого підприємства,
адже саме воно, і з цим не можливо не погод�
жуватись, має найбільший вплив на працівни�
ка. При дослідженнях мотивації вся увага нау�
ковців зосереджується саме на впливі підприє�
мства, в основному, на матеріальних та нема�
теріальних засобах мотивації (стимулах). Так,
Колот А.М. зазначає, що характерними різно�
видами зовнішньої мотивації є стимулювання
згідно з чинним на підприємстві порядком при�

значення премій, правилами внутрішнього тру�
дового розпорядку, наказами та розпоряджен�
нями керівництва, правилами поведінки тощо
[1, с. 17].

Однак видається доцільним не обмежува�
тись лише тим впливом, який на працівника
здійснює підприємство, а додати до нього і той
вплив який здійснює суспільство і держава та
ті процеси, які відбуваються всередині суспіль�
ства та держави і, хоч і опосередковано, але
впливають на працівників. На думку автора,
мотивація — це процес стимулювання праців�
ника до якнайкращого виконання своїх трудо�
вих обов'язків з метою досягнення цілей під�
приємства за допомогою засобів самого під�
приємства та зовнішнього середовища. При
чому засоби негативної мотивації також
відіграють у цьому процесі не останню роль.

Вплив суспільства та держави на якість ро�
боти працівника слід визначити як зовнішні по
відношенню до підприємства мотиваційні чин�
ники. До таких чинників у сфері сільського гос�
подарства можна віднести ситуацію на ринку
зайнятості в агропромисловому комплексі,
політику держави в сфері зайнятості населен�
ня взагалі і в сільській місцевості зокрема,
вплив заходів адміністративної та криміналь�
ної відповідальності на якість роботи праців�
ників сільськогосподарських підприємств
тощо.

Так, деякі порушення трудової дисциплі�
ни працівником одночасно є адміністратив�
ним проступком або навіть злочином. Тут
можна говорити про мотиваційний вплив на
працівників не лише можливістю застосуван�
ня дисциплінарної відповідальності, а й адм�
іністративної чи кримінальної, адже за за�
гальним правилом накладення на особу дис�
циплінарної відповідальності не виключає
відповідальності адміністративної чи кримі�
нальної. Таким чином, особа, яка вчиняє ад�
міністративний проступок чи злочин, який
одночасно порушує трудову дисципліну,
підлягає двом видам відповідальності, одна з
яких — дисциплінарна — застосовується ро�
ботодавцем, а інша — адміністративна чи кри�
мінальна — державою.

Такі випадки можуть відбуватися і в роботі
працівників сільськогосподарських підпри�
ємств. Порушення ними трудової дисципліни
може вести до адміністративної та навіть кри�
мінальної відповідальності. Найсерйознішими
з таких правопорушень будуть ті, що призво�
дять до погіршення якості земель або до не�
можливості подальшого використання їх за
призначенням, адже земля є основним націо�
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нальним багатством, а землі сільськогоспо�
дарського призначення взагалі користуються
підвищеним рівнем захисту.

Так, Кодексом України про адміністра�
тивні правопорушення (КУпАП) передбачено
наступні адміністративні правопорушення, що
впливають на якість земель: псування та
забруднення сільськогосподарських та інших
земель (ст. 52 КУпАП), порушення правил ви�
користання земель (ст. 53 КУпАП). Суб'єктом
таких правопорушень може бути будь�яка
особа, що допустила псування, забруднення
чи порушення правил використання земель [3,
с. 189, 191]. Однак вірогідність таких порушень
працівниками сільськогосподарських підпри�
ємств є значно вищою, адже вони в своїй ро�
боті напряму контактують з цим природним
ресурсом.

Кримінальним кодексом України (ККУ) та�
кож передбачено відповідальність за злочини,
що погіршують якість земель, а саме: забруд�
нення чи порча земель (ст. 239 ККУ) та безгос�
подарське використання земель (ст. 254 ККУ).
Наслідки від таких діянь мають бути небезпеч�
нішими аніж при адміністративних поступках,
зокрема, це тривала або безповоротна втрата
плодовитості землі чи шкода заподіяна здоро�
в'ю людей. Суб'єктом злочинів в цих випадках
є не всі громадяни, а лише особи, на яких по�
кладено обов'язок виконання спеціальних
правил по попередженню забруднення чи псу�
вання земель (ст. 239 ККУ) чи особи, на яких
нормативними актами покладено відпові�
дальність дотримуватись правил раціонально�
го використання земель (ст. 254 ККУ) [4, с. 691,
728].

Таким чином, можемо зробити висновок,
що адміністративній відповідальності в сфері
захисту якості земель можуть підлягати всі без
винятку працівники сільськогосподарських
підприємств, дії яких потягли за собою по�
гіршення стану земель. Для накладення кримі�
нальної відповідальності має бути факт закрі�
плення за особою обов'язків щодо збережен�
ня стану земель в посадових інструкціях чи в
нормативних актах. Особою, в посадовій
інструкції якої може бути закріплено такий
обов'язок, є, наприклад, головний агроном.
Отже, якщо агроном порушує свої посадові
обов'язки, що призводить до погіршення стану
земель та тяжких наслідків, про які мова йдеть�
ся в статтях Кримінального кодексу, то він од�
ночасно підлягає застосуванню кримінальної
та дисциплінарної відповідальності, якщо ж
його дії відповідають діям передбаченим КУ�
пАП, то до нього застосовується одночасно

адміністративна та дисциплінарна відпові�
дальність.

Адміністративна відповідальність за вказані
правопорушення полягає в накладенні штрафів
в розмірі:

— на громадян від двадцяти до вісімдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів грома�
дян (від 340 до 1360 грн.) і на посадових осіб,
громадян — суб'єктів підприємницької діяль�
ності — від п'ятдесяти до ста неоподатковува�
них мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700
грн.) (ст. 52 КУпАП) [5].

— на громадян від п'яти до двадцяти п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів грома�
дян (від 85 до 425 грн.) і на посадових осіб —
від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковува�
них мінімумів доходів громадян (від 255 до 510
грн.) (ст. 53 КУпАП) [5].

Кримінальна відповідальність за вищевка�
зані злочини виражається в:

— штрафі до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (до 3400 грн.) або в
позбавленні права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох
років (ч.1 ст. 239 ККУ) [6];

— обмеженні волі на строк від двох до п'я�
ти років або позбавленні волі на той самий
строк, з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років чи без такого (ч. 2 ст. 239
ККУ) [6];

— штрафі до двохсот п'ятдесяти неоподат�
ковуваних мінімумів доходів громадян (до 4250
грн.) або обмеженні волі на строк до двох років,
з позбавленням права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю на строк до
трьох років або без такого (ст. 254 ККУ) [6].

Окрім відповідальності за погіршення
якості земель КУпАП та ККУ передбачено
відповідальність і за інші види правопорушень,
які можуть зустрічатися в роботі працівників
сільськогосподарських підприємств. Так, ст.
831 КУпАП та ст. 247 ККУ передбачено відпо�
відальність за порушення законодавства про
захист рослин. Згідно з нормами цих статей
відповідальність полягає в накладенні штрафів,
які можуть застосовуватись як до посадових,
так і до інших осіб (причому для посадових осіб
розмір штафів є більшим), а ККУ передбачено,
окрім штрафів, навіть відповідальність у ви�
гляді обмеження волі, в залежності від того на�
скільки тяжкі наслідки потягло за собою по�
рушення правил захисту рослин.

Також передбачається адміністративна
відповідальність за порушення правил ка�
рантину тварин та інших ветеринарно�сані�
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тарних вимог (ст. 107 КУпАП) та криміналь�
на відповідальність за порушення ветеринар�
них правил, якщо це призвело до розповсюд�
ження епізоотій чи інших тяжких наслідків
(ст. 251 ККУ). У цих випадках покарання по�
лягає у штрафах (адміністративна відпові�
дальність), а також у штрафах або позбав�
ленні права займати певні посади чи займа�
тися певною діяльністю, або обмеженні волі
чи позбавленні волі (кримінальна відпові�
дальність). Всі ці покарання будуть наклада�
тись на громадян чи посадових осіб, в обо�
в'язки яких входить дотримання ветеринар�
них правил, при вчиненні таких правопору�
шень. Головним чином це будуть особи,
діяльність яких пов'язана з утриманням,
транспортуванням тварин, з виробництвом,
переробкою та реалізацією продуктів тва�
ринного походження.

Поредбачено адміністративну відпо�
відальність і за низку правопорушень в сфері
забезпечення якості продукції, а саме: вироб�
ництво, заготівля, реалізація сільськогоспо�
дарської продукції, що містить хімічні препа�
рати понад гранично допустимі рівні концен�
трації (ст. 421 КУпАП), заготівля, переробка
або збут радіоактивно забруднених про�
дуктів харчування чи іншої продукції (ст. 422
КУпАП) та виробництво, зберігання, транс�
портування або реалізація продуктів харчу�
вання чи продовольчої сировини, забрудне�
них мікроорганізмами та іншими біологічни�
ми агентами понад гранично допустимі рівні
(ст. 423 КУпАП). За такі правопорушення на
громадян та посадових осіб підприємств, в
обов'язки яких входить дотримання відпові�
дних норм законодавства про безпеку про�
дуктів харчування накладаються штрафи, при
чому розмір штрафів для посадових осіб є
більшим. За більш небезпечні правопорушен�
ня у вищевказаній сфері передбачено також
кримінальну відповідальність. Так, ст. 227
ККУ передбачає відповідальність за умисне
введення в обіг (випуск на ринок України)
небезпечної продукції, тобто такої, що не
відповідає вимогам щодо безпечності про�
дукції, встановленим нормативно�правовими
актами, якщо такі дії вчинені у великих роз�
мірах. За такі злочини ККУ передбачено
відповідальність у вигляді штрафу з позбав�
ленням права обіймати певні посади чи зай�
матися певною діяльністю. Суб'єктом злочи�
ну може бути працівник підприємства, що ви�
робляє продукцію, який відповідає за дотри�
мання (перевірку) якості чи відповідності
продукції стандартам [4, с. 655].

КУпАП передбачено ще декілька видів
відповідальності, яка може бути застосована до
працівників сільськогосподарських підпри�
ємств, а саме: порушення порядку та умов ве�
дення насінництва та розсадництва (ст. 1041
КУпАП), порушення правил застосування, збе�
рігання, транспортування, знешкодження,
ліквідації та захоронення пестицидів і агро�
хімікатів, токсичних хімічних речовин та інших
препаратів (ст. 83 КУпАП) тощо. За такі пра�
вопорушення встановлені штрафні санкції з
диференціацією розміру штрафу в залежності
від особи правопорушника (чи є він посадовою
особою).

Отже, вплив адміністративної та кримі�
нальної відповідальності полягає, в основно�
му, в накладенні штрафів на осіб, які вчинили
правопорушення, однак поряд з цим кримі�
нальна відповідальність передбачає такі
санкції, як позбавлення права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю, а в
деяких випадках навіть обмеження чи позбав�
лення волі.

Тобто особа може бути піддана не лише
дисциплінарному стягненню (догані чи
звільненню) за порушення своїх трудових
обов'язків, а й оштрафована державою, їй
може бути на певний строк заборонено зай�
матися певною діяльністю чи займати певні
посади (а отже, однозначно звільнено з зай�
маної посади), а в особливо серйозних ви�
падках може бути навіть обмежено її волю.
Завдяки таким засобам досягається серйоз�
ний мотивуючий ефект, який забезпечуєть�
ся не лише підприємством, а й державою в
цілому.

Таким чином, державний вплив на праці�
вників сільськогосподарських підприємств
носить матеріальний (штрафи), особистий
(позбавлення волі) чи комплексний (позбав�
лення права займати певні посади чи займа�
тися певним видом діяльності) характер. Таке
положення речей справляє достатній мотива�
ційний вплив для того, аби працівники сіль�
ськогосподарських підприємств при вико�
нанні своїх трудових обов'язків не погіршу�
вали якість земельних угідь, виконували пра�
вила захисту рослин, ветеринарні правила,
краще забезпечували дотримання державних
стандартів, тощо, якісніше виконували свої
обов'язки.

ВИСНОВКИ
З викладеного вище можна зробити вис�

новок, що неможливо відкидати вплив держа�
ви на мотивацію працівників сільськогоспо�
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дарських підприємств, адже політикою в
сфері зайнятості, встановленням певних дер�
жавних стандартів та гарантій для праців�
ників саме держава, а лише потім підприєм�
ство, може забезпечити не просто викорис�
тання робочої сили, а також певний рівень
вмотивованості працівників і задоволення їх
потреб. З іншого боку, політикою в сфері
юридичної відповідальності за порушення
трудової дисципліни та інших вимог законо�
давства, держава допомагає роботодавцеві
забезпечити необхідний рівень трудової дис�
ципліни та правопорядку.

Таким чином, всі мотиваційні чинники за
походженням можна розділити на дві групи:
внутрішні і зовнішні. Внутрішніми мотивацій�
ними чинниками будуть ті, які застосовують�
ся для підвищення якості роботи працівників
самим підприємством. Зовнішніми — ті, що
впливають на мотивацію працівників і засто�
совуються ззовні, незалежно від підприєм�
ства.

При цьому поділ мотиваційних чинників за
характером впливу на негативні та позитивні
зберігається. Так, заходи негативної мотивації
можуть бути як зовнішніми так і внутрішніми,
а саме: при застосуванні до працівника заходів
дисциплінарної чи матеріальної відповідаль�
ності негативні заходи застосовуються самим
підприємством (внутрішня мотивація), а при
застосуванні до працівника заходів адміністра�
тивної чи кримінальної відповідальності за не�
виконання чи неналежне виконання ним своїх
трудових обов'язків такі заходи застосовують�
ся державою (зовнішня мотивація).

Існує також необхідність у подальшому
дослідженні інших зовнішніх мотиваційних
чинніиків таких як: державна політика в сфері
зайнятості, ситуація на ринку праці в агропро�
мисловому комплексі, адже вони теж справля�
ють неабиякий вплив на вмотивованість про�
цівників сільськогосподарських підприємств та
задоволення їх потреб.
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