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MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL HOLDINGS IN UKRAINE
У статті проаналізовано сучасний стан земельної детермінанти агрохолдингів в Україні та окреслено перспекти<
ви їх подальшого господарювання. Охарактеризовано структуру аграрного сектора економіки України та визначено
роль і місце агрохолдингів у цій структурі. Обгрунтовано перспективи подальшої трансформації структури земле<
користування в умовах ринкової трансформації земельних відносин у сільському господарстві.
The article presents the analysis of the current state of agricultural holdings in Ukraine and demonstrates the prospects
for their further development and functioning. The organizational and economic mechanism of construction of
agroholdings is investigated. The activity of holdings in the agrarian sector of the economy is analyzed. The agrarian
sector of Ukraine is highlighted in the context of rapid growth of production and export during the last decade. The
importance of the agro<sector in the structure of the national economy is described. The topicality of recent trends in the
sector and the prospects for accelerating the reform of the agrarian sector are considered. The purpose of the study is to
substantiate the benefits of agroholdings compared to other types of agricultural producers, due to the benefits of large<
scale commodity production, investment in agriculture and support for the development of rural areas.

Ключові слова: агрохолдинг, інвестування, конкуренція, сільськогосподарські угіддя, інно6
вації.
Key words: agroholding, investment, competition, farmland, innovations.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Дослідження проблем і перспектив розвитF
ку аграрного сектора економіки України дозF
Передплатний індекс 21847

волить сформувати секторальні напрями
підвищення конкурентоспроможності в конF
тексті забезпечення стійкого економічного
зростання агросектора на принципах інноваF
ційності. На сучасному етапі розвитку аграрF
ного сектора національної економіки актуальF
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ними є питання розвитку агрохолдингів та їх
вплив на секторальну конкурентоспроF
можність.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню особливостей розвитку агроF
холдингів в Україні та проблем їх функціонуF
вання присвячені праці багатьох українських
вчених економістів, якFот: В. Андрійчука, О. БоF
родіної, П. Гайдуцького, А. Гуторова, А. ДанF
кевича, С. Дем'яненка, М. Кропивка, Ю. ЛупенF
ка, В. МесельFВеселяка, П. Саблука та ін. Але
питання, пов'язані з земельною детермінантою
розвитку агрохолдингів в Україні, потребують
подальшого вивчення, що визначає актуF
альність цього дослідження.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою дослідження є аналіз рівня земельF
ного забезпечення діяльності агрохолдингів в
Україні та окреслення напрямів їх розвитку.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Аграрний сектор є одним із провідних секF
торів економіки України. Станом на початок
2018 року площа сільськогосподарських угідь
становила близько 41,5 млн га (69,0% території
України, або майже 11,0% сільськогосподарсьF
ких угідь світу), з яких 32541,3 тис. га — площа
ріллі.
Із загальної площі сільськогосподарських
угідь, станом на 1 січня 2018 року, 62,5% сільF
ськогосподарських угідь припадало на сільсьF
когосподарські підприємства (включаючи ферF
мерські господарства), 35,5% — на громадян,
2% — на користувачів інших категорій, вклюF
чаючи землі запасу та землі, не надані у
власність і постійне користування.
У сучасних умовах в аграрному секторі
економіки України поряд із основними видаF
ми аграрних формувань — господарські товаF
риства, фермерські господарства, приватні
підприємства, державні підприємства тощо,
успішно здійснюють свою господарську
діяльність великі аграрні підприємства або їх
об'єднання, які в теорії та практиці господаF
рювання все частіше називають агрохолдингаF
ми.
Основним стимулом до виникнення агроF
холдингів є прагнення власників капіталу приF
множити його у довгостроковій перспективі,
оскільки вартість капіталу, інвестованого в
агробізнес, зростає сьогодні і може зростати у
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довгостроковій перспективі [1, с. 141]. ТенF
денції розвитку аграрного сектора національF
ної економіки зумовлені багатьма факторами,
в тому числі його організаційною структурою.
Зараз в Україні склалася бімодальна або дуальF
на структура організації аграрного сектора.
Структура аграрного сектора економіки
України характеризується виділенням двох
субсекторів: корпоративного (аграрні підприєF
мства) та індивідуального (індивідуальні та
сімейні сільські господарства) субсектора
аграрного сектора [2, с. 4].
Процес появи та розвитку холдингових
структур в Україні можна умовно розділити на
три етапи:
— перший етап 2005—2010 рр., коли відбуF
лось стрімке зростання вертикально інтегроваF
них структур;
— другий етап з 2011 по 2014 рр., який став
перехідною фазою між періодами агресивної
акумуляції ресурсів і підвищення ефективності
виробництва;
— третій етап з 2014 р. по теперішній час,
який передбачає подальший розвиток агрохолF
дингів в Україні до 2020 року на принципах
інноваційності, ефективності та екологічної
безпеки [3].
Період 2011—2014 рр. можна охарактериF
зувати поступовим уповільненням тенденції до
накопичення землі у власності агрохолдингів,
а пізніше її зменшенням, меншими обсягами заF
лучених коштів, а також консолідацією ринків
і переходу до підвищення ефективності веденF
ня бізнесу.
Агрохолдинги — це специфічна форма воF
лодіння акціонерним капіталом, за якої матеF
ринська компанія, маючи контрольний пакет
акцій інших підприємств, управляє ними і конF
тролює їх діяльність, завдяки чому об'єднує їх
у єдину організаційноFправову структуру з
відповідними місією та цілями. Агрохолдинги,
крім власних фінансових ресурсів, використоF
вують кошти компанійFзасновників, які у багаF
тьох випадках мають власні банки, залучають
іноземні інвестиції, зокрема дешеві кредити
закордонних банків [4, с. 54].
У вітчизняному аграрному секторі еконоF
міки відбуваються процеси концентрації
сільськогосподарських угідь у власності велиF
ких господарюючих суб'єктів (в основному це
холдинги середніх розмірів) шляхом інтеграції
та поглинання більш дрібних сільськогоспоF
дарських підприємств. Активніше за інших поF
глинаннями займаються аграрні компанії, які
нещодавно стали публічними і виконують дані
інвесторам обіцянки [2, с. 5].
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Таблиця 1. Земельні ресурси 10 найбільших агрохолдингів України за 2012—2017 роки
Назва холдингової структури
Ukrlandfarming
Агропросперіс
«Кернел» груп
«Мрія» Агрохолдинг
Миронівський хлібопродукт
Українські аграрні інвестиції
Астарта - Київ
HarvEast
Агротон
Sintal Agriculture
Загальна
земельна площа 100-та
найбільших агрохолдингів

2012
рік
532
400
369
295
280
260
245
220
209
150
6381,2

Площа земельного банку, тис. га
2013
2014
2015
2016
рік
рік
рік
рік
670
670
654
605
405
405
430
430
400
400
390
385
315
320
360
370
295
261
261
250
260
320
245
220
245
245
180
185
204
197
150
151
160
151
136,7
137
150
150
130
127
6593,1 5956,1 6425,2 6326,3

2017
рік
605
602,5
430
370
250
185
151
137
127
122
6329,05

Джерело: сформовано авторами на основі даних https://latifundist.com [5].

Нині в Україні нараховується більше 100Fта
великих агрохолдингів, які обробляють більше
ніж 6329,05 тис. гектарів землі. Такі структури
активно інвестують фінансові активи в аграрF
ний сектор економіки України (табл. 1).
Проаналізувавши дані таблиці, випливає,
що у 2012 році загальна площа 100Fта агрохолF
дингів становила 6381,2 тис. га, у 2013 році у поF
рівнянні з 2012 роком площа зросла на 211,9 тис.
га, у 2014 році — зменшилась на 425,1 тис. га, у
2015 році — зросла на 44 тис. га у 2016 році —
зменшилась на 54,9, у 2017 році — зменшилась
на 52,15 тис. га.
Слід відзначити, що в Україні структура
землеволодіння незбалансована із структурою
землекористування, оскільки земельні ресурF
си належать одному суб'єкту, а використовуF
ються іншими. Тому стрімкого поширення наF
були земельні відносини у сфері оренди земель
сільськогосподарського призначення аграрниF
ми товаровиробниками різних організаційноF
правових форм господарювання [6, с. 134].
Головним аспектом дослідження діяльності
агрохолдингів є свідчення того, що основним
шляхом їх створення є інвестування капіталу,
іноземного чи вітчизняного походження, споF
чатку в переробну промисловість, що забезпеF
чує значно швидший його обіг і окупність. ЗокF
рема це стосується хлібопекарської, олієжироF
вої, цукрової, борошномельної, м'ясоFмолочF
ної промисловості.
Подальшим етапом інвестування є сфера
збуту продукції через розбудову власної торF
говельної мережі і логістики. З накопиченням
необхідних фінансових ресурсів уже на
третій стадії створювалося власне сільськоF
господарське виробництво через оренду зеF
мельних і частково майнових паїв й закупівF
лю необхідних ресурсів, насамперед сучасної
техніки.
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Завдяки застосуванню новітніх технологій
у виробництві та переробці продукції сільськоF
го господарства, можливостей контролю за доF
триманням технології на всіх її етапах, запроF
вадженню необхідних стандартів якості, агроF
холдинги мають безперечні конкурентні переF
ваги порівняно з іншими формами ведення агF
робізнесу. Так, тільки на великих сучасних пеF
реробних підприємствах можна досягти необF
хідної глибини переробки сільськогосподарсьF
кої продукції, асортименту, якості, та, як наF
слідок, економічної ефективності [7, с. 13].
На сьогодні в Україні найбільшим ефективF
ними агрохолдингами є "Ukrlandfarming", "АгроF
просперіс", "Кернел", "Мрія", "Миронівський
хлібопродукт", "Українські аграрні інвестиції",
"АстартаFКиїв", "HarvEast" та інші.
Секторальна конкуренція в аграрному секF
торі економіки України зумовлює переважно
кризовий стан галузі й більшості сільськогосF
подарських виробників (агрохолдинги у цих
процесах є винятком). Водночас присутній поліF
тичний тиск таких чинників галузевої конкуF
ренції, як постачальників матеріальноFтехнічF
них засобів та покупців вирощеної продукції,
що впливає на ефективність виробництва [8, с.
4]. До тогож агрохолдинги у цих процесах маF
ють явні конкурентні переваги.
Ключовою спеціалізацією агрохолдингів в
Україні є рослинництво. Так, питома вага варF
тості продукції рослинництва у виручці від реаF
лізації становить більше 80%, що зумовлено
високим рівнем її рентабельності. Наприклад,
рентабельність виробництва насіння соняшниF
ку в сільськогосподарських холдингах — 60—
70%, цукрових буряків — 30—40%, ріпаку —
25—30%, зернових культур — 10—15% [9].
Процес концентрації земель в руках велиF
ких компаній відбувається за рахунок зменшенF
ня кількості "самостійних" малих і середніх
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сільськогосподарських підприємств. ПерерозF
поділ земель характеризується переуступкою
корпоративних прав на оренду між великими
господарствами і агрохолдингами та посиленF
ням конкуренції на ринку оренди землі. До приF
кладу, більш сильними вертикальноFінтегроваF
ними структурами були придбані такі агрохолF
динги: "ММК ім. Ілліча", "РайзFАгро", "Дакор
Агро Холдинг" і "Укррос". Тепер активи переF
рахованих корпоративних структур контролюF
ються іншими, що зуміли залучити значні іноF
земні та вітчизняні інвестиції для розширення.
За прогнозами науковців, агрохолдинги зоF
середять у своїх руках до 54% українських зеF
мель. При цьому, навіть за умов відміни мораF
торію на продаж землі, масова купівля земель
є малоймовірною, зважаючи на великі фінанF
сові витрати та організаційні труднощі [10].
Укрупнення земельних масивів агрохолF
дингів значною мірою обумовлено перевагами
інтегрованих структур:
— поFперше, значна економія на масштабах
придбання засобів виробництва;
— поFдруге, це нові умови застави — сільF
ськогосподарська продукція є заставою для
несільськогосподарської діяльності холдингів,
особливо у сезон її з'являється багато, а це —
значна кредитна маса, що починає фінансуваF
ти діяльність, яка жодним чином з сільським
господарством не пов'язана [11].
Проблемними питаннями при розширенні
земельних масивів агрохолдингів є випадки,
коли: договори оренди не проходять державну
реєстрацію, а в тих, що пройшли, реєстраційF
ний напис не дозволяє судити про те, яким орF
ганом і коли була проведена реєстрація; догоF
вори не містять усіх істотних умов договорів
оренди та усіх додатків, при цьому тривалий час
умови договорів не переглядаються; короткоF
строкова оренда земельних часток є потенційF
но проблемним моментом у зв'язку з необхідF
ністю переукладання договорів оренди після
оформлення права власності на земельні паї та
отримання власниками актів на право власності
на земельну ділянку; оренда не витребуваних
паїв також потенційно проблематична у зв'язF
ку з можливістю витребування паїв їх власниF
ками та достроковим припиненням оренди [12].
Особливо важливими функціями державноF
го управління щодо аграрного сектора економF
іки України є створення таких умов, які будуть
не лише стимулювати кожного виробника реаF
гувати на запити споживачів, але й примушуваF
ти пристосовуватися до платоспроможного поF
питу, своєчасно регулювати обсяги структуру
виробництва, удосконалювати споживчі властиF
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вості харчових продуктів. Досягненню цієї мети
має сприяти реформування цінового механізму
в сільському господарстві. Ціни повинні відобF
ражати рівень суспільної корисності продукту,
взаємодіяти із системою нецінових важелів дерF
жавної підтримки сільського господарства.
У ході подальшого розвитку аграрного секF
тора будуть відбуватися організаційні та струкF
турні зміни розукрупнення одних і поглинанF
ня та злиття інших господарств. Водночас у
визначенні ефективної організаційноFеконоF
мічної структури аграрних підприємств важлиF
ву роль відіграватимуть типи господарств за
соціальноFекономічною природою при домінуF
ючій ролі приватної власності [2, с. 5]. НаF
томість агрохолдинги відіграватимуть визначF
ну роль у формуванні цієї структури та трансF
формації структури агросектора економіки
України в цілому.
ВИСНОВКИ

Підсумовуючи діяльність агрохолдингів в
Україні можна стверджувати, що їх роль у розF
витку аграрного сектора є значною і буде підвиF
щуватися в перспективі. Буде продовжуватися
процес концентрації сільськогосподарської
землі агрохолдингами через її оренду та банкF
рутство неефективних аграрних підприємств.
Ці процеси потрібно враховувати при формуF
ванні аграрної політики держави та програм
підтримки розвитку сільських територій. У конF
тексті тенденцій розвитку агрохолдингів в
Україні найважливішим є сприяння розширенF
ню фундаментальних досліджень у рамках наF
прямів, пріоритетних у світовому та національF
ному масштабах, формуванню і реалізації на їх
основі власних інноваційних проектів, придбанF
ню і значному поширенню серед агровиробF
ників найсучасніших і найефективніших заруF
біжних розробок, а також створенню систем
підготовки спеціалістів галузі, адекватної суF
часним запитам.
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DEVELOPMENT OF DOMESTIC AGRARIAN ENTERPRISES ON THE BASIS OF NEW FORMS,
METHODS AND INSTRUMENTS OF STATE REGULATION AND SUPPORT
У статті виявлено особливості, проблеми й тенденції розвитку вітчизняних аграрних підприємств. Обгрунтовано
можливості їх вирішення на засадах використання нових форм і методів та інструментів їх державної підтримки й
регулювання. Це викликано динамічним розвитком зовнішнього середовища господарювання, змінами на національ<
ному й європейському та світовому аграрних ринках. Тому нові інструменти (фінансові, нефінансові, партнерство)
необхідно здійснювати з використанням нових методів їх моніторингу, контролю та прогнозування з прямим та не<
прямим впливом. Обгрунтовано, що засоби регулювання поширюються не тільки на виробничо<економічну, але й
соціальну та екологічну діяльність агроформувань.
The article reveals peculiarities, problems and tendencies of development of domestic agrarian enterprises. The
possibilities of their solution on the basis of the use of new forms and methods and tools of their state support and
regulation are substantiated. This is due to the dynamic development of the external environment of management, changes
in the national and European and world agrarian markets. Therefore, new tools (financial, non<financial, partnership)
need to be implemented using new methods of monitoring, monitoring and forecasting with direct and indirect impact.
It is substantiated that regulatory means apply not only to the production<economic, but also to the social and
environmental activities of agro formations.

Ключові слова: аграрні підприємства, державне регулювання, підтримка, нові форми, ме6
тоди, інструменти, оподаткування, ціни, удосконалення, розвиток, моніторинг, контроль.
Key words: agrarian enterprises, state regulation, support, new forms, methods, tools, taxation,
prices, improvement, development, monitoring, control.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Загальновизнаною роллю держави в ринковій
економіці є створення умов, усунення негативних
наслідків та проблем функціонування ринкового
механізму, а також захист національних інтересів
на внутрішньому та світовому ринках. Об'єктивну
потребу врахування в економічній політиці держаF
ви інтересів аграрного сектора зумовлено тим, що
будьFякий напрям аграрної політики не може бути
реалізований без активної підтримки й регулюванF
ня зі сторони держави.
Світовий досвід переконує, що навіть за умов
розвинутої ринкової економіки існують об'єктивні
причини державного втручання в аграрний сектор.
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Серед них можна виділити такі: природноFклімаF
тичні чинники, неконтрольований вплив яких на
сільськогосподарське виробництво вимагає ствоF
рення й розвитку системи страхування, що регуF
люється державою; нестійкість цін на сільськогосF
подарську продукцію, їхні коливання відповідно
до ринкової кон'юнктури, що зумовлює неF
стабільність доходів у сільському господарстві
(причому, як показує практика, коливання доходів
значно перевищує варіації обсягів сільськогоспоF
дарського виробництва); низький ступінь моноF
полізації та концентрації сільськогосподарського
виробництва, порівняно з іншими сферами еконоF
міки, що зумовлює необхідність його підтримки і
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захисту інтересів товаровиробників від монополіF
зованих галузей промисловості; необхідність розF
витку виробничої та соціальної інфраструктури
сільських територій; необхідність екологізації
сільськогосподарського виробництва тощо.
Таким чином, регулююча роль держави зумовF
лена низькою еластичністю попиту і непередбачуF
ваністю результатів в аграрному секторі, нестабF
ільністю прибутків аграрних підприємств, сезонF
ністю сільськогосподарського виробництва, збеF
реженням земельного потенціалу, необхідністю
охорони навколишнього природного середовища,
розвитком експортного потенціалу аграрного секF
тора та забезпеченням продовольчої безпеки країF
ни.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Перспективні напрями розвитку ефективного
державного регулювання аграрних підприємств в
Україні розкрито у наукових працях таких екоF
номістів, як П. Гайдуцького, М. Ігнатенка, Л. КаF
тан, О.Красноруцького, М. Кропивка, Л. Мармуль,
І. Михасюка, Л. Молдаван, І. Романюк, О. СкидаF
на, та ін. Водночас на сьогодні залишились невирF
ішеними проблеми формування ефективної систеF
ми державного регулювання розвитку аграрних
підприємств в Україні.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування розвитку та
удосконалення державної підтримки функціонуF
вання вітчизняних аграрних підприємств на основі
застосування їх нових форм, методів та інструF
ментів у залежності від виявлених проблем, тенF
денцій і особливостей.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Для побудови системи ефективного державноF
го регулювання розвитку аграрних підприємств
необхідно чітко розуміти, що мається на увазі під
значенням терміну "розвиток підприємства".
Аналіз наукових публікацій [1; 2] з цього питання
показав, що сьогодні не існує єдиного підходу
щодо розуміння цього терміну, у загальному вигF
ляді "розвиток підприємства" — це процес переF
ходу підприємства від існуючого стану до кращоF
го (досконалішого) порівняно з попереднім
Державне регулювання розвитку аграрних
підприємств можна розглядати як вплив державF
них органів влади, спрямований на створення умов
для переходу аграрних підприємств від існуючого
стану функціонування до кращого порівняно з
попереднім. До основних принципів державного
регулювання розвитку аграрного сектора відноF
сяться: пріоритетність та аграрний протекціонізм;
системність і комплексність; передбачуваність та
прозорість; екологічна доцільність [3, с. 134]. ФорF
ми державного регулювання становлять вид вплиF
ву держави на діяльність аграрних підприємств, до
Передплатний індекс 21847

яких відносять інституційне, бюджетноFподаткоF
ве, грошовоFкредитне, антимонопольноFконкуренF
тне, цінове, інвестиційне, зовнішньоекономічне,
екологічне, соціальноFекономічне регулювання.
В умовах ринкової економіки державне регуF
лювання включає систему економічних, фінанF
сових, юридичноFправових, організаційних і соціF
альних заходів, здійснюваних державою з метою
забезпечення ефективного і стабільного розвитку
сільськогосподарського виробництва та повного
забезпечення населення якісним продовольством
за прийнятними ринковими цінами.
Важливу роль у державному регулюванні розF
витку аграрних підприємств в сучасних умовах
відіграють обрані методи, які класифікуються за
двома ознаками: формами та засобами впливу. За
формами впливу методи є прямі та непрямі. За заF
собами впливу розрізняють: нормативноFправові,
фінансовоFекономічні, адміністративні, органіF
заційні та науковоFметодичні методи державного
регулювання розвитку аграрних підприємств [4, с.
132].
На сьогодні розвитку більшості аграрних підприF
ємств перешкоджає ціла низка проблем, зокрема:
— низька ефективність сільськогосподарськоF
го виробництва, оскільки високою залишається
частка збиткових підприємств;
— недосконалість механізмів інвестиційного
забезпечення, оскільки через відсутність значних
комерційних кредитів та низький рівень інвестицF
ійної привабливості галузі інвестиційні ресурси
аграрних підприємств на 70 % формуються за раF
хунок власних коштів, переважну частину яких
складають амортизаційні відрахування;
— деформація цінових пропорцій, оскільки
існує значна невідповідність цін на продукцію
сільського господарства та матеріальноFтехнічні
ресурси (технічні засоби, паливноFмастильні маF
теріали, електроенергія, мінеральні добрива, засоF
би захисту рослин тощо);
— нераціональне використання земельних реF
сурсів сільськогосподарського призначення, адже
з кожним роком спостерігається зниження родюF
чості земель унаслідок недостатніх природоохоF
ронних та агротехнічних заходів у землекористуF
ванні, зменшення вмісту гумусу і поживних речоF
вин у грунті, посилення ерозійних процесів, розF
ширення площі кислих та засолених грунтів. А
внаслідок розпаювання земель порушилися сівозF
міни та грунтозахисні системи землеробства, що
призвело до зниження рівня продуктивності
грунтів;
— зниження забезпеченості сільськогоспоF
дарською технікою та критична зношеність основF
них виробничих фондів, зокрема за останні п'ять
років кількість техніки скоротилася майже вдвічі
тощо.
Розвиток великих агрохолдингів призводить,
з одного боку, до залучення значних зовнішніх
інвестиційних ресурсів, нових технологій і проF
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дуктів, інноваційного менеджменту та спричиняє
зростання внутрішньої та міжнародної конкуренF
тоспроможності [5, с. 412]. З другого — масштабF
на діяльність агрохолдингів, як правило, порушує
цінові та структурні пропорції на внутрішньому
аграрному ринку, сприяє монополізації окремих
його елементів, посилює зовнішні неекономічні
впливи.
Багатоукладність конкурентного середовища
аграрних товаровиробників — це одна з вагомих
причин того, що державна підтримка та державне
регулювання є вкрай необхідними заходами. ПоF
трібно відмітити, що взагалі необхідність державF
ного регулювання економіки сільського господарF
ства теоретично загальновизнана і обумовлена
специфікою галузі, однак, дискусії між науковцяF
ми та практиками відбуваються при визначенні
рівня такого втручання. Наразі немає єдиного
підходу щодо співвідношення державних і ринкоF
вих важелів у механізмі регулювання аграрної екоF
номіки.
Система державного регулювання економіки
складається з різноманітних підсистем та подF
іляється на ієрархічні рівні в залежності від адміF
ністративноFтериторіального поділу країни. При
цьому кожний рівень ієрархії управління є відносF
но відособленою підсистемою в якій наявні свої
локальні цілі та відповідно свої локальні критерії
ефективності. Таким чином, в ієрархічній струкF
турі загальносистемна ціль розподіляється на сиF
стему локальних цілей за відповідними рівнями,
утворюючи "дерево цілей" та, відповідно, "дерево
критеріїв ефективності" [6, с. 138].
Досвід зарубіжних країн свідчить про те, що у
цих країнах створено системи помірного протекF
ціонізму у функціонуванні аграрного сектору,
чого, на жаль, бракує вітчизняній практиці. На
думку багатьох економістів і експертів, спільно із
системою протекціонізму необхідно відрегулюваF
ти і розподілити заходи відповідальності між дерF
жавою і сільськогосподарськими товаровиробниF
ком [7, с. 55].
Аграрний сектор — це не тільки виробництво і
сфера застосування праці, але і середовище житF
тєдіяльності значної частини населення. Рівень
сільськогосподарського виробництва напряму
впливає на стан продовольчої безпеки будьFякої
країни. Відстале в плані розвитку продуктивних
сил, сільське господарство є відносно статичною
галуззю і повільніше ніж інші пристосовується до
мінливих економічних і технологічних умов. ЄвроF
пейський Союз демонструє дуже високий рівень
підтримки своїх фермерів. Одним з головних меF
ханізмів у системі державного регулювання агF
рарного ринку в зарубіжних країнах є підтримка
відповідного рівня цін і цінової рівноваги.
Система регулювання цін спрямована на
підтримку фермерських цін на рівні, що дозволяє
товаровиробникам не тільки відшкодовувати
власні витрати на виробництво, а й вести розшиF
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рене відтворення. Комісія ЄС періодично регулює
ціни по трьох головних критеріях: рекомендовані
ціни; мінімальні ціни імпорту; мінімальні ціни, мета
яких гарантувати виробникові нормальний рівень
доходу й диференціювати заготівельні ціни по райF
онах за видами продукції.
При цьому Європейський Союз щорічно витF
рачає більше 40 млрд євро на реалізацію спільної
аграрної політики, тобто 45,0% свого бюджету, у
той час як внесок сільського господарства у валоF
вий внутрішній продукт ЄС становить тільки
близько 2,0%. При цьому із всіх витрат ЄС на проF
ведення спільної аграрної політики 80,0% йдуть на
дотації для підтримки цін і доходів селян [8, с. 52].
Вплив членства країнFчленів у Світовій організації
торгівлі на реформування державної підтримки
сільського господарства в цих країнах є суттєвим.
Широкого розвитку набули програми "зеленої
скриньки", тобто звільнені від зобов'язань щодо
скорочення [9, с. 117].
Аналіз досвіду країнFчленів СОТ щодо рефорF
мування політики підтримки сільського господарF
ства показав, що всі країни суттєво трансформуF
ють напрями підтримки галузі під впливом багаF
тосторонніх домовленостей Уругвайського раунF
ду СОТ. Окремі зміни в аграрній політиці країнF
членів СОТ є підготовкою вітчизняного сільськоF
го господарства до майбутніх домовленостей у
рамках Давоського раунду, які, головним чином,
будуть спрямовані на суттєве скорочення суми
підтримки через програми "жовтої скриньки"
(програм "жовтої скриньки" — цінова підтримка,
компенсація відсотків за кредитами) найбільших
протекціоністів світу — Європейського Союзу та
США, включення програм "блакитної скриньки"
— (прямі платежі за програмами скорочення виF
робництва) до сукупного виміру підтримки, переF
гляду критеріїв програм "зеленої скриньки — (соцF
іальні спрямування, наука і т.д.)".
В Україні розроблено достатню кількість проF
грам державного регулювання діяльності аграрних
підприємств, здатних позитивно вплинути на розF
виток галузі, але, на жаль, основним їх недоліком є:
поFперше — неналежне фінансування (неповна та
несвоєчасна дотація передбачених бюджетних
коштів з державних і місцевих бюджетів); поFдруF
ге, дані програми, в основному, працюють лише на
"лобіюючих" підприємствах, агрохолдингах, велиF
ких товарних підприємствах; поFтретє, їх супроF
воджує недосконалість нормативноFправової бази
реалізації та контролю [10, с. 58].
Перш ніж розробляти та пропонувати нові
програми державної фінансової підтримки, доцF
ільно забезпечити якісне функціонування діючих,
насамперед за рахунок належного їх фінансуванF
ня, оскільки неможливо об'єктивно оцінити ефекF
тивність державної підтримки сільськогоспоF
дарських підприємств за умови недотримання осF
новних засад її реалізації. Водночас збільшення
обсягів державної підтримки сільського господарF
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ства у цілому й окремих його галузей не супроводF
жується підвищенням мотивації у дрібних товароF
виробників
ВИСНОВКИ
Вирішення проблем підвищення ефективності
державного регулювання аграрних підприємств
заходами державної підтримки набуває все
більшої актуальності та значимості. Адже у періF
од світової фінансовоFекономічної кризи навіть
успішні галузі й підприємства переживають спад
виробничої та комерційної діяльності. Тому органF
ізаційноFекономічний механізм державного регуF
лювання аграрної економіки загалом її бюджетF
ного фінансування повинен будуватись на основі
принципів системного моніторингу, контролю та
прогнозування під час застосування відповідних
інструментів і методів. При цьому вони повинні
бути доповнені постійним аналізом вітчизняного
та світового аграрних ринків.
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ANALYSIS OF THE STATE OF THE VEGETABLE MARKET IN UKRAINE AND IN THE WORLD
У статті обгрунтовано особливості ринку овочевої продукції в Україні та світі. З'ясовано, що процес економіч<
ної діяльності аграрних підприємств до оптового ринку овочевої продукції є складним процесом і об'єктивно вима<
гає більш активної участі держави. Встановлені факти, що для забезпечення паритету цін та надання можливості
аграрним підприємствам вирішувати проблему вибору стратегії дій потрібна організація інтеграційних структур не
тільки на рівні району, області та регіону, а й на загальнодержавному рівні. Визначено напрям підтримки аграрних
підприємств державою.
In the article the features of the market of vegetable production in Ukraine and the world are proved. It is established
that the process of economic activity of agrarian enterprises in the wholesale market of vegetable products is a complex
process and objectively requires more active participation of the state. Facts have been established that, in order to
ensure parity of prices and provide opportunities for agrarian enterprises to solve the problem of choosing an action
strategy, it is necessary to organize integration structures not only at the level of the district, region and region, but also
at the national level. The directions of support for agrarian enterprises by the state have been determined.

Ключові слова: аграрні підприємства, стратегія, інтеграція, оптовий ринок, овочева продукція.
Key words: agrarian enterprises, strategy, integration, wholesale market, vegetable products.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Об'єктивні передумови міжнародного співF
робітництва в аграрній сфері знайшли реальне
втілення в Західній Європі завдяки історичним
особливостям регіону. З найбільшою силою
проявилася невідповідність між високим рівнем
економічного розвитку основних країн і вузьF
кими рамками їх внутрішніх ринків. СформоF
вані національні митні бар'єри все більше переF
шкоджали міжнародному поділу праці, трансF
націоналізації виробництва і капіталу. ДержаF
ви Західної Європи шукали вихід з цих суперечF
ностей на шляху об'єднання своїх внутрішніх
ринків, проведення спільної економічної поF
літики. Разом з тим в Європі були деякі моменF
ти, які дозволяли розв'язати цю суперечність:
високий рівень міжрегіональної торгівлі,
схожість у рівнях доходів і високий ступінь
індустріалізації, сприятливі для внутрішньогаF
лузевої спеціалізації і кооперування.
Але за визначенням О. Шубавської інтеграF
ція України в ЄС приховує загрози для розвитF
ку вітчизняних виробників товарів зазначеноF
го розділу. Це, насамперед, збільшення на внутF
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рішньому продовольчому ринку України конF
куруючого імпорту за ймовірного продовженF
ня обмеження вітчизняного експорту до країн
ЄС унаслідок його невідповідності європейсьF
ким стандартам [1].
Беручи до уваги, що ринок сільськогоспоF
дарської продукції є складовою частиною
світового аграрного ринку, то регламентація
умов, правил ведення операцій суб'єктами ринF
кової діяльності належить до найважливіших
вимог. Таким чином, аналіз стану ринку овочеF
вої продукції має і соціальноFекономічне і поліF
тичне значення, і покликане гарантувати проF
довольчу безпеку України та створити можлиF
вості залучення інвестицій і інноваційного розF
витку аграрних підприємств.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ

Значний внесок у вивчення методології і виF
рішення практичних завдань державного регуF
лювання агропродовольчих ринків внесли
вітчизняні вчені, якFот: В. Амбросов, П. БорF
щевський, О. Амосов, М. Бесєдін, В. Геєць,
С. Гудзинський, Б. Данилишин, О. Дацій, Л. ДейF
неко, Т. Заєць, О. Іваницька, М. Корецький,
Передплатний індекс 21847
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В. Куценко, М. Лобас, О. млн т
Лебединська, А. ЛисецьF 1400
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О. Шпичак, В. Юрчишин
800
та закордонні — Дж.
Болт, М. Бункіна, Дж. 700
Рік
2012
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Готін, Д. Речмен, М. Трейсі
та інші.
Фонд споживання
Потенційна місткість ринку
Рівень споживання
За визначенням Н. МасF
Рис. 1. Динаміка та прогноз ринку основних овочевих культур
леннікової, в Україні
в світі
кожне підприємство, як
соціальноFекономічна сиF
стема має дві рушійні сили: бажання вижити підприємств на оптовому ринку та факторів, що
(зберегти себе, мати визначену стабільність) її обумовлюють в Україні.
і прагнення розвиватися (самоудосконалюваF
тися) [2]. Але, на думку науковців М. Маліка
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
і О. Шпикуляка, при створенні в Україні
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
інфраструктури аграрного ринку формуванF
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
ня ефективного економічного механізму заF
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
лишилося незавершеним. Побудова ринковоF
Ринковий механізм, будучи, з одного боку,
го економічного механізму передбачала форF внутрішнім елементом системи ринку сільськоF
мування цінового механізму, створення сприF господарської продукції, а з іншого боку, часF
ятливої кредитноFподаткової системи та тиною загального ринкового механізму всієї
адекватної ринковим умовам системи управF економічної системи, забезпечує просування
ління [3].
товарів, грошей і задає темп сільськогоспоF
Велика кількість досліджень показує, дарському виробництву, впливаючи на фактоF
що зростання рівня експорту прямо проF ри сільськогосподарського відтворення.
порційно збільшує сукупні витрати націоF
Дослідження ємності світового оптового ринF
нальної економіки, але водночас є стимуF ку, попиту на внутрішньому ринку овочевої проF
лом для економічного зростання в державі дукції, обсягів імпорту та експорту, а також виF
[4—6].
робництво основних видів овочевої продукції по
всіх категоріях товаровиробників засноване на
вивченні попиту і пропозиції за попередній періF
ФОРМУЛЮВАННЯ
од і аналізі основних факторів, що впливають на
ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування організаційF попит і пропозицію. Дослідження проведено за
ноFекономічних засад діяльності аграрних даними WITS, Eurostat, Державної служби стаF
тистики України.
Розрахунки показують,
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може повністю задовольF
90
нити потреби населення.
85
Тому світовий дефіцит
80
овочів і овочевої продукції
75
необхідно розглядати і
70
враховувати з розрахунку
загального попиту на цю
65
продукцію. Світовий ринок
60
Рік
овочевої продукції вигляF
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
дає таким чином (рис. 1).
Фонд споживання
Потенційна місткість ринку
Рівень споживання
Розрахунок ринку овоF
Рис. 2. Динаміка та прогноз ринку основних овочевих культур в ЄС чевої продукції в ЄвроF
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пейському союзі нами 750тис.т
проведено на підставі
норм і нормативів, затверF 700
джених комюніке Ради 650
ЄС з питань сільського 600
господарства [7].
550
Аналіз стану ринку
овочевої продукції ЄвроF 500
пейського союзу довоF 450
дить, що власне виробF 400
Рік
ництво овочів у країнах 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ЄС також не може поF
Фонд споживання
Потенційна місткість ринку
Рівень споживання
вністю покрити потребу
населення в овочевій проF
Рис. 3. Динаміка та прогноз ринку основних овочевих культур
дукції (рис. 2).
в Україні
Згідно з методикою
розрахунку, затвердженої постановою КМУ, як товаровиробники на ринку овочевої проF
ємність внутрішнього ринку окремих проF дукції. На теперішній час складне економічне
дуктів, що відстежується в динаміці та визнаF становище характерне не тільки для ХарківсьF
чається у натуральному вираженні як добуток кого регіону, а й для всіх регіонів України.
Але аграрні підприємства в такій екоF
споживання певного продукту та середньорічF
номічній ситуації також не отримують належF
ної чисельності населення [8].
Для визначення співвідношення попиту і ного економічного ефекту від своєї діяльності.
пропозиції нами було досліджено динаміку Більш того, вони з кожним роком все більше
формування ринку овочевої продукції в УкF втрачають наявний науковоFтехнічний потенF
раїні з урахуванням межі споживання овочів ціал. Таким чином, значна кількість аграрних
населенням на рівні науково обгрунтованих підприємств демонструє зниження обсягів і
норм. Ринок овочевої продукції в Україні виF ефективності виробництва в них. На це вплиF
нули результати суб'єктивних, науково необF
глядає таким чином (рис. 3).
Ми бачимо, що насиченість ринку овочевою грунтованих рішень, що є досить суперечливі
продукцією власного виробництва досить виF до економічних законів, і практики сільськогосF
сока в порівнянні з потребами населення і пеF подарського виробництва в розвинених країF
ревищує мінімальні потреби населення у основF нах. Водночас параметри аграрних підприF
них овочевих культурах на 20—25%. Внаслідок ємств, їх організаційна структура багато в чому
ембарго Росії на овочеву продукцію, в Україні прийнятні для товарного овочевого виробницF
спостерігаються процеси перевиробництва тва, на відміну від параметрів фермерських госF
овочевої продукції. Це сприяє встановленню подарств. Потенціал науковоFтехнічного проF
низьких відпускних цін у регіоні, до того ж чеF гресу, хоча і значно знизився, але все ж істотF
рез відсутність достатніх потужностей для збеF но перевищує розміри його у фермерських госF
рігання овочів, відбувається скорочення виробF подарствах.
Стратегія інтеграції до оптового ринку овоF
ництва овочів, зокрема в закритому грунті.
Стан ринку овочевої продукції в ХарківсьF чевої продукції в аграрних підприємствах має
кому регіоні розрахований тис.т
на основі даних головного 750
управління статистики в 700
Харківській області за 650
2012—2016 рр. і представлеF 600
ний у графічному вигляді 550
(рис. 4).
500
На найближчу перспекF 450
тиву основними товаровиF 400
Рік
робниками овочів на 80— 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
85% будуть особисті сеF
Фонд споживання
Потенційна місткість ринку
Рівень споживання
лянські господарства. ФерF
мерські господарства поки
Рис. 4. Динаміка та прогноз ринку основних овочевих культур
не мають помітного впливу
у Харківській області
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здійснюватися з урахуванням особливого хаF
рактеру сільського та продовольчого господарF
ства, який надає вирішальний вплив на всю сиF
стему ринкового господарства. Суть цих особF
ливостей полягає в такому. ПоFперше, попит на
овочеву продукцію є відносно малоеластичний
у залежності від цін, хоча всередині набору
продовольчих товарів існують відмінності в
рівні еластичності попиту. Саме сільськогоспоF
дарське виробництво у цілому є відносно маF
лоеластичним, а галузь овочівництва має конF
сервативний характер. Ціновий механізм, у таF
кому випадку, стає нестійким і не в змозі викоF
нувати свою головну функцію — бути регуляF
тором попиту і пропозиції та здійснювати
рівновагу на цих ринках. У зв'язку з цим необF
хідний зовнішній регулятор, роль якого викоF
нує державне регулювання.
Механізм такого регулювання, досліджеF
ний багатьма економістами і полягає в такому:
— товарні інтервенції,
— прямі державні виплати для підтримки
нижнього рівня ціни з метою забезпечення проF
цесу відтворення в сільському господарстві,
— пряме втручання в сільськогосподарське
виробництво, як з метою його обмеження, так
і стимулювання, у залежності від умов, цілей
цього виробництва.
Друга закономірність побудови аграрного
ринку — умова високої потреби сільського госF
подарства в капіталі і водночас відносно низьF
ка фондовіддача. Ця умова випливає з особлиF
востей самого аграрного виробництва.
Третя особливість полягає в підтримці рівня
доходів населення, зайнятого в сільському госF
подарстві. Виходячи з перших двох особливоF
стей становлення аграрного ринку, законоF
мірним явищем, у разі дії лише ринкових сил,
рівень доходів аграрних підприємств буде наF
багато нижче рівня доходів в промисловості. У
зв'язку з цим протягом довгого часу викорисF
товувалася теорія підтримки паритету цін. ОдF
нак у дійсності велика частина державних доF
тацій продовжує надходити великим виробниF
кам, коли переважна частина середніх і дрібних
аграрних підприємств, які виробляють кожен
окремо малу кількість товарної продукції, майF
же не стимулююється цими субсидіями. У реF
зультаті зростала різниця в доходах, тому в цей
час у більшості розвинених країн користуютьF
ся принципами паритету доходів в аграрному і
промисловому виробництві. У рамках реаліF
зації стратегії інтеграції аграрних підприємств
до оптового ринку овочевої продукції цей
принцип повинен бути реалізований через комF
плекс заходів по оподаткуванню, державному
Передплатний індекс 21847

фінансуванні розвитку аграрної виробничої і
ринкової інфраструктури.
Четверта особливість побудови аграрного
ринку відноситься до найважливішого засобу
виробництва — землі. В економічно розвинеF
них країнах домінує принцип — незалежно від
форм власності земля є загальним надбанням
нації, найважливішим елементом національноF
го багатства, а її раціональне використання —
умова для нормального функціонування не
тільки сільського господарства, але і всієї екоF
номіки в цілому. Виходячи з вищезазначених
закономірностей функціонування аграрного
ринку, які обумовлюють високу капітаF
ломісткість сільського господарства і те, що
земля є загальним надбанням нації, задля ефекF
тивної реалізації стратегії інтеграції аграрних
підприємств до оптового ринку овочевої проF
дукції держава в значній мірі повинна взяти на
себе витрати з облаштування землі. Як це зробF
лено у провідних країнах, де введені спеціальні
дотації для фермерів, які ведуть господарство
в несприятливих районах, особливо гірських.
П'ята особливість визначає умови зовнішF
нього впливу на організацію та функціонуванF
ня аграрного ринку. Це експорт овочевої проF
дукції. Визначено необхідність і законами
підтверджений аграрний протекціонізм у тих
країнах, де умови економіки і сільськогоспоF
дарського виробництва гірші порівняно з іншиF
ми країнами. Розвиток власного сільського госF
подарства у геометричній прогресії дає імпульс
всьому виробництву. Так, у західних країнах на
одного зайнятого в сільському господарстві
шість — сім осіб в інших галузях АПК. За розF
рахунками Міжнародного інституту продоF
вольчої політики, зростання виробництва
сільськогосподарської продукції на 1% забезF
печує на 2—3% зростання всієї економіки.
Таким чином, інтеграція аграрних підприємств
до оптового ринку овочевої продукції є складним
процесом і об'єктивно вимагає більш активної
участі держави, для забезпечення паритету цін і
надання можливості аграрним підприємствам виF
рішувати проблему вибору стратегії дій та закоF
нодавчо зобов'язати аграрні, торговельні і промисF
лові підприємства створювати по всьому ланцюгу
реалізації овочевої продукції сервісні та інфорF
маційні продукти. У зв'язку з цим вважаємо за неF
обхідне організацію інтеграційних структур не
тільки на рівні району, області та регіону, а й і на
загальнодержавному рівні. Етапи вирішення цьоF
го завдання можна представити так:
— стабілізація цін на промислові товари для
сільського господарства, з поступовим привеF
денням їх до співвідношення 1990 р.;
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— введення пільговий податок на додану
вартість на промислові товари, що надходять у
галузь сільського господарства, з подальшим
його відновленням до рівня 10%;
— гарантовані ціни на сільськогосподарсьF
ку продукцію, які дозволили б досягти паритеF
ту з продукцією промислового походження в
найближче п'ятиріччя;
— проведення щорічного моніторингу міжF
галузевого цінового балансу країни на основі
відповідних цінових індексів на всі види овочевої
та промислової продукції, задіяної у виробництві.
ВИСНОВКИ

Вивчивши досвід економічно розвинених заF
хідних країн прийнятними для України вважаєF
мо наступні варіанти підтримки аграрних
підприємств державою. Перший варіант — це
регулювання функціонування ринку сільськогосF
подарської продукції шляхом дотування закупіF
вельних цін на сільськогосподарську продукцію
з централізованого фонду розвитку АПК, кошF
ти в який повинні надходити в результаті відраF
хувань від продажу промислової продукції. НаF
ступний варіант — це організація передачі часF
тини функцій з переробки і організації торгівлі в
сферу виробництва з тим, щоб аграрні підприємF
ства самі переробляли значну частину своєї проF
дукції і самі ж її реалізовували. При цьому варіF
анті регіональні державні структури управління
повинні виділяти кошти для будівництва або
оренди цехів з переробки овочевої продукції і для
об'єктів торгівлі. У цьому випадку прибуток від
реалізації продукції буде у аграрних підприємств.
Інший варіант включає в себе організацію коопеF
рування переробних, агросервісних, торгових і
аграрних підприємств на рівні області, району.
Кооперування може бути як без організації юриF
дичної особи, так і з організацією юридичної осоF
би. Особливо перспективна форма об'єднання —
споживчі кооперативи, адже засновники, члени
кооперативу, самостійно розпоряджаються отF
риманим доходом, уникаючи при цьому додаткоF
вого оподаткування.
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ESTIMATION OF WASTEFUL DRINKING WATER CONSUMPTION FOR LOST FOOD
AND FOOD WASTE
У статті здійснено оцінку марного витрачання питної води на втрачене продовольство та харчові відходи в Ук<
раїні у розрізі регіонів. Зокрема встановлено: внесок кожного регіону у втрати продовольства та харчових відходів
та "марні" витрати питної води на етапах виробництва та переробки сільськогосподарської продукції; вилучення
прісної води на зрошення і сільськогосподарські потреби та втрати продовольства і харчових відходів на етапі ви<
робництва, у тому числі у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь та у розрахунку на 100 осіб; "марні"
витрати води на втрачене продовольство та харчові відходи в Україні. Дослідження проведено за офіційними даними
статистики України за 2016 рік. Втрати продовольства та харчові відходи визначено за методикою ФАО, "марні"
витрати води на втрачене продовольство та харчові відходи в Україні визначені за розробленою автором методоло<
гією.
The article assesses the wasteful use of drinking water for lost food and food waste in Ukraine by region. In particular,
it was established: the contribution of each region to the loss of food and food waste and "useless" consumption of drinking
water at the stages of production and processing of agricultural products; the extraction of fresh water for irrigation and
agricultural needs and the loss of food and food waste at the production stage, including per 100 hectares of agricultural
land and per 100 people; "Useless" water consumption for lost food and food waste in Ukraine. The survey was conducted
according to official statistics of Ukraine for 2016. Losses of food and food waste are determined by the FAO methodology,
"useless" costs of water for lost food and food waste in Ukraine are determined according to the author's developed
methodology.

Ключові слова: витрати питної води, втрачене продовольство, харчові відходи, Україна,
регіони, сільське господарство, зрошення.
Key words: drinking water costs, lost food, food waste, Ukraine, regions, agriculture, irrigation.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Розрахунок масштабів втрат продовольства
та харчових відходів в Україні показав, що приF
близно одна з кожних десяти калорій, що виF
робляється для споживання людьми, в кінцеF
вому підсумку ними не споживається. ПродоF
вольство в різній мірі втрачається в усіх регіоF
нах України, на всіх етапах ланцюга створення
харчової цінності та по всіх видах продукції. У
результаті зменшується фізична та економічF
на доступність продовольства і збільшується
навантаження на аграрний сектор, від якого
вимагають виробляти все більше продуктів харF
чування, щоб компенсувати втрати їжі, яка в
кінцевому результаті не споживається людьми.
Передплатний індекс 21847

Втрата продовольства та харчові відходи
здійснюють негативний вплив на довкілля
через воду, землю, енергію та інші природні
ресурси, які використовуються для виробF
ництва продуктів, які не споживаються
людьми. Рівень впливу зростає пропорційно
рівню обробки та переробки харчових проF
дуктів, а також у відповідності до стадій в
ланцюгу створення вартості продукції. В
цілому зменшення втрат продовольства та
харчових відходів пов'язане з підвищенням
ефективності постачання продовольства, а з
часом — з більш ефективною переробкою
ресурсів, зменшенні обсягів продукції на
зберіганні, покращенням логістики трансF
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Таблиця 1. Динаміка використання питної води в Україні
Показник
Використано прісної води –
всього, млн м3
темп росту до 2000 року, %
у т. ч. на:
- питні та санітарногігієнічні потреби
темп росту до 2000 року, %
частка у загальному обсязі
прісної води, %
- зрошення
темп росту до 2000 року, %
частка у загальному обсязі
прісної води, %

2000 р.

2005 р.

2010 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

12175
100,0

9360
76,9

8886
73,0

9678
79,5

9352
76,8

8104
66,6

7330
60,2

6556
53,8

3311
100,0

2409
72,8

1917
57,9

1848
55,8

1765
53,3

1500
45,3

1384
41,8

1267
38,3

27,2
1699
100,0

25,7
1186
69,8

21,6
1377
81,0

19,1
1759
103,5

18,9
1770
104,2

18,5
1218
71,7

18,9
1228
72,2

19,3
1237
72,8

14,0

12,7

15,5

18,2

18,9

15,0

16,7

18,9

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України.

портування продукції та меншим викорисF
танням енергії. Проте на практиці рішення
щодо зменшення втрат продовольства часF
то призводять до збільшення використання
енергії , особливо н а етапі збер еження

харчових продуктів. Очевидно, що з еколоF
гічної точки зору негативні наслідки заходів
щодо зменшення втрат продовольства та
харчових відходів повинні бути меншими,
ніж переваги.

Таблиця 2. Вилучення прісної води на зрошення і сільськогосподарські потреби та втрати
продовольства і харчових відходів на етапі виробництва за регіонами України у 2016 році
Використання води на сільське
господарство та зрошення

Втрати продовольства та харчові відходи на
етапі виробництва

6556
101
54
881
376
66
30
1150
78
706
41
57
120
172
245
87
102
63
38
247
1037
67
139
49
106

1237
4
6
21
6
0
67
0
3
1
0
0
42
111
1
0
3
961
0
11
0
0

1329
9
19
24
8
1
1
68
1
3
1
1
23
42
116
1
1
0
0
6
961
2
36
1
4

20,3
8,9
35,2
2,7
2,1
1,5
3,3
5,9
1,3
0,4
2,4
1,8
19,2
24,4
47,3
1,1
1,0
0,0
0,0
2,4
92,7
3,0
25,9
2,0
3,8

100,0
0,7
1,4
1,8
0,6
0,1
0,1
5,1
0,1
0,2
0,1
0,1
1,7
3,2
8,7
0,1
0,1
0,0
0,0
0,5
72,3
0,2
2,7
0,1
0,3

4273,2
362,9
133,9
189,2
98,8
183,4
78,3
120,3
110,0
275,5
164,1
66,8
198,3
124,9
200,8
284,9
145,9
213,0
162,5
237,4
166,3
222,0
227,9
83,6
222,6

втрат по регіону

усього, млн ккал

використання води по Україні

використання води по регіону

усього, млн м3

сільське господарство
92
5
13
3
2
1
1
1
1
0
0
1
23
5
1
3
0
2
25
1
4

у % до:

23,3
20,4
28,7
29,3
17,7
21,4
28,6
23,6
27,2
18,7
16,5
21,8
26,4
26,8
26,6
17,5
35,2
19,2
27,8
28,3
30,6
20,9
19,9
33,7
40,7

виробленої продукції по регіону

Україна
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

зрошення

Область

Використано прісної води, млн м3

у % до:

втрат по Україні

у тому числі на:

100,0
8,5
3,1
4,4
2,3
4,3
1,8
2,8
2,6
6,4
3,8
1,6
4,6
2,9
4,7
6,7
3,4
5,0
3,8
5,6
3,9
5,2
5,3
2,0
5,2

1,9
1,8
3,4
1,9
1,8
2,2
5,2
1,5
3,6
2,0
1,4
1,5
3,4
1,6
1,5
1,4
3,1
1,4
1,9
1,8
2,5
1,9
1,5
5,0
1,5

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України.
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Таблиця 3. Вилучення прісної води на зрошення
і сільськогосподарські потреби та втрати продовольства
і харчових відходів на етапі виробництва
за регіонами України у розрахунку на 100 га
сільськогосподарських угідь
у 2016 році

Область

Використано
прісної води на
100 га
земельних
угідь, тис. м3

Використання прісної води
на сільське господарство
та зрошення у розрахунку
на 100 га сільгоспугідь
усього,
м3

індекс
використання
води регіону по
відношенню
до України

Втрати продовольства та
харчові відходи на етапі
виробництва у розрахунку
на 100 га сільгоспугідь
індекс
використання
усього,
води регіону
тис. ккал
по
відношенню
до України
12,2
1,000
19,7
1,618
16,1
1,318
8,6
0,705
5,6
0,456
14,2
1,165
20,2
1,655
5,7
0,464
22,3
1,826
18,2
1,492
9,2
0,751
3,9
0,321
19,6
1,610
7,0
0,576
9,1
0,746
15,5
1,271
18,5
1,514
14,7
1,206
16,8
1,377
10,9
0,890
9,3
0,765
15,0
1,226
17,3
1,418
18,9
1,548
12,7
1,042

ПОСТАНОВКА
ЗАВДАННЯ

Метою роботи є оцінка
марного витрачання питF
ної води на втрачене проF
довольство та харчові відF
ходи в Україні.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Використання питної
води в Україні на зрошенF
ня складає 1237 млн м3, що
Україна
11,4
3801,7
1,000
Вінницька
3,8
489,6
0,129
становить 18,9% від загальF
Волинська
2,7
2280,9
0,600
ної кількості спожитої
Дніпропетровська
27,6
1091,1
0,287
прісної води і майже доріF
Донецька
14,2
450,2
0,118
Житомирська
2,2
77,5
0,020
внює обсягу використання
Закарпатська
2,4
257,9
0,068
прісної води на питні та
Запорізька
42,3
3196,8
0,841
санітарноFгігієнічні потреF
Івано-Франківська
5,6
202,6
0,053
Київська
25,1
198,2
0,052
би (табл. 1). При цьому,
Кіровоградська
1,7
55,8
0,015
якщо частка прісної води,
Луганська
2,1
58,6
0,015
використаної на питні та
Львівська
5,5
2278,4
0,599
Миколаївська
7,0
2363,3
0,622
санітарноFгігієнічні потреF
Одеська
7,4
5254,8
1,382
би, у 2016 році порівняно з
Полтавська
3,0
54,4
0,014
2010 роком зменшилась на
Рівненська
5,1
126,6
0,033
7,9 в. п., то частка прісної
Сумська
2,6
0,0
0,000
Тернопільська
2,7
0,0
0,000
води, використаної на зроF
Харківська
7,9
274,3
0,072
шення зросла на 4,9 в. п.
Херсонська
36,4
53913,0 14,181
Порівняння вилучення
Хмельницька
3,2
134,8
0,035
Черкаська
6,6
2733,9
0,719
прісної води на зрошення і
Чернівецька
6,1
225,9
0,059
сільськогосподарські поF
Чернігівська
3,3
228,4
0,060
треби за регіонами УкраїF
Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України.
ни свідчить про значні розF
біжності у заборі води залежно від спеціаліF
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
зації області (табл. 2).
І ПУБЛІКАЦІЙ
Так, на Херсонську область приходиться
В Україні проблеми продовольчого забезF
печення традиційно розглядаються з точки 72,3 % загального обсягу використаної на зроF
зору продовольчої безпеки на національному шені та у сільському господарстві води УкраїF
рівні. Разом з тим, дослідження свідчать, що ни та 92,7 % від загального обсягу використаF
основними проблемами в Україні є не обсяги ної питної води у регіоні. Далі, за рейтингом,
виробництва продукції, а скорочення втрат йдуть Одеська (8,7 %), Запорізька (5,1 %) та
продовольства та відходів на різних етапах Миколаївська (3,2 %) області — Південний реF
гіон, де, порівняно з іншими областями, переF
формування вартості продукції.
У країнах ЄС науковою спільнотою та пракF важає вирощування овочевих культур. Ці регіF
тиками приділяється значна увага проблемі они не є "лідерами" за обсягами втрат продоF
скорочення втрат продовольства та харчових вольства та харчових відходів по Україні, оскF
відходів, у той час, як вітчизняними науковцяF ільки, як вже зазначалось раніше, овочеві кульF
ми це питання досліджується розрізнено за тури мають найменший рівень калорійності сеF
сферами виробництва продукції і, переважно, ред досліджуваних груп продукції і, навіть, веF
з точки зору лише економічних втрат. Серед ликі за фізичним обсягом їх втрати будуть
європейських науковців слід відмітити АугереF значно меншими порівняно з зерновими, м'яF
Граніє М. [1], Кнеафсе М., Венн Л., Счмутз У., сом чи молоком.
Слід зазначити, що достатньо високою є
Балазс Б., Тренчард Т., ЕденFВоод Т., Бос Е.,
Суттон Г., Блацкетт М. [2], Петерс Р. [3], ГалF також питома вага витрат води на зрошення та
сільське господарство у загальному обсязі витF
лі Ф. [4] та ін.
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 4. Вилучення прісної води на зрошення
і сільськогосподарські потреби та втрати продовольства і харчових відходів на етапі
виробництва за регіонами України у розрахунку на 100 осіб у 2016 році

Область

Україна
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

Використано
прісної
води на
100 осіб, м3
16,5
6,4
5,2
27,3
8,9
5,3
2,4
66,1
5,7
40,7
4,2
2,6
4,7
15,0
10,3
6,1
8,8
5,7
3,6
9,1
98,2
5,2
11,3
5,4
10,3

Використання прісної води
на сільське господарство
та зрошення у розрахунку
на 100 осіб
індекс
використання
усього,
води регіону по
м3
відношенню
до України
3,4
1,000
0,6
0,169
1,8
0,545
0,7
0,222
0,2
0,056
0,1
0,024
0,1
0,024
3,9
1,167
0,1
0,022
0,2
0,052
0,1
0,031
0,0
0,014
0,9
0,271
3,7
1,090
4,9
1,451
0,1
0,021
0,1
0,026
0,0
0,000
0,0
0,000
0,2
0,066
91,0
27,174
0,2
0,046
2,9
0,873
0,1
0,033
0,4
0,116

Втрати продовольства та
харчові відходи на етапі
виробництва у розрахунку
на 100 осіб
індекс
використання
усього,
води регіону по
ккал
відношенню
до України
10,8
1,000
22,8
2,119
12,9
1,194
5,9
0,544
2,3
0,216
14,8
1,373
6,2
0,578
6,9
0,642
8,0
0,740
15,9
1,475
17,0
1,578
3,0
0,282
7,8
0,727
10,9
1,008
8,4
0,781
20,0
1,854
12,5
1,165
19,3
1,790
15,3
1,424
8,8
0,816
15,8
1,463
17,3
1,604
18,5
1,718
9,2
0,855
21,5
2,000

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України.

рат питної води у Волинській (35,2 %), ЧерF
каській (25,9 %) та Львівській (19,9 %) обласF
тях. У розрахунку на 100 га сільгоспугідь витF
рати води на зрошення та сільське господарF
ство у цих областях склали відповідно 2280,9,
2733,9 та 2278,4 м3 (табл. 2). При цьому втрати
продовольства та харчові відходи на етапі виF
робництва у розрахунку на 100 га сільгоспугідь
у зазначених областях (відповідно 16,1, 17,3 та
19,6 тис. ккал) значно переважають середній
рівень по Україні (12,2 тис. ккал).
Втрати продовольства та харчові відходи на
етапі виробництва у розрахунку на 100 га
сільгоспугідь у Херсонській, Одеській, МикоF
лаївській та Запорізькій областях є, практичF
но, найменшими і складають 9,3, 9,1, 7,0 та 5,7
тис. ккал відповідно, що нижче від середнього
рівня по Україні (табл. 3).
За рівнем використання прісної води на зроF
шення та сільське господарство у розрахунку
на 100 осіб населення за регіонами встановлеF
но, що "лідерами" є також області Південного
регіону: Херсонська (91,0 м3), Одеська (4,9 м3),
Миколаївська (3,7 м3) та Запорізька (3,9 м3 )
(табл. 4). При цьому втрати продовольства та
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харчові відходи на етапі виробництва у розраF
хунку на 100 осіб значно переважають середній
рівень по Україні (12,2 тис. ккал) у Вінницькій,
Полтавській та Чернігівській областях (відпоF
відно 22,8, 20,0 та 21,5 тис. ккал).
Втрати продовольства та харчові відходи
на етапі виробництва у розрахунку на 100 осіб
у Херсонській (15,8 тис. ккал) та Миколаївській
(10,9 тис. ккал) областях також перевищують
середній показник по Україні, а у Одеській (8,4
тис. ккал) та Запорізькій (6,9 тис. ккал) обласF
тях нижчій від середнього рівня.
Розрахунки свідчать, що у 2016 році обсяг
"марних" витрат прісної води на зрошення та
сільське господарство при виробництві
сільськогосподарської продукції склав 30382,0
тис. м3, що становить 2,3 % від загального обF
сягу витрат води на зрошення та сільське госF
подарство (табл. 5).
При цьому значно вищою є частка "марних"
витрат води порівняно з усередненими даними
по Україні (2,3 %) у Волинській (3,4 %), ЗакарF
патській (5,2 %), ІваноFФранківській (3,6 %),
Львівській (3,4 %), Рівненській (3,1 %) та ЧернF
івецькій (5,0 %) областях.
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Таблиця 5. "Марні" витрати води на втрачене продовольство
та харчові відходи в Україні у 2016 році
Область
Україна
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

Використання прісної води на сільське
господарство та зрошення
Фактично –
Частка
«Марні»
усього,
«марних»
витрати води,
3
3
млн м *
витрат, %
тис. м
1329
30382,0
2,3
9
160,2
1,8
19
647,0
3,4
24
456,9
1,9
8
140,0
1,8
1
21,9
2,2
1
51,8
5,2
68
1000,5
1,5
1
36,2
3,6
3
61,5
2,0
1
13,5
1,4
1
15,4
1,5
23
793,4
3,4
42
659,4
1,6
116
1698,1
1,5
1
14,4
1,4
1
30,5
3,1
0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
6
108,0
1,8
961
23788,9
2,5
2
37,4
1,9
36
536,9
1,5
1
50,1
5,0
4
60,0
1,5

Питома вага регіону у
загальному обсязі, %
Продовольчих
Виробництва
втрат на етапі
виробництва
100,0
100,0
8,9
8,5
1,7
3,1
4,3
4,4
2,5
2,3
3,7
4,3
0,7
1,8
3,6
2,8
1,3
2,6
5,9
6,4
5,3
3,8
1,9
1,6
2,5
4,6
3,5
2,9
6,0
4,7
8,6
6,7
2,1
3,4
6,4
5,0
3,7
3,8
5,7
5,6
2,9
3,9
5,2
5,2
6,6
5,3
0,7
2,0
6,5
5,2

Примітка: * за даними Державної служби статистики України.
Джерело: розраховано автором.

ВИСНОВКИ

Порівняння даних про питому вагу регіонів
у загальному обсязі продовольчих втрат та харF
чових відходів на етапі виробництва свідчить,
що найбільшими вони були у Вінницькій (8,5 %),
Київській (6,4 %), Полтавській (6,7 %), Сумській
(5,0 %), Харківській (5,6 %), Хмельницькій
(5,2%) та Черкаській (5,3 %) областях. Той
факт, що області з найвищою часткою "марних"
витрат води не співпадають з областями, які маF
ють найвищі показники питомої ваги втрат проF
довольства (на етапі виробництва) пояснюєтьF
ся низькою калорійністю овочів, а відтак — неF
значним їх впливом на загальний обсяг проF
дукції у кілокалоріях.
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UKRAINE'S PLACE IN THE WORLD MARKET OF AGRICULTURAL PRODUCTS

Проаналізовано структуру зовнішньої торгівлі продукцією АПК України, визначено сильні сторони та пробле<
ми реалізації потенціалу виробництва цієї продукції на світовому ринку. Показано, що у структурі торгівлі перева<
жає сировинний експорт, який залежить від глобальних кон'юнктурних коливань. Визначено конкурентоспроможні
напрями розвитку виробничого потенціалу у сільському господарстві України, що посилять позиції на зовнішніх
ринках. Перспективи посилення позицій на зовнішніх ринках пов'язані із інтенсифікацією виробництва на основі
сучасних технологій; виробництвом та розподілом продукції сільського господарства, що враховує баланс інтересів
економічних суб'єктів; пошук і освоєння конкурентоспроможних ніш продукції АПК (зокрема, органічної продукції);
покращення системи збуту продукції; вдосконаленням цінової політики; формуванням і розвитком системи сертифі<
кації; вдосконалення системи управління АПК та фінансової підтримки виробників.
The structure of foreign trade of Ukraine's agricultural products is analyzed. Strengths and problems of production
potential realization of these products are determined on the world market. It is shown that in the structure of trade raw
material exports prevail, which depends on global market fluctuations. The competitive directions of production potential
development in agriculture in Ukraine are determined, which will strengthen the positions on foreign markets. Prospects
for strengthening positions in foreign markets are connected with the intensification of production on the basis of modern
technologies; production and distribution of agricultural products, taking into account the balance of interests of economic
entities; search and development of competitive niche of agricultural products (in particular, organic products);
improvement of sales system; formation and development of the certification system; improvement price policy;
improvement of the management system of agroindustrial complex and financial support of producers.

Ключові слова: сільське господарство, агропромисловий комплекс, експорт, імпорт, кон6
курентоспроможність, ринок, спеціалізація.
Key words: agriculture, agroindustrial complex, export, import, competitiveness, market,
specialization.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Активна участь країни у міжнародних екоF
номічних відносинах є визначальним фактором
розвитку економіки країни. За результатами
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оцінок глобальної конкурентоспроможності у
2017 році Україна займає 81 позицію зFпоміж
137 країн світу, а за ефективністю ринку товарів
101 [1]. Це вимагає посилення уваги до питань
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 1. Товарна структура експорту та імпорту продукції АПК України
Товарна група
І. Живі тварини,
продукти тваринного
походження
% до підсумку
ІІ. Продукти
рослинного
походження
% до підсумку
ІІІ. Жири та олії
тваринного або
рослинного
походження
% до підсумку
ІV. Готові харчові
продукти
% до підсумку
Всього

2013
1084,1

Експорт у млн дол.
2014
2015
2016
1014,5
823,4
775,1

2013
1894,5

Імпорт у млн дол.
2014
2015
2016
1124,1 548,2
626,3

6,4
8875,9

6,1
8736,1

5,7
7971,5

5,1
8093,7

23,1
2670,1

18,6
2031,6

15,7
1146,2

16,1
1284,8

52,1
3507,1

52,4
3822,1

54,7
3299,8

53
3962,9

32,6
403,4

33,5
301,7

32,9
1823,4

33
245,9

20,6
3571,7

22,9
3096,3

22,7
2468,4

25,9
2450,1

4,9
3219,5

5
2601,8

5,2
1607,7

6,3
1734,0

21
17038,8

18,6
16668,9

16,9
14563,1

16
15281,8

39,3
8187,4

42,9
6059,3

46,1
3484,4

44,6
3891,1

Джерело: складено авторами на основі [2].

якості і конкурентоспроможності вітчизняних
товарів загалом, і продукції АПК, зокрема.
Вирішення проблеми підвищення конкурентоF
спроможності АПК України може надати поF
штовх розвитку внутрішнього та зовнішнього
ринку, активізації зовнішньоекономічної діяльF
ності, збільшенню обсягів виробництва сільF
ськогосподарської продукції, підвищенню
якості продовольчої продукції. Тому пошук
шляхів розвитку АПК України та активізації її
участі на світовому ринку є актуальним.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Питання розвитку зовнішньоекономічного
потенціалу АПК України розглядали у свої
працях Жураковська Л.А., Кирилюк Є.М., КоF
вальова О.В., Русан В.М., Собкевич О.В., ЮрF
ченко А.Д. та інші.
ВИЗНАЧЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Дослідження вчених щодо особливостей
світового ринку продукції АПК та конкурентF
них позицій продукції вітчизняних виробників
на зовнішніх ринках відображають багато важF
ливих теоретичних, методологічних та наукоF
воFпрактичних аспектів, пов'язаних з виробF
ництвом, реалізацією, контролем якості та реF
гулюванням ЗЕД агропромислових підприF
ємств України, але не достатньо досліджениF
ми є питання розвитку конкурентних переваг
та пошуку товарних ніш для означених виробF
ників на зовнішніх ринках.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є обгрунтування напрямів
підвищення конкурентоспроможності проF
дукції АПК України на зовнішніх ринках.
Передплатний індекс 21847

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Україна є одним із ключових гравців на
світовому ринку сільськогосподарської проF
дукції. Аграрний сектор України сьогодні є
опорою української економіки і формує близьF
ко 14% ВВП та є одним з основних бюджетонаF
повнюючих та експортоорієнтованих секторів
національної економіки. Близько 20—24%
українського експорту становлять продукти
агропромислового експорту України. Україна
експортує свою продукцію в більш ніж 190 країн
світу та посідає провідні позиції на світовому
ринку, зокрема, з експорту зернових і олійних
культур.
Динаміка та структура зовнішньої торгівлі
продукцією АПК України відображена у табF
лиці 1.
Аналізуючи товарну структуру експорту
України можна побачити спад у більшості тоF
варних групах починаючи з 2015 року, насамF
перед, це пов'язано з кризовими явищами в екоF
номіці та втратою російського ринку збуту і
забороною транзиту українських продуктів
через територію Росії. Товарна структура
імпорту також характеризується спадом. УкF
раїна стала менш залежною від імпортованих
товарів зFза кордону і почала нарощувати обоF
роти з виробництва власної продукції. У струкF
турі експорту продукції переважає продукція
рослинництва — більше 50%. Не значною — 5—
6% є частка продукції тваринництва (це пов'яF
зано з тим, що значна частка продукції вироF
щується в господарствах населення та з тим, що
продукція не відповідає стандартам ЄС. НезваF
жаючи на відсутність чітко вираженої струкF
тури, в імпорті аграрної продукції традиційно
домінують деякі товари. Це зокрема насіння
олійних культур та кукурудзи, плоди —
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Рис. 1. Частка експорту продукції АПК у загальному експорті України, млрд дол. США
Джерело: складено авторами на основі [3].

здебільшого цитрусові та банани, горіхи, риба
(переважно морожена) та ракоподібні, тютюF
нові вироби і різні харчові продукти. Їх сукупF
на вартісна частка в імпорті продовольства стаF
новить понад 55% [2]. У структурі імпорту пеF
реважають готові харчові продукти (39—45%
за відповідні роки). Це свідчить про нераціоF
нальну структуру зовнішньої торгівлі, коли УкF
раїна імпортує товари з високою доданою варF
тістю, а експортує переважно сировину чи проF
дукцію з незначним ступенем обробки.
Переважна частина продукції вітчизняноF
го АПК експортується до країн ЄС (за даними
2016 року — 26,4%) та СНД (за даними 2016 року
— 7,5%). Частка країн СНД порівняно з 2013 роF
ком знизилась в 2,8 рази — з 21,3% у 2013 році
до 7,5% у 2016 році.
Основним ринком збуту української сільF
ськогосподарської продукції залишається риF
нок Азії, де основними країнамиFпартнерами з
Азії є Індія, Іран та Туреччина. На другому місці
країни ЄС, головними партнерами є Іспанія,
Нідерланди та Італія. Трійку лідерів закривають
країни Африки (Єгипет, Лівія, Туніс) [3].
Щодо географічної структури імпорту, то
лідерами тут залишаються країни ЄС, на них
припадає близько 45% імпорту (мова передусім
про Польщу, Німеччину і Францію), ще 24% йде
з Азії, 16% з Америки, поступово зменшується
частка імпорту з країн СНД. Майже 8% проF
дукції АПК завозимо з Туреччини (здебільшоF
го насіння соняшнику, цитрусові та помідори),
Польщі (яблука і м'ясо птиці), Німеччини (екстF
ракти кави та чаю, насіння, плоди для сівби),
США (насіння соняшнику, морожена риба,
тютюнова сировина) і Франції (насіння соняшF
нику, кукурудзи і продукти для годівлі тварин).
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Тенденцією останніх 5 років є скорочення
виручки від експорту товарів з одночасним скоF
роченням експорту агропромислової продукції
(рис.1). Проте, не дивлячись на загальний неF
гативний тренд, експорт не агропромислової
продукції скорочується значно швидшими темF
пами ніж аграрний, при цьому у 2016 році споF
стерігається зростання експорту сільськогосF
подарської продукції.
На тлі спадаючого обсягу загальної експорF
тної виручки зростає частка сільськогоспоF
дарської продукції. За останні 5 років частка
продукції АПК у структурі експортної виручки
України зросла з 26% у 2012 році до 42% у 2016
році. Проте варто зазначити, що основу аграрF
ного експорту все ще становить експорт сироF
вини, а саме продукція рослинного походженF
ня — пшениця, кукурудза, ячмінь та соєві боби.
Протягом останнього десятиліття простеF
жується тенденція щодо збільшення ролі та
впливу великих аграрних підприємств на ексF
порт продукції АПК. Нині найпотужнішими
учасниками аграрного ринку є агрохолдинги
"Нібулон", "Кернел Груп" та "Державна продоF
вольчоFзернова корпорація України" [3].
В аналітичній доповіді Національного інстиF
туту стратегічних досліджень справедливо
підкреслюється, що для забезпечення сталого
конкурентоспроможного розвитку аграрного
бізнесу і мінімізації негативних впливів та риF
зиків світової кон'юнктури Україні необхідно
диверсифікувати аграрний експорт як за товарF
ною номенклатурою і асортиментом продукції,
так і відносно географічних ринків збуту.
Фахівці наголошують на тому, що сировинний
вектор не дає перспектив розвитку націоF
нальній економіці, якщо Україна буде позиціF
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Таблиця 2. Напрями підвищення конкурентоспроможності експорту продукції АПК України
Група заходів
Планування
розвитку галузі

Розширення джерел
фінансування

Напрями підвищення
конкурентоздатності
Формування і
впровадження державних
програм стимулювання
експорту продукції АПК,
розвитку органічного
виробництва, концепції
розвитку біоекономіки в
Україні
Стимулювання інвестицій
в розвиток АПК

Розвиток системи
страхування аграрних
ризиків

Податкова підтримка

Вдосконалення
цінової політики

Зниження собівартості
продукції
Зменшення диспаритету
цін

Інтенсифікація
виробництва і
освоєння нових
ринків збуту

Розвиток
інфраструктури

Розвиток органічного
виробництва
Розвиток продукції
тваринництва

Підвищення частки в
експорті продукції з
високою доданою вартістю
(зокрема, продукції
харчової промисловості)
Підтримка нових
технологій вирощування та
підвищення урожайності
та продуктивності
Стимулювання кооперації
Формування кластерів

Інформаційна підтримка та
моніторинг
зовнішньоторгівельних
операцій

Особливості реалізації
Дозволить узгоджувати строки, ресурси,
пріоритетні напрями, механізми досягнення цілей
та виконавців

Розвивати механізми захисту прав інвесторів при
вирішенні спорів, розширити системи кредитного
забезпечення (розвиток наявної системи
відшкодування процентних ставок не лише для
виробників тваринницької продукції, а і для
виробників з високою часткою доданої вартості)
Сплата державою частини страхових внесків при
страхуванні ризиків невиконання експортних
контрактів з безпосередньою участю держави при
укладанні контрактів.
Розробити методику формування тарифів на
страхування сільськогосподарських культур та
систему контролю погодних умов
Збереження пільгового оподаткування та
відшкодування ПДВ для сільськогосподарських
виробників. Це дозволить збільшити непряму
підтримку виробників
Зменшення впливу посередників у ціноутворенні,
переорієнтація на техніку та добрива вітчизняного
виробництва
Підвищення конкуренції у сфері зберігання і збуту
сільськогосподарської продукції, посилення
моніторингу цін, покращення інвестиційного
клімату для виробників сільськогосподарської
техніки
Формування системи стандартів та сертифікації
продукції відповідно до міжнародних стандартів
Оскільки значна частина тваринницької продукції
вирощується в господарствах населення, то
необхідно створити умови для їх перетворення у
фермерські господарства за принципом «єдиного
вікна»
Підвищення якості та безпечності, розвиток
системи сертифікації

Податкові пільги для тих, хто впроваджує інновації

Створення збутових кооперативів та центрів
колективного користування технікою
Формування взаємодії за регіональним та
галузевим принципом між органами влади (через
програми стимулювання і гарантії), виробниками,
переробними підприємствами, науковими
установами, збутовими організаціями
Частково виконується Аграрною біржею, однак
потребує вдосконалення інформаційної роботи
щодо кон’юнктури зовнішніх ринків та
особливостей реалізації продукції на них

Джерело: складено авторами на основі [4—6].

онуватися лише як виробник сировини з висоF
кою доданою вартістю. Відомо, протягом осF
танніх двадцяти років частка доданої вартості
сільського господарства і харчової промислоF
вості у структурі валової доданої вартості УкF
раїни знизилася з 23 до 14% [4]. Стрімке зниF
ження цього показника створює реальну загF
розу національній продовольчій безпеці. ОсноF
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ву українського агропродовольчого експорту
становить продукція з низьким та середнім стуF
пенем переробки — зернові та олійні культуF
ри, соняшникова олія, продукція харчової проF
мисловості. Частка цих товарних позицій диF
намічно зростає: у 2008 році їх сумарна частка
становила 62%, а в 2016 р. вона зросла майже
до 90% [5].
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Вважаємо, що суто сировинний напрям агF
рарного експорту слід поступово замінювати
шляхом стимулювання інвестицій в галузі тваF
ринництва, а відносно олійних культур — поF
глиблювати їх переробку на харчові (соняшник,
соя) та біоенергетичні цілі (ріпак). ПерспективF
ною нішею для вітчизняного АПК є органічна
продукція. Однак для розвитку такого типу
ведення господарства необхідно розвивати сиF
стему сертифікації.
Але в Україні є низка чинників, які переF
шкоджають зміцненню конкурентоспроможF
ності сільськогосподарської продукції на
зовнішніх ринках, основними з них є: низький
рівень розвитку фінансовоFкредитної системи,
нерозвиненість сфери страхування від виробF
ничих і кредитних ризиків, нерозвиненість
інфраструктури АПК, які збільшують вартість
виробництва. Українська сільськогосподарсьF
ка продукція має низьку якість, внаслідок чого
ціни на неї знижуються.
Основні напрями посилення конкурентних
позицій експорту продукції вітчизняного АПК
згруповано у таблиці 2.
Зазначені групи заходів відображають неF
обхідність системного підходу для підвищення
конкурентоспроможності та стимулювання
експорту продукції вітчизняного АПК.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розвитку АПК України неможливо досягF
ти без відповідної державної підтримки та реF
гулювання. Формування системи короткоF та
довгострокового планування розвитку гаF
лузі, державна підтримка та розширення
джерел фінансування, інтенсифікація виробF
ництва, вдосконалення цінових відносин на
продукцію сільського господарства та інших
галузей економіки, розвиток збутової інфраF
структури, врегулювання земельних відносин
є першочерговими заходами для посилення
позицій продукції вітчизняного АПК на зовF
нішніх ринках.
Подальшого дослідження потребують пиF
тання підвищення інвестиційної привабливості
АПК України та зниження імпортозалежності.
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ECONOMIC ASPECTS OF STATE SUPPORT OF UKRAINIAN FARM HOUSEHOLDS
У сільському господарстві України свою діяльність здійснюють 45558 сільськогосподарських підприємств. Із
загальної кількості господарюючих суб'єктів переважаючою організаційно<правовою формою господарювання на
селі є фермерські господарства. Їх діяльність заснована на праці членів однієї сім'ї та безпосередньо пов'язана з
правом власності на землю та використанням її як основного засобу виробництва продукції та джерела доходів.
У 2017 р. була прийнята Кабінетом Міністрів України Постанова "Про схвалення Концепції розвитку фермерсь<
ких господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018—2020 роки".
Вона формує організаційні, правові та фінансові передумови для розвитку фермерських господарств та сільсько<
господарських кооперативів, покращення матеріально<фінансового становища сільського населення.
У 2018 році урядом було закладено в держбюджеті 1 мільярд гривень на підтримку фермерських господарств.
Відповідно бюджетної програми підтримки розвитку фермерських господарств пропонуються такі підтримки на 2018 рік:
виплати дотацій — фермерським господарствам, які зареєстровані в установленому порядку після 1 січня 2018 року
та мають в обробітку земельні площі до 20 га, — у розмірі 30 тис. гривень.
На основі проведено аналізу визначено, що до основних причин низької ефективності фермерських господарств
є відсутність цілісної послідовної державної політики, спрямованої на підтримку фермерських господарств, які ма<
ють в обробітку, на праві власності та користування земельні ділянки загальною площею не більше 100 га; низький
рівень можливостей щодо залучення фінансових ресурсів та інвестицій для функціонування та розвитку фермерсь<
ких господарств; неможливість залучення земельних ресурсів для іпотечного кредитування.
There are 45558 agricultural enterprises that operate in the agriculture of Ukraine. Of the total number of economic
entities, farm households are the prevailing organizational and legal form of management in the countryside. Their
activities are based on the work of members of one family and are directly related to the right to own land and use it as
the main means of production and income.
In 2017, the Cabinet of Ministers of Ukraine adopted the Resolution "On Approval of the Concept of Development of
Farmers and Agricultural Cooperatives for 2018—2020".
It forms the organizational, legal and financial background for the development of farm households and agricultural
cooperatives, improvement in the financial situation of the rural population.
In 2018, UAN 1 billion was allocated in the state budget by the government to support farm households. According
to the budget program of support for the development of farms, the following support is offered in 2018: payment of
subsidies — to farm households that are registered in the established order after January 1, 2018 and have tillage land up
to 20 hectares — in the amount of UAN 30 thousand.
On the basis of conducted analysis it was determined that the main reasons for the lack of efficiency of farm households
are the lack of a coherent and consistent state policy aimed at supporting farm households having cultivation, ownership
and use of land with a total area of no more than 100 ha; low level of opportunities for attracting financial resources and
investments for the functioning and development of farms; impossibility to attract land resources for mortgage lending.

Ключові слова: фермерські господарства, державна підтримка, концепція, ефективність, бюджет.
Key words: farm households, state support, concept, efficiency, budget.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Перетворення, що відбуваються в аграрноF
му секторі економіки України, призвели до форF
мування різноманітних форм власності та
суб'єктів господарювання, в основі діяльності
яких лежить приватна власність на засоби виF
Передплатний індекс 21847

робництва і праці та вільне підприємництво, до
числа яких відносяться фермерські господарF
ства, які вносять свій істотний внесок у розвиF
ток сільськогосподарського виробництва і
відіграють важливу роль у підвищенні конкуренF
тоспроможності аграрного сектора економіки.
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Тому аграрна політика, що проводиться
державою, повинна будуватися як із урахуванF
ням інтересів аграрного сектора економіки в
цілому, так і окремо взятих його суб'єктів госF
подарювання. Заходи економічної підтримки
повинні враховувати існуючий поділ праці між
великими і малими формами господарювання,
а також зміни, що відбуваються в цих формах
господарювання для того, щоб створити умоF
ви їх подальшого функціонування і розвитку.
Фермерські господарства, які володіють гнучF
кістю і мобільністю в ринковій економіці формуF
ють умови для її стабільного розвитку. Вони сприF
яють сильніші соціальноFекономічній мотивації до
ефективної праці, підвищенню використання наF
явних природних, економічних, матеріальних, техF
нічних та трудових ресурсів і задоволення потреF
би населення в продуктах харчування.
Державна підтримка за цільовим спрямуванF
ням стосувалася збільшення виробництва проF
дукції рослинництва та тваринництва як основF
них продуктів харчування. Цим самим підвищуF
валося функціональне соціальне значення агF
рарної діяльності. Водночас державна підтримF
ка аграрного сектору економіки повинна більш
повною мірою зумовлювати зростання зайняF
тості сільського населення, підвищення оплати
праці, позитивно впливати на сільський ринок
праці, соціальноFкультурні та екологічні умови
проживання сільського населення.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Економічним аспектам функціонування
фермерських господарств приділяли такі вченіF
економісти, як П.І. Гайдуцький, В.В. Зіновчук,
В.В. Липчук, М.Г. Лобас, П.М. Макаренка,
М.Й. Малік, Л.Ю.Мельника, В.Я. МесельFВесеF
ляк, О.М. Онищенка, П.Т. Саблук, В.В. ЮрчиF
шин та інші.
Проте цілий ряд питань залишається невиF
рішеними та не до кінця з'ясованими. Більш глиF
бокого вивчення потребує теоретичне та метоF
дологічне обгрунтування основних аспектів
державної підтримки розвитку фермерських
господарств України.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою статті — є розробка практичних
рекомендацій щодо обгрунтування основних
аспектів державної підтримки розвитку ферF
мерських господарств України.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Важливою умовою ефективного функціонуF
вання фермерського сектору є його державна
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підтримка в напрямах: забезпечення рівних початF
кових умов для створення фермерських госпоF
дарств, надання фінансової допомоги у створенні
виробничої і соціальної інфраструктури їх діяльF
ності, розширення придбання матеріальноFтехніF
чних ресурсів на лізингових умовах; компенсації
частини вартості придбання високотехнологічної
сільськогосподарської техніки, сплачених початF
кових внесків і річних лізингових платежів за отF
риману за договорами оренди (лізингу) сільськоF
господарську високотехнологічну техніку вітчизF
няного виробництва, відсоткової ставки за залуF
ченими кредитами на придбання сільськогоспоF
дарської техніки; участі у програмі загальнодерF
жавної програми лізингу сільськогосподарської
техніки; вдосконалення системи страхування в агF
рарному секторі економіки; фінансування підвиF
щення кваліфікації та цільової підготовки кадрів;
розгортання консультаційної служби з метою наF
дання інформаційних і консалтингових послуг,
грантової підтримки, підтримки пріоритетних гаF
лузей рослинництва і тваринництва, що забезпеF
чить узгодження інтересів різних рівнів продоF
вольчого ринку при зростанні рівня зайнятості та
якості життя сільського населення [1].
Основним Законом, що визначає правові,
економічні та соціальні засади створення та
діяльності фермерських господарств як проF
гресивної форми підприємницької діяльності
громадян у галузі сільського господарства УкF
раїни є Закон України "Про фермерське госF
подарство" від 19.06.2003 року № 973.
Статтями 9 та 10 Закону України "Про ферF
мерське господарство" затверджено надання доF
помоги за рахунок державного і місцевого бюдF
жетів, у тому числі через Український державний
фонд підтримки фермерських господарств (УкрF
держфонд), який є державною бюджетною устаF
новою, та виконує функції з реалізації державної
політики щодо фінансової підтримки становленF
ня і розвитку фермерських господарств [2].
Відповідно до загальних положень Статуту
Українського державного фонду підтримки
фермерських господарств, затвердженого наF
казом Міністерства аграрної політики та проF
довольства України від 02 грудня 2015 року №
462, Укрдержфонд є державною бюджетною
установою, заснованою на основі державної
власності, входить до сфери управління МінісF
терства аграрної політики та продовольства
України і є підзвітним йому.
Через Укрдержфонд здійснюється фінансоF
ва підтримка фермерських господарств на повоF
ротній основі, на конкурсних засадах у сумі, що
не перевищує 500 тис. гривень, строком до п'яти
років із забезпеченням заставного майна, за бюдF
Передплатний індекс 21847
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жетною програмою КПКВК 70,0
2801460 "Надання кредитів ферF 60,0
мерським господарствам" відпоF 50,0
відно до Порядку використання 40,0
коштів, передбачених у державF
ному бюджеті для надання 30,0
підтримки фермерським госпоF 20,0
дарствам, затвердженого постаF 10,0
новою Кабінету Міністрів УкраїF 0,0
2013 р.
2014 р.
2015 р.
2016 р.
2017 р.
ни від 25 серпня 2004 року
№1102 (із змінами).
Заплановано, млн. грн.
Фактично видано, млн. грн.
Фінансова підтримка наF
Рис. 1. Динаміка фінансування фермерских господарств
дається відповідно до Порядку
України на поворотній основі за рахунок коштів
використання коштів, передбаF
державного бюджету
чених у державному бюджеті
для надання підтримки фермерським господарF країни, збереження селянства як носія україF
ствам, затвердженого постановою Кабінету нської ідентичності, культури і духовності поF
Міністрів України від 25 серпня 2004 року № становою Кабінету Міністрів України від
19.09.2007 р. № 1158 була затверджена ДержавF
1102 (із змінами).
Протягом 2013—2017 рр. спостерігається на цільова програма розвитку українського
строката динаміка фінансування фермерських села на період до 2015 року, реалізація якої
здійснювалась протягом 2008—2015 років.
господарств на поворотній основі (рис. 1).
Реалізація Програми визначала ряд завдань та
За державною програмою надання кредитів
фермерським господарствам у цьому році вдаF заходів, у тому числі підтримку фермерства, а саме
лося задовольнити менше 50% заявок. Повністю завдання 2. "Забезпечення розвитку підприємницF
задоволені потреби фермерів Луганської та ДоF тва", яке передбачало захід "надання фінансової
нецької області. Перевага надавалась тим госF підтримки фермерським господарствам" з фінанF
подарствам, які мають в обробітку до 500 га суванням у розмірі 536,4 млн грн За результатами
землі, є членами кооперативів або займаються Програми фінансування цього заходу за період дії
розведенням ВРХ, ягідництвом, виноградарF Програми склало 380,2 млн грн.
Розпорядженням Уряду від 13.09.2017
ством чи органічним виробництвом, а також чия
діяльність показує динаміку розвитку [3—4]. №664 затверджено Концепцію розвитку ферF
Важливим є те, що вперше фінансову підтримку мерських господарств та сільськогосподарсьF
кої кооперації на 2018—2020 роки.
отримає сімейне фермерське господарство.
Крім того, відповідно до розпорядження
Загальна сума асигнувань, визначених
програмою на 2017 рік, складає 65 млн гривень, Кабінету Міністрів України № 1437 від
що у 4 рази більше ніж минулого року (2016 — 30.12.2015 р. (із змінами) "Про схвалення КонF
15,7 млн) з яких: 25 млн грн — за рахунок заF цепції Державної цільової програми розвитку
гального фонду, 40 млн грн за рахунок спеціF аграрного сектору економіки на період до 2021 роF
ку", Мінагрополітики доопрацьовується проF
ального фонду.
Важливим інструментом фінансового заF ект Державної цільової програми розвитку агF
безпечення сільгосптоваровиробників стало рарного сектору економіки на період до 2021
прийняття Закону України "Про внесення змін року, реалізація якої, в тому числі, передбачає
до Бюджетного кодексу України" № 1789FVIII державну підтримку фермерських господарств.
від 20.12.2016 (яким доповнено перехідні полоF Відповідно до проекту Програми на державну
ження Бюджетного кодексу України пунктом підтримку фермерських господарств на період
42) у відповідності до якого у 2017—2021 роках 2018—2021 роки передбачено фінансування у
щорічний обсяг коштів Державного бюджету сумі 7 млрд 59,3 млн гривень.
Під час формування бюджетного запиту на
України, які спрямовуються на державну
підтримку сільськогосподарських товаровиF 2017 рік Мінагрополітики планувало видатки за
робників, становить не менше 1 відсотка випусF бюджетною програмою 2801460 "Надання креF
дитів фермерським господарствам" за рахунок
ку продукції у сільському господарстві.
З метою забезпечення життєздатності коштів спеціального фонду державного бюджеF
сільського господарства, його конкурентоспF ту обсягом 40000,0 тис. грн та за рахунок коштів
роможності на внутрішньому і зовнішньому загального фонду — 25 000,0 тис. гривень. За
ринку, гарантування продовольчої безпеки рахунок цих коштів планувалося підтримати
Передплатний індекс 21847
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260 фермерських господарств із середнім обF
сягом такої підтримки розрахунково 250 тис.
грн на одне фермерське господарство. За проF
гнозними даними завдяки дії цієї програми обF
сяг виробництва валової сільськогосподарсьF
кої продукції мала б зрости на 2 відсотки.
Законом України "Про Державний бюджет
України на 2017 рік" було передбачено видатF
ки в обсязі 65 млн грн, з яких: 25 млн грн — за
рахунок загального фонду, 40 млн грн за рахуF
нок спеціального фонду. Фактично підтримкою
скористалося 211 фермерських господарств із
середнім обсягом допомоги в розрахунку на
одне фермерське господарства 305 тис. гривень.
Окрім спеціальної бюджетної програми —
2801460 "Надання кредитів фермерським госF
подарствам", фермери мали право отримувати
допомогу за загальнодержавними бюджетниF
ми програмами, а саме:
2801030 "Фінансова підтримка заходів в агF
ропромисловому комплексі шляхом здешевF
лення кредитів";
2801350 "Державна підтримка розвитку хмеF
лярства, закладення молодих садів, виноградF
ників та ягідників і нагляд за ними";
2801540 "Державна підтримка галузі тваF
ринництва".
2801580 "Фінансова підтримка сільгосптовароF
виробників" (спрямована на відшкодування варF
тості придбаної сільськогосподарської техніки.
У 2017 році 177 фермерських господарств
отримали 27,9 млн грн, за бюджетною програF
мою 2801030 "Фінансова підтримка заходів в
агропромисловому комплексі шляхом здешевF
лення кредитів" у 2015 році було передбачено
300,0 млн грн, з яких було надано компенсацію
суб'єктам господарювання за залученими
пільговими кредитами — 290,6 млн гривень.
Обсяг компенсації, що надана фермерським
господарствам, за залученими пільговими креF
дитами становив 27,9 млн грн, або 9,6 % від заF
гального обсягу коштів, спрямованих на частF
кову компенсацію відсоткової ставки за кориF
стування кредитами.
Кількість фермерських господарств, яким
надано часткову компенсацію відсоткової ставF
ки за кредитами склала 177 позичальників, або
28,1 % від загальної кількості позичальників,
які скористались такою підтримкою.
У 2016 році 187 фермерських господарств
отримали 61,3 млн грн, а саме:
1. За бюджетною програмою 2801030 "ФіF
нансова підтримка заходів в агропромисловоF
му комплексі шляхом здешевлення кредитів" у
2016 році було передбачено 285,0 млн грн, з
яких було надано компенсацію суб'єктам госF
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подарювання за залученими пільговими кредиF
тами — 279,8 млн гривень.
Обсяг компенсації, що надана фермерським
господарствам за залученими пільговими креF
дитами становив 59,1 млн грн, або 21,1 % від
загального обсягу коштів, спрямованих на чаF
сткову компенсацію відсоткової ставки за коF
ристування кредитами.
Кількість фермерських господарств, яким
надано часткову компенсацію відсоткової ставF
ки за кредитами склала 174 позичальників, або
26,2% від загальної кількості позичальників, які
скористались такою підтримкою.
2. За бюджетною програмою 2801540 "ДерF
жавна підтримка галузі тваринництва" Законом
України "Про Державний бюджет України на
2016 рік" за було передбачено 30 000,0 тис. гриF
вень, які були у повному обсязі спрямовані за
напрямом часткове відшкодування вартості
закуплених для подальшого відтворення теF
лиць, нетелей, корів вітчизняного походження
та племінних телиць, нетелей, корів молочноF
го, молочноFм'ясного і м'ясного напряму проF
дуктивності, племінних свинок та кнурців, плеF
мінних вівцематок, баранів, ярок.
Суб'єктам господарювання було фактично
спрямовано — 30 000,0 тис. гривень, з них 13 ферF
мерським господарствам — 2 233,66 тис. гриF
вень (59,53 % від нарахованих).
У 2017 році 944 фермерські господарства
отримали 113,8 млн грн, а саме:
1. За бюджетною програмою 2801030 "ФіF
нансова підтримка заходів в агропромисловоF
му комплексі шляхом здешевлення кредитів" у
2017 році було передбачено 300,0 млн грн, з
яких було надано компенсацію суб'єктам госF
подарювання за залученими пільговими кредиF
тами — 297,8млн гривень.
Обсяг компенсації, що надана фермерським
господарствам за залученими пільговими креF
дитами становив 34,4 млн грн, або 11,7 % від
загального обсягу коштів, спрямованих на чаF
сткову компенсацію відсоткової ставки за коF
ристування кредитами.
Кількість фермерських господарств, яким
надано часткову компенсацію відсоткової ставF
ки за кредитами склала 178 позичальників, або
28,4 % від загальної кількості позичальників,
які скористались такою підтримкою.
2. За бюджетною програмою 2801350 "ДерF
жавна підтримка розвитку хмелярства, заклаF
дення молодих садів, виноградників та ягідF
ників і нагляд за ними" у 2017 бюджетному році
кошти спрямовувались: на погашення кредиF
торської заборгованості у сумі 172,48 млн гриF
вень (245 суб'єктів господарювання різних
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форм власності), з яких безпосередньо виділеF
но фермерським господарствам (91 суб'єкт, що
складає 37,1 відс. від загальної кількості
суб'єктів господарювання, які були одержуваF
чами бюджетних коштів за програмою) кошти
у сумі 23,9 млн гривень; на фінансування витF
рат понесених суб'єктами господарювання у
2017 бюджетному році у виноградарстві та саF
дівництві у сумі 115,62 млн гривень (66 суб'єктів
господарювання різних форм власності), з яких
безпосередньо виділено фермерським госпоF
дарствам (15 суб'єктам, що складає 22,7 відс. від
загальної кількості суб'єктів господарювання,
які були одержувачами бюджетних коштів за
програмою) кошти у сумі 39,3 млн гривень.
3. За бюджетною програмою 2801540 "ДерF
жавна підтримка галузі тваринництва" передF
бачено видатки обсягом 170 000,0 тис. гривень.
Розпорядженням Кабінету Міністрів УкраїF
ни від 20 вересня 2017 р. № 651 здійснено РозF
поділ коштів, передбачених у державному бюдF
жеті за програмою 2801540 "Державна підтримF
ка галузі тваринництва на 2017 рік", згідно з
яким видатки розподілені за такими напрямаF
ми: погашення бюджетної кредиторської заF
боргованості, зареєстрованої в органах КазнаF
чейської служби — 158 345 тис. гривень; частF
кове відшкодування вартості закуплених для
подальшого відтворення телиць, нетелей, корів
вітчизняного походження та племінних телиць,
нетелей, корів молочного, молочно м'ясного і
м'ясного напряму продуктивності, племінних
свинок та кнурців, племінних вівцематок, баF
ранів, ярок — 11 655 тис. гривень.
За напрямом часткове відшкодування варF
тості закуплених для подальшого відтворення
телиць, нетелей, корів вітчизняного походженF
ня та племінних телиць, нетелей, корів молочF
ного, молочно м'ясного і м'ясного напряму проF
дуктивності, племінних свинок та кнурців,
племінних вівцематок, баранів, ярок суб'єктам
господарювання було фактично спрямовано —
11 655,0 тис. гривень, з них 13 фермерським госF
подарствам — 3 527,06 тис. гривень (20,7 % від
нарахованих).
4. За бюджетною програмою 2801580 "ФіF
нансова підтримка сільгосптоваровиробників"
здійснювалася для часткової компенсації придF
баної техніки та обладнання, які включені до
Переліку вітчизняної техніки та обладнання
для агропромислового комплексу, вартість
яких частково компенсується за рахунок
коштів державного бюджету, який затверджеF
но комісією Мінекономрозвитку з формуванF
ня переліку вітчизняної техніки та обладнання
для агропромислового комплексу (протоколи
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засідань комісії від 31.05.2017 № 2 та 05.12.2017
№ 3). До Переліку включено 60 українських
заводівFвиробників, майже 2094 найменувань
техніки та обладнання.
У 2017 році часткова компенсація надавалаF
ся сільгосптоваровиробникам на безповоF
ротній основі у розмірі 20 відсотків вартості
техніки та обладнання (без урахування ПДВ),
які придбали техніку та обладнання до 1 грудF
ня 2017 року та здійснили оплату через державF
ний банк або банк, у статутному капіталі яких
75 і більше відсотків акцій належить державі.
Техніка та обладнання, придбані з 1 грудня
2017 року компенсується за рахунок коштів, пеF
редбачених у державному бюджеті на 2018 рік.
За період липень — листопад 2017 року проF
грамою скористалося 1220 сільгосптоваровиF
робників, в тому числі 647 фермерських госпоF
дарств. Фермерськими господарствами придбаF
но 920 одиниць техніки та обладнання (29 тракF
торів, 1 комбайн та 890 грунтообробної та поF
сівної техніки, та інше обладнання) на загальF
ну вартість (з ПДВ) 282,7 млн гривень. Сума
компенсації склала 47,1 млн гривень.
Отже, у 2017 році підвищено купівельну
спроможність фермерських господарств та
оновлено технічний парк шляхом здешевлення
вартості придбаної техніки та обладнання
вітчизняного виробництва за бюджетною проF
грамою "Фінансова підтримка сільгосптовароF
виробників" за напрямом "Часткова компенсаF
ція вартості сільськогосподарської техніки та
обладнання вітчизняного виробництва".
Також в Україні ось вже кілька років наF
дається допомога малим сільгоспвиробникам у
рамках 15 проектів на загальну суму 83 млн доF
ларів. Зокрема це проекти з розвитку тепличноF
го господарства та садівництва на Півдні УкраїF
ни [6]. Також існують проекти з підтримки кооF
перації і зрошення в центральних і західних обF
ластях [7]. Що ж стосується підтримки рослинF
ництва і органічного землеробства, то відповідні
програми підтримки фермерських господарств
фермерських господарств почнуть функціонуF
вати коли запрацює на практиці Стратегія по
розвитку сільського господарства та сільських
територій на період до 2020 року [8].
ВИСНОВКИ

На основі проведено аналізу визначено, що
до основних причин низької ефективності ферF
мерських господарств є відсутність цілісної
послідовної державної політики, спрямованої
на підтримку фермерських господарств, які
мають в обробітку, на праві власності та кориF
стування земельні ділянки загальною площею
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не більше 100 га; низький рівень можливостей
щодо залучення фінансових ресурсів та інвесF
тицій для функціонування та розвитку ферF
мерських господарств; неможливість залученF
ня земельних ресурсів для іпотечного кредитуF
вання.
Стимулювання розвитку фермерства —
надзвичайно важливе завдання, яке дасть
ефект у багатьох вимірах. Бо нові робочі місця
на селі — це і податки до місцевих бюджетів, і
розвиток сільських територій, і сповільнення
урбанізації, зменшення темпів вимиранні україF
нського села. Такі економічні результати, доF
повнені вирішенням інших проблем, про які
кажуть фермери, дозволить, вочевидь, краще
підготуватися і до відкриття ринку землі у майF
бутньому.
З метою ефективного розвитку та прискоF
рення нарощення обсягів виробництва
сільськогосподарської продукції в фермерсьF
ких господарствах повинні бути розробленні та
впровадженні дієві механізми державної
підтримки їх подальшого розвитку, а саме: розF
робка методичних підходів типізації фермерсьF
ких господарств, адаптувавши до вітчизняних
умов методику FADN, що є основою для визF
начення та класифікації сільськогосподарських
товаровиробників у країнах ЄС; розробка реF
гіональних програм підтримки фермерських
господарств, які будуть фінансуватися за раF
хунок коштів місцевих органів самоврядуванF
ня і спрямовуватися на виробництво тих видів
сільськогосподарської продукції, по яких споF
стерігається дефіцит у регіоні; надання переF
ваги місцевим фермерським господарствам під
час проведення тендерних закупівель при поF
стачанні продовольства у заклади харчування,
які знаходяться на утриманні місцевого та дерF
жавного бюджетів.
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THEORETICAL PRINCIPLES OF FORMATION OF TERRITORIAL COMMUNITIES:
IMPLEMENTATION OF WORLD EXPERIENCE IN UKRAINE
У пропонованій статті досліджено територіальні громади як форму організації місцевої влади в країнах світу та
виявлено характеристики, що їх об'єднують: соціальна взаємодія, територія, загальний зв'язок. Здійснено системний
аналіз структури цих спільнот як самоврядних територіальних одиниць в Україні, визначено та охарактеризовано їх
ознаки (територіальну, інтегративну, інтелектуальну, майнову, фіскальну та самоврядну) на підставі норм чинних
законодавчих актів. Запропоновано класифікувати територіальні громади на громади базового та асоційованого
рівнів, які різняться за: особливостями організації повсякденного життя; соціологічними, економічними та культур<
ними особливостями; специфічними інтересами цих важливих соціальних спільнот та реалізацією ними функцій і
повноважень, закріплених у законодавстві. Акцентовано увагу на функціях, як важливої форми владно<управлін<
ського впливу, призначенням яких є виконання важливих питань місцевого значення. Функції диференційовано за:
1) об'єктами, суб'єктами, способами, засобами і методами муніципальної діяльності територіальних громад; 2) рівнями
управління; 3) суб'єктом і обсягом впливу, засобами реалізації. Їх систематизовано та наведено у структурно<логічній
схемі. На підставі проведеного дослідження доведено необхідність у визначенні на законодавчому рівні правового
статусу громади і тим самим визнати її одиницею адміністративно<територіального устрою. Обгрунтовано, що зав<
данням децентралізації влади є перерозподіл повноважень, а об'єднаних територіальних громад — формування меж
територій.
The proposed article explores territorial communities as an organizational form of local government in the western
countries and identifies their common characteristics: social interaction, territory, general communication. A systematic
analysis of the structure of these communities as self<governing territorial units in Ukraine has been made and their
features (territorial, integrative, intellectual, property, fiscal and self<rule) are determined and characterized based on
the norms of the current legislative acts. It is proposed to classify the territorial communities as the ones of the basic and
associated levels, which differ in: the peculiarities of the organization of everyday life; sociological, economic and cultural
peculiarities; the specific interests of these important social communities and the realization of their functions and powers
enshrined in the law. The emphasis is on functions as an important form of power and management influence, the purpose
of which is to perform important issues of local importance. Functions are differentiated by: 1) objects, subjects, methods,
means and methods of municipal activity of territorial communities; 2) management levels; 3) the subject and volume of
influence, means of implementation. They are systematized and presented in the structural<logical scheme. On the basis
of the study, the necessity to determine at the legislative level the legal status of the community has been proved, and
thus to recognize it as the unit of the administrative<territorial system. It is substantiated that the task of decentralization
of power is the redistribution of powers, and the united territorial communities — the formation of boundaries of
territories.

Ключові слова: територіальна громада, правовий статус, функції, ознаки, світовий досвід.
Key words: territorial community, legal status, functions, attributes, world experience.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Важливою передумовою успішної діяльF
ності територіальних громад є забезпечення
ефективного та інноваційного управління ними
Передплатний індекс 21847

за участю громадян, оскільки сталий їх розвиF
ток та прагнення зростання якості життя виF
магають постійних пошуків неординарних
рішень. Швидкі технологічні, політичні, екоF
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номічні та соціальні зміни потребують креатиF
ву в плануванні змін, пошуку нових шляхів розF
витку громад. У цьому контексті дослідження
сутності поняття територіальної громади, її
правового статусу, функцій, ознак, компеF
тенцій, форм діяльності та інших аспектів дозF
волять глибше зрозуміти ключові підходи до
формування територій територіальних громад
із врахуванням світового досвіду. Крім того,
ключовим аспектом у цьому процесі є усвідомF
лення того, що процес формування теритоF
ріальних громад — це захист їх інтересів, а деF
централізація влади — перерозподіл повноваF
жень.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Планувальні аспекти розвитку територій
досліджувались науковцями у різних сферах,
зокрема: Ю.М. Білоконь, О.С. Дорош, Ш.І. ІбаF
туллін, А.Г. Мартин, А.М. Третяк і ін. За межаF
ми країни в цьому напрямку проводились доF
слідження з позицій формування європейських
вимог до планування та просторового розвитF
ку. Напрацювання стосовно теоретичних засад
формування територіальних громад в умовах
децентралізації влади відсутні.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Формулювання цілей статті — на підставі
вивчення сутнісних і змістовних ознак
дефініції "територіальна громада", детальF
ного ознайомлення з функціями, правовими
ознаками, формами діяльності територіальF
них громад запропонувати підходи до їх
формування в Україні з врахуванням світоF
вого досвіду як важливих впливових асF
пектів владноFуправлінського впливу, приF
значенням яких є виконання важливих пиF
та нь м ісце вого зна ченн я. Д овес ти н еF
обхідність розмежування процесу формуF
вання територіальних громад для захисту їх
інтересів від децентралізації влади з погляF
ду перерозподілу повноважень.
ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

У кожній із країн Європи достатня увага
приділялася дослідженню місцевих співтоваF
риств (територіальних громад) із притаманниF
ми особливостями. Територіальна громада є
визнаною у праві місцевою спілкою людей пубF
лічного характеру (місцевою публічною спілF
кою), формою організації місцевої влади. Для
кожної країни характерні свої особливості в
організації територіальних колективів, де вони
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мають різні назви: в Італії, Бельгії, Швеції —
це комуна, в Німеччині — община, у Франції —
комуна, департамент, регіон, у Російській ФеF
дерації — "муниципальное образование", "терF
риториальное сообщество", в колишній РоF
сійській імперії — община та земство, у Польщі
— гміна [5; 7].
В австрійській федеральній конституції
громада визначена як адміністративноF
територіальне утворення найнижчого рівня
з правом самоврядування й підпорядкуванF
ням уряду федеральної землі. Хоча політичні
райони в Австрії й існують, вони є радше
формальними утвореннями для забезпеченF
ня певними централізованими послугами, а
також використовуються для поділу на виF
борчі округи. Жодних районних рад чи виF
конавчих комітетів на рівні районів не існує
[8; 4 с. 24].
У США низові одиниці, що можуть бути
прирівняні до територіальної громади (сіті,
бороу, віліджі й тауни, у яких проживає дві
третини населення країни), мають статус муF
ніципальних корпорацій. У Канаді та в інших
країнах територіальні колективи, що формуF
ються із невеликих населених пунктів, як праF
вило, організовують економічну діяльність
власними силами через відповідні відділи, деF
партаменти, котрі діють у структурі їхніх виF
конавчих органів. У ряді випадків вони спільно
створюють муніципальні підприємства із стаF
тусом юридичної особи. Територіальні громаF
ди великих населених пунктів, як правило,
створюють комунальні компанії, які є самоF
стійними юридичними особами. Багато териF
торіальних громад беруть дольову участь у каF
піталі приватних компаній або взаємодіють з
ними у формі партнерства на основі укладеF
них угод. При цьому фінансові зобов'язання
між територіальними громадами та державою
відсутні [7].
Незважаючи на розбіжності у назвах зазF
начених спільнот, Дж. Міллер у 1955 році видіF
лив ознаки, що їх об'єднують — соціальна взаєF
модія, територія і загальний зв'язок [5]. На
підставі проведених досліджень стосовно
місцевих співтовариств К. Іонассен виділив їх
спільні елементи, а саме: а) населення; б) териF
торіальна база; в) взаємозалежність спеціаліF
зованих частин співтовариства і поділ праці в
ньому; г) спільна культура і соціальна система,
що інтегрують діяльність його членів; д) усвіF
домлення жителями єдності і належності до
співтовариства; е) можливість діяти на корпоF
ративній основі для вирішення місцевих проF
блем [5].
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Таблиця 1. Систематизований перелік
видових характеристик територіальних
громад, визначення статусу та ознак,
що їх об'єднують у країнах світу
Назва
країни
Італія,
Бельгія,
Швеція
Німеччина
Франція
Польща
Австрія

США
Канада

Статус територіальної громади

Ознаки, що їх
об’єднують

комуна
община
комуна, департамент, регіон
гміна
адміністративно-територіальне
утворення найнижчого рівня з
правом самоврядування й
підпорядкуванням уряду
федеральної землі
сіті, бороу, віліджі й тауни (мають
статус муніципальних корпорацій)
відділи, департаменти (діють у
структурі їхніх виконавчих
органів; муніципальні
підприємства, комунальні компанії
із статусом юридичної особи)

соціальна
взаємодія;
територія;
загальний
зв'язок

Джерело: сформовано автором із врахуванням [2; 4; 6].

Для систематизації видових характеристик
дефініції територіальна громада, визначення її
статусу та ознак, що їх об'єднують у країнах
світу пропонується зведена таблиці 1.
Дослідження інституту місцевого самовряF
дування мали місце також і в Україні. РобилиF
ся спроби системного аналізу структури териF
торіальних громад у зв'язку з поняттям самоF
врядних територій (самоврядних територіальF
них одиниць).
Зокрема Д.Я. Гараджаєв і В.О. Куранін поF
діляють територіальні колективи на основні
(місто, район, село, селище) і факультативні
(мікрорайон, квартал, вулиця, будинок, інші
територіальні утворення). Відмінність між цими
групами в тому, що органи самоврядування
першої — це місцеві ради, які засновують свою
діяльність на повноваженнях, урегульованих на
законодавчому рівні, а в діяльності іншої таке
підгрунтя відсутнє, що стримує їх формуванF
ня.
Досліджуючи просторові рамки діяльF
ності територіальних колективів, О.І. КирюF
шин розглядає їх у межах населеного пункту
(місто, селище, село), у межах адміністративF
ноFтериторіальних одиниць (районів, обласF
тей) і в межах великих економічних районів.
П. Ільїнський розрізняє первинні (село, селиF
ще, місто без районного розподілу) і регіоF
нальні (район, округ, область) територіальні
колективи.
За ступенем охоплення території С.М. ІваF
нова і А.А. Югова вважають, що їх доцільно
поділити на: а) колективи найвищого рівня (веF
ликі групи людей, котрі проживають у межах
Передплатний індекс 21847

окремих самостійних держав або національноF
територіальних утворень); б) колективи людей,
котрі проживають у межах адміністративноF
територіальних утворень (областей, міст, райF
онів, міських селищ); в) мікроколективи, до
яких входять люди, що проживають усередині
адміністративноFтериторіальних одиниць на
окремих територіях, які не мають офіційно
встановлених меж.
Конституція і профільне законодавство
України про місцеве самоврядування закріплюF
ють дещо іншу систему територіальних громад,
що дає нам її видову характеристику. Ця харакF
теристика зумовлена дефінітивним визначенF
ням місцевого самоврядування і щільно пов'яF
зана з системою органів місцевого самоврядуF
вання в Україні.
Беручи за основу ч. 1 ст. 140 Конституції
України, яка містить визначення місцевого саF
моврядування, вважаємо за необхідне виділиF
ти такі види територіальних громад: а) теритоF
ріальну громаду села чи добровільне об'єдF
нання в сільську громаду жителів кількох сіл;
б) територіальну громаду селища; в) територіF
альну громаду міста.
З огляду на вищезазначене, аналізу полоF
жень Конституції України (ч. 3 і 4 ст. 140), що
закріплюють систему місцевого самоврядуF
вання в країні, можливо класифікувати
територіальні громади на: а) громади базовоF
го рівня — сільські, селищні, міські (забезпеF
чується життєдіяльність людей у рамках териF
торіальних одиниць); б) громади асоційованоF
го рівня — територіальні громади районів і
областей (в їхніх рамках реалізуються колекF
тивні інтереси територіальних громад сіл, сеF
лищ і міст).
Кожен із запропонованих видів теритоF
ріальних громад різняться за: особливостями
організації повсякденного життя; соціологічF
ними, економічними та культурними особливоF
стями; специфічними інтересами цих важливих
соціальних спільнот та реалізацією ними
функцій і повноважень, закріплених у законоF
давстві [2].
Конституцією України, Законом України
"Про місцеве самоврядування в Україні" визнаF
чено основні ознаки територіальних громад, до
яких віднесено: територіальну, інтегративну,
інтелектуальну, майнову, фіскальну та самоF
врядну. Територіальна — спільне проживання
осіб, які входять у громаду на території села,
селища, міста (ч. 1 ст. 140 Конституції України,
ст. 1 Закону України "Про місцеве самоврядуF
вання в Україні"). Інтегративна — на основі
об'єднання всіх жителів, що постійно мешкаF
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ють на певній території незалежно від того, чи
є вони громадянами даної держави, іноземцяF
ми чи особами без громадянства утворюється
територіальна громада (ст. 1 Закону України
"Про місцеве самоврядування"). ІнтелектуальF
на — в основі формування територіальної гроF
мади лежать спільні інтереси жителів, які маF
ють специфічний характер системних індивіF
дуальноFтериторіальних зв'язків (ч. 1 ст. 140
Конституції України). Майнова — територіальF
на громада є суб'єктом права комунальної власF
ності, їй належить рухоме і нерухоме майно,
доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля,
природні ресурси, що перебувають у власності
відповідних територіальних громад (ч. 1 ст. 142
Конституції, статті 16, 60 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні"). ФіскальF
на — члени територіальних громад є платникаF
ми місцевих податків і зборів (ст. 67 Конституції
України). 6. Самоврядна — закріплене в КонF
ституції та в Законі України "Про місцеве саF
моврядування в Україні" право територіальної
громади на здійснення місцевого самоврядуF
вання. Зазначені ознаки окреслюють структурF
ноFфункціональний характер територіальної
громади, але описують її атрибутивно, не розF
криваючи специфіки як особливої, відносно
невеликої спільноти локальноFтериторіальноF
го функціонування з притаманними їй демоF
графічними, організаційними, економічними,
соціальноFпсихологічними, географічними та
іншими особливостями [3].
При формуванні територіальних громад
доцільно враховувати їх правові ознаки, а саме:
1) наділення правом юридичної особи; 2) може
бути суб'єктом цивільноFправових відносин;
3) має право здійснювати господарські опеF
рації, набувати і відчужувати майнові права,
входити в зобов'язання, вести процеси, стягуF
вати примусові збори зі своїх членів на задоF
волення спільних потреб; 4) має право на форF
мування власного бюджету, створення позаF
бюджетних, валютних, страхових, резервних та
інших цільових фондів грошових ресурсів; 5) є
суб'єктом підприємницької діяльності у сфері
надання громадських послуг; 6) має право бути
засновником підприємств, мати частку в стаF
тутних фондах господарських товариств, отриF
мувати доходи від дивідендів; 7) є суб'єктом
фінансовоFкредитних відносин, може розміщуF
вати місцеві позики, отримувати кредити в банF
ківських установах і надавати кредити фізичF
ним і юридичним особам, має право створюваF
ти комунальні банки, довірчі та страхові товаF
риства, пенсійні фонди та інші комунальні
фінансовоFкредитні установи, виступати гаранF
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том кредитів; 8) територіальна громада кориF
стується, володіє та розпоряджається майF
ном комунальної власності. Майно комунальF
ної власності належить територіальній гроF
маді на правах колективного володіння її члеF
нами [6].
З огляду на це, на відміну від територіальF
ної одиниці, поселення, яке має статус теритоF
ріальної громади, наділяється певними праваF
ми. Передусім, це право на самоврядування.
Таким чином, територіальна громада — це суF
купність громадян України, котрі спільно проF
живають у міському чи сільському поселенні,
мають колективні інтереси і визначений закоF
ном правовий статус [6].
На функціонування територіальних громад
мають вплив функції, які є формами владноF
управлінського впливу, основними напрямами
і видами муніципальної діяльності і, зрештою,
мають важливе призначення Fзабезпечення виF
конання актуальних для певної території пиF
тань місцевого значення.
За суб'єктом впливу — функції територіальF
них громад здійснюються безпосередньо або
всією організаційною структурою муніципальF
ного організму. За обсягом (межами) впливу —
територіальні громади здійснюють вплив на
великі сфери (галузі) місцевого життя, або на
весь муніципальний організм. За засобами
реалізації — функції територіальних громад
забезпечуються всією силою локальної самоF
організації. За характером — функції теритоF
ріальних громад відображають об'єктивний
взаємозв'язок компонентів муніципального
організму між собою та в їх стосунках з дерF
жавою [1].
З теоретичного погляду, функції теритоF
ріальних громад можна диференціювати за:
1. Об'єктами, тобто цілями і завданнями
муніципальної демократії з врахуванням полF
ітичних, економічних, соціальних, культурних
і екологічних аспектів життєзабезпечення на
місцях. Відповідно розрізняють об'єктні функF
ції громад — політичні, економічні, соціальні,
культурні та екологічні. Політична функція —
для реалізації громадянами конституційного
права участі в державних і суспільних справах.
До відання самоврядування відносяться лише
ті функції, які держава може делегувати без
загрози політичної єдності держави. ЕкономF
ічна — спрямована на розв'язання економічF
них питань місцевого значення (особливо на
виконання програм соціальноFекономічного
розвитку, управління комунальною власністю,
місцевими фінансами тощо). СоціальноFкульF
турна — націлена на підвищення рівня кульF
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тури та соціального забезF
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ФУКЦІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
печення місцевого значення
(управління установами осF
віти, охорони здоров'я,
ЗА РІВНЯМИ УПРАВЛІННЯ
культури, які належать гроF
маді). Екологічна — розробF
лення місцевих програм розF
регіонального
національного
міжнародного
витку та участь у реалізації
значення
значення
значення
загальнодержавних і регіоF
нальних програм охорони
ЗА СПОСОБАМИ,
ЗА СУБ'ЄКТАМИ
ЗА ОБ'ЄКТАМИ
ЗАСОБАМИ І МЕТОДАМИ
навколишнього середовища
(ст. 9 ЗУ "Про охорону наF
територіальних громад
політична
інформаційна
вколишнього середовища"
села і селища
від 25.06.1991 р.).
планування
територіальних громад
економічна
2. Суб'єктами, тобто у
міст і територіальних
програмування
громад районів в
відповідності із видами адміF
містах
соціальн
а
ністративноFтериторіальних
нормотворча
одиниць у межах яких функF
територіальна
культурна
територіальних громад
ціонують відповідні теритоF
міст обласного
ріальні громади, а саме: функF
матеріально-технічна
підпорядкування, міст
екологічна
ції територіальних громад
Київ та Севастополь
соціального контролю
села і селища; функції териF
торіальних громад міст і теF
риторіальних громад районів
функції територіальних громад здійснюються
у містах; функції територіF
безпосередньо або всією організаційною
За суб’єктом впливу
альних громад міст обласноF
структурою муніципального організму
го підпорядкування, міст
Київ та Севастополь.
територіальні громади здійснюють вплив на
За обсягом (межами)
3. Способами, засобами і
великі сфери (галузі) місцевого життя, або на
впливу
методами муніципальної
весь муніципальний організм
діяльності територіальних
громад. Доцільно виділити
функції територіальних громад забезпечуються
За засобами реалізації
технологічні функції розгляF
всією силою локальної самоорганізації
дуваних спільностей: інфорF
маційну, планування й проF
грамування розвитку відпоF
функції територіальних громад відображають
об’єктивний взаємозв’язок компонентів
відних адміністративноFтеF
За характером
муніципального організму між собою та в їх
риторіальних одиниць, норF
стосунках з державою
мотворчу, територіальну,
бюджетноFфінансову, матеF
Рис. 1. СтруктурноQлогічна схема диференціації функцій
ріальноFтехнічну та функцію
територіальних громад
соціального контролю [1].
Для наглядного сприйняття функції териF громад враховувати політичні, економічні,
торіальних громад систематизовано (рис. 1).
соціальноFкультурні й екологічні чинники.
Територіальним громадам притаманні й Особлива роль у цьому процесі належить
специфічні функції, зокрема, за рівнями управF визначенню на законодавчому рівні правоF
ління: а) регіонального значення ("територіальF вого статусу територіальної громади (надF
на громада — територіальна громада"); б) наF ілення певними правами). Для цього поF
ціонального значення ("територіальна громада трібно внести зміни до Конституції України
— держава"); в) міжнародного значення ("теF стосовно об'єднаних територіальних громад,
риторіальна громада — аналогічні інститути заF і тим самим визнати їх одиницями адміністF
рубіжних країн") [5].
ративноFтериторіального устрою держави. У
цьому контексті територіальні громади маF
ВИСНОВКИ
ють додатково отримати повноваження стоF
Світовий досвід довів доцільність та неF совно управління землями за межами насеF
обхідність при формуванні територіальних лених пунктів.
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Враховуючи зазначене та положення ч. 1 ст.
140 Конституції України доцільно виділити такі
види територіальних громад:
а) територіальну громаду села чи доброF
вільне об'єднання в сільську громаду жителів
кількох сіл;
б) територіальну громаду селища;
в) територіальну громаду міста;
г) змішану територіальну громаду сільської,
селищної чи міської рад.
Література:
1. Батанов О.В. Функції територіальних гроF
мад як суб'єктів місцевого самоврядування в
Україні — 2000 [Електронний ресурс]. — РеF
жим доступу: https://mydisser.com/ua/avtoref/
view/16215.html
2. Види територіальних громад // Навчальні
матеріали онлайн (pidruchniki.website) — 2018
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:/
/pidruchniki.com/16330826/pravo/vidi_teritoF
rialnih_gromad#159
3. Григорьев В.А. Эволюция местного самоF
управлення. Отечественная и зарубежная
практика / В.А. Григорьев. — К.: Истина, 2005.
— С. 232—235.
4. Дорош А.Й. Підходи до формування теF
риторіальних громад у контексті децентраліF
зації (з досвіду Федеретивної Республіки АвстF
рія) // Землеустрій, кадастр та охорона земель
в Україні: сучасний стан, європейські перспекF
тиви: Міжнародна конференція, присвячена 20F
річчю створення факультету землевпорядкуF
вання. — К.: Друкарня "Гордон", 2016. — С. 24—
27.
5. Поняття про територіальну громаду та її
роль // Навчальні матеріали онлайн (pidF
ruchniki.website) — 2018 [Електронний ресурс].
— Режим доступу: http://pidruchniki.com/
13330825/ekonomika/ponyattya_ pro_ F
teritorialnu_gromadu_rol#342
6. Територіальна громада: поняття, функF
ції, роль, правовий статус // Навчальні матеріF
али онлайн (pidruchniki.website). — 2018 [ЕлекF
тронний ресурс]. — Режим доступу: http://
pidruchniki.com/12720204/finansi/funktsiyi_F
mistsevih_finansiv#767
7. Функції територіальної громади, її роль
та правовий статус // Навчальні матеріали
онлайн (pidruchniki.website) — 2018 [ЕлектF
ронний ресурс]. — Режим доступу: http://
pidruchniki.com/14400912/finansi/funktF
siyi_teritorialnoyi_gromadi_rol_pravoviy_F
status#521
8. Bundesverfassungsgesetz (Федеральна конF
ституція Австрії).

38

References:
1. Batanov, O.V. (2000), "Functions of territoF
rial communities as subjects of local selfF
government in Ukraine", Available at: https://
mydisser.com/ua/avtoref/view/16215.html
(Accessed 12 Feb 2018).
2. Educational materials online (pidruchF
niki.website) (2018), "Types of territorial commuF
nities", Available at: http://pidruchniki.com/
16330826/pravo/vidi_teritorialnih_gromad#159
(Accessed 12 Feb 2018).
3. Grigoriev, V.A. (2005), Evolyutsiya mestF
nogo samoupravlenia. Otechestvennaya I
zarubeznaya praktika [Evolution of local selfF
government. Domestic and foreign practice],
Istina, Kyiv, Ukraine.
4. Dorosh, A. (2016), "Approaches to the
formation of territorial communities in the
context of decentralization (from the experience
of the Federative Republic of Austria)",
Zemleustrii, kadastr ta okhorona zemel v Ukraini:
suchasnyi stan, evropeiski perspektyvy: MizF
narodna konferentsia, prysviachena 20Frichchu
stvorennia fakultetu zemlevporiadkuvannia.
[Land management system, cadastre and land
protection in Ukraine: current state and european
perspectives: International conference dedicated
to the 20th anniversary of the establishment of
the Faculty of Land Management], Kyiv, Ukraine,
pp. 24—27.
5. Educational materials online (pidruchF
niki.website) (2018), "The concept of a territorial
community and its role", Available at: http://
pidruchniki.com/13330825/ekonomika/ponyatF
tya_pro_teritorialnu_gromadu_rol#342 (AccesF
sed 12 Feb 2018).
6. Educational materials online (pidruchF
niki.website) (2018), "Territorial community:
concept, function, role, legal status", Available at:
http://pidruchniki.com/12720204/finansi/
funktsiyi_mistsevih_finansiv#767 (Accessed 12
Feb 2018).
7. Educational materials online (pidruchF
niki.website) (2018), "Functions of a territorial
c om m u ni t y, i ts r ol e an d le g al s ta t u s" ,
Available at: http://pidruchniki.com/144009F
1 2/ fi na ns i/ fu nk ts iyi_ te ri t or ia ln o yi _g ro F
madi_rol_pravoviy_status#521 (Accessed 12
Feb 2018).
8. Legal Information System of the Republic
of Austria (2018), "Bundesverfassungsgesetz
(Austrian Constitution)", Available at: https://
www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?F
Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=F
10000138 (Accessed 12 Feb 2018).
Стаття надійшла до редакції 16.05.2018 р.

Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 11, 2018
УДК 330.338

Л. І. Федоришина,
к. і. н., доцент кафедри аналізу та статистики, Вінницький національний аграрний університет
А. О. Цуркан,
студентка, Вінницький національний аграрний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО
ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
L. Fedorishina,
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department
of Analysis and Statistics, Vinnitsa National Agrarian University
A. Tsurkan,
student of Vinnytsia National Agrarian University

IMPROVING METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE CREDITWORTHINESS
OF A COMMERCIAL BANK BORROWER
Статтю присвячено дослідженню методичних прийомів для оцінки кредитоспроможності позичальників комерційного
банку в умовах нестабільності зовнішнього середовища і розробці механізму оцінки кредитоспроможності позичальника як
напряму запобігання зростанню проблемної заборгованості. Визначено співвідношення періодів оцінки фінансового стану по<
зичальника та його фінансової звітності. Розглянуто методику розрахунку основних показників фінансового стану, що визна<
чені для оцінки кредитоспроможності позичальників комерційного банку.
У статті розроблено авторську методику оцінки кредитоспроможності банку для юридичних осіб<позичальників, яка без<
посередньо стосується підприємств малого і середнього бізнесу, а також корпоративного сектору економіки. Зазначено, що
особливість цієї методики полягає в тому, що вона розроблена окремо для підприємств малого і середнього бізнесу, а також
корпоративного сектору економіки, але базується на спільному методологічному підході. Удосконалено алгоритм визначення
класу надійності позичальника банку для клієнтів малого та середнього бізнесу.
Обгрунтовано визначення класу надійності позичальника за якісними показниками його діяльності, для прийняття кредит<
них рішень банком.
Визначено фактори, які впливають на наявність кредитного ризику, що обумовлюють вибір банком спеціальних критеріїв,
котрі допомагають визначити ступінь надійності потенціального позичальника з точки зору виконання ним своїх зобов'язань,
тобто його кредитоспроможність. Зазначено необхідність скорочення обсягів проблемної заборгованості, яка вимагає форму<
вання адекватного механізму оцінки кредитоспроможності позичальника та запропоновано удосконалені методичні прийоми
для проведення аналізу, які сприятимуть підвищенню ефективності кредитних відносин між банком і позичальником.
The article investigates methodological approaches to assess the creditworthiness of borrowers of commercial banks in an
unstable environment and development assessment mechanism as the borrower directly prevent the growth of bad debts. The
relationship between the periods of evaluation of the financial condition of the borrower and its financial statements is determined.
The method of calculation of the main indicators of the financial state, determined for the assessment of the creditworthiness of
commercial bank borrowers, is considered.
he article develops author's methodology for assessing the bank's creditworthiness for legal entities — borrowers, which directly
concerns small and medium<sized enterprises, as well as the corporate sector of the economy. It is noted that the feature of this
technique is that it is developed separately for small and medium enterprises, as well as the corporate sector of the economy, but is
based on a common methodological approach. The algorithm for determining the reliability class of the bank borrower for small
and medium business customers has been improved.
The definition of the reliability class of the borrower on qualitative indicators of its activity, for acceptance of credit decisions
by the bank is substantiated.
The factors that influence the presence of credit risk are determined, first of all, which determine the selection by the bank of
special criteria, which help to determine the degree of reliability of the potential borrower in terms of fulfilling his obligations, that
is, his creditworthiness. The necessity of reducing the amount of problem debt, which requires the formation of an adequate mechanism
for assessing the borrower's creditworthiness, is proposed, and advanced methodological techniques for conducting analyzes that
will contribute to increasing the efficiency of credit relations between the bank and the borrower.

Ключові слова: кредитоспроможність, комерційний банк, юридичні особи, позичальник,
оцінка, кредит, борг.
Key words: creditworthiness, commercial bank, legal entities, borrower, assessment, credit, debt.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

У сучасних умовах комерційні банки харакF
теризуються низькою кредитною активністю,
що зумовлено зменшенням капіталу в резульF
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таті збільшення витрат на формування резервів
та підвищенням вимог до системи оцінки креF
дитних ризиків, а також значним погіршенням
платіжної дисципліни позичальників. Так, за
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Таблиця 1. Співвідношення періодів оцінки
даними Національного банку України,
фінансового
стану позичальника та його фінансової
за підсумками 2017 року, фінансовий
звітності
результат діяльності банків України
склав досить низький, а частка простроF
Період фінансової звітності
Періоди оцінки фінансового стану
ченої заборгованості за кредитами у заF
(звітний період), що використовується для
(дати розрахунку резерву)
оцінки фінансового стану позичальника
гальній сумі кредитів становить менше
на 1 травня, на 1 червня, на 1 липня
за 1-ий квартал поточного року, річна
30 відсотків. Це зумовлює пошук рішень
звітність за попередній рік
та шляхів удосконалення кредитних на 1 серпня, на 1 вересня, на 1 жовтня за 2-ий квартал поточного року, річна
звітність за попередній рік
відносин з позичальниками та оцінки
на 1 листопада, на 1 грудня, 1 січня
за 3-ий квартал поточного року, річна
кредитоспроможності [2].
звітність за попередній рік
Оцінка кредитоспроможності позиF на 1 лютого, на 1 березня, на 1 квітня за 4-ий квартал попереднього року
чальника є важливим інструментом для
Джерело: розроблено автором з використанням [4].
аналізу та управління кредитними риF
зиками, що висуває нові вимоги до аналітичноF
Особливість такої методики полягає в тому,
го механізму банківського менеджменту та що вона розроблена окремо для підприємств
його обліковоF інформаційного, організаційноF малого і середнього бізнесу, а також корпораF
го та методичного забезпечення.
тивного сектору економіки, але базується на
спільному методологічному підході, який місF
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
тить такі положення.
І ПУБЛІКАЦІЙ
ПоFперше, оцінка фінансового стану позиF
Особливостями оцінки кредитоспроможF чальника має проводитися на основі даних
ності комерційних банків, а також аналізом фінансової звітності підприємств форм №1
існуючих проблем у цій сфері є об'єктом науF "Баланс" та №2 "Звіт про фінансові результаF
кових досліджень. Зокрема, існуючі аспекти ти", а також інформації про рух грошових кошF
кредитних відносин знайшли відображення у тів на рахунках позичальника. Враховуючи, що
дослідженнях таких вчених, як Васюренко О.В., квартальна звітність складається протягом
О.М. Гриценко, А.Г. Грязнова, Т. М. Корпанюк, кварталу наступного за звітним, а річна протяF
А.О. Єпіфанов, Г.Г. Коробова, О.І. Лаврушин, гом 4—5 місяців після звітного року, нами визF
В.Д. Лагутін, Є.І. Мешкова, А.М. Мороз, В. ПоF начено періодичність використання фінансової
лякова, Г.С.Панова, М.І. Савлук, В.Т. Севрук, звітності позичальника (табл. 1).
І.В. Сало, М.І. Сивульський та ін. Однак ці проF
ПоFдруге, оцінка фінансового стану позиF
блеми потребують удосконалення та рекоменF чальникаFюридичної особи здійснюється з ураF
дації щодо способів забезпечення та удосконаF хуванням галузевої спеціалізації позичальника.
лення методичних підходів до оцінки кредитоF
ПоFтретє, в методиці враховано, що згідно
спроможності позичальника комерційного із Постановою Правління НБУ "Про порядок
банку для вирішення проблеми економічного формування і використання резерву для відF
зростання.
шкодування можливих втрат за кредитними
операціями комерційних банків" банк може саF
мостійно встановлювати нормативні значення
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті удосконалення методичних та відповідні бали для кожного показника заF
підходів до оцінки кредитоспроможності позиF лежно від його вагомості (значимості) серед
чальника комерційного банку, для запобіганF інших показників, що можуть свідчити про найF
більшу ймовірність виконання позичальником
ня зростанню проблемної заборгованості.
(контрагентом банку) зобов'язань за кредитниF
ми операціями [5].
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ПоFчетверте, нормативні значення кожноF
Значна кількість наукових праць присвячеF
на визначенню місця кредитоспроможності в го показника (крім суб'єктивних) визначаютьF
системі кредитних відносин банківських устаF ся для сегменту малого та середнього бізнесу в
нов та розробці напрямів удосконалення існуF залежності від середнюгалузевих показників
ючих методик оцінки кредитоспроможності. по Україні. Значення показників для кожного
Врахувавши результати дослідження існуючих позичальника обчислюються на основі його наF
методів та моделей оцінки кредитоспроможF лежності до однієї з наступних галузей: сільF
ності позичальників у вітчизняних банках, було ське господарство, мисливство та лісове госпоF
розроблено авторську методику оцінки кредиF дарство; промисловість; будівництво; торгівля
тоспроможності позичальника банку — юриF транспортними засобами та їх ремонт; оптова
торгівля і посередництво у торгівлі; роздрібна
дичної особи.
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ригується з урахуванням
додаткових (суб'єктивF
них) показників.
Клас
Характеристика
Визначення класу показника «Якість фінансової звітності» (К11)
ПоFшосте, оцінка стаF
ну позичальника передбаF
«А»
Компанія (або її материнська компанія) пройшла щорічний аудит, надана уся необхідна
звітність, пояснення до звітності надаються в повному обсязі за запитом банку
чає аналіз його фінансоF
«Б»
Надано усю необхідну звітність, пояснення до звітності надаються в повному обсязі за
воFгосподарської діяльF
запитом банку
«В»
Надано усю необхідну звітність, в той же час позичальник відмовився надавати необхідні
ності за такими даними:
пояснення до звітності
обсяг реалізації; прибутки
«Г»
Звітність не надана
і збитки; рентабельність;
«Д»
Надання звітності прострочене більше ніж на 3 місяці або надана звітність не достовірна
Визначення класу показника «Якість менеджменту компанії» (К12)
коефіцієнти ліквідності;
«А»
Менеджмент компанії має великий досвід роботи в бізнесі, чітко та правильно визначає цілі
грошові потоки (рух кошF
компанії та відмінно реалізує стратегію компанії для досягнення визначених цілей
тів на рахунках позичальF
«Б»
Менеджмент компанії має значний досвід роботи в бізнесі, чітко та правильно визначає цілі
ника); склад та динаміка
компанії та реалізує стратегію компанії для досягнення визначених цілей
«В»
Менеджмент компанії має достатній досвід роботи в бізнесі, але цілі компанії не визначені та
дебіторської та кредиF
стратегія не зрозуміла
торської заборгованості;
«Г»
Менеджмент компанії не має достатнього досвіду роботи в бізнесі, цілі компанії не визначені
собівартість продукції
та стратегія не зрозуміла
«Д»
Менеджмент компанії не має достатнього досвіду роботи в бізнесі, цілі компанії не визначені
(робіт, послуг).
та стратегія не зрозуміла.
ПоFсьоме, оцінка креF
Компанія працює в агресивному середовищу, якість активів дуже погана якість
обслуговування боргу погіршується
дитоспроможності позиF
Визначення класу показника «Ринкова пропозиція позичальника»
чальника має виконуваF
«А»
Компанія є лідером (або одним із лідерів) на локальному або національному ринку
тися в три етапи:
«Б»
Компанія не є лідером, але канали збуту продукції налагоджені, клієнти диверсифіковані,
доля компанії на ринку стабільна
1) обчислення знаF
«В»
Компанія не є лідером, продажі не диверсифіковані, але загроз її ринкової позиції не має
чень
основних (об'єктивF
«Г»
Продажі не диверсифіковані, доля ринку та продаж зменшується
них)
показників, які хаF
«Д»
Продажі не диверсифіковані, доля ринку та продаж стрімко зменшується, компанія працює в
агресивному середовищі, менеджмент слабкий та не здатний вивести компанію з кризи
рактеризують фінансоF
Визначення класу показника «Наявність підтримки» (К14)
вий стан позичальника;
«А»
Компанія є важливим бізнесом для акціонерів, акціонери надавали або готові надавати
2) оцінка і узагальненF
необхідну підтримку позичальнику, наявність поруки від акціонерів або інших компаній
ня основних показників;
групи
«Б»
Компанія є важливим бізнесом для акціонерів, акціонери надавали або готові надавати
3) коригування знаF
необхідну підтримку позичальнику, водночас акціонери або інші компанії групи
чення
оцінки основних
відмовляються надавати поруку
«В»
Компанія не є ключовим активом акціонерів або групи, акціонери або члени групи не надають
показників на додаткові
підтримки компанії
(суб'єктивні) показники;
«Г»
Компанія не є ключовим активом акціонерів або групи, акціонери або члени групи не надають
Також для визначенF
підтримки компанії та виводять прибутки компанії з бізнесу позичальника
«Д»
Компанія не є ключовим активом акціонерів або групи, акціонери або члени групи виводять
ня кредитної надійності
активи та прибутки позичальника, порука власників або інших важливих для групи компаній
застосовується ряд поF
відсутня
казників, при обрахунку
Джерело: розроблено автором з використанням [1; 2].
яких можна визначити
торгівля побутовими товарами та їх ремонт; гоF стан підприємства та зробити висновки щодо
телі та ресторани; транспорт і зв'язок; фінанF його діяльності.
До якісних показників діяльності підприF
сова діяльність; операції з нерухомістю, здаF
вання в оренду та послуги юридичним особам; ємств корпоративного сектору, що пропоF
державне управління; освіта; охорона здороF нується оцінювати у складі визначення класу
в'я та соціальна допомога; колективні, гроF надійності позичальника, відносяться: якість
фінансової звітності, якість менеджменту комF
мадські та особисті послуги.
Для компаній сегменту корпоративного панії, ринкова позиція позичальника та наF
бізнесу перелік галузей визначається згідно з явність підтримки (табл. 2).
Остаточне визначення класу фінансового
переліком кодів КВЕД, зазначеному на
звітності позичальника. Крім того, віднесення стану позичальника має відбуватись за тим
позичальника до однієї з вищезазначених галуF принципом, що якщо усереднений клас за якісF
зей може здійснюватися на основі даних про ними показниками (Класякість) кращий за клас,
структуру доходу позичальника за останній розрахований на основі кількісних показників
(Класкільк), то можливе остаточне підвищенF
повний календарний рік.
ПоFп'яте, клас позичальника банку за реF ня класу розрахованого на основі кількісних
зультатами оцінки його фінансового стану визF показників, але не більше ніж на 1 літеру. Якщо
начається на підставі основних показників та коF немає достовірної фінансової звітності, що
Таблиця 2. Визначення класу надійності позичальника за якісними
показниками його діяльності
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попереджує оцінку фінансового стану позиF
чальника — юридичної особи (крім новоствоF
рених підприємств), а також належним чином
оформлених документів, на підставі яких
здійснювалася кредитна операція, то такі поF
зичальники мають класифікуватися не вище
класу "Г". До класу "Г" також належать позиF
чальники банку, проти яких порушено справу
про банкрутство. До класу "Д" належать позиF
чальники банку, що визначені банкрутом в усF
тановленому законодавством порядком.
Фінансовий стан "новостворених" позичальF
ників має встановлюватися на рівні класу "Б",
якщо є позитивна інформація щодо суб'єктивF
них характеристик позичальника.
ВИСНОВКИ

З проведеного дослідження можна зазначиF
ти, що присутність кредитного ризику залежить
від багатьох факторів, перш за все від умов і реF
зультатів діяльності позичальника, що обумовF
лює вибір банком спеціальних критеріїв, котрі
допомагають визначити ступінь надійності потенF
ціального позичальника з точки зору виконання
ним своїх зобов'язань, тобто його кредитоспроF
можність. Тому, провівши дослідження зумовлеF
не необхідністю скорочення обсягів проблемної
заборгованості, яка вимагає формування адекF
ватного механізму оцінки кредитоспроможності
позичальника, запропоновано удосконалені меF
тодичні прийоми для проведення аналізу, які
сприятимуть підвищенню ефективності кредитF
них відносин між банком і позичальником.
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FACTORS OF INFLUENCING ON BANKING LIQUIDITY IN UKRAINE

У статті розглянуто фактори, що впливають на сформовану структуру банківської системи України, наведено
рейтинг банків за розміром активів, що дозволяє оцінити розвиток банківського сектора, особливості розвитку бан<
ківської системи на сучасному етапі. Пропонується авторське бачення на класифікацію чинників впливу. Дано про<
позиції щодо мінімізації впливу факторів на банківську систему, спрямованих на підтримку стійкого стану вітчизня<
них фінансово<кредитних установ та своєчасну нейтралізацію дестабілізуючих процесів.
The article deals with factors influencing the current structure of the banking system of Ukraine, provides rating of
banks by the size of assets, which allows to assess the development of the banking sector, especially the development of
the banking system at the present stage. The author's vision for the classification of factors of influence is proposed. The
proposals on minimizing the influence of factors on the banking system aimed at maintaining a stable state of domestic
financial and credit institutions and timely neutralization of destabilizing processes are given.

Ключові слова: банківська система, чинники впливу, фактори внутрішнього впливу, фак6
тори зовнішнього впливу.
Key words: banking system, factors of influence, factors of internal influence, factors of external
influence.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Активна інтеграція України в міжнародне
середовище ставить на порядок денний питанF
ня сталості та фінансової стабільності банківF
ської системи в цілому. А одним з головних
показників банківської діяльності є ліквідність,
яка визначає спроможність забезпечувати
Передплатний індекс 21847

своєчасність, повноту та безперервність викоF
нання усіх своїх грошових зобов'язань. ЛікF
відність є важливою системною характеристиF
кою банку, яка свідчить про спроможність банF
ку розширювати обсяги послуг своїм клієнтам
та протистояти негативним наслідкам еконоF
мічних процесів у країні.
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Незважаючи на значні досягнення в досліF
дженні факторів впливу на неї, досі практичF
но немає єдиної думки щодо їх класифікації.
Тому необхідність вдосконалення існуючих
підходів до забезпечення ліквідністю через
призму аналізу факторів визначають актуF
альність теми даної статті. Адже ігнорування
певних груп факторів може призвести до неF
гативних наслідків в діяльності банківської
установи.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематикою забезпечення ліквідності
банку, а також аналізом основних складових
займалися дослідники, теоретики та практики
банківської справи, якFот: А.М. Мороз, М.І. СавF
лук, О.І. Лаврушин, М.О. Долгальова, І.М. ПаF
расійFВергуненко, Ю.С. Серпенінова, Г.С. ПаF
нова, Н.Г. Маслак, Л.А. Лахтіонова, Н.Ю. НеF
вмержицька, Ю.С. Ребрик. Також цим питанF
ням присвячені праці таких зарубіжних науF
ковців, як: П. Бофингер, Дж. М. Кейнс, Д. Норд,
Э. Никбахт, Р. Портер, М. Фридман.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою статті є дослідження макроеконоF
мічних та мікроекономічних факторів впливу на
забезпечення банківської ліквідності в Україні.
ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Сучасна економіка є складною системою,
кожна частина якої тісно пов'язана з іншими і
грає важливу роль. Але одну з найважливіших
ролей відіграє банківська система, що забезпеF
чує на сучасному етапі розвитку економічних
взаємин нормальне функціонування всієї екоF
номіки в цілому.
На ліквідність банку впливає ряд факторів.
Деякі з них очевидні, інші впливають на лікF
відність банку побічно, тому їх можна виявити
тільки після відповідного аналізу.
Макроекономічні фактори (екзогенні) —
через них здійснюється вплив зовнішнього сеF
редовища на діяльність банку і, як внаслідок,
на його ліквідність.
Мікроекономічні фактори (ендогенні) —
діють на рівні самого банку та пов'язані з його
політикою. На відміну від дії макроекономічF
них чинників, вплив яких банк не може обмеF
жити, мікроекономічні чинники безпосередньо
пов'язані з його діяльністю, тому, змінюючи
політику банку, можна обмежити вплив факF
торів, що викликають несприятливі зміни в
ліквідності.
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Автори А.М. Мороз, М.І. Савлук виділяють
дві групи факторів, які впливають на дотриманF
ня банком належного рівня ліквідності:
— наявність у банку необхідної суми лікF
відних коштів;
— можливість залучення ліквідних коштів
шляхом їх запозичення чи продажу активів.
Такий підхід базується на існуючих методах
управління ліквідністю банків, але він не передF
бачає дослідження передумов вибору того чи
іншого методу [1, с. 532—535].
У працях О.І. Лаврушина розглядаються
зовнішні та внутрішні фактори, що впливають
на ліквідність банку. До внутрішніх факторів
належать:
— стійка капітальна база банку,
— якість активів,
— якість депозитів,
— помірна залежність від зовнішніх джерел,
— зіставлення активів і пасивів за строкаF
ми.
До групи зовнішніх чинників належать: заF
гальна політична та економічна ситуація в
країні, розвиток ринку цінних паперів і міжбанF
ківського ринку, організація системи рефінанF
сування, ефективність регулюючих функцій
центрального банку [2, с. 10—12].
Такого ж підходу дотримується М.О. ДолF
гальова. При цьому до макроекономічних факF
торів, що впливають на ліквідність, вона відноF
сить:
— економічну і політичну ситуацію в країні,
— ефективність державного регулювання і
контролю,
— розвиток і ефективність сегментів фінанF
сового ринку,
— можливість залучення підтримки з боку
держави [3, с. 405].
Щодо мікроекономічних факторів, то на
думку автора до них належать:
— якість управління діяльністю банку,
— достатність власного капіталу банку,
— якість і стійкість ресурсної бази банку,
— ступінь залежності від зовнішніх джерел
запозичення,
— збалансованість активів і пасивів за суF
мами і термінами,
— ризикованість, прибутковість, структура
та диверсифікація активів.
І.М. ПарасійFВергуненко також розглядає
внутрішні та зовнішні фактори. При цьому гоF
ловною відмінністю є те, що до зовнішніх факF
торів відносять програмні, надзвичайні, сеF
зонні, циклічні та довгострокові.
Програмними факторами є економічне стаF
новище країни, її економічна політика, розвиF
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ток ринку цінних паперів та міжбанківського
ринку, організація системи рефінансування,
повноваження та ефективність роботи контF
рольних органів.
Надзвичайними факторами вважають
страйки, наслідки стихійних лих, військові конF
флікти, революційні, політичні та економічні
події.
Сезонні зміни, як правило, пов'язані з сільF
ськогосподарськими роботами та функціонуF
ванням інших сезонних галузей. У банків
збільшуються вклади восени, після збирання
врожаю, та підвищується попит на кредитні
ресурси навесні.
Циклічні зміни зумовлені піднесенням або
спаданням ділової активності товаровиробF
ників та підприємців у економіці країни.
Довгострокові коливання можуть охоплюF
вати кілька економічних циклівта бути резульF
татами таких факторів, як зрушення в спожиF
ванні, заощадженні, інвестиційних процесах,
кількості населення, його зайнятості, науковоF
технічному рівні виробництва, тощо [4, с. 86—
95].
Ю.С. Серпенінова пропонує інший набір
факторів, які впливають на ліквідність банку.
Фактори зовнішнього середовища включаF
ють:
— загальний стан і розвиток економіки краF
їни (рівень інфляції, дефіциту бюджету, банF
ківська конкуренція, розвиток ринку цінних паF
перів та ін.),
— політична ситуація, соціальні чинники,
особливості і структура регіонального розвитF
ку економіки, політика центрального банку,
— можливість залучення коштів на міжбанF
ківському ринку та коштів центрального банF
ку.
До чинників внутрішнього середовища наF
лежать:
— фінансовий стан і розмір банківської устаF
нови,
— репутація банку, структура і динаміка
клієнтської бази, активів банку, пасивів банF
ку, оптимальне співвідношення активів і паF
сивів за строками і сумами, якість кредитного
портфеля і портфеля цінних паперів [5, с.
354—359].
Як стверджують науковці Стельмах В.С. та
Міщенко В.І., до внутрішніх факторів ризику
ліквідності прийнято відносити: якість активів
і пасивів, ступінь незбалансованості активів і
пасивів за строками, сумами та в розрізі окреF
мих валют, рівень банківського менеджменту,
імідж банку.
До зовнішніх факторів можна віднести:
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— розвиток ринку цінних паперів і ринку
міжбанківського кредитування;
— стан грошовоFкредитних індикаторів
(рівень інфляції , відсоткових ставок, валютноF
го курсу, динаміки цін на фондовому ринку
тощо) [6, с. 20].
На думку авторів, одним з основних макроF
економічних факторів є фактор розвитку
фінансового ринку, що обумовлює характер
перерозподілу тимчасово вільних грошових
коштів між учасниками фінансового ринку і,
зокрема, між банками. Так, високий рівень розF
витку ринку дає банкам можливість швидкого
залучення коштів з метою підтримки ліквідF
ності, а стабільний стан ринку цінних паперів
забезпечує можливість швидкої реалізації
цінних паперів при необхідності. Цей фактор
помітно впливає на ступінь ліквідності активів,
оскільки необхідною умовою ліквідності актиF
вів є ринок, що склався, для їх реалізації.
Ще одним макроекономічним фактором є
банківський нагляд та регулювання. Метою
банківського нагляду є стабільність банківсьF
кої системи та захист інтересів вкладників і
кредиторів банку щодо безпеки зберігання
коштів клієнтів на банківських рахунках.
Значно впливає на ліквідність банків розвиF
ток економіки країни. Нестабільний і послабF
лений стан економіки спричиняє недовіру
клієнтів та інвесторів до банківської системи,
що призводить до відтоку депозитів з банків,
погіршення якості кредитного портфеля і поF
слаблення ліквідності. Нерівномірність регіоF
нального розвитку економіки обумовлює неF
обхідність прогнозування грошових потоків
залежно від територіального розташування
установ банку.
Заслуговує на увагу вплив політичної сиF
туації на ті чи інші явища, враховуючи банкіF
вську систему і ліквідність банків зокрема. НеF
стабільна політична ситуація призводить до поF
стійної зміни законодавства, вимог до банківсьF
ких установ, частого перегляду податків. ТаF
кий стан речей майже унеможливлює плануF
вання банківської політики, що створює додатF
кові перешкоди в управлінні ліквідністю банків.
До макроекономічних факторів можна відF
нести середній рівень доходів, витрат і заощадF
жень населення, прожитковий мінімум, мініF
мальну заробітну плату, обсяги соціальних випF
лат населенню тощо. Такі фактори обумовлюF
ють бажання і спроможність населення корисF
туватись банківськими послугами. Наприклад,
зростання рівня ті якості життя населення обуF
мовлює збільшення заощаджень фізичних осіб
сприяє зростанню пропозиції ліквідних коштів.
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Мікроекономічні фактори

Макроекономічні фактори

якість депозитної бази банківської
установи

фактор розвитку фінансового ринку

достатність власного капіталу банку

банківський нагляд та банківське
регулювання

збалансованість активів і пасивів за
сумами та строками

розвиток економіки країни

система управління діяльністю банку

вплив політичної ситуації

якість і стійкість ресурсної бази

середній рівень доходів, витрат і
заощаджень населення

Рис. 1. Макроекономічні та мікроекономічні фактори впливу
на банківську ліквідність

Важливим мікроекономічним фактором, що
визначає ступінь ліквідності банку, є якість
його депозитної бази. Депозитну базу утворюF
ють кошти юридичних і фізичних осіб, акумуF
льованих банком в вигляді коштів на розрахунF
кових і поточних рахунках, у строкових депоF
зитних і ощадних вкладах. Критерієм якості
депозитів (до запитання, термінових і ощадних)
є їх стабільність. Чим більше стабільна частина
депозитів, тим вище ліквідність банку, оскільF
ки в цій частині акумульовані ресурси не залиF
шають банк. Збільшення стабільної частини
депозитів зменшує потребу банку в ліквідних
активах.
Достатність власного капіталу банку є
значним фактором мікроекономічного сереF
довища. Адже значна величина капітальної
бази банку позитивно позначається на рівні
його ліквідності, оскільки власний капітал виF
конує роль амортизатора в разі виникнення
непередбачених обставин, що можуть призвеF
сти до вилучення коштів, і, як внаслідок, викF
ликати кризу ліквідності або платоспроможF
ності. Цей показник має велике значення для
нормального функціонування банку, тому
його мінімально допустима величина регуF
люється законодавчо.
Збалансованість активів і пасивів за сумаF
ми та строками — фактор має основоположне
значення в процесі підтримки ліквідності банF
ку, зокрема його фінансової стійкості в цілоF
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му. Така збалансованість практично виключає
можливість виникнення кризи ліквідності і плаF
тоспроможності в банку, бо зобов'язання банF
ку будуть забезпечені наявними ресурсами, а
узгодженість активів і пасивів за термінами заF
безпечить своєчасне виконання зобов'язань без
збиткової реалізації активів. Чим вище ця узF
годженість, більш збалансована проведена банF
ком політика, тим вище його ліквідність, стійF
кіше фінансовий стан.
Якість і стійкість ресурсної бази банку — це
визначальний фактор для обсягу і ступеня розF
витку активних операцій банку, а отже, її
стабільність впливає на фінансову стійкість і
ліквідність банку. Персоналу банку необхідно
здійснювати постійний контроль за цими поF
казниками, проводити структурний аналіз паF
сивів з метою підтримки оптимальних значень
для засобів, залучених на строковій основі, так
як саме вони допомагають банку підтримувати
збалансованість між активами і пасивами за
строками та сумами, а значить, і ліквідність банF
ку.
Менеджмент, тобто система управління
діяльністю банку в цілому і ліквідністю зокF
рема можна віднести до мікроекономічних,
адже якість управління банком виражається
в наявності і змісті банківської політики; раF
ціональної організаційної структури банку,
що дозволяє на високому рівні вирішувати
стратегічні і поточні завдання; у виробленні
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відповідного механізму управління активами
і пасивами банку; в чіткому визначенні змісту
різних процедур, у тому числі що стосуютьF
ся прийняття найбільш відповідальних ріF
шень.
Таким чином, висвітливши існуючі види
факторів, що впливають на ліквідність банку,
автори пропонують власну розробку:
Розгляд існуючих факторів, що впливають
на ліквідність банків, свідчить, що найбільш
прийнятним є поділ цих факторів на макроекоF
номічні та мікроекономічні. Така класифікація
дає змогу виокремити ті фактори, які є контF
рольованими з боку банку, і вимагають розробF
ки комплексу заходів щодо їх управління. А таF
кож врахувати неконтрольовані фактори, що
також чинять значний вплив на ліквідність банF
ківської установи.
Пропозиціями щодо мінімізації впливу факF
торів є:
— проведення широкої інформаційної поF
литики щодо зміцнення довіри до банків;
— забезпеченість депозитів у національній
валюті;
— підтримка достатності кредитного портF
феля банку;
— складання резервних планів фінансуванF
ня у випадках непередбачуваних ситуацій;
— підтримання здатності банку отримуваF
ти доступ до нових джерел ліквідності на
міжбанківських ринках;
— мінімізація ризиквів від впливу економіF
чної та політичної ситуації в країні.
ВИСНОВКИ

Отже, аналіз існуючих класифікацій факF
торів, що впливають на ліквідність банків,
свідчить, що найбільш прийнятним є їх поділ
на фактори прямого та непрямого впливу.
Така класифікація дає змогу виокремити ті
фактори, які є контрольованими з боку банF
ку, і вимагають розробки комплексу заходів
щодо їх управління. А також врахувати неF
контрольовані фактори, що також чинять
значний вплив на ліквідність банківської усF
танови.
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MOBILE BANKING AS A PERSPECTIVE DIRECTION FOR THE DEVELOPMENT OF BANKING
INFORMATION SYSTEMS
У статті досліджено сучасний стан вітчизняного та світового ринків мобільного банкінгу, окреслено основні
тенденції, що склалися на ньому. Надано узагальнюючу характеристику користувачів мобільного банкінгу за різни<
ми критеріями. Здійснено огляд сучасних популярних технологій для мобільного банкінгу, які застосовуються в
світовій банківській практиці. Визначено основні напрями розвитку вітчизняного ринку мобільних додатків у сфері
банківських послуг. Досліджено світові тенденції розвитку такого виду послуг, що створюють нові можливості для
подальшого розвитку мобільного банкінгу в Україні. Здійснено порівняльну характеристику послуг мобільного бан<
кінгу, які надаються провідними вітчизняними банками. Автором зроблено висновки щодо існуючих на сьогодні пе<
решкод для активізації мобільного банкінгу в Україні.
The article examines the current state of the domestic market of mobile<banking and identifies the main trends on it.
The generalizing characteristic of mobile banking users is given by different criteria. The review of modern popular
technologies for mobile banking, which are applied in the world banking practice, is carried out. The basic directions of
development of the domestic market of mobile applications in the sphere of banking services are determined. The world
trends in the development of this type of services are explored, which create new opportunities for the further development
of mobile banking in Ukraine. A comparative analysis of mobile banking services provided by leading domestic banks is
carried out.
The author made conclusions about the obstacles that exist for today to activate mobile banking in Ukraine.

Ключові слова: інтернет6банкінг, мобільний банкінг, мобільні додатки, банківська систе6
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Банківська система України сьогодні переF
живає непрості часи. Тенденції, що вже намітиF
лися, не викликають сумніву у тому, що вже
скоро банкінг зміниться кардинально. Завдяки
розвитку технологій, багато фінансових старF
тапів вже створили серйозну конкуренцію для
банків на ринках роздрібних платежів та креF
дитування. Сьогодні далеко не кожен користуF
вач банківськими послугами може дозволити
собі їхати до відділення банку для вирішення
будьFякого питання, що виникає і велика кільF
кість робочих завдань зосереджена в мобільF
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ному інтерфейсі. Глобалізація світової еконоF
міки сьогодні вимагає спрощення доступу до
банківського сервісу з будьFякої точки землі.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Проблемам розвитку та функціонування
мобільного банкінгу в Україні присвячено праці
вітчизняних й закордонних учених: М. АроF
віної, О. Гаврилової, В. Кравця, О. Вовчака,
О. Чуба, О. Овчарук, І. Пасічник, О. Тищенко,
Н. Юрчук та ін. Проте, зважаючи на стрімкий
розвиток як банківської сфери, так і ринку моF
більних додатків, деякі питання, що пов'язані з
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Таблиця 1. Переваги та недоліки мобільного банкінгу та інтернетQбанкінгу
для клієнтів та банківських установ
Переваги
для клієнтів
для банків
цілодобовий доступ
розширення клієнтської
незалежно від місця
бази
перебування
зручність використання та
збільшення обсягу
портативність
операційних доходів
вартість обслуговування
посилення конкурентних
значно нижча, ніж
позицій на ринку
обслуговування у відділенні
банківських послуг
можливість здійснення
скорочення витрат на
широкого спектру послуг та
утримання персоналу та
постійний контроль рахунків відділень
оперативність проведення
транзакцій

розширення спектру
послуг

Недоліки
для клієнтів
для банків
недоступність у разі технічних
висока вартість розробки та
неполадок у системі
підтримки програмного
забезпечення
необхідність отримання
збільшення рівня операційних
відповідних знань
ризиків
неможливість доступу у разі
у разі частих збоїв у системі
відсутності Інтернету або
зростає ймовірність
мобільного телефону
репутаційного ризику
підвищення ризику
збільшення ймовірності
незаконного отримання
шахрайства і вірусних атак
персональних даних клієнта
сторонніми особами
недостатній рівень захисту від
залежність від інтернетшахраїв
провайдерів

Джерело: [6].

особливостями вдосконалення мобільного банF
кінгу та його адаптування до українських реаF
лій потребують детальнішого розгляду.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є дослідження сучасного стаF
ну ринку мобільного банкінгу в Україні та світі
й визначення основних тенденцій розвитку.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Ринок найбільш популярних видів електF
ронного банкінгу, таких як мобільний та інтерF
нетFбанкінг, в Україні стрімко зростає і в 2016 році
перейшов за позначку в 100 млрд грн на рік [1].
Окрім того, 2016 рік відзначився активним
виходом на ринок електронного банкінгу
банків другої хвилі. Так, необхідність активноF
го залучення клієнтів та відповідності сучасним
вимогам підштовхує середні та малі банки до
впровадження інтернетFбанкінгу за декількоF
ма сценаріями (стартова webFверсія, просунуF
та версія або впровадження мобільних додатків
на базі Android та iOS). Найбільш активними та
технологічними учасниками ринку є: "ПриватF
Банк", "АльфаFБанк", "VTB Банк", "ПУМб",
"Райффайзен Банк Аваль", "УкрСиббанк" [2].
Мобільний банкінг — це система, що дає можF
ливість управляти власними безготівковими кошF
тами за допомогою мобільного телефону, смартF
фону або планшетного комп'ютера. Ця послуга
в банках представлена у вигляді додатків для
планшетів і смартфонів з операційними системаF
ми iOS, Android та Windows Phone [3].
Український банківський ринок досяг велиF
кого прогресу в цифрових технологіях за останF
ні роки. І нехай цей прогрес забезпечується в
основному кількома банкамиFпіонерами, інші
активно наздоганяють лідерів, інвестуючи в
онлайнFбанкінг і мобільні додатки. Найбільш
актуальний напрям — мобільний банкінг. МоF
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більний трафік вже складає більше половини
всього світового інтернетFтрафіку і продовжує
зростати. Банки підлаштовуються під зміну
потреб інтернетFкористувачів. Мобільні додатF
ки зараз включають весь можливий функціоF
нал послуг, які банк юридично може надати
дистанційно. Проблема в тому, що функціонал
обмежений і тому єдиний шлях для розвитку
мобільного банкінгу — це розширення списку
послуг, які можна оплатити через мобільний
додаток, проте в Україні він має певні обмеженF
ня, зважаючи на комплаєнсFконтроль банківсьF
кої діяльності. Окрім того, відкрити рахунок в
Україні можна лише за фізичної присутності
клієнта у відділенні банку, водночас як сучасні
технології дозволяють легко провести фізичF
ну ідентифікацію клієнта дистанційно. На ринF
ку вже є програмні комплекси автоматичного
розпізнавання осіб, які проводять ідентифікаF
цію без участі людини, що набагато надійніше і
виключає ризики змови зі співробітником банF
ку. Але банки, і не тільки українські, не можуть
юридично використовувати такі програми для
роботи з клієнтами. Тому зараз вони прив'язані
до своїх відділень і не здатні повністю піти в онF
лайн. У банківському бізнесі онFлайн ідентиF
фікація дійсно може здійснити революцію та наF
дати можливість різним банкам обслуговувати
клієнтів по всій території країни, незалежно від
наявності відділень. Адже в малих і середніх
містах України проживає 32% населення УкраїF
ни, приблизно стільки ж живе у сільській місцеF
вості. І для самих клієнтів великий мінус —
відсутність конкурентного середовища серед
банків у їх місці проживання. Впровадження
онFлайн ідентифікації та дистанційного відF
криття банківського рахунку дозволить виріF
шити ці проблеми. Тим більше, багато українсьF
ких малих міст і навіть сіл мають доступ до виF
сокошвидкісного Інтернету [4].
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Таблиця 2. Порівняльна характеристика
NFCQгаманців банків України

Найменування
банку/ NFCгаманця

ПриватБанк /
NFC-гаманець
Укрексімбанк/
«EXIMpay»
Ощадбанк/ «Ощад
PAY»
Кредобанк/
«KredoPay»
Райффайзен Банк
Аваль/ Raiffeisen
PAY

Початок
роботи
мобільних
додатків для
безконтактної
оплати
Androidсмартфоном
квітень 2014 р.

Необхідність
встановлення
додаткового
мобільного
додатка

Кількість
установок на
території
України

Підтримка карт

5000000-10000000

Visa, Mastercard

жовтень 2016 р.

Ні, реалізується
через «Приват24»
Так

1000-5000

лютий 2017 р.

Так

березень 2017 р.
листопад 2017 р.

Плата за
активацію
функції
оцифровки
карти

Розробник /
Платформа

Visa

ПриватБанк,
Corezoid /MDES
OpenWay/ НСЕ

-

5000-10000

Visa, Mastercard

OpenWay/ НСЕ

15 грн

Так

1000-5000

Visa, Mastercard

Хмарка/ MDES

-

Так

5000-10000

Visa

Райффайзен Банк
Аваль /MDES

-

-

Джерело: сформовано автором.

Українські банки активно залучають своїх
клієнтів до мобільного банкінку та пропонують
детальні інструкції щодо підключення цієї поF
слуги для клієнтів, які вже є користувачами сиF
стеми електронних переказів. Процес підклюF
чення до мобільного банкінгу для корпоративF
них клієнтів можна поділити на три етапи: встаF
новлення на мобільний пристрій відповідного
програмного забезпечення; генерування ЕЦП
на мобільному пристрої при першому запуску
програми та отримання ідентифікатора мобільF
ного банкінгу; звернення до відділення банку
та оформлення заяви на підключення послуги,
підписання сертифікату відкритого ключа, що
відповідає ЕЦП, який було згенеровано на моF
більному пристрої.
Розвиток систем дистанційного обслуговуF
вання, та, зокрема, інтернетFбанкінгу, дозвоF
лить: для клієнтів — підвищити рівень обслуF
говування за рахунок зручного сервісу, для
банків — залучити нових клієнтів, збільшити
кількість наданих послуг, знизити їх вартість,
для держави — збільшити обсяг безготівковоF
го грошового обігу [5].
Домінова І.В. виділяє такі переваги та недоF
ліки мобільного та інтернетFбанкінгу (табл. 1).
Шпильовий В.А. відзначає, що так само, як
всі інноваційні продукти, у порівнянні з традиF
ційним банківським обслуговуванням нетрадиF
ційне, зокрема — мобільний банкінг, інтернетF
банкінг тощо — надає вагомі переваги як
банківській установі, так й споживачу: значно
підвищується ефективність роботи як банку,
так і клієнтів; знижуються витрати на залученF
ня нових клієнтів; швидкість обслуговуваних
клієнтів обмежується не кількістю та спроможF
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ністю окремих філій та відділень банку, а чинF
никами, якими значно легше керувати, зокреF
ма потужністю комп'ютерної мережі; підвиF
щується якість роботи з клієнтами банку [7].
З появою FinTech і значного кола небанF
ківських компаній вплив банків на ринку фінанF
сових послуг почав слабшати. Водночас поки
банки продовжують активно використовувати
фізичну інфраструктуру (філії та відділення) та
застарілі канали продажу, ІТFкомпанії постуF
пово вчаться працювати з фінансовими послуF
гами. Як зазначають фахівці [8], у Starbucks вже
більш як 10% припадає на мобільні фінансові
сервіси, Amazon запускає свій власний сервіс
для приймання платежів за допомогою мобільF
них пристроїв, Facebook дозволив користуваF
чам мессенджера відправляти один одному
кошти. Виходячи із вищезазначеного, перед
банками постає проблема розробки та впровадF
ження якісно нового програмного забезпеченF
ня для більш ефективної взаємодії з клієнтаF
ми. Внаслідок цього в банківській сфері у
відбувся зсув акцентів у наданні послуг і здійсF
ненні операцій в бік цифрових технологій, перш
за все мобільного дистанційного обслуговуванF
ня. Таким чином, банки в більшості напрямів
своєї діяльності виконуватимуть функції дисF
танційних фінансових посередників. МожлиF
вості мобільного банкінгу значно збільшилися
з поширенням смартфонів. На думку експертів
[9—11], мобільний телефон замінить пластикоF
ву картку як засіб платежу. Ідентифікація
клієнта буде відбуватися завдяки NFCFчипам,
вбудованим у телефон. Спектр можливих опеF
рацій буде достатньо широкий: залишок по раF
хунку, платежі, перекази коштів, кредити одF
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нієї фізичної особи іншій і т. ін. Існує ймовірF
ність проведення операції без смартфону, якщо
прив'язати NFCFмітку банківської карти до
NFCFкільця. Причому такі транзанкції будуть
більш безпечними, ніж сучасні операції по карF
тах, тому що в операторів є можливість відстеF
жити мобільний телефон за ідентифікаційним
номером. Більш того, ідентифікація клієнта
банком у відділенні вже зараз можлива просто
за допомогою телефону, потреба в паспорті
поступово зникає.
У таблиці 2 надано результати дослідженF
ня особливостей функціонування NFCFгаF
манців провідних банків України.
У 2017 році на ринку мікрокредитування
України трапився переломний момент — понад
60% трафіку на сайти мікрофінансових комF
паній стало надходити з мобільних пристроїв.
Важливу роль у зручності використання сайту
для клієнтів стала відігравати адаптивна верстF
ка, адаптивний дизайн або мобільна версія сайF
ту. Став очевидним глобальний тренд у сфері
— Mobile First. У наслідок чого стратегії по
отриманню трафіка на сайт стали помітно
змінюватись.
17 травня 2018 р. в Україні офіційно запраF
цювала система безконтактних платежів Apple
Pay. Система працює, використовуючи NFC
протокол, тож здійснити оплату можна тільки
на тих терміналах, які підтримують можливість
безконтактної оплати (зі спеціальними позначF
ками PayPass або PayWare). Система безконF
тактної оплати доступна для моделей старших
iPhone 6, у тому числі iPhone SE. Ця послуга
доступна і для Apple Watch.
Аби прив'язати платіжну картку до iPhone,
треба скористатись додатком Wallet, ввести
дані своєї картки. Якщо картки були раніше
прив'язані до облікового запису iTunes, то сисF
тема за замовчуванням їх підтягне. Додатково
можна додати до 7 платіжних карток.
Розвиток платіжної інфраструктури минуF
лого року характеризувався більшенням кільF
кості безконтактних POSFтерміналів на 23%.
Також було здійснено запуск банківських доF
датків для здійснення розрахунків за допомоF
гою смартфонів та презентовано на українсьF
кому ринку банківських послуг популярний
іноземний NFCFгаманець Android Pay. Таким
чином, Україна стала 15 у світі країною, в якій
стала доступна дана технологія. У 2017 році
свої системи рішень для смартфонів на базі ОС
Android запустили "ПриватБанк", "УкрсибF
банк", "Ощадбанк" та "Райффайзен Банк
Аваль". Одночасно на ринок мобільних банкіF
вських послуг вийшли і мобільні оператори:
Передплатний індекс 21847

Vodafone запустив власний мобільний платіжF
ний додаток Vodafone Pay, а Київстар зареєстF
рував свою систему електронних коштів та
підписав з Альфа Банком та платіжною систеF
мою Visa угоду, продукт за якою буде анонсоF
вано у поточному році.
Запровадження на території України робоF
ти мобільної платіжної системи Samsung Pay,
яка на сьогодні є однією з найпопулярніших
платіжних систем в світі та підтримує технолоF
гію MST, за прогнозами вітчизняних експертів,
очікується до 2020 року [12].
Більшість великих банків мають два мобF
ільних додатка, один з яких призначений для
роздрібних клієнтів та охоплює функціоF
нальність для індивідуальних підприємств, та
інший — для корпоративних клієнтів. Аналіз
з початку 2018 року показує, що банки проF
сунулись вперед стосовно функцій своїх моF
більних додатків, які доступні для малих
підприємств. Банки фокусуються в першу
чергу на інтернетFбанкінгу, а це означає, що
для використання мобільного додатка з поF
вною функціональністю клієнт малого бізнеF
су повинен в першу чергу мати доступ до
інтернетFбанкінгу.
Можна визначити два основні тренди розF
витку мобільного банкінгу для малого та середF
нього бізнесу в 2018 році:
1. Однаковий набір функцій, доступний для
клієнта як в інтернетF так і в мобільному банF
кінгу. Понад 80% аналізованих мобільних доF
датків мають такі особливості для малих підF
приємств:
— попередній перегляд залишку на поточF
них рахунках;
— історія транзакцій;
— підтвердження транзакції;
— перекази між рахунками клієнтів;
— перекази на інші рахунки (внутрішні та
SWIFTFплатежі);
— сплата податків.
Від 60% до 80% мобільних додатків містять
такі функції:
— платежі з майбутньою датою проведенF
ня;
— шаблони платежів;
— погашення кредитів.
2. Банки додають функції до своїх мобільF
них додатків з метою зробити мобільний банF
кінг більш зручним для використання в порівF
нянні з інтернетFбанкінгом, зокрема:
— біометричний доступ (Touch ID, Face ID);
— налаштування стартової сторінки та
віджетів для швидкого доступу до найчастіше
використовуваних функцій;
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— автоматичне введення даних з інвойсу
шляхом його фотографування або сканування
QRFкоду;
— платежі по мобільному телефону. ФункF
ціональність НСЕ та Android Pay [13].
С. Паперник наголошує на тому, що однією
з останніх тенденцій у світі фінансових техноF
логій, яка може легко перевернути звичне нам
поняття банківського обслуговування є неоF
банки (можна зустріти терміни "мобільний
банк", "віртуальний банк", "інтернетFбанк",
"цифровий банк"). У світовій практиці також
широко використовується поняття "банкFчеF
ленджер" (Challenger Bank), що застосовуєтьF
ся до всіх банків, що виходять за рамки класичF
ного обслуговування. Тим не менш, вся ця терF
мінологія, як правило, має на увазі одне — банк
без відділень. Одним з перших необанків можF
на вважати британський First Direct, який заF
пустив телефонний банкінг у 1989 році.
З середини 2000Fх онFлайнF і телефонний
банкінг стали основою роздрібних банківських
послуг, і більшість банків це врахували, вклюF
чивши такі онFлайнFрахунки в свої основні проF
дукти, паралельно змінюючи або скорочуючи
мережі своїх відділень. Однак нова хвиля
повнофункціональних необанків захлеснула
світовий ринок лише в останні 5 років. Сьогодні
необанкінг зазвичай включає такі функції, як
класична або віртуальна платіжна картка,
мобільні депозити, індивідуальні платежі з виF
користанням телефонних номерів, електронF
них листів або навіть ідентифікаторів у соціальF
них мережах, інструменти мобільного бюджеF
тування та цифрові квитанції в реальному часі.
Необанки, як правило, це повністю онFлайн
компанії, побудовані з чистого аркуша на нових
технологічних платформах, вони часто пропонуF
ють більш високі процентні ставки, іноді комісію
за обслуговування карткового рахунку, однак це
завжди більш високий клас взаємодії з клієнтом
і підтримки. За кордоном необанки або самі отF
римують банківську ліцензію, або оперують на
базі одного з існуючих банків, по суті, купуючи
оптом послуги у фінансової організації, яка надає
ліцензію, і продаючи їх у роздріб своїм клієнтам.
Серед найвідоміших "необанків" у світі
можна назвати такі:
— Atom Bank — заснований в 2014 році у
Великобританії, де в 2015 році отримав повноF
цінну банківську ліцензію. Був повністю запуF
щений після того, як у 2016 році скасували обF
меження на регулювання. Atom Bank не має ні
банківських відділень, ні традиційного вебFбанF
кінгу, весь сервіс надається через мобільний
додаток, пропонуючи вхід з допомогою розF
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пізнавання обличчя і голосу. Банк дозволяє диF
станційно відкривати депозити і оформляти
кредити. Також за допомогою програми Atom
можна отримати іпотеку.
— WeBank — філія інтернетFбанкінгу киF
тайського інтернетFгіганта Tencent Holdings
Ltd., є першим в Китаї цифровим банком, що
почав працювати на початку 2015 року. Його
сервіс тісно пов'язаний з екосистемою соціальF
ної мережі WeChat, надаючи широкий спектр
послуг від платежів до мікрокредитування.
— MYbank — заснований в 2015 році, є серF
вісом дочірньої структури Alibaba (Китай) і
відповіддю на продукт WeBank від Tencent.
Аналогічним чином, MYbank забезпечує поF
вний спектр цифрових банківських послуг.
— Simple — спочатку відомий як
BankSimple, є американським необанком, засF
нованим у 2009 році, який співпрацює з банком
Compass і банком Bancorp для банківських поF
слуг. Simple надає рахунки і входить в мережу
STAR для безкоштовного доступу до приблизF
но 55 тис. банкоматів.
— N26 з Німеччини, запущений на початку
2015 року. Банк пропонує грошові перекази,
інвестиції і овердрафти. До липня 2016 року
проект працював з партнерською фінансовою
організацією Wirecard Bank, отримавши власF
ну ліцензію став працювати як самостійний
банк під брендом N26.
— Fidor Bank — створений в Мюнхені в
2009 році, є німецьким банком, що використоF
вує виключно цифрові технології, банківські
послуги якого спрямовані на рішення для цифF
рового покоління. Fidor Bank стартував у ВеF
ликобританії у 2015 році, після отримання банF
ківської ліцензії. Під ліцензією Німеччини
Fidor Bank обслуговує понад 120 тис. власників
рахунків і близько 350 тис. зареєстрованих
членів спільноти. У 2014 році Fidor став одним
із перших банків, що використовують протокол
платіжної системи Ripple.
— Starling Bank — необанк з Лондона, є
ліцензованим мобільним банком, заснованим в
2014 році. Послуги Starling зосереджені на наF
данні поточних рахунків. Мобільний додаток
надає інтелектуальні рішення для більш розумF
ного управління грошима і моніторингу в реF
альному часі.
— Monzo Bank був створений в 2015 році і
базується у Великій Британії. Monzo є цифроF
вим банком, який працює через мобільний доF
даток і надає послуги передплаченої дебетової
карти і поточного рахунку.
— Tandem Bank — необанк, заснований в
2013 році у Великій Британії. Пропонує цифF
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рові послуги, включаючи поточні рахунки, креF
дитні картки та кредити через свій мобільний
додаток і вебFсайт.
Безумовно, світовий ринок необанків та
інших фінтехFкомпаній, що надають наближені
до необанкінгу сервіси, набагато більше. СтаF
ном на початок 2017 року глобальні звіти наF
лічували понад 70 компаній зі сфери "необанF
кінгу".
Однак, незважаючи на величезну кількість
позитивних сторін нового сервісу, необанку
буде непросто в реаліях українського банківсьF
кого регулювання, зокрема в питаннях відкритF
тя і ведення банківських рахунків. І тут вся
справа в досить консервативному підході нашоF
го законодавства.
Причини успіху необанків в сучасному
суспільстві полягають в тому, що подібний серF
віс відповідає очікуванням споживачів, переF
важну більшість яких становлять молоді люди
у віці 18—25 років.
Світова картина банківського бізнесу сьоF
годні — це битва між посиленням вимог до конF
тролю за платежами і цілою армією інновацій,
що піддають сумніву навіть саму необхідність
існування банківської системи. Немає сумнівів,
що при правильному реагуванні нашого закоF
нодавства на тенденції, що намітилися, УкраїF
на зможе зайняти місце в лідерах світових інноF
ваційних економік [14].
ВИСНОВКИ

Отже, дослідивши сучасний стан функціоF
нування мобільного банкінгу в Україні можна
відзначити його стрімкий розвиток за минулі
2 роки та тенденцію до подальшого розширення
спектру банківських послуг засобами мобільF
них додатків. Окрім того, потужного зростанF
ня зазнало у 2017 році використання мобільноF
го банкінгу на ринку мікрокредитування УкраїF
ни. Сьогодні мобільний банкінг України активF
но розвивається через соціальні мережі, датаF
центри та використовує хмарні технології
Проблемами, які перешкоджають подальF
шому стрімкому розвитку мобільного банкінF
гу в Україні визначено:
— недостатній рівень довіри клієнтів даноF
му виду банкінгу в порівнянні з традиційним
банкінгом через низький рівень обізнаності та
високий рівень шахрайства в сфері онFлайнF
банкінгу;
— недостатній рівень фінансування та уреF
гульованості питання щодо можливості впроF
вадження світового досвіду використання суF
часних технологій (зокрема, ефективних елекF
тронних автоматизованих методів обліку пасаF
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жироперевезень в міському пасажирському
транспорті, незважаючи на прийняття Закону
"Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо впровадження автоматизоF
ваної системи обліку оплати проїзду в міськоF
му пасажирському транспорті");
— законодавча вимога проведення очної
ідентифікації клієнта у відділенні банку (незваF
жаючи на можливість відкриття вкладу або
оформлення кредиту онFлайн з наступним
підписанням документів, доставлених кур'єрсьF
кою службою банківської установи);
— недосконалість мобільних додатків та
низький рівень доходів більшої частки населенF
ня України, що унеможливлює широке розповF
сюдження мобільних пристроїв відповідного
рівня (наприклад, мобільних телефонів з NFCF
чіпами).
Перспективою подальших досліджень є
аналіз тенденцій впровадження необанкінгу в
Україні.
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DEVELOPMENT OF THE SPACE INDUSTRY IN UKRAINE

У статті проаналізовано стан розвитку космічної галузі України. Висвітлено сучасні проблеми фінансування
космічної діяльності. Розглянуто шляхи вдосконалення підходів до забезпечення ефективного фінансування
підприємств космічної галузі України. Визначено можливі джерела фінансування космічних проектів.
The article analyzes the state of the development of the space industry in Ukraine. The modern problems of financing
of space activity are highlighted. The ways of improvement of approaches to ensuring efficient financing of enterprises of
the space industry of Ukraine are considered. Possible sources of financing of space projects are determined.

Ключові слова: космічна галузь, фінансування, інвестиції, інновації, комерціалізація.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Космічна галузь України є однією з проF
відних та найбільш конкурентоспроможних у
вітчизняній економіці, вона концентрує у собі
цілу низку високотехнологічних підприємств,
які гідно представляють Україну на світовому
ринку. Ринок космічних послуг має перспектиF
ви з точки зору проривних технологій та інноF
вацій, які дозволять підвищити ефективність
виробництва. Проте відсутність оновлення маF
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теріальноFтехнічної бази, призупинений проF
цес введення нових технологій, втрата високоF
кваліфікованих кадрів, — призвели до того, що
кожне друге підприємство космічної галузі —
збиткове, матеріальна база — зношена та не
відповідає сучасним потребам виробництва.
Слід зазначити, що космічна галузь є капіталоF
місткою, з низькими термінами окупності ноF
вих проектів, що створює певні проблеми в її
фінансуванні. Що стосується космічних проF

55

АГРОСВІТ № 11, 2018
грам України, то через їх незадовільне фінанF
сування протягом останніх п'яти років (менше
30% запланованого) їх можна назвати програF
мами не розвитку, а згортання космічної діяльF
ності. Підприємства галузі щороку виконуваF
ли численні міжнародні контракти на загальну
суму від 250 млн до 400 млн дол. Наприклад, КБ
"Південне" останні п'ять років завдяки викоF
нанню угод із іноземними партнерами забезпеF
чувало роботою 98 підприємств України та
профінансувало своїх суміжників на суму
близько 4 млрд грн. Це висока ефективність
роботи колективу КБ, яка підтверджує світову
практику про те, що 1 долар, вкладений в косF
мічну сферу, приносить прибуток до 15 дол. За
останні 13 років підприємствами галузі сплачеF
но до бюджетів і державних цільових фондів
більш ніж 7,1 млрд грн. Водночас на виконання
заходів космічних програм отримано 1,06 млрд
грн [1, с. 7]. Це виводить на перші щаблі питанF
ня забезпечення фінансування космічної галузі
України, зокрема — розробки нової інвестиF
ційної стратегії, яка б відповідала сучасним
міжнародним реаліям.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми становлення та розвитку косF
мічної галузі в Україні відображалися у науF
кових працях М.А. Бендикова, Н.П. Мешко,
І.Л. Сазонеця, увагу проблемам інновації та
збільшення комерційного значення сучасних
досягнень космічної діяльності приділяли такі
фахівці, як Ю.С. Алексєєв, О.В. Дегтярев,
О.Л. Сафін, А.В. Черкасова та ін. Проте, незваF
жаючи на великі здобутки вчених в цій галузі,
питання особливостей фінансування підприF
ємств космічної галузі та пошук шляхів полF
іпшення інвестиційного забезпечення потребуF
ють подальшого дослідження.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою статті є дослідження сучасного стаF
ну космічної галузі в Україні, оцінка рівня
фінансування та визначення можливих шляхів
вдосконалення підходів до забезпечення ефекF
тивного фінансування підприємств космічної
галузі України.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Україна володіє потужним потенціалом у
космічної галузі, попри те, що майже всі роки
незалежності вона перебувала в скрутному
економічному положенні. Для реалізації дерF
жавної політики у космічній діяльності у люF
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тому 1992 року створено Національне космічF
не агентство України (НКАУ). Було прийнято
Закон України "Про космічну діяльність"
(15.11.96 р.), а також множину нормативноFпраF
вових актів, що стосувались державного регуF
лювання космічної діяльності в Україні. КосF
мічна діяльність — це наукові космічні дослідF
ження, створення та застосування космічної
техніки, використання космічного простору
[2]. Сьогодні Україна одна з небагатьох країн
світу, яка має замкнутий технологічний цикл
ракетобудування, починаючи з ракетного паF
лива, закінчуючи ракетFносіями і космічними
апаратами. Найбільша частка виробництва косF
мічного устаткування припадає на державні
підприємства, які підпорядковуються уповноF
важеному органу — Державному космічному
агентству України. Основними ракетFносіями
сучасного плану на даний час є "Зеніт",
"Дніпро" і "Циклон", а також великим досягF
ненням стало створення космічних апаратів
"Січ", "АУОС". Крім того, Україна активно бере
участь у міжнародних проектах, зокрема це
створення ракет — носіїв "Antares" та "Vega".
За час незалежності українськими ракетами
було здійснено 149 пусків. Ракети стартували з
космодромів Плесецьк, Байконур, Воллопс,
платформи "Морський старт". Виведено на орF
біти 370 космічних апаратів на замовлення 25
країн [1, с. 7]. Космічна галузь є прибутковим
видом підприємницької діяльності. ПідприємF
ства ракетноFкосмічної промисловості виробF
ляють ефективні супутники різного призначенF
ня та ракетоносії різних модифікацій, які моF
жуть доправляти на навколоземні орбіти ванF
тажі різноманітного наукового та господарсьF
кого призначення.
Одним з основних напрямів космічної галузі
України є модернізація існуючих та створення
нових зразків ракетної та ракетноFкосмічної
техніки. Реалізація такого напряму дозволяє
зменшити бюджетне навантаження, позбавитиF
ся залежності від традиційних партнерів, об'єдF
нати нові технології сторін для створення РКТ
з більш високими характеристиками та отриF
мати фінансову підтримку за рахунок комерF
ційних пускових послуг. На сьогодні космічна
галузь України співпрацює з 208 компаніями й
організаціями різних регіонів світу: в америF
канському регіоні — із 44 компаніями, європейF
ському — 56, азіатськоFтихоокеанському — 34, у
країнах Близького Сходу та Африки — 74 комF
паніями [3, с. 6].
Фінансування космічної галузі є інвестиціF
ями в майбутнє держави, її безпеку, а також у
розвиток новітніх технологій, підготовку висоF
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кокваліфікованих фахівців. Але спостерігаєтьF
ся тенденція недофінансування та припинення
наукових досліджень у космічній галузі, засF
тарілість основних виробничих фондів та проF
блеми практичного застосування інноваційних
технологій в галузі.
Відсутність стабільного та достатнього за
обсягами фінансування зумовлює застарілість
технологічного базису космічної галузі, а відF
сутність інновацій, які дозволять підвищити
ефективність виробництва, підвищити якість проF
дукції та забезпечать розширене відтворення косF
мічної галузі, зумовлюють низьку конкурентосF
проможність української космічної продукції на
розвинутих глобалізованих ринках [4, с. 122].
Через високу капіталоємність й великі строF
ки окупності космічної галузі космічні проекти
розглядаються як малоприбуткові та неефекF
тивні. На жаль, державні органи не вбачають
зв'язку між космічними дослідженнями й екоF
номікою країни. Представники органів держаF
ви розглядають коштовні програми розвитку
космонавтики як джерело виснаження фінансів
країни, "дірку" у бюджеті, оцінюючи їх як маF
лоефективні. Прагнення держави підтримувати
витрати на космічні дослідження на низькому
рівні пояснюється не тільки бюджетною кризою,
але й відсутністю інформації про їх економічну
й соціальну ефективність. Ефективність не завF
жди піддається точному обліку, у той час як витF
рати цілком відчутні [5, с. 207].
Численні недоліки організаційного і фінанF
сового характеру не дають можливості УкраF
їнській державі ефективно підтримувати косF
мічну галузь. Без належного фінансування, в
тому числі і іноземного, немає можливості на
належному рівні забезпечувати виконання баF
гатьох пріоритетних завдань: здійснення диF
станційного зондування Землі з космосу;
удосконалення космічних систем телекомуніF
кації та навігації; проведення наукових косміF
чних досліджень; створення космічних компF
лексів; забезпечення промислово — технологF
ічного розвитку; поглиблення міжнародного
співробітництва.
Тому потребує перегляду система бюджетF
ного забезпечення національних космічних
програм, що має підтримувати конкретні проF
екти і розробки новітніх технологій світового
рівня. Необхідно на державному рівні посилиF
ти комерціалізацію космічних послуг і забезF
печити зовнішньополітичну підтримку проF
ектів, в яких беруть участь вітчизняні аероF
космічні підприємства. Без розв'язання цих
завдань Україна ризикує досить швидко втраF
тити свої позиції космічної держави [6, с. 146].
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Для ефективного розвитку космічної галузі,
забезпечення її робочими місцями, потрібна
державна науковоFтехнічна політика країни,
модернізація промисловості, будівництво проF
мислових підприємств нового типу, які будуть
випускати високотехнологічну, конкурентоF
здатну продукцію світового рівня. Одним із гоF
ловних напрямків освітньої політики держави
повинно стати формування космічного світоF
гляду в молодого покоління, адже сучасне поF
коління може розкрити потенціал країни в
космічній галузі, вивести її на новий щабель розF
витку. В перспективі можливо досягти розквіту
космічної діяльності, держава зможе працюваF
ти за багатьма напрямами у цій сфері: реалізоF
вувати найскладніші проекти в інтересах усього
світового товариства (освоєння планет СонячF
ної системи); робити революційні прориви у раF
кетноFкосмічній галузі; розвивати проекти, важF
ливі для розв'язання проблем навколишнього
середовища (створення космічних систем моніF
торингу навколишнього середовища); зміцнити
оборону держави, розвиток її економіки та наF
уки; створити міжнародні і глобальні інфорF
маційні системи і мережі нового покоління із
застосуванням космічних технологій.
У сфері космічної галузі все більшу частку
участі в проектах і програмах беруть недерF
жавні інвестори. Це обумовлює все більш
складну, розгалужену схему фінансування косF
мічних проектів і програм. Найбільш важливим
завданням стає структурування, всебічне виF
вчення найбільш оптимальних варіантів вкладенF
ня засобів, що дозволяє досягти максимальноF
го комерційного ефекту, що додатково дозвоF
лить залучити більшу кількість інвесторів до
здійснення наступних проектів, або розширенF
ню існуючих. Необхідно вирішити завдання
ефективного розподілу фінансових вкладень —
в якому обсязі, на якому етапі, якими темпами
будуть надходити інвестиції, коли може бути
отриманий перший комерційний ефект, як пеF
рерозподілити ефект для залучення інвесторів
і розширення програми або початку нового
проекту [5, с. 208].
Головною метою інвестицій є збільшення
ринкової вартості активів космічної галузі та
підвищення її конкурентоспроможності на
світових ринках. Серед функцій, які виконують
інвестиції у забезпеченні нормальної та ефекF
тивної діяльності космічної галузі, слід визнаF
чити [4, с. 124]:
— підвищення конкурентоспроможності
космічної галузі;
— розширення виробництва та завоювання
нових іноземних ринків збуту продукції;
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— протидія моральному і фізичному зносу
основних засобів, а також підвищення технічF
ного рівня виробництва в космічній галузі;
— підвищення якості продукції космічної
галузі;
— забезпечення працездатного населення
новими робочими місцями;
— підвищення рентабельності виробництва;
— мультиплікативний вплив на національF
ний дохід та збільшення ВВП України.
Інвестиції є важливою складовою еконоF
мічного розвитку економіки країни, а також пеF
редумовою для цього ж розвитку. Інвестиції —
довготермінові капіталовкладення з метою
отримання прибутку. Загалом, можна говориF
ти про те, що основними джерелами фінансуF
вання інвестицій в космічну галузь України слід
розглядати міжнародні та іноземні національні
космічні програми, на включення в які і має бути
зорієнтована інвестиційна стратегія як окремих
підприємств космічної галузі України, так і
діяльність ДКАУ в цілому [7, с. 67].
Інвестування в космічну галузь на загальF
нодержавному рівні активно сприяє розвитку
науковоFтехнічному прогресу, дозволяє ствоF
рювати нові робочі місця і тим самим опосередF
ковано контролювати рівень безробіття. Крім
того, інвестиції дозволяють рівномірно розвиF
вати наукоємні галузі народного господарства
і тим самим підтримувати стабільний економіF
чний розвиток країни [4, с. 125].
Найбільш комерціалізованими й інноваційноF
перспективними напрямками космічної діяльF
ності в Україні є: космічний зв'язок; запуски коF
рисних навантажень на орбіту; дистанційне зонF
дування Землі; геоінформаційне картографуванF
ня; навігація рухливих об'єктів на суші й морі;
послуги природноFкліматичного моніторингу;
космічні послуги соціального призначення й ряд
інших. В Україні фінансування зазначених проF
грам відбувається за державні кошти. Доля ж заF
лучених коштів іноземних компаній незначна. На
реалізацію космічних програм до 2032 року КабF
інетом міністрів України передбачено 38,5 млрд
грн (4,8125 млрд дол.). Це приблизно складає 2
млрд грн (250 млн дол.) на рік. У порівнянні НАСА
витрачає 18,72 мрд. дол. на рік серед них "ДослідF
ницькі системи" (20,0 %) та "Експлуатація косміF
чних систем" (32,8 %) [5, с. 209].
Джерелами фінансування наукових дослідF
жень, виробництва високотехнологічної космічF
ної продукції в таких країнах, як США, ЄС, Китай
є: федеральний бюджет (США, ЄС); приватний
капітал (США, ЄС); внутрішні джерела
підприємств; міжнародні контракти; внутрішні і
зовнішні позики. Концентрація інвестицій — один

58

із головних стратегічних напрямів у фінансуванні
космічних національних і міжнародних програм.
Зарубіжна практика показує, що пряма підтримF
ка державою інвестиційних проектів в економіці
країни має вирішальне значення для її структурF
ної перебудови і дає конкретні результати [7, с. 67].
Тож необхідно поступово збільшувати фіF
нансування ракетноFкосмічної галузі України,
що сприятиме розширенню використання косF
мічних технологій, загальному розвиткові
вітчизняних технологій, позитивно вплине на
довгостроковий економічний розвиток УкраїF
ни як космічної держави.
ВИСНОВКИ

Виходячи із вищевикладеного, задля поF
дальшого розвитку космічної діяльності УкраїF
ни можна виділити такі шляхи забезпечення
ефективного фінансування підприємств косF
мічної галузі:
1. Збільшення фінансування космічної сфери
з бюджету країни та активно залучатися підтримF
кою іноземних компаній, збільшити кількість коF
мерційних замовлень космічної діяльності. ОдF
нією з провідних напрямів розвитку ракетноFкосF
мічної техніки є подальша комерціалізація космF
ічної діяльності. Адже більш вигідним є залученF
ня коштів інвесторів та державFпартнерів, які самі
використовують досягнення космічних розробок
і зацікавленні у їх впровадженні. Необхідне ширF
ше залучення приватних аерокосмічних компаній
і корпорацій для виконання перспективних шиF
рокомасштабних космічних проектів.
2. Створення пільгового оподаткування для
підприємств космічної галузі і тих, хто інвесF
тує кошти у розвиток науки. Сьогодні науF
коємні підприємства вимушені виплачувати
значні податки, збори тощо, а належне фінанF
сування своєї діяльності не отримують. НеможF
ливо забезпечити інноваційний розвиток екоF
номіки держави за таких умов.
3. Зменшення строків окупності інвестиційF
них проектів космічної галузі шляхом введенF
ня проектного фінансування.
4. Підвищення ефективності використання
космічного потенціалу України для вирішення
актуальних завдань соціальноFекономічного,
екологічного, культурного, інформаційного і
науковоFосвітнього розвитку суспільства.
5. Введення систем інформаційної відкриF
тості космічної діяльності, як розподіляються
кошти, інформувати інвесторів про перспектиF
ви та очікувані результати діяльності, публічF
но виставляти фінансові показники діяльності
наукоємних підприємств. Це необхідно для
контролю раціонального використання реF
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сурсів та залучення інвестицій. Держава має
також контролювати цілеспрямоване викориF
стання коштів, слідкувати за результатами і
досягненнями підприємств космічної галузі.
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QUANTITATIVE EVALUATION OF THE EXECUTIVE BODY ACTIVITY EFFICIENCY USING
EFFICIENCY PYRAMID CONCEPT
У статті наголошено, що існуючі на сьогодні методики оцінки ефективності управління можуть бути використані
для оцінки ефективності діяльності виконавчого органу. Формування методики кількісної оцінки ефективності діяль<
ності виконавчого органу здійснено з використанням піраміди ефективності К. МакНейра (C.J. McNair), Р. Ланча
(Richard L. Lunch) та К. Кросса (Kelvin F. Cross), основною концепцією якої є зв'язок клієнтоорієнтованої корпора<
тивної стратегії з фінансовими показниками, доповненими декількома ключовими операційними показниками. Удос<
коналено піраміду ефективності К. МакНейра (C.J. McNair), Р. Ланча (Richard L. Lunch) та К. Кросса (Kelvin F. Cross).
Виділено операційний, загально<економічний та ринково<фінансовий рівні піраміди. Обгрунтовано набір показників
для кожного рівня піраміди. Розроблено моделі оцінки ефективності на кожному рівні піраміди. Ці моделі інтегровано
у загальний показник ефективності. Розроблено шкалу інтерпретації результатів оцінки у часі і просторі.
The article emphasizes that the existing methods of management effectiveness assessing can be used to assess the
effectiveness of the executive body. Formation of the method of the efficiency executive body quantitative evaluation was
carried out using the performance pyramid by C.J. McNair, Richard L. Lunch and Kelvin F. Cross, a client<oriented corporate
strategy with financial indicators, complemented by several key operating indicators. Improved performance pyramid by
C.J. McNair, Richard L. Lunch and Kelvin F. Cross. Allocated operational, general economic and market<financial levels of
the pyramid. The set of indicators for each level of the pyramid is substantiated. Models of efficiency estimation at each
level of the pyramid are developed. These models are integrated into the overall performance metric. The scale of evaluation
results interpretation in time and space is developed.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Серед питань ефективності діяльності окреF
мих органів корпоративного управління, які сьоF
годні потребують наукового вирішення та поF
дальшої практичної реалізації, постають також
питання ефективності діяльності виконавчого
органу акціонерного товариства. При цьому варF
то зазначити, що лише в останні роки в умовах
активізації корпоративної форми організації
бізнесу почали з'являтися наукові праці, присвяF
чені оцінці ефективності функціонування даноF
го органу корпоративного управління, проте
вони все ще носять поодинокий характер та орF
ієнтуються в основному на використання переF
дового досвіду країн з ринковою економікою.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У праці [1] нами доведено взаємозв'язок поF
нять "ефективність діяльності" та "ефективність
управління". Відповідно, у контексті даного досF
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лідження вбачається доцільним зосередити уваF
гу не стільки на методиках оцінки ефективності
діяльності виконавчого органу як елементу сиF
стеми корпоративного управління, скільки на
всіх інших методик оцінки ефективності управF
ління підприємствами з позиції ефективності
діяльності вищих управлінських кадрів.
Методики кількісної оцінки ефективності
правління (управління) підприємством сьогодні
займають чільне місце серед відомих на сьоF
годні наукових підходів до оцінки ефективності
корпоративного управління та його окремих
органів. Зокрема, у контексті даного дослідF
ження інтерес представляють доробки наступF
них науковців: Г. Голікова та Ю. Шеїна [2],
О. Гуторов та О. Гуторова [3], Г. Дудукало [4],
Д. Єндовицький та Н. Бєлєнова [5], І. Кальницька
[6], Л. Квятковська та Л. Воробйова [7], Г. КоF
валішина [8], О. Лала [9], Є. Леонтьєв [10],
А. Малицький [11], Є. Панєвіна [12], В. СіваченF
ко [13] та ін.
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У той же час вищенаведені наF
уковці не вбачають за належне виF
користовувати у своїх методиках
досить розповсюджену у західній
практиці оцінку ефективності упF
равління, засновану на збалансоF
ваній системі показників, що вваF
жаємо значною прогалиною у
оцінці ефективності виконавчого
органу акціонерного товариства.
Тому у статті запропоновано виF
користати у якості бази для побуF
дови авторської методики оцінки
ефективності діяльності виконавF
чого органу піраміду ефективності
К. МакНейра, Р. Ланча та К. КросF
са, удосконалену та адаптовану
під реалії вітчизняної практики
корпоративного управління.
МЕТА СТАТТІ

Рис. 1. Концепція піраміди ефективності К. МакНейра,
Р. Ланча та К. Кросса

Джерело: [14].

Метою статті визначено розF
робка авторського методичного підходу кільF
кісної оцінки ефективності діяльності виконавF
чого органу акціонерного товариства з викориF
станням концепції піраміди ефективності.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

повідь на реалізацію цілей має забезпечуватись
відповідна ефективна діяльність підприємства в
цілому, усіх його структурних підрозділів та фунF
кціональних напрямів, яку можна оцінити за доF
помогою відповідних груп показників. Тобто
забезпечується зворотний зв'язок "ціліFпоказF
ники ефективності" (див. рис. 1).
Піраміда побудована на теоріях глобальноF
го управління якістю, промислового інжиніF

Формування методики кількісної оцінки
ефективності діяльності виконавчого органу акF
ціонерного товариства здійснено з урахуванням
передового західного досвіду та з
орієнтацією на особливості функF
ціонування вітчизняної системи
корпоративного управління в цілоF
му та виконавчого органу зокрема.
Зокрема, за основу формуванF
ня методики кількісної оцінки взяF
то піраміду ефективності К. МакF
Нейра (C.J. McNair), Р. Ланча
(Richard L. Lunch) та К. Кросса
(Kelvin F. Cross), основною концепF
цією якої є зв'язок клієнтоорієнF
тованої корпоративної стратегії з
фінансовими показниками, доповF
неними декількома ключовими
операційними показниками [14].
Згідно з такою методикою, траF
диційна управлінська (керуюча)
інформація та головні цілі діяльF
ності підприємства мають виходити
тільки згори (верхівка корпоративF
ного управління) та спускатися вниз
на відповідні пірамідальні рівні виF
Рис. 2. Піраміда оцінки ефективності діяльності
виконавчого органу акціонерного товариства
конання (департаменти, операційні
системи бізнесу та відділи). У відF
Джерело: авторський підхід.
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Клієнти та акціонери визначаF
ють те, що слід оцінювати.
Третій рівень — не організаF
ційного, а функціонального хаF
рактеру — складається з низки
функціональних напрямів
діяльності підприємства, що
орієнтовані на забезпечення
гнучкості діяльності, задовоF
лення потреб клієнтів, продукF
тивність. Цілі функціонування
цього рівня — виявлення так
званих "драйверів ефективF
ності" та формування операF
тивних цілей для реалізації заF
дач функціонування внутрішніх
відділів, що знаходяться на четF
вертому рівні ієрархії.
За твердженням самих авF
торів моделі, система показF
ників оцінки має бути побудоF
вана та інтегрована до системи
корпоративного управління
таким чином, щоб оперативні
оцінки на нижніх рівнях ієрарF
хії були пов'язані з фінансовиF
ми оцінками на верхніх [14].
Рис. 3. Логіка комплексної кількісної оцінки ефективності
Тобто ця модель оцінки ефекF
діяльності виконавчого органу акціонерного товариства
тивності корпоративного упF
рингу та обліку, заснованого на "діях". Під "діяF равління здатна показати, що саме лежить в осF
ми" автори піраміди розуміють те, що викоF нові фінансових оцінок та що ними управляє.
Отже, піраміда ефективності К. МакНейра,
нується людьми чи машинами (обладнанням,
механізмами, комп'ютерними системами) для Р. Ланча та К. Кросса в черговий раз доводить
можливість оцінки ефективності діяльності виF
задоволення потреб споживачів.
Функціонує така піраміда на чотирьох різних конавчого органу акціонерного товариства у
сходинках, втілюючи в них ієрархічну управліF прив'язці до показників його операційної діяльF
нську структуру, яка забезпечує двосторонні ності та фінансових показників.
Авторське бачення застосування представлеF
комунікації та необхідність прийняття різних
управлінських рішень на різних рівнях управліF ної піраміди ефективності у оцінці ефективності
ння. Цілі та показники пов'язують стратегію діяльності виконавчого органу полягає у тому,
підприємства з його операційною діяльністю. щоб визначити такий набір показників оцінки,
Саме на цій основі стратегія, що у системі корF який би дозволив проводити оцінку ефективності
поративного управління диктується власникаF виконання корпоративних рішень на всіх рівнях
ми підприємства, реалізується виконавчим оргаF ієрархії, шо реалізовано на рисунку 2.
Логіка реалізації запропонованої методики
ном (топFменеджментом) та структурними
підрозділами всіх рівнів управління, а ефекF — на основі розрахунку показників ефективності
тивність реалізації стратегії оцінюється за доF відповідного рівня, починаючи знизу угору, форF
помогою відповідних показників. Іншими слоF мувати, таким чином, уявлення про стан ефективF
вами, цілі передаються вниз по рівням управліF ності реалізації виконавчим органом своїх
ння підприємства, в той час, як показники збиF функцій та повноважень від найнижчих рівнів упF
раються знизу і спрямовуються вгору до топFмеF равління до найвищих, завершуючи фінансовим
неджменту. На верхньому рівні керівництво підF станом та ринковою вартістю підприємства.
Кількісну оцінку ефективності діяльності виF
приємства формує корпоративне бачення.
На другому рівні — цілі підрозділів та дивіF конавчого органу акціонерного товариства рекоF
зіонів конкретизуються у відповідності з певF мендовано проводити з використанням індексноF
ними ринками чи фінансовими показниками. го методу на основі розрахунку як індексів росту
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Таблиця 1. Результати розрахунку ступеня кореляції рейтингу корпоративного управління з
показниками оцінки ефективності діяльності підприємства

Групи
показників

Показники
управління
виробничими
ресурсами

Показники
управління
трудовими та
управлінськими
ресурсами

Показники

Коефіцієнт оборотності
оборотних активів
Коефіцієнт оборотності
дебіторської
заборгованості
Коефіцієнт оборотності
запасів
Матеріаловіддача
Матеріаломісткість
Фондовіддача основних
засобів
Фондоозброєність
основних засобів
Коефіцієнт зносу основних
засобів
Коефіцієнт приросту
основних засобів
Коефіцієнт інвестиційної
активності
Продуктивність праці
всього персоналу
Зарплатомісткість
Чистий фінансовий
результат на 1 працівника
Адміністративні витрати
на 1 працюючого
Відношення
адміністративних витрат
до собівартості
реалізованої продукції

Коефіцієнт
кореляції з
рейтингом
корпоративного
управління

Ступінь кореляції

0,31

Помірний

+

0,29

На межі помірного

+

0,13

Дуже слабкий

-

0,01
0,23
-0,20

Дуже слабкий
Слабкий
Слабкий

-

0,14

Дуже слабкий

-

0,06

Дуже слабкий

-

0,33

Помірний

+

-0,28

На межі помірного

+

0,12

Дуже слабкий

-

0,11
0,39

Дуже слабкий
Помірний

+

-0,24

Слабкий

-

-0,32

Помірний

+

часткових показників ефективності та їх подальF
шого поєднання в узагальнюючий показник (оціF
нка в часі), так і на основі визначення індексів ефекF
тивності діяльності порівняно із середньогалузеF
вими значеннями (оцінка в просторі) (рис. 3).
Четвертий, найнижчий, рівень оцінки проF
понується здійснювати за окремими функціоF
нальними напрямами на основі сформованих
груп показників ефективності використання
ресурсів підприємства. Узагальнення науковоF
го досвіду з питань оцінки ефективності управF
ління дозволило ідентифікувати та виокремиF
ти найбільш актуальні групи показників, що
дозволяють оцінити ефективність використанF
ня різних видів ресурсів підприємства, а саме:
— група показників управління виробничиF
ми (матеріальноFтехнічними) ресурсами;
— група показників управління трудовими
та управлінськими ресурсами.
Набір показників, які у процесі дослідженF
ня включено до кожної групи, визначено з ураF
хуванням їх взаємозв'язку (кореляції) з рейтинF
гом корпоративного управління, розрахованим
за авторською методикою. Для цього на основі
інформації про рейтинг корпоративного управF
ління по 52 підприємствам України, розраховаF
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Доцільність
використання в
оцінці
ефективності
діяльності
виконавчого
органу

но ступінь його кореляції зі сформованим наF
бором показників оцінки ефективності, віднесеF
них до обох вищенаведених груп. Нормальність
розподілу значень показників заздалегідь переF
вірена та виключені точки, що її порушують.
Для аналітичних цілей, зазвичай, рекоменF
дується використовувати показники з поF
мірним та середнім рівнем кореляції. Досить
тісний зв'язок свідчить про пряму закорельоF
ваність показників та передбачає виключення
одного із показників з аналізу з метою усуненF
ня різного роду дублювань та подвійних ураF
хувань цифрових величин.
Результати розрахунку ступеня кореляції
рейтингу корпоративного управління до кожF
ного з показників наведено у таблиці 1.
Таким чином, до кількісної моделі оцінки
ефективності діяльності виконавчого органу
акціонерного товариства можуть потрапити
наступні показники: коефіцієнти оборотності
оборотних активів та дебіторської заборговаF
ності, коефіцієнт приросту основних засобів та
питома вага капітальних інвестицій в основних
засобах, прибуток на одного працівника та
відношення адміністративних витрат до соF
бівартості.
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Таблиця 2. Шкала інтерпретації значень
індексів зростання ефективності діяльності
у часі
Отримане
значення індексу
>1,3
1,15< ≤1,3
1
≤1,15
=1
0,85
<1
0,7
<0,85
<0,7

Інтерпретація значення
Високий рівень зростання ефективності
Середній рівень зростання ефективності
Низький рівень зростання ефективності
Відсутність змін у рівні ефективності
Низький рівень зменшення ефективності
Середній рівень зменшення ефективності
Високий рівень зменшення ефективності

Проте нами також визначено, що між коF
ефіцієнтами оборотності оборотних активів
та дебіторської заборгованості існує дуже
тісний зв'язок (коефіцієнт кореляції дорівF
нює 0,92), що унеможливлює урахування
обох показників при побудові моделі. ВідпоF
відно у розрахунок приймаємо коефіцієнт
оборотності всіх оборотних активів як більш
значимий.
Між коефіцієнтом приросту основних заF
собів та коефіцієнтом інвестиційної активності
також визначено сильний зв'язок (коефіцієнт
кореляції дорівнює 0,73), тому у розрахунок беF
ремо тільки коефіцієнт приросту основних заF
собів.
Таким чином, на операційному рівні (або
рівні ефективного використання наявних реF
сурсів) оцінка ефективності діяльності викоF
навчого органу у часі набуває вигляду:

— індекс зростання відношення адміF
ністративних витрат до собівартості реалізоваF
ної продукції.
Значення
вказує на зростання (покраF
щення) ефективності діяльності виконавчого
— на її зменшенF
органу на цьому рівні, а
ня (погіршення). При цьому для оцінки ступеF
ня покращення (погіршення) рівня ефективF
ності доцільним є використання шкали, навеF
деної у таблиці 2.
Оцінка ефективності діяльності виконавчоF
го органу на операційному рівні у просторі поF
рівняно з середньогалузевими значеннями наF
буває вигляду:

(2),
де
— порівняльний індекс коефіцієнF
ту оборотності оборотних активів;
— порівняльний індекс коефіцієнту
приросту основних засобів;
— порівняльний індекс чистого приF
бутку (збитку) на одного працівника;
— порівняльний індекс відношення
адміністративних витрат до собівартості реаF
лізованої продукції.
При цьому оцінка рівня ефективності діяльF
ності виконавчого органу даного підприємства
порівняно з середньогалузевим рівнем здійснюєтьF
ся з використанням шкали, наведеної у таблиці 3.
Другий — загальноFекономічний — рівень
ефективності діяльності виконавчого органу
згідно представленої на рисунку 2 піраміди оцінF
ки характеризується показниками рентабельF
(1),
де — ефективність діяльності виконавчоF ності. У якості базису для визначення доцільності
використання окремих показників рентабельF
го органу на операційному рівні;
ності в оцінці ефективності діяльності виконавF
— індекс зростання коефіцієнту обоF
чого органу запропоновано визначити ступінь коF
ротності оборотних активів;
реляції з найбільш типовими показниками, харакF
— індекс зростання коефіцієнту приF теристика яких представлена у табл. 4.
росту основних засобів;
З усіх залучених до аналізу показників ренF
— індекс зростання чистого фінансоF табельності рентабельність власного капіталу
вого результату на одного працівника;
демонструє слабкий кореляційний зв'язок
з рейтингом корпоративного управління,
Таблиця 3. Шкала інтерпретації значень
тому він виключений нами з подальших
порівняльних індексів ефективності діяльності
розрахунків. Крім того, між рентабельніF
виконавчого органу у просторі
стю продажів за операційним та чистим
Отримане
прибутком існує досить тісний зв'язок (коF
значення
Інтерпретація значення
ефіцієнт кореляції 0,79), тому залишаємо
індексу
рентабельність продажів за чистим приF
Порівняно високе перевищення ефективності галузі
>1,3
бутком, як таку, що має більш тісний зв'зок
Порівняно
середнє
перевищення
ефективності
галузі
1,15< ≤1,3
з рейтингом корпоративного управління.
Порівняно низьке перевищення ефективності галузі
≤1,15
Отже, на загальноFекономічному
Ефективність на рівні галузі
=1
рівні
оцінка ефективності діяльності виF
Порівняно низьке відставання від ефективності галузі
<1
конавчого органу у часі набуває вигляду:
<0,85

<0,7
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Порівняно середнє відставання від ефективності галузі
Порівняно високе відставання від ефективності галузі

(3),
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Таблиця 4. Результати розрахунку ступеня кореляції рейтингу корпоративного управління
з показниками рентабельності

Показники

Рентабельність
активів (Return
On Assets,
ROA)
Рентабельність
власного
капіталу
(Return On
Equity, ROE)
Рентабельність
продажів за
операційним
прибутком
(Return On
Sales, ROS)
Рентабельність
продажів за
чистим
прибутком
(Return On
Sales, ROS)
Рентабельність
операційних
витрат (Return
On Costs, ROC)

Методика
розрахунку

,
де EAT – чистий
прибуток;
А – вартість активів
,

0,46

Помірний

Доцільність
використання
в оцінці
ефективності
діяльності
виконавчого
органу
+

-0,21

Слабкий

-

0,43

Помірний

+

0,44

Помірний

+

0,45

Помірний

+

Коефіцієнт
кореляції з
рейтингом
корпоративного
управління

де SE – вартість
власного капіталу
,
де EBIT –
операційний
прибуток;
NS – чистий дохід

,
де ОС – операційні
витрати

де
— ефективність діяльності виконавF
чого органу на загальноFекономічному рівні;
— індекс зростання рентабельності акF
тивів;
— індекс зростання рентабельності
продажів за чистим прибутком;
— індекс зростання рентабельності
операційних витрат.
Шкала інтерпретації значень індексів рівнів
зростання ефективності на даному рівні аналоF
гічна шкалі, наведеній у табл. 2.
Одночасно для оцінки ефективності діяльF
ності виконавчого органу на загальноFеконоF
мічному рівні у просторі використовується
шкала з табл. 3 та формула розрахунку:
(4),
— порівняльний індекс рентабельF
де
ності активів;
— порівняльний індекс рентабельF
ності продажів за чистим прибутком;
— порівняльний індекс рентабельності
операційних витрат.
В межах ринкового та фінансового рівнів
оцінки ефективності діяльності виконавчого
органу розрахунки зводяться до оцінки інF
дексів вартості підприємства (на ринковому
Передплатний індекс 21847

Ступінь
кореляції

рівні) та інтегральної моделі оцінки фінансоF
вого стану та ймовірності банкрутства (на
фінансовому). Зважаючи на рівнозначність вкаF
заних рівнів у побудованій моделі ефективності
(див. рис. 2), формується так званий ринковоF
фінансовий рівень з наступними розрахунками
у часі і просторі:
(5);
(6),
де
,
— ефективність діяльності виF
конавчого органу на ринковоFфінансовому
рівні відповідно у часі і просторі;
— індекс зростання вартості підприєF
мства;
— індекс зростання інтегрального поF
казника фінансового стану;
— порівняльний індекс вартості капіF
талу;
— порівняльний індекс інтегрального
показника фінансового стану.
Розрахунок WASS та інтегральної моделі
оцінки фінансового стану можна здійснювати
на основі будьFяких з відомих моделей.
Узагальнену інтегральну кількісну оцінку
ефективності діяльності виконавчого органу
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Таблиця 5. Узагальнена інтегральна кількісна оцінка ефективності діяльності
виконавчого органу підприємств ГМК
Показники
Інтегральний
індекс
зростання
Інтерпретація
значень
інтегрального
індексу
зростання
Інтегральний
порівняльний
індекс
Інтерпретація
значень
інтегрального
порівняльного
індексу
Сумарна
оцінка
Рейтинг
ефективності
діяльності
виконавчого
органу

ПрАТ
«ЦГЗК»
2,10

ПрАТ
«ПівнГЗК»
2,29

ПАТ
«ПівдГЗК»
1,17

ПрАТ
«ІнГЗК»
2,38

ПАТ
«КЗРК»
0,73

ПрАТ
«ЗЗРК»
1,24

Високий
рівень
зростання

Високий
рівень
зростання

Середній
рівень
зростання

Високий
рівень
зростання

Середній
рівень
зменшення

Середній
рівень
зростання

1,43

0,83

1,03

0,15

0,71

0,76

Порівняно
високе
перевищення

Порівняно
середнє
відставання

Порівняно
низьке
перевищення

Порівняно
високе
відставання

Порівняно
середнє
відставання

Порівняно
середнє
відставання

3,53

3,11

2,20

2,53

1,44

2,00

1

2

4

3

6

5

акціонерного товариства у часі і просторі проF
понується здійснювати на основі формул:
(7),
(8).
Результати розрахунків інтегрального поF
казника на підприємствах ГМК наведено у табF
лиці 5.
Отже, за результатами проведеного аналіF
зу можна зробити висновок, що найкращі реF
зультати ефективності діяльності виконавчого
органу демонструє ПрАТ "ЦГЗК", на другому
місці знаходиться ПрАТ "ПівнГЗК", на треF
тьому — ПрАТ "ІнГЗК", а на останньому —
ПАТ "КЗРК".
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, розроблений теоретикоFмеF
тодичний підхід до кількісного оцінювання
ефективності діяльності виконавчого органу
акціонерного товариства, на відміну від існуюF
чих, грунтується на збалансованій системі поF
казників з використанням концепції піраміди
ефективності, доповненій показниками варF
тості та фінансового стану підприємства. ЗаF
стосування індексів зростання при розрахунF
ку показників дозволяє дійти співставного
рівня оцінки як у часі, так і у просторі.
Перспективою подальших досліджень у цьоF
му напряму визначено формування на основі
цієї методики комплексної інтегральної методиF
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ки оцінки якості корпоративного управління,
яка має ураховувати ефективність діяльності окF
ремих органів корпоративного управління.
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METHODICAL APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF "HUMAN CAPITAL"
Дослідженням встановлено, що іноземні вчені значну увагу приділяють визначенню суті людського капіталу в
цілому. Так, частина із вчених дотримуються думки, що людський капітал — це формування людини в домашніх
умовах, у школі, на роботі, при самоосвіті, інші — наполягають на сукупності здібностей, які досягаються у процесі
навчання і досвіду, тобто набуті в той же час, людський капітал трактується ними також як сукупність фізичних та
духовних здібностей людини, що дозволяють їй, як носієві, отримувати свій дохід. Розвиток людського капіталу, на
їхню думку, зумовлює зростання доходів людей, фірм і суспільства, розвитку технологічного прогресу, виникнення
нових мотивів у діяльності, підвищення темпів економічного зростання тощо.
Дослідженням встановлено, що серед науковців переважає функціонально<структурне визначення людського
капіталу. Встановлено, що основними складовими людського капіталу є: сукупність продуктивних здібностей, осо<
бистих рис, мотивацій та інвестицій індивіда.
На нашу думку, людський капітал доцільно трактувати як вартість, авансовану та втілену у запасі не уречевле<
них форм продуктивних здібностей індивіда: знань, інформації, досвіду, навичок, мотивацій та здоров'я, які мають
властивість приносити більший дохід.
Узагальнивши дослідження щодо економічної сутності людського капіталу індивіда, вважаємо, що людський
капітал у сучасних умовах — це вартість, авансована і втілена у вигляді запасу не уречевлених форм продуктивних
здібностей індивіда: здоров'я, інформації, знань, таланту, досвіду, навичок, мотивацій і мобільності, які приносять
вищий дохід індивіду у вигляді заробітної плати, прибутку, ренти чи позичкового процента.
The study found that foreign scientists pay considerable attention to determining the essence of human capital in
general. Thus, some scientists hold the view that human capital is the formation of a person at home, at school, at work,
while self<education, while others insist on the totality of abilities that are achieved in the process of learning and
experience, that is, acquired at the same time , human capital is interpreted by them as well as a set of physical and
spiritual abilities of a person, allowing it, as a carrier, to receive its income. The development of human capital, in their
opinion, causes an increase in the incomes of people, firms and society, the development of technological progress, the
emergence of new motives in activities, the growth of economic growth, and the like.
The research established that among the scientists the functional and structural definition of human capital prevails.
It is established that the main components of human capital are: a set of productive abilities, personal qualities, motivations
and investments of the individual.
In our opinion, it is reasonable to interpret human capital as a value advanced and embodied in a stock of unrealized
forms of a person's productive abilities: knowledge, information, experience, skills, motivations and health, which have
the property of bringing in more income.
Generalizedthe research on the economic essence of the individual's human capital, we believe that human capital in
modern conditions is a value advanced and embodied in the form of stocks of unrealized forms of the individual's
productive capacities: health, information, knowledge, talent, experience, skills, motivation and mobility, which bring a
high income to the individual in the form of wages, profits, rents or interest.

Ключові слова: людський капітал, особистість, навички, дохід, навички.
Key words: human capital, personality, attainments, income, skills.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Перехід аграрного сектору економіки на
інноваційний шлях розвитку неможливий без
наявності відповідного людського капіталу.
Трансформаційні процеси в аграрній галузі
країни зумовили не лише скорочення обсягів
виробництва продукції та її ефективності, й
значне зниження доходів сільського населенF
ня, падіння якості життя, деградацію людськоF
го капіталу. Деформація демографічної струкF
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тури сільських територій, міграція економічно
активного населення, ліквідація значної
кількості робочих місць, низька престижність
сільської праці та рівень її оплати, скорочення
інфраструктури охорони здоров'я та освіти,
критичний рівень обмеженості бюджетів
сільських територій — все це зумовлює неF
обхідність активізації досліджень процесів
формування та використання людського капіF
талу в аграрній сфері.
Передплатний індекс 21847
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Як відомо, теорія людського капіталу як особF
ливої форми загального капіталу, носієм якого є
людина, яка характеризує запаси її фізичного та
духовного здоров'я, інтелекту, загальних та проF
фесійних знань, навиків та вмінь, здібностей та
мотивацій, які дозволяють забезпечити їй конкуF
рентоспроможність на ринку праці та одержання
доходів, достатніх для підтримки певного рівня
якості життя та відтворення людини та її сім'ї.
Саме тому нині існує необхідність в узагальненні
теоретичних досліджень сутності категорії людсьF
кого капіталу та розкритті специфіки організації
його відтворення в аграрній сфері економіки із
урахуванням нинішніх чинників зовнішнього та
внутрішнього характеру розвитку галузі.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження проблем відтворення та викоF
ристання людського капіталу набуло свого розF
витку лише у 60Fті роки ХХ ст. Серед іноземF
них учених класичного і неокласичного напряF
му, які вивчали дану проблему, найбільш відоF
мими є У.Д. Баумоль, Д.Р. Блазі, Г.С. Беккер,
Д.М. Кейнс, А. Маршалл, У. Петті, А. Сміт,
Дж. Стіглер, Т.У. Шульц.
Однак окремі теоретичні питання нині є доF
сить дискусійними та потребують більш глибоF
ких досліджень щодо особливостей трактуванF
ня поняття "людський капітал".
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є теоретичне обгрунтування
економічної природи людського капіталу, а таF
кож поглиблення економічного змісту цієї каF
тегорії з позицій його ролі в сучасній аграрній
економіці та відтворення.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Людський капітал — це передусім запас
природних і набутих, у результаті інвестуванF
ня, здібностей, навичок, досвіду, знань, інфорF
маційної культури, мотивації і мобільності
індивіду, використання яких в економічній
діяльності приносить більші доходи. Оскільки
сутність суспільного розвитку знаходить свій
прояв у постійній динаміці, тому зміст еконоF
мічного життя, яке є невід'ємним від соціальF
ного прогресу і визначальним для людського
(не лише зовнішнього щодо людини, але й внутF
рішнього світу, духовного), щоразу змінюєтьF
ся. Відповідно зазнає змін місце, роль та комF
поненти людського капіталу в національному
господарстві. Так, мислитель античності ПлаF
тон (427—347 рр. до н.е.) у своїй праці "ДержаF
ва" писав, що "люди мають різну природу, а таF
Передплатний індекс 21847

кож здібності до тої чи іншої справи" і "кожне
діло можна робити не лише в більшій кількості,
а й краще недокладаючи великих зусиль у тому
випадку, коли виконують його використовуюF
чи свої природні здібності" [1].
На всіх етапах світового функціонування і
розвитку економіки важлива роль відводиться
людському фактору. У цьому випадку варто
згадати представників класичної політекономії
[2—4], неокласиків [5] та сучасних теоретиків.
Відомо, що А. Сміт формував систему економF
ічних поглядів на функціонування ринкової
економіки на основі двох характерних якостях
людини, а саме — егоїзм і альтруїзм. Вчений
довів, що саме егоїзм сприяє формуванню приF
ватної власності, ринкових відносин, мотивації
діяльності людей [2].
У свою чергу К. Маркс підкреслював, що
капітал є мертвим, потрібна людина, яка б його
оживила, примусила функціонувати [3]. ПоF
дібну думку про роль людини в економіці висF
ловлював засновник неокласичного напряму
економічної теорії, видатний англійський доF
слідник Альфред Маршалл, який відзначав, що
"...у будьFякому випадку людина є центром як
проблеми виробництва, так і проблеми спожиF
вання, а також … проблеми ……, що мають подF
війне позначення — "розподіл" і "обмін" [4].
Поділяв позицію щодо ролі людського чинF
ника в економіці також Дж.М. Кейнс, який у
своїй відомій праці "Загальна теорія зайнятості,
відсотка і грошей" зазначав, що "...найбільш
цінним в особистості є індивідуалізм, тільки
якщо він є в чистому вигляді — від дефектів і
зловживань..." [6]. Значний внесок у вивченні
ролі та форм людського фактору в сучасній
економіці, належить представникові інституF
ціоналізму Дж. Гелбрейту, який довів, що великі
корпорації досягають найвищих виробничих
результатів саме через прихід до управління
підприємством так званої техноструктури техF
нічних фахівцівFадміністраторів. Він, зокрема,
писав, що "... у минулому керівництво в госпоF
дарській організації здійснював підприємець
тобто особа, що об'єднувала в собі власність на
капітал або контроль над капіталом із здатніF
стю організувати інші чинники виробництва...
Із розвитком сучасної корпорації, а також у
зв'язку з відділенням функцій власності на каF
пітал від функції контролю над підприємством
підприємець в розвиненому промисловому
підприємстві вже не виступає як індивідуальна
особа... Замість підприємця, направляючою сиF
лою підприємства вважається адміністрація..."
[7, с. 124]. Заслуговує також на увагу думка
російського економіста Олександра Чанова,
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який зазначав, що: "...який би із чинників, що
визначають собою організацію селянського
господарства, ми не вважали основним... ми
змушені визнати, що технічно організуючим
елементом будьFякого виробничого процесу є
робочі руки..." [8, с. 108].
НауковоFтехнічна революція середини 50Fх
років XX ст. посилила інтерес до соціальноF
економічних реформ і ролі людського чинниF
ка, його впливу на економіку і життя суспільF
ства. У сучасному вигляді ці підходи обгрунтоF
вані у концепції людського капіталу і розкриті
у працях І. Фішера, який дослідив вплив освіти
на людський капітал, та Т. Шульца, який опубF
лікував у 1961 р. працю "Інвестиції в людський
капітал" [9]. Саме тому, Т. Шульца вважають
засновником цієї теорії, він доводив, що для
розвитку суспільства першочергового значенF
ня набуває рівень освіти, інвестиції у неї поF
винні бути пріоритетними, порівняно із машиF
нами і заводами. Вагомий внесок у розвиток цієї
теорії вніс Р. Беккер, праці якого щодо теорії
людського капіталу в 1992 р. були відзначені
Нобелівською премією з економіки. На його
думку, інвестиції в здоров'я, освіту, професійF
ну підготовку людини не тільки здорожують
капітал й забезпечують отримання додатковоF
го прибутку та високу окупність витрат [10].
Подібної думки щодо ролі людського капіталу
додержуються західноєвропейські науковці.
Так, Є.М. Борщук підкреслює, що накопиченF
ня знань і досвіду людей є більш важливим, ніж
матеріальних ресурсів, оскільки вони первинні
для організації виробництва [11].
Дослідженням встановлено, що іноземні вчені
значну увагу приділяють визначенню суті людсьF
кого капіталу в цілому. Так, частина із вчених
дотримуються думки, що людський капітал — це
формування людини в домашніх умовах, у школі,
на роботі, при самоосвіті, інші — наполягають на
сукупності здібностей, які досягаються у процесі
навчання і досвіду, тобто набуті в той же час,
людський капітал трактується ними також як
сукупність фізичних та духовних здібностей люF
дини, що дозволяють їй як носієві отримувати
свій дохід. Розвиток людського капіталу, на їхню
думку, зумовлює зростання доходів людей, фірм
і суспільства, розвитку технологічного прогресу,
виникнення нових мотивів у діяльності, підвищенF
ня темпів економічного зростання тощо.
Зазначимо, що автори теорій людського каF
піталу традиційно розглядають його як у вузьF
кому, так і в широкому значенні.
У вузькому значенні одним із чинників його
формування є професійна підготовка, яка, на
їхню думку, робить працю складнішою, що дозF
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воляє в одиницю робочого часу більше створиF
ти продукції, отримати вищу заробітну плату
або є джерелом майбутнього задоволення поF
треб людини. У широкому розумінні — людсьF
кий капітал, на їхнє переконання, виступає як
сукупність якостей людини, яких вона набуває
через здійснення витрат на підготовку робочої
сили для трудової діяльності, витрат на охороF
ну і відтворення здоров'я, пошуки інформації
про форми трудової діяльності та міграції, споF
живчий і фінансовий ринки, ринки праці.
Дослідженням встановлено, що серед науF
ковців переважає функціональноFструктурне
визначення людського капіталу. Водночас у
своїх дослідженнях О.А. Грішнова, застосовує
як функціональноFструктурний, так і структурF
ний підходи. За її трактуванням "людський каF
пітал характеризує сукупність сформованих і
розвинених унаслідок інвестицій продуктивних
здібностей, особистих рис і мотивацій індивідів,
що перебувають в їхній власності, використоF
вуються в економічній діяльності, сприяють
зростанню продуктивності праці та завдяки
цьому впливають на зростання доходів (заF
робітків) свого власника та національного доF
ходу " [12]. Із визначення випливає, що основF
ними складовими людського капіталу є: суF
купність продуктивних здібностей, особистих
рис, мотивацій та інвестицій індивіда.
Для інших визначень людського капіталу
характерна більша конкретизація його змісту.
Наприклад, деякі дослідники [13] деталізують
зміст навичок, поділяючи їх на виробничі та
загальнолюдські, а також виокремлюють такі
компоненти людського капіталу, як знання та
здібності людини. У свою чергу, Н. Голікова у
трактуванні людського капіталу, наголошує на
кінцевому результаті його використання в ринF
ковій економіці — одержання доданої вартості,
на основі залучення капіталізованих здібносF
тей, досвіду, знань індивіда до процесу госпоF
дарювання на засадах найму [14].
На нашу думку, І. Каленюк більш повніше
розкриває сутність людського капіталу, виF
окремлюючи його складники та їх вартість як
"авансовану і уречевлену у вигляді запасу
знань, інформації, досвіду, навичок, мотивацій
та здоров'я, які мають властивість приносити
більший дохід " [5]. Однак при цьому науковець
неточно визначає поняття "уречевлена вартість
" щодо не уречевлених компонентів людського
капіталу знань, інформації, досвіду тощо. На
нашу думку, людський капітал доцільно тракF
тувати як вартість, авансовану та втілену у заF
пасі не уречевлених форм продуктивних здібF
ностей індивіда: знань, інформації, досвіду,
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навичок, мотивацій та здоров'я, які мають влаF
стивість приносити більший дохід.
Встановлено, що В. Антонюк наголошує на
політикоFекономічному змісті людського каF
піталу й підкреслює, що він "виражає відносиF
ни між людьми щодо формування продуктивF
них здібностей людини та їх використання з
метою отримання прибутку " [15].
Вважаємо, що у всіх вищенаведених визнаF
ченнях людського капіталу учені дещо вузько
трактують результат використання людського
капіталу індивіда. На нашу думку, доцільно
розширити зміст поняття "дохід" з урахуванF
ням таких його форм: заробітна плата, прибуF
ток, рента, позичковий процент і в сукупності —
національний дохід.
Нині актуальним є теоретикоFметодологічF
ний підхід до тлумачення людського капіталу.
За підходом Л.Шевчук, є можливість виокремиF
ти як потенціальний, так і реальний людський
капітал, визначити втрати та систематизувати їх
з метою оптимізації. На думку дослідниці, поF
тенціальний людський капітал це "сукупність
знань, здібностей і кваліфікацій носіїв робочої
сили, які могли б приносити дохід, чи які могли
б використовуватися для виробництва товарів і
послуг", а реальний — "сукупність знань, здібноF
стей і кваліфікацій носіїв робочої сили, що приF
носять дохід, чи використовуються для виробF
ництва товарів і послуг", які у сукупності стаF
новлять основний людський капітал [16]. Разом
з тим, Л. Шевчук розрізняє також два види втрат
людського капіталу: фізичні та відносні. До
фізичних втрат автор відносить і вибуття з ексF
плуатації чи повну невідповідність визначеним
стандартам об'єктів науки й освіти, дошкільних
закладів і шкіл, житлового фонду, зменшення
чисельності працездатного населення тощо.
Відносні втрати людського капіталу відображаF
ють втрати через недофінансування основного
людського капіталу, "відтік інтелекту" та ін.
Заслуговує на увагу визначення суті людсьF
кого капіталу інноваційного типу (ЛКІТ), наF
ведене Г. Прошак. На думку автора, ЛКІТ "не
тільки сприймає і активно використовує інноF
ваційні ідеї, але й продукує інновації через пеF
ретворення інформації та нагромадження
знань" [15, с. 305—309]. У запропоновану визF
наченні автором підкреслена особливість фунF
кціонування людського капіталу в інноваційній
економіці, де базовим фактором виробництва
стають інформація і знання.
ВИСНОВКИ

Отже, узагальнивши дослідження щодо
економічної сутності людського капіталу індиF
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віда, вважаємо, що людський капітал у сучасF
них умовах — це вартість, авансована і втілена
у вигляді запасу не уречевлених форм продукF
тивних здібностей індивіда: здоров'я, інфорF
мації, знань, таланту, досвіду, навичок, мотиF
вацій і мобільності, які приносять вищий дохід
індивіду у вигляді заробітної плати, прибутку,
ренти чи позичкового процента.
Сутність людського капіталу не можна звоF
дити до таких категорій, як робоча сила, труF
дові ресурси, трудовий потенціал, кадри, оскF
ільки вони спрощують аналіз щодо ролі людиF
ни в економіці.
Встановлено, що під терміном людський
капітал необхідно розуміти сукупність фізичF
них, духовних, професійних, підприємницьких,
творчих здібностей, навиків, досвіду, умінь,
здоров'я, моральних якостей, які супроводжуF
ють людину протягом життя та приносять дохід
їй, підприємству, регіону та суспільству. ОсновF
ними складовими людського капіталу є здороF
в'я, знання, талант, інформаційна культура,
творчість (інноваційність), досвід, навички, моF
тивація, віртуальна мобільність. Людський каF
пітал в аграрному секторі економіки відтвоF
рюється в умовах біологічного, сезонного,
значною мірою ризикованого виробництва, із
високим рівнем диверсифікації праці, прив'яF
заністю до місця проживання, особистого госF
подарства, що впливають на процеси формуF
вання рівня життя і демографії.
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