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DIALECTICAL CONCEPTS OF "SELF MANAGEMENT" AND "MANAGEMENT" IN PRACTICE
OF MANAGERS AND EXPERTS IN AGRIBUSINESS
Уточнюється сутність змісту поняття "самоуправління" та з'ясовується його роль в управлінні ресурсами підприє6
мства. Розкривається функціональний зміст управління в складних середньо6 і довгострокових ситуаціях, обгрунто6
вується пріоритетність самоуправління по відношенню до управління в господарських суб'єктах АПК
Clarifies the essence of what constitutes "self6management" and turns his role in managing enterprise resources.
Disclosed functional content management in complex medium and long6term situations justified priority of self6
management in relation to the management of business entities in agribusiness

Ключові слова: самоуправління, управління функції, час, пріоритет, інформація, рішення.
Key words: self8management features, time, priority, information and solutions.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Теорією і практикою сучасного менеджменту
доведено, що успіхи, тобто позитивні результати
господарсько,фінансової діяльності всіх організа,
ційно,правових форм агробізнесу переважно за,
лежать від рівня управління в них. У практичній
діяльності управління в підприємстві традиційно
асоціюється з впливом керівників і спеціалістів на
виробничі ресурси у відповідності до його місії і
цілей. Але при цьому в тіні залишається той факт,
що перш, ніж впливати на ресурси, управлінські
працівники хочуть того чи не хочуть, впливають
на особисту поведінку. В останні роки цей вплив в
погоні за модою деякі автори наукових публікацій
називають "самоменеджментом", що не узгод,
жується з семасіологічним змістом цього слова.
Але суть явища полягає не стільки в назві, скільки
в змісті, тобто в управлінні керівників і спеціалістів
особистими діями, які можуть справляти як пози,
тивний, так і негативний вплив на всю систему уп,
равління в підприємстві.
Передплатний індекс 21847

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ
Поняття "самоменеджмент", а точніше само,
управління та його зміст висвітлюються в числе,
них наукових публікаціях. Серед них: В.Г. Афа,
нас'єв, Д. Карнегі, П. Друкер, Л. Зайверт, Й.С. За,
вадський, А.В. Шегда, А. Бішоф, Н.П. Лукашевич,
В.Н. Кулікова, В.О. Ланкін. Зокрема Л. Зайверт
[6], представник німецької раціональної школи
менеджменту, та В.Н. Кулікова [9] акцентують
увагу у своїй концепції на раціональному вико,
ристанні та збереженні такого ресурсу, як час;
Аніта Бішоф самоменеджмент розуміє як понят,
тя і вміння само, організовувати себе і свою ро,
боту [2]; Лукашевич М.П. у своїй роботі [8] опи,
сав адаптивно,розвиваючу концепцію самоменед,
жменту, вона розкриває внутрішні механізми
процесу ділової кар'єри, пояснює мотивацію цьо,
го процесу та його рушійні сили; В.О. Ланкін са,
моменеджмент ототожнює із самоврядуванням і
вважає, що це особисте управління самим собою
та самостійність [4].
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Але явище самоуправління в контексті загаль,
ної управлінської діяльності потребує до себе до,
даткової уваги дослідників з проблем управління.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в уточненні сутності по,
няття "самоуправління" та виявлення його місця і
ролі в системі управління в господарюючих суб,
'єктах АПК.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З концептуальних позицій теорії систем люди,
на, в тому числі і управлінський працівник є склад,
ною біологічно,соціально,динамічною системою.
Всяка динамічна система кібернетикою тлумачить,
ся як така, що складається з двох частин: першої
— активної, яка називається суб'єктом управлін,
ня і впливає на стан системи; другої — групи еле,
ментів, які змінюються кількісно і якісно в просторі
і часі. Ця друга складова системи називається об,
'єктом управління [1, с. 21].
У динамічній системі "людина" — суб'єктом
управління є головний мозок, а об'єктом управлі,
ння — всі інші частини і органи людського органі,
зму з притаманними їм функціями. Так, людина
роздвоюється на "Я" — суб'єкт і на "Я" об'єкт. Роз,
двоєння свідомості на самосвідомість і свідомість
приводить і до роздвоєння управлінської діяль,
ності, яка спрямовується не лише на зовнішні пред,
мети і процеси, а і на власне "Я", тобто на саморе,
гуляцію, самоорганізацію, самооцінку і самокон,
троль, а в підсумку на самоуправління [1, с. 323—
324].
Поява самоуправління продиктована складним
управлінським середовищем, прискореними тем,
пами життя і дедалі більшим тиском зовнішнього
середовища на управління. Кожному працівникові,
а особливо керівникові, необхідно вміти перетво,
рити ситуацію, для якої типова невпорядкованість
дій, обумовлена зовнішніми обставинами, у ситу,
ацію спрямованих і здійснених завдань. Навіть у
ситуації цейтноту можна завдяки послідовному
плануванню часу і використанню методів науко,
вої організації праці краще здійснювати свою
діяльність. Зміни в управлінській сфері підвищу,
ють вимоги до керівників, їх професіоналізму, на,
вчання й перепідготовки [10, c. 120].
Спостереження за практичною діяльністю ке,
рівників і спеціалістів свідчать, що вони постійно
здійснюють управлінські цикли, які складаються
з трьох універсальних функцій:
1) інформаційне забезпечення;
2) прийняття рішення;
3) забезпечення виконання рішення.
У варіанті самоуправління управлінський пра,
цівник обмежується впливом лише на особисту по,
ведінку. На основі наявної інформації він приймає
рішення і самостійно їх виконує.
У варіанті управління використанням ресурсів
підприємства він розповсюджує свій вплив на
зовнішній об'єкт управління за одним і тим же ал,
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горитмом управлінського процесу, тобто забезпе,
чує себе інформацією, приймає рішення і забезпе,
чує виконання рішень.
У варіанті самоуправління рішення обов'язко,
во мусить виконувати його автор. У варіанті управ,
ління рішення може виконувати як його автор, так
і підпорядковані управлінські працівники. З позицій
класичного менеджменту керівник чи головний
спеціаліст прийняті рішення стосовно зовнішнього
об'єкту управління (виробничих ресурсів) мусять
передавати для виконання управлінським працівни,
кам нижчого рангу. Самі ж вони змушені викону,
вати лише ті рішення, які крім них відповідно до по,
садових функцій виконувати нікому.
Аналіз матеріалів управління в основних ор,
ганізаційно,правових формах господарювання на
землі дає можливість стверджувати, що в особис,
тих селянських господарствах та у фермерських
господарствах їх голови (суб'єкти управління) як
автори рішень з самоуправління і рішень з вико,
ристання ресурсів приречені на одноосібне їх ви,
конання.
У великих корпоративних і державних під,
приємствах спостерігається чітке розмежування у
виконанні рішень з самоуправління і виконанні
рішень стосовно використання виробничих ре,
сурсів.
Поскільки самоуправління обмежується осо,
бистими діями керівника і головного спеціаліста,
а ці дії і поведінка справляють безпосередній вплив
на всю систему управління в підприємстві, то
цілком логічно стверджувати, що самоуправління
знаходиться між керівником і управлінням
підприємством і завжди передує останньому.
Іншими словами управління в підприємстві АПК
розпочинається з самоуправління керівника як
грецький алфавіт з літери альфа.
Якщо предметніше і глибше аналізувати уп,
равлінську діяльність, то на рівні самоуправління
вона переважно обмежується управлінськими про,
цесами, що складаються з трьох функцій — 1)
інформаційного забезпечення; 2) прийняття
рішення; 3) реалізації рішення. При управлінні
складними виробничими процесами у підприєм,
ствах АПК ці три універсальні функції диференц,
іюють на однорідні і менші за обсягом види робіт
— функції нижчого порядку, які належить вико,
нувати керівникові і головним спеціалістам в
складних і довготермінових ситуаціях. При цьому
функція з інформаційного забезпечення розподі,
ляється на роботу з обліку інформації і аналізу
інформації, функція прийняття рішення — на ро,
боти з цілевстановлення і планування; функція з
реалізації рішення — на роботи з організування,
керування і контролювання. В результаті цієї
диференціації отримується сім видів робіт, тобто
управлінських функцій нижчого порядку, які в су,
часній теорії менеджменту тлумачаться як загальні
функції, бо їх виконують і керівники і спеціалісти
і повноважні органи переважно у великих
сільськогосподарських підприємствах (табл. 1).
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Таблиця 1. Зміст самоуправління
Управлінські функції
універсальні
загальні
Інформаційного
Облік інформації
забезпечення
Аналіз інформації
Прийняття
Цілевстановлення
рішення
Планування
Реалізація
Організування
рішення
Керування
Контролювання

Виконання функцій
Використання сучасних технологій передачі інформації, наради, ведення розмови,
листки-пам’ятки
використання методів аналізу і синтезу
Визначення та формулювання цілей, цільові стратегії і методи досягнення успіху
Річне, місячне, денне планування, управління з допомогою щоденника часу
Встановлення пріоритетів, принцип Парето (80:20), делегування повноважень
Використання мотивів, матеріальних та духовних стимулів стимулів
Контролювання процесу роботи (порівняння замисленого з результатами) підведення
підсумків та проміжних результатів, самоконтроль

Джерело: розроблено авторами.

Питання самоуправління стає все більш необ,
хідним для розгляду з плином часу. Час — найдо,
рожча цінність, адже гроші можна заробити, май,
но — придбати, а згаяний час — ніколи. В сьо,
годнішніх трансформаційних умовах змін на рин,
ках товарів і послуг, постійних ресурсних обме,
жень, підвищення конкуренції, фактор ефектив,
ного використання робочого часу стає одним із
основних і головних джерел успішної діяльності
керівників та спеціалістів. Час як філософська ка,
тегорія розглядалась такими видатними філософа,
ми, як Г. Гегель, Л. Фейєрбах, І. Кант . Час харак,
теризувався ними, як загальна форма існування
матерії. Час — форма буття матерії, яка характе,
ризується такими якостями, як зміна та розвиток
систем, а саме: довгота, послідовність зміни стану
[11].
Саме ж управління часом полягає в необхід,
ності організувати та забезпечити виробничий
процес (з позиції результату і з позиції організації
діяльності керівника чи спеціаліста). Процес уп,
равління робочим часом вирішує одне з основних
завдань виробництва — це досягнути максималь,
ний результат за мінімальний час, тобто утворен,
ня таких умов праці на виробництві керівниками
та спеціалістами, коли кожна хвилина праці дає ре,
зультат.
Доцільно при плануванні робочого часу керів,
ників та спеціалістів за основу брати методику са,
моуправління [2]:
— Досягнення цілей найкоротшим шляхом,
реально оцінюючи їх з точки зору часових обме,
жень.
— Охоплення планом лише 70% робочого часу,
залишаючи час на вирішення непередбачуваних
проблем.
— Зведення до мінімуму стресових ситуацій,
уникнення суєти і непередбаченої роботи.
— Фіксування в планах не дій, а очікуваних
результатів.
— Раціональний розподіл роботи всередині
організації.
— Облік пріоритетності та значущості для до,
сягнення цілей.
— Узгодження своїх планів з колегами і підлег,
лими; облік у плані на певний період, у першу чер,
гу невиконаних у попередньому періоді справ,
якщо немає термінових.
Передплатний індекс 21847

— Облік під час планування змін працездат,
ності під час робочого дня.
— Встановлення реальних термінів.
— Забезпечення гнучкості планів.
— Об'єднання під час планування невеликих
однорідних справ у робочі блоки.
— Відсутність у керівника чи спеціаліста на,
вичок самоуправління призводить до обмежень,
що перешкоджають його діловій кар'єрі.
На жаль, багато управлінців занадто орієнто,
вані на процес діяльності, а не на його результати.
При такому підході вони вважають за краще пра,
вильно робити справи замість того, щоб робити
правильні справи; вирішувати проблеми замість
того, щоб створювати творчі альтернативи; збері,
гати засоби замість того, щоб оптимізувати вико,
ристання їх; виконувати свої обов'язки замість
того, щоб домагатися результатів; зменшувати вит,
рати замість того, щоб підвищувати прибуток [12].
ВИСНОВКИ
1. Люди, в тому числі керівники і спеціалісти,
з позиції кібернетики є складними біосоціально,
динамічними системами, в яких головний мозок
виконує роль суб'єкта управління, справляючи
вплив на стан і поведінку всього організму.
2. Особиста поведінка та особисті дії керівни,
ка і спеціаліста по волі головного мозку як явище
має підстави називатися самоуправлінням.
3. Самоуправління обмежується переважно
виконанням трьох універсальних функцій управ,
лінського циклу — забезпечення інформацією,
прийняття рішення, виконання рішення.
4. У фермерських і особистих селянських гос,
подарствах їх голови як суб'єкти управління од,
ноосібно приймають і одноосібно виконують
рішення, а тому самоуправління в них органічно
поєднується з управлінням виробничими ресурса,
ми.
5. Теоретично і практично в процесі управлін,
ня в аграрному підприємстві завжди передує са,
моуправління того суб'єкта, який здійснює управ,
лінський вплив на виробничі ресурси.
6. Управління в підприємствах АПК відбу,
вається переважно в складних середньо та довго,
строкових ситуаціях, в яких три універсальні
функції управлінського циклу диференціюють на
роботи меншого обсягу, тобто сім функцій ниж,
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чого порядку — облік інформації, її аналіз, ціле
встановлення, планування, організування, керу,
вання і контролювання.
7. З'ясування сутності самоуправління і його
ролі в управлінні виробничими ресурсами дає
підстави стверджувати, що опанування мистецт,
вом самоуправління та його постійний розвиток
слід вважати суттєвою умовою ефективного уп,
равління у всіх організаційно,правових формах
господарювання на землі.
8. Сучасний конкурентоспроможний керівник
чи спеціаліст завдяки самоуправлінню здатен до
самореалізації, потійної динаміки, впроваджує
передові технології управління, володіє новою
інформацією та вмінням оперувати нею, раціо,
нально використовує свій час і час своїх підлеглих,
постійно працює над собою, щоб бути прикладом
для підлеглих та з гідністю представляти своє
підприємство.
9. Розумовий та моральний розвиток керів,
ників та спеціалістів в АПК вигідний для украї,
нського сільського господарства, тому що він є
основою для процвітання різних форм госпо,
дарювання в аграрному секторі країні. Само,
вдосконалення слід розглядати з точки зору
найперспективнішої форми досягнення макси,
мального ефекту праці керівників та спеці,
алістів АПК.
10. Самоуправління вирішує основне завдання
— досягнення максимального результату за
мінімальний час.
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INSTITUTIONAL DEVELOPMENT FOUNDATIONS AGRICULTURAL BUSINESS IN UKRAINE
У статті розглянуто основні проблемні питання реформування вітчизняного аграрного сектору з огляду на інсти6
туційні фактори цього процесу. Окреслено низьке інституційне забезпечення цих реформ у минулому. Обгрунтова6
но важливу методологічну роль інституційних факторів у забезпеченні розвитку аграрного підприємництва на дано6
му етапі. Запропоновано принципову схему основних інститутів аграрного підприємництва, зокрема, інституту при6
ватної власності та колективного співіснування у сільському соціумі. Підкреслено роль функції прикладної реалі6
зації теорії інституціоналізму, перш за все в обгрунтуванні моделей ринкового реформування в країнах із транзитив6
ною економікою. Ідентифіковано інститути в контексті забезпечення стійкого соціально6економічного розвитку
сільських громад. Визначено напрями удосконалення децентралізації влади на сільських територіях. Показано, що
саме опортунізм спричинив дисфункції ринкового реформування аграрного сектора економіки України.
The article examines the main issues of reforming domestic agricultural sector because of institutional factors in this
process. Outlined low institutional support of the reforms in the past. Grounded important methodological role of
institutional factors in ensuring the development of agricultural business at this stage. A schematic diagram of the basic
institutions of agricultural entrepreneurship, particularly of private property and collective coexistence in rural society.
Emphasized the role of function realization theory applied institutionalism, especially in the justification of market reforms
in countries with transition economies. Identified the role of institutions in the context of sustainable socio6economic
development of rural communities. The directions of improvement of the decentralization of power to rural areas. It is
shown that opportunism is caused dysfunction market reform of the agricultural sector of Ukraine.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

В останні роки у наукових публікаціях по,
силюється дискусія щодо здатності офіційної
економічної теорії пояснити сутність реальних
процесів. Це характерно як для світової еконо,
міки в цілому, так і щодо пояснення суті,
наслідків та перспектив ринкового реформуван,
ня в Україні. Якщо безпосередньо акцентувати
увагу на сучасних проблемах вітчизняного аг,
рарного сектору, то, знову ж таки, ефективність
реформ вже традиційно є одним із найбільш су,
Передплатний індекс 21847

перечливих питань. Так, галузь в останні роки
характеризується значним зростанням обсягів
виробництва с.,г. продукції на основі модерні,
зації техніко,технологічного забезпечення, з
іншого — велика кількість проблем, пов'язаних
із загостренням соціальної кризи та зниженням
рівня життя аграрного соціуму, і досі не має на,
лежного вирішення. Будь,яка реформа має спи,
ратися на ідеологію, яка, у свою чергу, — на на,
укову теорію що пояснює доцільність змін. Пер,
спективи реформування в аграрному секторі Ук,
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раїни, відповідно, потребують формулювання
чіткої, зрозумілої і достатньо аргументованої
теоретичної бази, чого явно бракує. У
суспільстві існує точка зору про невідповідність
традиційної теорії ринку забезпечити успішний
розвиток країн з трансформаційною економі,
кою, проте наявність переконливих концепту,
альних альтернатив є проблемною. Найчастіше
до таких альтернатив відносять інституційну
теорію (в широкому її тлумаченні). Саме тому
наукові дослідження щодо формулювання
відповідної концепції представляються актуаль,
ними. При цьому і у світі, і в Україні теоретичне
та практичне вирішення питання опису інститу,
ційної моделі реформ, у т.ч. в аграрному секторі,
залишаються мало вивченими. Головним про,
блемним питанням, як вважаємо, при цьому до
останнього часу залишається визнання можли,
вості даної теорії формувати стійкі економічні
системи, які б мали вищу ефективність у по,
рівнянні із ринковими.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теорія інституціоналізму ретроспективно
пов'язана із роботами Т. Веблена [1] та Дж. Ком,
монса [2], які отримали поширення на початку
ХХ ст. у США. Принципову новизну даної
теорії складав концепт про визначальну роль
інститутів, у т.ч. і у економічних відносинах. У
другій половині ХХ ст. зазначена теорія отри,
мала поширення у вигляді "неоінституціона,
лізму" та "постінституціоналізму".
До найбільш відомих і більш сучасних нау,
кових праць із інституціоналізму слід віднести
роботи Д. Норта [3], Р. Коуза [4], Дж. Бьюке,
нена [5], О. Вільямсона [6] та ін. Аналізування
цих робіт дозволяє зробити висновок про дуже
широкий спектр факторів неекономічного
змісту, які мають безпосередній чи опосеред,
кований вплив на ефективність еконоічмних
відносин у у суспільстві, іншими словами, ма,
ють свою "економічну ціну". Так, основу по,
глядів Д. Норта склала теза про важливість
історичних факторів [3], Дж. Бьюкенена — пол,
ітичних [5], Р. Коуза — організаційних (на рів,
ні окремої фірми в ринковому оточенні) [4],
О. Вільямсона — ієрархічних суспільних фак,
торів [6]. За всієї важливості поглядів даних
вчених, на нашу думку, використання їх як при,
кладний інструментарій виглядає проблематич,
ним, а тим більше у країнах із транзитивною
економікою.
Окреме місце в інституційній теорії після
2000,х рр. займає наукова школа російських
інституціоналістів, представлена роботами
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Г. Клейнера [7], О. Іншакова [8], О. Аузана [9],
В. Тамбовцева [10] та ін. Значення даної систе,
ми поглядів також носить, як вважаємо, скорі,
ше дискусійний характер, адже у зазначених
роботах переважно робиться спроба розгляда,
ти "унікальну" російську ментальність як важ,
ливий, більше того, детермінантний фактор
можливого реформування, а у цей спосіб об,
грунтовується вірність альтернативного до "за,
хідного" шлях розвитку Росії. Наше критичне
ставлення до такої позиції полягає у відсут,
ності якихось суттєвих переваг такого розвит,
ку у реаліях російського суспільства.
Інституційна теорія отримала достатньо
поширення і в Україні. Відповідні дослідження
було здійснено О. Шпикуляком [11], В. Мам,
чуром [12], М. Дубініною [13], Т. Усюк [14] та
ін. Натомість, як і у інших наведених прикла,
дах, про наявність чіткого, достатньо аргумен,
тованого наукового обгрунтування можли,
вості використання даної теорії у практиці ре,
формування стверджувати явно проблематич,
но.
Враховуючи зазначене, чи не єдиним при,
кладом вдалої прикладної реалізації інститу,
ційної теорії можна вважати практичну ді,
яльність Е. Сото у країнах т.з. "третього світу",
теоретично формалізовану у роботах [15].
Таким чином, огляд теоретичних концептів
інституційної парадигми дозволяє акцентува,
ти увагу на необхідності її прикладної цінності,
наприклад, для обгрунтування реформ в аграр,
ному секторі України.
МЕТА І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою даного дослідження є розробка
теоретичних та методичних підходів до опису
інституційних основ розвитку підприємництва
в аграрній сфері. Гіпотеза досліджень будува,
лася на припущенні про наявність неврахова,
них факторів реформ, які не можуть бути адек,
ватно описані в термінах традиційних еконо,
мічних підходів, тобто є інституційними за
своїм змістом. Методологія досліджень —
відповідно — передбачала, що такі фактори
мають взаємозалежний інституційно,ринковий
зміст, де саме поєднання цих критеріїв визна,
чає як суть проблеми, так і її вивчення та мож,
ливість вирішення.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Насамперед слід уточнити методологічний
зміст задачі дослідження. Це важливо з огля,
ду на те, що у координатах ринкової та інсти,
туціональної теорій це матиме різний вигляд.
Теорія інституціоналізму традиційно позиціо,
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Таблиця 1. Зіставлення змісту ринкових та інституційних реформ
Сценарії
реформування
Ринковий

Інституційний

Мета
реформ
Покращення
соціальноекономічних
параметрів галузі і
соціуму

Основні задачі
реформ
Створення
ринкових
механізмів
Зміна
інституційного
середовища

Критерії ефективності
реформування
Соціально-економічний
ефект від впровадження
ринкових відносин (ринкова
ефективність)
Соціально-економічний
ефект від зміни
інституційного середовища
(інституційна
ефективність)

Критерій реалізації
потенціалу реформи
Відповідність агентів
ринковим вимогам
Відповідність агентів
інституційним
вимогам

Джерело: власні дослідження.

нується як окрема, альтернативна економічна
теорія, в основі чого покладено детермінантну
роль інститутів, які і визначають характер еко,
номічних відносин. Це суперечить теорії кла,
сичної політекономії і неокласики, згідно з яки,
ми сутність таких відносин об'єктивно обумов,
лена в першу чергу фактором ринку, ринкових
відносин. Відповідно інституційна теорія про,
тиставляється як така, що може пояснити вади
існуючого капіталістичного суспільства, чого
не можуть ринкові теорії. Адекватність зазна,
чених альтернативних теорій логічно може
бути забезпеченою прикладами успішного
втілення реформ за , відповідно, двома сцена,
ріями: 1) коли в основу покладені пріоритети
розвитку ефективного ринкового господар,
ства, що автоматично забезпечує вирішення
інших, наприклад, соціальних проблем суспіль,
ства (як це трактує ринкова теорія); 2) коли в
основу реформ покладений принцип зміни,
вдосконалення інститутів, що, знову ж таки,
матиме за наслідок позитивний суспільний
ефект (як це тлумачить інституційна теорія). Не
зважаючи на те, що в реальності "чисті" сце,
нарії практично не зустрічаються, будь,які
відомі аналоги реформування у самих різних
країнах можна звести до вищенаведених типів
за переважаючої ідеологією змін. Яскравим як
вважаємо, прикладом можуть слугувати одна,
кові у часі і у вихідних умовах аграрні рефор,
ми, що було здійснено в Україні і Росії. Якими
б не були ідеологічні гасла, у першому випадку
це було ринковою реформою, орієнтованою на
формування великого холдингового бізнесу, у
другому — інституційно орієнтованою рефор,
мою, орієнтованою на специфічний політичний
устрій країни.
Слід зазначити, що досвід і України, і інших
країн свідчить про те, що в процесі реформ їхніми
фундаторами найчастіше змішуються складові як
ринкової, так і інституційної теорії. Наприклад,
у середині 90,х рр. ХХ ст. в Україні аграрні ре,
форми здійснювалися за гаслами "переходу до
ринку" із одночасним акцентуванням на "соці,
альній складовій реформ". З іншого боку, навіть
Передплатний індекс 21847

реформування, яке передбачає пріоритети рин,
ку, вимагає зміни інститутів. Наприклад, в Україні
таким була приватизація землі і майна колишніх
колгоспів, тобто акцент було зроблено на роз,
ширення впливу інституту приватної власності.
Але, якщо оцінювати дійсний зміст змін (реформ),
то у будь,якому разі необхідно і методично мож,
ливо визначити реальні трансформації, які прин,
ципово можливі лише за одного із названих вище
сценаріїв. Опис таких сценаріїв наведено у табл.
1. Якщо говорити про український феномен — то
це була (і продовжується) реформа переважно за
ринковим сценарієм, де під це і здійснювалися
інституційні зміни.
Водночас слід підкреслити, що основним
інституційним результатом ринкових аграрних
реформ в Україні стало формування потужно,
го великотоварного виробництва у вигляді хол,
дингів, де головну роль відігравав — на перших
етапах — торговельно,банківський капітал, а в
даний час — капітал, сформований переважно
за рахунок масштабних експортних операцій
щодо сільськогосподарської продукції (олії,
зерна та ін.). Саме по собі формування такого
сектору економіки — високотехнологічного,
інтенсивного виробництва — слід вважати вик,
лючно позитивним наслідком реформ. Без зай,
вих лозунгів і спеціальних урядових програм
великий аграрний бізнес виключно швидкими
темпами наздогнав і трансформувався у світо,
вий великий аграрний бізнес інтенсивного типу.
Такий тип сільського господарства в Україні
став новим і таким, що демонструє яскраво ви,
ражені економічні переваги.
Водночас іншою "стороною медалі" є те, що
в результаті реформи не було створено достат,
ньо потужного середнього класу аграрного
соціуму, який би економічно спирався на дос,
татньо ефективний малий — аграрний і неаг,
рарний — бізнес на селі. Логічним наслідком
зазначеного стало різке загострення соціаль,
них проблем українського села, про що достат,
ньо детально описано у сучасній періодиці: це і
безробіття, і низький рівень життя, інфраструк,
тури і т. д.
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Вирішення цих проблем представляється
безальтернативним за умов посилення інтег,
рації до європейського простору, що вже три,
валий період є основним вектором розвитку
України. Тому корегування реформи загалом
повинно передбачати зміни ринкового середо,
вища з метою формування відповідно орієнто,
ваного інституційного середовища аграрного
соціуму. Послідовність ланцюга при форму,
ванні даної мети представляється ключовим
моментом, який потребує окремого опису.
Так, по,перше, реальні зміни можливі лише
за рахунок зміни "правил гри" — умов ринку.
Це означає, що в економічній системі на всіх її
складових повинні виникнути імпульси, що
свідчили б про пряму вигідність ведення мало,
го бізнесу, при чому насамперед у сільських
громадах та за ініціативи її членів, а також не,
вигідність ухилення агентів від економічної
активності. Практична сторона питання не вик,
ликає якихось принципових складнощів, адже
стратегії стимулювання бізнесу апробовані в
усьому світі у самих різних ментальних та со,
ціально,економічних умовах. Інструментарій
таких стратегій базується на особливій регіо,
нальній та податковій політиці, спеціальних
програмах підтримки бізнесу, створенні особ,
ливого інвестиційного середовища, проведенні
роз'яснювальної роботи врешті,решт. Окремим
питанням подальших досліджень є створення
економетричних моделей обрахунку необхід,
них витрат на такі зміни та їхньої окупності при
цьому.
По,друге, зміна інституційного середовища
— під цим ми розуміємо зміну пріоритетів і по,
тужності впливу (умовно кажучи, економічної
"ціни") інститутів — можлива лише після зміни
ринкового середовища. Всі інші стратегії —
наприклад, спеціальної регулятивної політики
чи чогось іншого на зразок зазначеного (яск,
равий приклад — реформи у Росії) — є скорі,
ше прихованими формами уникнення реально,
го вирішення проблеми та потенційним джере,
лом корупції.
Розмитість даного твердження не є схолас,
тикою. Логічним є питання про які саме інсти,
тути йдеться. Слід зазначити, що в даному ас,
пекті існує достатньо різні методологічні підхо,
ди. До характерних із таких слід віднести на,
самперед, на нашу думку, роботи Г. Клейнера
[7], де представлено одну із найбільш логічних
ієрархій інститутів. Загалом дотримуємося
даної позиції, а саме — про необхідність виді,
лення якихось базових, фундаментальних (за
Г. Клейнером — "протоінститутів" [7]) інсти,
тутів, чисельність яких дуже обмежена, на ос,
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нові яких і формується специфічне соціально,
економічне середовище даного об'єкту дослід,
ження.
Акцент на обмеженості і фундаментальній
ролі не є випадковим. В окремих дослідженнях
до інституцій (інститутів) відносять "установчі
документи підприємств", "інструкції органів
самоврядування" [14, c. 9], "зелений туризм",
"сертифікаційне управління якістю" [13, c. 11],
або ж оцінюють зміни інститутів за кількістю
елеваторів і овочесховищ [12, c. 10] чи законо,
давчих та нормативних документів [13, c. 17].
Вважаємо такі підходи такими, що принципо,
во не відповідають суті інституційної теорії
саме у її методологічному контексті щодо мож,
ливості пояснити сутність реальних процесів.
Звідси вважаємо, що опис інституційного
середовища аграрного соціуму/аграрної сфе,
ри повинен базуватися на ідентифікації ролі 2
основних інститутів: 1) приватної власності, на
основі якої формується інститут одноосібно,
го господарювання в усіх його формах і про,
явах; 2) колективізму, на основі якого форму,
ються всі аспекти і форми організації співісну,
вання, співпраці, колективних і корпоративних
форм господарської діяльності у сільських гро,
мадах. Співвідношення між цими інститутами і
визначає сутність соціально,економічних
відносин у конкретній сільській громаді, її стан,
наявні проблеми, а звідси — і зміст реформ.
У свою чергу ідентифікація наявних про,
блем повинна здійснюватися за оцінками пози,
тивної і негативної ролі цих двох інститутів.
Так, якщо у громаді мало розвинутим є малий
бізнес у вигляді фермерських чи підсобних гос,
подарств товарного типу, а з боку громади пе,
реважають негативне ставлення до таких гос,
подарів, то зміни повинні передбачати ініцію,
вання та підтримку таких форм. Слід підкрес,
лити, що методологічно постановка питання не
може перебувати у площині альтернативності
зазначених інститутів навіть тому, що вони є
невід'ємними і незамінними для громад. На,
томість мова йде про пошук такого їхнього
співвідношення, коли малий бізнес спирати,
меться на конструктивність прояву і інституту
приватної власності, і інституту колективізму.
Яскравим прикладом цього є практика коопе,
ративів, широко поширена в інших країнах, але
яка і досі залишається скоріше екзотичною для
України. Як особисто могли переконатися, до,
сить поширеною у окремих сільських громадах
є ситуація нерозвиненості обох інститутів, коли
відсутнє істотне господарювання одноосібно,
го типу та будь,які кооперативні види госпо,
дарської діяльності; при цьому пияцтво, краді,
Передплатний індекс 21847
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дарської продукції в області зросло при,
близно на 19% (у грошовому еквіваленті у
співставних цінах), тобто тенденції соц,
іального і економічного покращення мо,
Показники
2009 р.
2014 р.
Індекс динаміки виробництва с.-г. продукції
1,00
1,19
жуть вважатися узгодженими. Тим не
(вартість оцінки у зіставних цінах)
менше, слід зазначити, що кількість
Частка сільських громад у депресивному стані (за
сільських територій у стані позитивного
авторською методикою оцінювання), %
89,0
80,0
у т.ч. сільського населення області, %
72,0
64,0
соціально,економічного розвитку зали,
Частка сільського населення непенсійного віку, %
61,0
68,0
шається дуже незначною, а зміни відбува,
Рівень зафіксованого безробіття, %
25,4
14,9
ються занадто повільно. Необхідно також
Кількість фермерів на 1000 жителів
0,6
0,7
Кількість офіційно зафіксованих приватних
0,5
0,9
зауважити, що такі сільські громади, як
підприємств на 1000 жителів
показали дослідження, здебільшого нале,
Індекс зростання надходжень до місцевих бюджетів
1,00
1,10
жали до старовинних торгово,ремісничих
Джерело: авторська інтерпретація інформації Вінницької обласної
містечок Поділля (наприклад, с. Браїлів,
ради та офіційної статистичної інформації по Вінницькій області
Чернятин, Станіславчик та ін.), а отже, в
жки, ухилення від господарської діяльності даному разі ключовим міг бути фактор наяв,
засуджуються меншою мірою аніж збагачення ності унікальної інституціональної історії, аніж
сусіда. Це слід оцінювати як приклад реалізації наслідків вдалих реформаційних кроків після
негативного потенціалу обох інститутів, що, як 90,х рр. ХХ ст.
Особливо слід зазначити, що аналізування
вважаємо. Може бути описаним у контексті
ефекту опортуністичної діяльності агентів. тренду розвитку ситуації за останні десяти,
При цьому наша позиція передбачає той прин, ліття дозволяє стверджувати, що перспективи
циповий момент, що реформа повинна врахо, розвитку сільських громад обумовлені насам,
вувати ситуацію у кожній сільській громаді, а перед ступенем активізації широко диверсифі,
не бути загальною платформою, що втілюєть, кованого малого бізнесу та капіталізації на ос,
нові фінансових потоків, що формуються саме
ся із столиці чи обласних і районних центрів.
У даному разі уникаємо дискусії про об'єк, в місцевих економіках. Використання цієї об,
тивність наявності інших інститутів та класиф, ставини у процесі корегування регулятивної
ікацій останніх, що, як вважаємо, виходить за політики представляється ключовим.
межі даної статті.
Теоретичний момент дискусії може бути
ВИСНОВКИ
проілюстрованим окремими даними, які свідчать
Принциповим негативним результатом ре,
про реальні інституційні зміни у сільських гро, форм стала відсутність сформованого серед,
мадах за останній період, який може вважатися нього класу, який би мав істотну економічну вла,
післяреформеним. У таблиці 2 наведено ав, ду на засадах малого бізнесу в межах сільських
торські оцінки стану громад Вінницької області. громад. Особливий характер ринкового рефор,
На нашу думку, ці показники у сукупності мування аграрного сектора України обумовле,
надають певну картину основних існуючих про, ний унікальним співвідношенням впливу як еко,
блем: частка населення пенсійного віку свідчить номічних, так і неекономічних факторів. Пояс,
про демографічний стан села, кількість безроб, нення та ідентифікація таких факторів полягає
ітних є прямим відбитком економічної ситуації у методологічному полі інституційної теорії,
на місцевому ринку праці, кількість фермерів та проте потребує адекватного розуміння ролі
зареєстрованих підприємств (останні практич, категорії "інститут", а також опису інститу,
но всі були малими підприємствами) характери, ційного середовища репрезентативної сільської
зує підприємницьку активність; всі ці показни, громади в контексті наявних проблем та перс,
ки безпосередньо відповідають представленим пектив їхнього вирішення. Загальна авторська
вище авторським методикам, критеріям та по, позиція передбачає детермінантну роль 2 базо,
казникам оцінювання стану сільських територій. вих інститутів аграрного соціуму — приватної
Дослідження засвідчили певні позитивні власності та колективізму. Актуальним є коре,
зміни. Так, у 2009 р. до стану депресії (відпові, гування реформ за принципом диференціації
дно до авторської методики) були віднесені 89% стану конкретних сільських громад, даний
сіл, тоді як на 1.01.2015 р. — 80%; частка принцип представляється невід'ємним і при
сільського населення, що проживала у депре, здійсненні процесів децентралізації.
сивній зоні, відповідно скоротилася із 72% до
Перспективи подальших досліджень поля,
64%. Важливо зазначити, що впродовж дослід, гають у вдосконаленні методичних основ інсти,
жуваного періоду виробництво сільськогоспо, туційного аналізування сільських громад, а та,
Таблиця 2. Зміна деяких показників
стану сільських громад Вінницької області
за 2009—2014 рр.
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кож створення прогнозних економетричних
моделей обгрунтування вигідності корегуван,
ня реформи.
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EXCHANGE MECHANISM PRICING AT AGRICULTURAL PRODUCTS
У статті розглянуто основні положення та принципи функціонування біржового механізму ціноутворення на
сільськогосподарську продукцію. Проаналізовано динаміку ф'ючерсних цін кукурудзи на біржі СВОТ із різними
періодами експірації протягом одного календарного року. Досліджено ринок ф'ючерсної торгівлі кукурудзою та
відмінності змін в розрізі маркетингового року щодо базису. Встановлено необхідність при здійсненні ціноутворен6
ня на сільгосппродукцію враховувати базисний ризик, який є обов'язковим елементом при формуванні на неї ф'ю6
черсної ціни. Ідентифіковано найбільші коливання базису залежно від торгової поведінки учасників ф'ючерсного
ринку кукурудзи, які прагнуть використовувати ціни між спотовим і строковим ринком з метою цінового страхуван6
ня (хеджу), що можливо розглядати як різновид стратегічної комбінації дій задля уникнення збитків, або збереження
доходів. Окремо розглянуто ситуацію з торгівлі ф'ючерсними контрактами на ринку кукурудзи (СВОТ) серед ви6
робників і переробників продукції щодо утримання більш оптимальних цін для кожної із сторін, які активно перехо6
дять на позиції "short", або посилюють дальні очікування цінових коливань за позицією "long". В цьому контексті
приведено динаміку зміни чистих позицій торгівців (трейдерів) ф'ючерсними контрактами для професійного вико6
ристання продукції, але з метою стабілізації та оптимальної реалізації за ринковими цінами. Виявлено тісну залежність
між ф'ючерсними цінами на кукурудзу та її окремими контрактами з різними датами поставки на внутрішні ціни
фермерів, експортні ціни, а також портові ціни (Gulf ports, LA) за умовами поставки FOB.
In the article basic are provisions and principles functioning of the exchange mechanism pricing for agricultural
products. An analyzed dynamics future prices the corn on the exchange CBOT with various expiration periods during
one calendar year. Investigated are the futures market corn and differences changes in cut of marketing year of basis. Is
established the need for in carrying out of pricing on agricultural products consider basis risk, which is an essential
element while forming her futures price. The most fluctuations of basis are identified depending from trading behavior
participants futures market of corn, which tend to use between the spot and futures markets prices for the purpose of
insurance (hedge), that may be regarded as a kind of combination of strategic actions to avoid losses or saving revenues.
Separately reviewed the situation with the trading of futures contracts on corn market (CBOT) among producers and
processors of products for retention more optimally prices from each side that are actively moving to positions "short",
or distant reinforce expectation of price fluctuations of the positions "long". In this context, are given the dynamics of
change in net positions merchants (traders) futures contracts for the products professional use, but with purpose to
stabilize and optimal realization at market prices. Are revealed dense dependence between futures prices corn and her
separate contracts with a variety dates delivery on domestic prices farmers, export prices, as well as port prices (Gulf
ports, LA) on terms delivery FOB.

Ключові слова: базис, біржа, механізм ціноутворення, спот, ф'ючерсний ринок, хедж, ціна,
чиста позиція.
Key words: basis, exchange, pricing mechanism, spot, futures market, hedge, price, net position.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Біржовий механізм ціноутворення є сучас,
ним і прогресивним методом до визначення
ринкових цін на продукцію, особливо це сто,
сується сільськогосподарської продукції.
Передплатний індекс 21847

Вітчизняному сільськогосподарському ринку
для встановлення дієвих цін, які б відповідали
та відбивали в повній мірі конкурентний харак,
тер, саме бракує розвинутого біржового рин,
ку, який би був інтегрованим із кращими світо,
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вими майданчиками. Серед яких чільне місце
займає Чиказька торгова палата (надалі СВОТ),
Чиказька товарна біржа (СМЕ), "Євронекст"
(Matif) та інші.
До переваг біржового механізму ціноутво,
рення варто віднести здатність до формування
цінових рівнів під впливом високої концентрації
попиту та пропозиції на відповідний товар,
швидкого залучення спекулятивного капіталу,
гнучкості та мобільності в управлінні ціновою
волатильністю, прогнозування цін, мінімізації
ризику від сезонних коливань та інших кон'юн,
ктурних змін на ринку, диверсифікації торгівлі
та відбору ліпших стратегій торгівлі з,поміж
альтернативних, з метою забезпечення опти,
мальної цінової політики господарюючих
суб'єктів. Тому ціни, які формуються (встанов,
люються) в процесі біржових торгів є одними з
найбільш конкурентних на ринку, крім того кон,
куренція відбувається не лише на фізичному
ринку, а характерною ознакою біржової
торгівлі є розвинений строковий ринок, на яко,
му укладаються угоди в тому числі й на сільсько,
господарську продукцію, яка переважно буде
вирощеною, або виробленою. Тобто об'єктом
торгів становиться майбутній врожай, який зав,
дяки торгівлі відповідними деривативами одер,
жує цінове підтвердження.
Одними з найпоширеніших у світі дерива,
тивів на строковому біржовому ринку сіль,
ськогосподарської продукції є ф'ючерси та
опціони. Їх загальний обсяг за 2014 р. склав
21,9 млрд угод, з яких ф'ючерси — 12,2 млрд
угод, або 55,7 %. При цьому на сільськогос,
подарську продукцію в 2014 р. було укладе,
но 1,4 млрд угод як ф'ючерсів, так і опціонів
[1].
Хоча питома вага товарних деривативів у
тому числі й на сільськогосподарську продук,
цію, значно поступається перед фінансовими,
тим не менше їх обсяги є суттєвими та останні,
ми роками продовжують зростати, особливо на
фоні світової фінансового кризи (2007—08 рр.).
Звідси актуальним видається висвітлення фун,
кціонування біржового цінового механізму на
сільськогосподарську продукцію за умов роз,
витку строкового ринку під час впливу кризо,
вих явищ світової економіки, що активно про,
являється на змінах в динаміці цін та поведінці
учасників торгівлі, в першу чергу тих, які орієн,
туються на професійне використання продукції
укладаючи угоди з метою уникнення збитків, або
збереження доходів. До яких варто віднести без,
посередніх виробників сільськогосподарської
продукції, суб'єктів переробки, зберігання (еле,
ватори) тощо.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженнями біржового механізму ціноут,
ворення, взаємодії строкових ринків і впливу
торгівлі деривативами (зокрема ф'ючерсними кон,
трактами) на формування спотових цін, а також
страхування від цінових ризиків, виробітку дієвих
(ефективних) торгових стратегій враховуючи інди,
відуальність поведінки учасників торгів і прог,
нозування цін знайшло відображення у працях
вчених, як: С.І. Дем'янко [2], С.М. Кваша [3],
Ю.В. Рубан [4,5], М.О. Солодкий [6], О.М. Сохаць,
ка [7], С.А. Стасіневич [8], В.О. Яворська [9] та ін.
Враховуючи вагомий вклад вчених в даному на,
прямі, розвідка літературних джерел встановила
недостатнє вивчення питань щодо впливу ф'ючер,
сної торгівлі та окремих чинників біржового ме,
ханізму ціноутворення на сільськогосподарську
продукцію.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є дослідження та аналіз форму,
вання цін на сільськогосподарську продукцію під
дією біржового механізму, з'ясування специфіки
та окреслення основних його засад функціонуван,
ня для учасників торгівлі, які передбачають про,
фесійне використання продукції (фермери, пере,
робними, елеваторники, заготівельники тощо).
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Біржовий механізм ціноутворення є
найбільш затребуваним на сьогодні в першу чер,
гу для сільськогосподарських виробників. Це
пов'язано не лише з потребою зменшити сезонні
коливання цін, а й встановити конкурентоспро,
можні ціни, які часто через олігополістичне ста,
новище ринку є недосяжними. Тому нівелюван,
ня тиску переробного диктату є одним із важ,
ливих чинників у формуванні конкурентного
середовища, де безпосередні виробники мають
змогу одержати той рівень цін, який в кінцево,
му випадку буде визначатися попитом і пропо,
зицією на їх продукцію. Біржова торгівля в цьо,
му контексті є найбільш ефективним механізмом
у боротьбі з монопольними проявами, а концен,
трація попиту і пропозиції виступає врівноважу,
ючою силою. Але не слід останню пов'язувати з
поняттям стабільності ринку — абсолютно різні
сторони процесу ціноутворення. Наприклад, не,
конкурентоспроможні ціни на сільськогоспо,
дарську продукцію можуть встановлюватися під
супровід стабільності ринку, але не для біржо,
вого.
Відтак, за умови незмінності попиту та пропо,
зиції, коли ціни не коливаються, ринкова ситуація
характеризується ціновою стабільністю. В останні
Передплатний індекс 21847
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Рис. 1. Свічний графік щомісячної динаміки ф'ючерсної ціни на кукурудзу (СВОТ)
за результатами торгів від початку обігу контракту ZCN5 JUL 2015

10—15 років на світових ринках цінова стабільність
спостерігається надзвичайно рідко. Навпаки, ха,
рактерною ознакою розвитку як товарних, так і
фінансових ринків сьогодні є їх цінова змінність,
або, як її називають у зарубіжній економічній літе,
ратурі, волатильність (volatility) [7, с. 150].
Як зазначає В.О. Яворська, сучасні світові
біржі виконують роль індикатора світового ціно,
утворення, у тому числі на основні види сільсько,
господарської продукції (зернові, олійні), підкрес,
люючи й те, що основними інструментами сучас,
ної біржової торгівлі є такі види деривативів, як
ф'ючерси та опціони, які використовуються як
фінансові інструменти для страхування цінових
ризиків або у спекулятивних цілях [9].
На ціноутворення сільськогосподарської про,
дукції, яка перебуває на фізичному ринку, відо,
мо, що суттєво впливають очікування, які харак,
терні прогнозному ринку, який часто називають
ф'ючерсним. Загалом ф'ючерсна вартість контрак,
ту залежить від таких факторів, як періоду обігу
до експірації, відсоткової ставки, затрат на транс,
портування, зберігання та страхування базового
активу. Відтак, ціни на ф'ючерсні контракти за
нормальних умов і властивостей базового активу
з моменту початку обігу мають схильність до пе,
ревищення його ціни порівняно з фізичним (спо,
товим) ринком. Тобто коли ціни віддалених по,
зицій на ф'ючерси очікуються більші аніж поточні
на спот, то такий стан прийнято інтерпретувати
як "контанго", або "форвардейшн". Як правило,
ринку "контанго" відповідає сільськогосподарсь,
ка продукція придатна до тривалого зберігання та
Передплатний індекс 21847

зручна до транспортування, однією з який є куку,
рудза (рис. 1).
Ф'ючерсна ціна на кукурудзу за контрактом
ZCN5 JUL 2015 має чітко виражену тенденцію на
протязі часу обігу на ринку (СВОТ) до зменшен,
ня. До специфікації даного контракту слід віднес,
ти те, що він є стандартизованим, розмір станове
5000 бушелів зерна (приблизно 127 т), а дата закі,
нчення його обігу передбачає липень 2015 р. (до 15
числа). Як бачимо з рисунка 1, ф'ючерсний кон,
тракт ZCN5 JUL 2015 був випущений в обіг на біржі
з грудня 2011 р., а якщо враховувати дату його
припинення обігу в липні 2015 року, то загальний
період торгівлі цим ф'ючерсом станове 44 непов,
них місяці. Тобто даний ф'ючерсний контракт три,
валого ринкового періоду прогнозування цін на
кукурудзу.
Крім значного періоду торгівлі цим контрак,
том, чітко вираженим є те, що від початку його
обігу, торгівля ним відбувалася за цінами на куку,
рудзу, які перевищували 550 дол США за тонну.
Отже, ціни з початку торгівлі даним контрактом
тривалий час були високими, значно перевищую,
чи загальні спотові ціни та мали поступове знижен,
ня залежно від наближення до дати закінчення
його обігу. А саме: з жовтня 2014 р. включно з трав,
нем 2015 р. ф'ючерсна ціна знаходилися на ново,
му ціновому рівні в межах 350—420 дол. США за
тонну, та все більше наближалась до загальних
спотових цін на кукурудзу. Загалом така тенден,
ція підкреслює, що торгівля цим ф'ючерсним кон,
трактом на біржі СВОТ відповідає загальним умо,
вам "контанго", що дає змогу активним чином про,
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Рис. 2. Динаміка цін ф'ючерсних контрактів на кукурудзу (СВОТ) з датою експірації в 2015 р.,
дол. США/т

гнозувати ціни виходячи з цін на ф'ючерси та очі,
кувань у змінах спот ринку.
Однією з характерних рис торгівлі ф'ючерсним
контрактом ZCN5 JUL 2015 є не лише висока по,
чаткова ціна на нього, що значно перевищувала
ціни середні як по ф'ючерсному ринку кукурудзи
в цілому, так й на фізичному ринку, а й помірко,
вані обсяги купівлі контрактів за високих цін та
поступове їх збільшення до дати експірації. Так,
різке збільшення (сплеск) купівлі контрактів відбу,
лося в березні та квітні 2014 р. і в подальшому лише
зростало. Отже, купівля даного ф'ючерса набула
актуальності за 13—14 місяців до його припинен,
ня обігу (експірації), що більш повно розкриває
складний механізм взаємодії не лише спотової по,
точної ціни та ф'ючерсної майбутньої ціни базо,
вого активу, а й безпосередню поточну ціну між
ринками на певну дату.
Таким чином, біржовий механізм ціноутворен,
ня передбачає взаємоузгодження ф'ючерсного та
спотового ринку, їх структурування. Відтак, важ,
ливим у цьому випадку є сам наслідок такого фун,
кціонування ринків. Як стверджує О.М. Сохаць,
ка, здатність ф'ючерсних ринків з великою точні,
стю прогнозувати майбутні ціни була одразу ви,
користана учасниками реальних ринків, передусім,
сільськогосподарських для захисту майбутніх вро,
жаїв від небажаних коливань цін на зернові куль,
тури [7, с. 151].
Механізм формування цін на сільськогоспо,
дарську продукцію залежить одночасно від ф'ю,
черсних цін різних контрактів, які випущені та тор,
гуються на біржі, адже це дає можливість здійсню,
вати прогноз і хеджування цін в близькій і відда,

16

леній перспективі без зупинки. Взаємозв'язок од,
ночасно цін на ф'ючерсні контракти є очевидним,
але одночасно має місце й відмінності, що викли,
кані різними датами експірації. Так, ф'ючерсні ціни
на липневий (JUL), вересневий (SEP) і грудневий
(DEC) ф'ючерси з терміном обігу в 2015 р. на куку,
рудзу (СВОТ) наведено на рисунку 2.
Одночасно з торгівлею за різними термінами
обігу ф'ючерсних контрактів, важливо враховува,
ти й величину базису, що наведено для ф'ючерс,
ного ринку (рис. 3).
З рисунка 2 випливає наступний характер ціно,
утворення на ф'ючерсному ринку кукурудзи, що
пояснюється з моментом початку торгівлі на рин,
ку одночасно різних за строком експірації кон,
трактів. Як видно, ф'ючерсна ціна на контракт з
більш раннім строком обігу перевищує ціни кон,
трактів з віддаленим строком обігу. Однією з мож,
ливих причин, допускаємо переважання більш
близьких очікувань, які впливають і коректують
подальші цінові сподівання на контракти з дещо
віддаленими строками обігу. Крім того, можна
упевнитися, що маючи тривалий період переви,
щення ф'ючерсних цін відносно близьких строків
над віддаленими, через деякий час ситуація
змінюється на протилежну. Особливо це видно,
коли ф'ючерсні ціни на контракти вересневий і
грудневий стали вищими аніж на липневий після
точки сходження приблизно в липні 2014 р., тобто
за 12 міс. до закінчення строку обігу липневого
контракту. Адже цьому сприяють безпосередньо
очікування учасників торгів, які з цього моменту
оцінюють ф'ючерсні ціни віддалених позицій більш
вище порівняно з близькими. Між тим на це впли,
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Рис. 3. Динаміка зміни ф'ючерсної ціни та базису на кукурудзу (СВОТ), дол. США/т

ває й безпосередній спотовий ринок, оскільки ціни
хоч і майбутні, все ж таки з початком нового мар,
кетингового року мають сезонний прояв, а тому в
липні — вересні понижуються.
Ця теза знаходить підтвердження завдяки дос,
лідженню зміни базису. Останній є величиною
розходження цін між спотовим і ф'ючерсними
ринками. Отже, в переважній мірі через базис дані
ринки є поєднаними. Найбільший спад величини
базису відбувається саме в липні,серпні, де в серпні
2013 р. він різко зменшився та становив ,7,4 дол./т
(рис. 3). Це було одне з найбільших падінь величи,
ни базису за досліджуваний період.
Для того щоб охарактеризувати роль базису в
процесі ціноутворення та змін між спотовим і ф'ю,
черсним ринком необхідно внести деякі описові
положення. У своєму дослідженні Ю.В. Рубан і
Т.В. Шевченко [5, с. 18] зазначають, що ф'ючерсна
торгівля у сучасних реаліях впливає на формуван,
ня спотових цін, між тим останні є орієнтиром для
ф'ючерсної торгівлі. При цьому вони вбачать, що
дослідження такого взаємного впливу доцільно
здійснювати за допомоги базису. Повертаючись
до динаміки ф'ючерсних цін та коливання базису
на кукурудзу (СВОТ), варто зазначити, що за умо,
ви незмінної спотової ціни зменшення ф'ючерсної
призводе до послаблення базису, що загалом ха,
рактеризує ринок як "контанго". Проте не менш
важливим є й те, що до закінчення терміну дії ціна
ф'ючерсних контрактів найімовірніше, буде з пре,
мією, або зі знижкою до спотової ціни. А коли
підходить строк виконання контракту (експірації),
як правило ціни на двох ринках будуть сходитися.
Передплатний індекс 21847

Отже, базис на кукурудзу в липні та серпні, як
правило, послабляється (рис. 3), а в листопаді сут,
тєво посилюється. Так, у листопаді 2014 р. базис
був одним з найбільшим за досліджуваний період
(2012—2014 рр.) і становив 35 дол./т. Одночасно
коливання базису вказує, що на початок нового
маркетингового року, ціни на двох ринках куку,
рудзи сильно сходяться, а різке розходження цін
відмічається вже з новим врожаєм кукурудзи, про,
довжуючи в цілому і в зимовий період, і тримаєть,
ся достатньо посиленим і навесні. В цілому для ба,
зису на ф'ючерсному ринку кукурудзи (СВОТ) від,
мічається певна повторюваність, що вже було опи,
сано вище. На формування цін спотового ринку
суттєво впливає механізм цінового страхування
(хеджування), де враховуючи значні коливання цін
на ф'ючерси складно передбачити оптимальні ціні.
Тому кращим у цьому випадку є орієнтація на ба,
зис, оскільки його величину можна передбачити
зі значно більшою ймовірністю, ніж рівень самих
цін, тому хедери згодні прийняти на себе порівня,
но невеликий базисний ризик і позбавитися ризи,
ку непередбачених змін цін [4, с. 101].
У контексті здійснення ф'ючерсних операцій
важливі два принципово різні кроки, які визнача,
ють стратегію поведінки учасників торгівлі. По,
перше, купівля ф'ючерсного контракту, що перед,
бачає страхування від підвищення цін на спотово,
му ринку, а по,друге, продаж, який дозволяє уни,
кати від зниження ціни. Звідси, хеджування
"фіксує" рівень цін, бо на одному ринку буде зби,
ток, а на другому учасник одержить прибуток [10,
с. 9].
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Рис. 4. Динаміка та вирівнювання ф'ючерсної (СВОТ), експортної та внутрішньої ціни
на кукурудзу в США

Аналіз ф'ючерсного ринку кукурудзи (СВОТ)
показує, що коливання базису з грудня 2011 р. по
квітень 2015 р. станове 21 дол./т, а ф'ючерсної ціни
— 221,7 дол./т, що складає 9,5 %. А від так для хед,
жування на даному ринку необхідно враховувати
базисний ризик в межах 9,5 %. Також варто розг,
лядати й спільні тенденції різних ринків (рис. 4).
Вирівнювання в часі різних цін на кукурудзу в
США (рис. 4) наочно доводить існування спільних
тенденцій, а відтак, і взаємозв'язку між ними. Це
можливо досягти лише у випадку, коли існує за,
лежність між самими структурованими ринками.
Особливо значний вплив ф'ючерсні ціни проявля,
ють з внутрішніми цінами реалізації кукурудзи
фермерами. Дослідження впливу ф'ючерсних цін
на інші види цін на кукурудзу в США наведено в
таблиці 1.
До регресійних моделей включено наступні
ендогенні фактори (Y): Y1 — ціна кукурудзи Gulf
ports, LA за бази поставки FOB; Y2 — середня екс,
портна ціна кукурудзи з США; Y3 — середня ціна
реалізації кукурудзи в США (внутрішня) та Y4 —
ф'ючерсна ціна на кукурудзу (СВОТ) Chicago IL,
а екзогенними факторами виступили (Х): Х1 —
ф'ючерсна ціна на кукурудзу (СВОТ) Chicago IL;
Х2 — середня ціна ф'ючерсного контракту ZCN5
JUL 2015; Х3 — середня ціна ф'ючерсного контрак,
ту ZCU5 SEP 2015 та Х4 — середня ціна ф'ючерс,
ного контракту ZCZ5 DEC 2015.
Регресійні моделі є надійними, адекватними, а
параметри задовольняють умовам статистичного
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розподілу Стьюдента. Високий рівень коефіцієнтів
детермінації розкриває повноту пояснення екзо,
генних факторів у варіації відповідних ендогенних
факторів.
З проведеного аналізу випливає, що най,
більшого приросту від впливу ф'ючерсних цін на
кукурудзу (СВОТ) зазнає ціна кукурудзи Gulf
ports, LA за бази поставки FOB та внутрішня ціна
реалізації фермерами, а саме: на 1 дол. зміни ф'ю,
черсної ціни одержано 0,911 і 0,87 дол. приросту
за відповідними видами цін, крім того, їх варіація
визначається варіацією ф'ючерсних цін на 98,4 і
96,6 % відповідно. Тобто ціна кукурудзи Gulf ports,
LA за бази поставки FOB та внутрішня ціна реал,
ізації фермерами визначає варіацію поза впливом
ф'ючерсної ціни за рахунок інших факторів на 1,6
і 3,4 % відповідно. Особливо високий рівень виз,
начення (залежності) ф'ючерсної ціни досягнуто
на внутрішньому ринку США, що підтверджує
високу ступінь прогнозованості цін і впливу саме
біржового механізму ціноутворення на кукуруд,
зу.
Не зважаючи на дещо менше пояснення у вар,
іації експортної ціни на кукурудзу, яка становить
93,1 % від варіації фактора ф'ючерсної ціни, ос,
тання загалом суттєво впливає на прирости екс,
портних цін. Саме збільшення на 1 дол. ф'ючерс,
ної ціни на ринку в поточному періоді сприяє при,
росту на 0,765 дол., але варто зазначити, що на
відмінну від двох попередніх цін, формування ек,
спортної ціни дещо відбувається з часовим запіз,
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 1. Загальна оцінка лінійних однофакторних регресійних моделей впливу
ф'ючерсних цін на інші види цін на кукурудзу в США за 2012—2014 рр.
Параметри моделі
Екзогенний фактор (X)

Ендогенний фактор (Y)

Ф’ючерсна ціна на
кукурудзу (СВОТ)
Chicago IL

Ціна кукурудзи Gulf
ports, LA FOB

Ф’ючерсна ціна на
кукурудзу (СВОТ)
Chicago IL
Ф’ючерсна ціна на
кукурудзу (СВОТ)
Chicago IL
Середня ціна ф’ючерсу
ZCN5 JUL 2015
Середня ціна ф’ючерсу
ZCU5 SEP 2015
Середня ціна ф’ючерсу
ZCZ5 DEC 2015

Середня експортна ціна
кукурудзи з США
Середня ціна реалізації
кукурудзи в США
(внутрішня)
Ф’ючерсна ціна на
кукурудзу (СВОТ)
Chicago IL
Ф’ючерсна ціна на
кукурудзу (СВОТ)
Chicago IL
Ф’ючерсна ціна на
кукурудзу (СВОТ)
Chicago IL

Лінійна модель
регресії та оцінка її
коефіцієнтів
надійності за
статистикою tСтьюдента1)
Y1=41,6+0,911X1
8,803

R2

F2)

0,984

2077,81

0,931

458,04

0,966

957,29

0,874

234,98

0,824

103,02

0,870

227,31

45,583

Y2=90,5+0,765X1
10,708

21,402

Y3=23,0+0,87X1
3,465

30,940

Y4=-180,3+0,788X2
-6,691

15,329

Y4=-228,1+0,92X3
-5,333

10,150

Y4=-251,3+0,951X4
-7,837

15,077

Джерело: власні розрахунки за даними Міністерства сільського господарства США (www.nass.usda.gov), служби економічних
досліджень Міністерства сільського господарства (www.ers.usda.gov), зарубіжної сільськогосподарської служби Міністерства
сільського господарства США (www.fas.usda.gov), Групи Чиказької товарної біржі (CME Group) (www.cmegroup.com).
Примітки:
1) Критичне значення критерію t,Стьюдента за рівнем значущості α=0,05 та ймовірності р=0,95 при ступенях свободи df=35,
дорівнює 2,030.
2) Критичне значення F,критерію (Фішера,Снедекора) за p=0,95 та df1/df2 = 1/34, дорівнює 4,13.

ненням, тому без його врахування приріст цін і
поступається. Це підтверджується й графічно, де
на рисунку 4, видно, що при особливо різких ко,
ливаннях ф'ючерсної ціни, ціна експорту кукуруд,
зи з США приблизно на 2 місяці відбувається із
запізненням. Тобто об'єктивно ф'ючерсні ціни
мають більший вплив на експорт, аніж поточні їх
зміни, оскільки потрібно певний час на укладання
договорів за новими ринковими цінами, затрати,
ти час на організацію складання партії вантажу,
фрахт та логістичні операції тощо.
Щодо окремих ф'ючерсних контрактів, то по,
будовані регресійні моделі показують значний їх
вплив на загальну ф'ючерсну ціну, що підтверджує
цілісність функціонування механізму ціноутво,
рення на ринку кукурудзи. Проте ф'ючерсні кон,
тракти з різними термінами обігу дещо відрізня,
ються за величиною приросту ціни, хоча їх визна,
чення у варіації ф'ючерсної ціни майже не
змінюється. Збільшення на 1 дол. ціни ф'ючерсно,
го контракту на кукурудзу (СВОТ) з липневим, ве,
ресневим і грудневим терміном обігу, сприяло зро,
станню вже ф'ючерсної ціни на 0,788, 0,92 і 0,951
дол. відповідно. Як бачимо, віддаленні позиції ма,
ють більший вплив на загальну ф'ючерсну ціну на
противагу близьким позиціям. Коефіцієнти детер,
мінації свідчать, що варіація ф'ючерсної ціни на
кукурудзу (СВОТ) визначається варіацією цін на
Передплатний індекс 21847

ф'ючерсні контракти в розмірі: на липневий — 87,4
%, вересневий — 82,4 % і грудневий — 87 %. Звідси,
якийсь один ф'ючерсний контракт не може в
повній мірі визначати загальну ф'ючерсну ціну,
оскільки на торговому майданчику здійснюється
торгівля різними контрактами за терміном обігу,
при тому на декілька років наперед.
Таким чином, ціноутворення на ф'ючерсному
ринку кукурудзи передбачає взаємодію та взає,
мозв'язок одночасно з усіма випущеними ф'ючер,
сними контрактами, а також присутності, як пра,
вило, двох великих груп учасників торгівлі: хед,
жерів і спекулянтів. Такий підхід сприяє більш
кращому управлінню ціновими ризиками в першу
чергу для самих виробників кукурудзи (фермерів),
так як дозволяє переносити високий ризик втра,
ти доходів через спад в ціні реалізації на спотово,
му ринку, але на спекулянтів вже на ф'ючерсному
ринку (табл. 2). Крім того, виробники вибравши ту
чи іншу торгову стратегію завдяки послугам бро,
керів і трейдерів переслідуючи мету вилучення
цінового спреду (на різниці ф'ючерсних цін) самі
займають спекулятивні позиції.
У таблиці 2 приведено обсяги відкритих по,
зицій учасників торгів стосовно групи вироб,
ників (producer — з метою професійного вико,
ристання продукції) за торгівлею ф'ючерсами
на кукурудзу (контракт — ZCN5 JUL 2015) на
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Таблиця 2. Обсяг ф'ючерсних угод
на кукурудзу (ZCN5) за відкритими позиціями
з боку виробників та їх питома вага до всієї
кількості на контрольну дату (СВОТ)*
Позиції, од.
long

short

03.01.2012
03.04.2012

233100
234489

583104
649161

До
загального
обсягу
відкритих
позицій, %
34,7
32,9

03.07.2012

196768

570417

37,0

02.10.2012

224046

641991

35,9

31.12.2012

220761

588850

35,9

02.04.2013

267394

647825

34,8

02.07.2013

250003

435394

29,7

01.10.2013

297581

354392

27,6

31.12.2013

328643

391081

29,9

01.04.2014

291124

741848

37,9

01.07.2014

292655

549195

32,8

30.09.2014

226512

469372

27,1

30.12.2014

240841

665642

36,9

31.03.2015

315661

534360

31,5

26.05.2015

340399

444660

27,4

Дата

Джерело: складено за даними Групи Чиказької товарної
біржі (CME Group) (www.cmegroup.com).

біржі СВОТ за період з початку 2012 р. до 26
травня 2015 р. Опишемо деякі основні моменти
в специфіці торгівлі ф'ючерсними контракта,
ми та загальній поведінці учасників торгівлі
даної групи виробників з метою виробничого
(промислового) використання кукурудзи. Дов,
га позиція "long" передбачає купівлю ф'ючерс,
ного контракту на невизначений термін в май,
бутньому, що дозволяє зменшувати ризик від
зростання цін на фізичному (спот) ринку, при
цьому зростання ф'ючерсних цін не залежно від
операцій на фізичному ринку дозволяє вилуча,
ти спекулятивний прибуток (спред). Коротка
позиція торгівця "short" переводить його з
утримувача ф'ючерсного контракту в продав,
ця, який в будь,який момент може здійснити
операцію з продажу на ф'ючерсному ринку ба,
зового активу. Для цієї позиції характерною
рисою в хеджуванні є продаж ф'ючерсного кон,
тракту, який дозволить компенсувати втрати
понесені через зниження ціни на фізичному
ринку, а спекулятивна поведінка торгівця пе,
редбачає гру на пониженні цін на ф'ючерсному
ринку.
При цьому окрему позицію торгівця варто роз,
глядати в якості поведінкової стратегії, яку він
обрав для того щоб війти на ринок на деякий час
доти не здійснить зворотної операції (офсет) за
раніше відкритою позицією по ф'ючерсному кон,
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тракту. Зміни обсягів відкритих позицій, а також
чистої позиції на ф'ючерсному ринку кукурудзи
(СВОТ) наведено на рисунку 5.
На рисунку 5 виділено пікові підйоми та спади
обсягу відкритих позицій на продаж ф'ючерсних
контрактів кукурудзи. Збільшення відкритих по,
зицій "short", як правило припадає на квітень за
аналізований період, крім того в 2014 р. дещо з
меншим обсягом відмічається підйом і в кінці року
(грудень). Останнє переважно викликано підви,
щенням цін на ф'ючерсному ринку, тому хеджери
проявили більшу активність дещо раніше чим у
квітні. Тобто збільшення обсягів коротких позицій
характерне при очікуванні зміни цін на ринку ку,
курудзи перед новим маркетинговим роком. І на,
впаки, зниження обсягів відкритих позицій "short"
відбувається, як правило, в новому маркетингово,
му році. Так, різке зменшення відкритих позицій
"short" припадає на липень,грудень 2013 р. Як ба,
чимо на рисунку 5, різкий спад в ці місяці корот,
ких позицій призвів до скорочення чистих відкри,
тих позицій в групі виробників, що пояснюється
динамічним набиранням обсягів ф'ючерсних кон,
трактів із довгими позиціями, а отже, супровод,
жується посиленням загальних ринкових очіку,
вань на підвищенні цін. Проте зростання довгих
позицій серед торгівців групи виробників, що особ,
ливо проявилося в жовтні — грудні 2013 р. інфор,
мує про зростання операцій з хеджування, де про,
фесійні учасники (підприємства переробки, зерно,
трейдери або експортери) виявляють бажають все
більше застрахувати себе від можливого зростан,
ня цін у майбутніх місяцях.
Таким чином, за рахунок ф'ючерсної торгівлі
кукурудзою, фермери здатні застрахувати ціни че,
рез короткі "short" позиції (короткий хедж) перед
новим збором врожаю, коли в них продукція ще
відсутня, а саме: на біржі СВОТ активно цей про,
цес починає розвиватися в квітні місяці. Для екс,
портерів і підприємств переробки кукурудзи стра,
хування від цінового ризику наступає з початком
нового маркетингового року, особливо активно це
відбувається в другій половині року, коли вони
збільшують обсяги довгих позицій "long", здійсню,
чи тим самим довге хеджування.
Відсутність розвиненої біржової торгівлі то,
варними деривативами, в першу чергу ф'ючерса,
ми на вітчизняному ринку сільськогосподарської
продукції, підтверджує про не здатність форму,
вати прозорі та гнучкі ціни. А головне через
відсутність механізму уникнення монопольних
проявів, ціни в Україні значно відстають від світо,
вих. У такому випадку від неефективного ціноут,
ворення найбільше зазнають цінових збитків саме
товаровиробники продукції та в цілому сільське
господарство. Так, середньозважена ціна куку,
Передплатний індекс 21847
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Рис. 5. Обсяг відкритих довгих (long), коротких (short) та зміна чистих позицій
на ф'ючерсному ринку кукурудзи (СВОТ) в групі виробників (producer)

рудзи для кормових цілей на акредитованих то,
варних біржах України станом на 30 січня 2015 р.
становить 2583 грн. / т [11], або за курсом 22 грн. /
дол. — ціна тонни близько 117 дол., що нижче по,
рівняно з внутрішніми цінами в США, а саме: фер,
мери реалізували кукурудзу в січні за 150 дол./т,
ціни яких вищі на 33 дол./т. Крім того, це офіційні
ціни біржового ринку, але більшість операцій
відбувається за цінами позабіржового ринку.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Біржовий механізм ціноутворення на
сільськогосподарську продукцію на відмінну від
інших видів якісно відрізняється. Для нього при,
таманним є висока ступінь концентрації попиту
та пропозиції на ринку, залучення значного спе,
кулятивного капіталу, уникнення від монополь,
них проявів, прозорість та доступність широко,
му загалу інформації про ціни. Його основу ста,
новить торгівля товарними деривативами, які
підвищують ефективність дієвості механізму
ціноутворення. Для сільськогосподарських ви,
робників біржова торгівля розкриває можли,
вості щодо свободи в прийняті рішень, це доз,
воляє здійснювати прогноз цін на майбутню по,
ставку продукції (врожаю), управляти цінови,
ми ризиками та компенсувати втрати від сезон,
ного характеру виробництва, встановлюючи на
власну сільськогосподарську продукцію конку,
рентоспроможні ціни без диктату монополі,
Передплатний індекс 21847

стичних і олігополістичних об'єднань в аграрній
галузі.
Завдяки структуризації ринку сільськогоспо,
дарської продукції торгівля ф'ючерсними кон,
трактами сприяє для учасників групи виробників
застосовувати різні за характером дій торгові
стратегії. Загалом ф'ючерсний контракт передба,
чає дві різні поведінки, а саме: купівля контракту
дозволяє обмежувати ціновий ризик від подаль,
шого зростання цін на ринку, продаж, навпаки,
сприяє нівелюванню негативних проявів від змен,
шення цін. Крім того, було досліджено, що з ме,
тою переносу цінових ризиків торгівці з групи ви,
робників на ф'ючерсному ринку кукурудзи
(СВОТ) активно використовують механізми ко,
роткого та довгого хеджування, оскільки це вик,
ликано тим, що фермери, експортери, підприєм,
ства переробки більш охоче беруть на себе базисні
ризики, аніж цінові. Загалом це говорить про ви,
важену їх цінову політику, яка передбачає управ,
ління ціновим ризиком і бажання уникнути про,
явів сезонних коливань цін, використовуючи дос,
тупний для них арсенал біржових інструментів.
Про взаємозв'язок різних цін і впливу ф'ю,
черсного ринку на ціноутворення на продукцію
фізичного ринку, було розкрито завдяки про,
веденому регресійному аналізу, який виявив
ступінь такого впливу. Характерним є й те, що
ф'ючерсний ринок кукурудзи (СВОТ) має знач,
ний вплив на внутрішню ціну в США, при цьому
експортні ціни встановлюються із часовим запі,

21

АГРОСВІТ № 12, 2015
зненням, близько двох місяців. Вивчення ролі
обігу різних ф'ючерсних контрактів за строка,
ми обігу, доводить, що вони є необхідною умо,
вою для безперервного процесу ціноутворення,
а контракти віддалених термінів, які розгляда,
лися в межах одного року (2015 р.) мають дещо
більший вплив на формування ф'ючерсних цін
порівняно з контрактами за більш близькими
строками обігу. Тобто очікування відносно
дальніх (віддалених) позицій в деякій мірі на рин,
ку кукурудзи переважають близькі сподівання,
що характеризує даний ринок в якості "контан,
го".
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METHODS OF ECONOMIC RESEARCH OF THE FOOD PROVIDING
У статті здійснено теоретичний аналіз методів оцінки продовольчого забезпечення у ринкових умовах. Велика
увага приділена новим методам дослідження економічних процесів і формування сучасного стану продовольчої без6
пеки. Виявлено відсутність єдиного підходу щодо оцінки сучасного стану продовольчого забезпечення. Розкрито
роль системного підходу і його значення у процесі аналізу продовольчої безпеки. Запропоновано алгоритм дослід6
ження стану, ефективності функціонування та перспектив розвитку агропродовольчого виробництва на основі ви6
користання сукупності методів з врахуванням специфіки АПК. Досліджено і розкрито особливості комплексної оцінки
функціонування агропродовольчого виробництва. На основі цього розроблений підхід щодо визначення у динаміці
стійкості продовольчого забезпечення залежно від змін показників продуктивності в галузях АПК. На підставі зап6
ропонованого комплексу взаємопов'язаних між собою традиційних і нових методів економічного дослідження про6
довольчого забезпечення розроблено напрями підвищення ефективності функціонування системи продовольчої без6
пеки.
In the article the theoretical analysis of methods of estimation of the food providing is carried out in market conditions.
Large attention is spared the new methods of research of economic processes forming of the modern state of food security.
Found out absence of the unique approach in relation to the estimation of the modern state of the food providing. The
role of approach of the systems and his value is exposed in the process of analysis of food security. The algorithm of
research of the state, efficiency of functioning and prospects of development of agricultural production, is offered on the
basis of the use of aggregate of methods taking into account the specific of agriculture. Investigational and the features of
complex estimation of functioning of agricultural production are exposed. On the basis of it the developed approach is in
relation to determination in the dynamics of firmness of the food providing depending on the changes of indexes of the
productivity in industries of agriculture. On the basis of the offered complex of traditional and new methods of economic
research of the food providing directions of increase of efficiency of functioning of the system of food security are
developed.

Ключові слова: методологічний підхід, дослідження, оцінка, методи, продовольче забезпе8
чення, виробництво, продовольча безпека.
Key words: methodological approach, research, estimation, methods, food providing, production,
food security.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

В умовах становлення ринкової економіки
ставляться нові вимоги до методології та методів
економічних досліджень. Існує необхідність де,
тального вивчення стану, механізмів формуван,
ня та використання виробничого потенціалу
Передплатний індекс 21847

сільського господарства, агропродовольчого
виробництва та його розвитку на основі інвес,
тиційно,інноваційного підходу, а також враху,
вання дії тіньової економіки, прогнозу ризиків
та оцінки рівня економічної відповідальності
суб'єктів господарювання.
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Методологія дослідження стану, умов ста,
білізації та розвитку продовольчого виробниц,
тва в сучасних умовах охоплює методи дослід,
ження, які повинні враховувати вплив зовніш,
нього і внутрішнього середовища, сукупність
елементів системи функціонування галузей, їх
специфіку та взаємозв'язок, що дозволяє син,
тезувати їх і дослідити як єдиний цілісний ме,
ханізм.
Слід зазначити, що головне в методології
економічних досліджень — це використання
тих методик і методів, за допомогою яких мож,
на найповніше дати характеристику природі
певного явища чи процесу у взаємозв'язку з
галузевими аспектами і з врахуванням особли,
востей розвитку галузі. Її метою є оцінка су,
часного стану продовольчого виробництва —
системи управління та організації ведення га,
лузі, виробничого потенціалу, державної полі,
тики та ринкового середовища, а також визна,
чення основних напрямів стабілізації та розвит,
ку агропродовольчого виробництва.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам методології дослідження еконо,
мічної безпеки, в тому числі продовольчої, при,
свячені роботи численних іноземних і вітчизня,
них науковців. Серед вітчизняних слід від,
значити В.І. Власова [1], В.М. Гейця [2], О.І. Гой,
чук [3], В.І. Грушка [4], Я.А. Жаліла [5], Г.В. Ко,
заченка [6], В.С. Сідака [7], А.С. Філіпченка [8]
та інших. Аналіз наукових робіт з даного питан,
ня свідчить про відсутність єдиного підходу та
об'єктивної оцінки сучасного стану продоволь,
чої безпеки держави з врахуванням дії зовнішніх
і внутрішніх факторів. Крім того, науковцями не
приділено достатньої уваги аналізу нових ме,
тодів дослідження економічних процесів і фор,
мування сучасного стану продовольчої безпеки.

го та окремих ризиків функціонування агро,
продовольчого виробництва;
— дослідження стану та визначення перс,
пектив розвитку інтеграційних процесів і діяль,
ності агропромислових об'єднань;
— планування та розробка прогнозів вироб,
ництва продукції на перспективу;
— підготовка комплексної програми дер,
жавної підтримки, фінансування і розвитку аг,
ропродовольчого виробництва.
Для комплексної оцінки, всебічного ана,
лізу та розробки перспектив розвитку галузі
в процесі дослідження необхідно використо,
вувати системний підхід [9], який дозволяє
здійснювати аналіз продовольчого забезпе,
чення як цілісної системи, в якій будь,яка
зміна окремих складових її елементів веде до
зміни всієї виробничо,економічної системи.
Такий підхід сприяє адекватному розумінню
сукупності властивостей явищ, їх можливих
трансформацій і наслідків. Тому зміни в соц,
іально,політичних, економічних та продо,
вольчих системах необхідно розглядати
цілісно.
Цілісність системи функціонування агро,
продовольчого виробництва передбачає те, що
всі її підсистеми, незалежно від рівня розвит,
ку та характерних їм властивостей, повинні
бути спрямовані на досягнення загальної мети
та сприяти отриманню найкращих результатів
за відповідними критеріями. Особливість ви,
вчення складних систем, до яких відносять і про,
довольчу систему, полягає в тому, що вони ма,
ють властивості емерджентності. Тому при ви,
вченні таких систем недоцільно зосереджува,
ти увагу на часткових дослідженнях, необхід,
но вивчати взаємозв'язки між елементами, по,
рядок їх взаємодії та ступінь зв'язку з всією си,
стемою.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

НЕ ВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Останні події в українській економіці де,
монструють хиткість і нестабільність націо,
нальної продовольчої безпеки, її суттєву за,
лежність від внутрішніх і зовнішніх чинників.
Велике значення також має:
— формування факторів зовнішнього і
внутрішнього середовища, які напряму чи опо,
середковано впливають на виробничий потен,
ціал та ефективність роботи сільськогоспо,
дарських підприємств в сучасних умовах;
— оцінка ефективності господарської ді,
яльності; вивчення досвіду управління трудо,
вими відносинами; визначення рівня загально,
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Метою статті є дослідження питання оцін,
ки сучасного стану продовольчої безпеки на
основі методів, які враховують вплив зовніш,
нього і внутрішнього середовища та визнача,
ють її як цілісну систему.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Процеси економічних трансформацій ве,
дуть до значних змін у структурі економіки,
виникає необхідність досліджень формування
галузевого ринку та можливостей адаптації
підприємств агропромислового комплексу до
нових умов зовнішнього середовища, вдоско,
налення існуючих методик та розробки нових
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власності, динамічністю роз,
витку продовольчої системи,
яка потребує детального вив,
чення ситуації.
Виявлення проблем, постановка цілей і завдань
Початковим етапом дос,
лідження стану і перспектив
Визначення об’єкта, формування методичної та інформаційної бази
розвитку системи продо,
вольчого забезпечення є виз,
Дослідження теоретичної бази стану і розвитку системи
начення факторів, які впли,
продовольчої безпеки
вають на об'єкт дослідження,
виділення основних і друго,
Дослідження зовнішнього середовища, що формує ресурсний
рядних, побудова пріоритет,
потенціал виробництва продовольства
них рядів та зосередження
зусиль на суттєвих факто,
Оцінка сучасного стану розвитку АПК
рах.
Вибір основних фак,
Аналіз системи управління
торів дії на об'єкт дослі,
дження має велике практич,
Аналіз системи управління трудовими ресурсами, мотивації
не значення, тому що впли,
ває на ступінь достовірності
Аналіз динаміки виробничого потенціалу
отриманих кінцевих резуль,
татів. Наприклад, вивчення
Оцінка стану і розробка напрямів розвитку інтеграційних процесів
впливу факторів зовнішнь,
ого середовища, які форму,
Визначення шляхів розвитку продовольчого виробництва
ють потенціал продоволь,
чого виробництва, знахо,
Оцінка та прогноз ризиків функціонування суб’єктів АПК
диться в основі ситуаційно,
го аналізу, метою якого є
Експертиза пропозицій (доопрацювання, вдосконалення)
дослідження конкретної
ситуації, що склалася, оці,
Реалізація пропозицій з удосконалення об’єкта дослідження
нка комплексу зовнішніх та
внутрішніх факторів, існу,
ючих проблем і засобів їх
Оцінка ефекту від реалізації запропонованих заходів
подолання.
Слід відмітити, що рест,
Рис. 1. Етапи проведення економічних досліджень стану
руктуризація
агропромисло,
та перспектив розвитку продовольчого забезпечення
вого комплексу в цілому та
методів, які б органічно доповнювали наявну його складових зокрема, потребує застосуван,
ня різних методів і підходів до формування ви,
методологічну базу.
Механізм вивчення економічних явищ має робничого потенціалу організаційно,правових
базуватися на традиційній методології (загаль, структур в системі агропромислового виробниц,
нонаукових методах, які використовуються в тва, створення моделі їх розвитку.
Методу моделей належить особливе місце
теоретичних і емпіричних дослідженнях: ана,
ліз,синтез, індукція,дедукція, аналогія, моде, у визначенні напрямів і оцінки перспектив роз,
лювання та ін.) та доповнюватися і розширю, витку сфери дослідження. Процес застосуван,
ватися методами аналізу ситуації, прогнозної ня метода моделей — важливий спосіб теоре,
оцінки, маркетинговими методами досліджен, тичних і практичних дій, спрямованих на стаб,
ня, методами оцінки ризиків, оцінки масштабів ілізацію та забезпечення ефективного розвит,
ку продовольчого виробництва.
та впливу тіньової економіки тощо.
Метод моделей базується на принципі ана,
Специфіка функціонування сільського гос,
подарства в сучасних умовах вносить суттєві логій, можливостей вивчення конкретного ре,
особливості в процес дослідження. Вони пов'я, ального об'єкта шляхом дослідження подібно,
зані з недостатністю інформаційної бази; на, го на нього. При побудові моделі розвитку про,
явністю тіньової економіки, комерційною тає, довольчого виробництва в цілому та його скла,
мницею більшості підприємств, діяльністю дових підсистем можливе виявлення та об'єк,
різних організаційно,правових структур і форм тивний аналіз таких характеристик, які достат,
Методика економічних досліджень продовольчого забезпечення
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ньо проблематично визна,
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
чити в реальних умовах у
зв'язку з неможливістю
Виявлення проблем,
Анкетування
проведення практичних
постановка цілей і
Експертних оцінок
експериментів внаслідок
завдань
Маркетингові
обмеженості часовими па,
раметрами.
Інформаційні (збір і обробка даних)
Визначення об’єкта, його
Застосування індика,
Групування, матриць-координат
характерних
Розрахунково-конструктивні
тивного аналізу грун,
особливостей
тується на принципах:
— комплексності, що
Парних порівнянь на основі багатомірного шкалювання
та індексний методи
вимагає аналізу всіх сто,
Ланцюгових
підстановок та різниць
Оцінка
поточного
стану
рін об'єкта дослідження;
Оцінка фінансового стану і поточної діяльності
об’єкта
дослідження
— ієрархічності тери,
Дослідження мотивації працівників
торіально,виробничих
Оцінка інвестиційної привабливості та інноваційного
потенціалу
структур;
Оцінка особистісних та професійних якостей
— варіантності (аль,
тернативності), що перед,
Оцінка використання виробничого потенціалу
бачає виявлення і обгрун,
Оцінка ефективності господарської діяльності
тування можливих сце,
Аналіз показників фінансового стану
Оцінка ефективності
наріїв виходу з кризової
Аналіз інвестиційної діяльності та оцінка ефективності
функціонування об’єкта
інновацій
ситуації.
дослідження
Оцінка рівня матеріального забезпечення та морального
Враховуючи вищеви,
задоволення працівників
кладені особливості ме,
тодів аналізу та оцінки
Визначення масштабів нелегальної діяльності та впливу
Оцінка тіньової
продовольчого забезпе,
на економіку держави
діяльності об’єкта
чення, пропонується ви,
Оцінка втрат від незаконної діяльності та визначення
дослідження
додаткових можливостей надходжень до бюджету та
користовувати наступний
активізації економічного розвитку
алгоритм дослідження
стану, ефективності фун,
Кореляційно-регресійний аналіз
кціонування та перспек,
Розробка пропозицій з
Функціонально-вартісний аналіз
удосконалення
тив розвитку виробництва
Оцінка інвестиційно-інноваційних проектів
механізмів
продовольства, який скла,
Оцінка виробничо-економічних ризиків
функціонування об’єкта
Планування та прогнозування
дається з взаємопов'яза,
дослідження
Оцінка рівня економічної відповідальності
них і логічно обгрунтова,
них етапів проведення
Визначення ефекту від реалізації запропонованих заходів
дослідження, що врахову,
ють галузеву специфіку
(рис. 1).
Рис. 2. Методи проведення економічних досліджень
У зв'язку зі змінами в
продовольчого забезпечення в залежності
від етапів їх проведення
економічній ситуації та
переважанням ситуацій,
ного підходу в методології вивчення нестабіль, отримують шляхом одночасного та узгоджено,
ного та кризового стану сільськогосподарсь, го вивчення показників, які відображають всі
ких підприємств, використовуються нетра, аспекти виробництва продовольства, містить
диційні, але адекватні ринковій економіці, ме, узагальнюючі висновки про результати діяль,
тоди: функціонально,вартісній аналіз, методи ності об'єктів дослідження на основі виявлен,
прогнозування, метод парних порівнянь, мат, ня кількісних та якісних відмінностей від бази
риць,координат, когнітивне моделювання про, порівняння.
цесів, методи оцінки ризиків виробничо,фінан,
Система національної безпеки, в тому числі
сової та соціально,політичної ситуації. Особ, продовольчої безпеки, є багатофакторною мо,
ливе значення відводиться комплексній оцінці деллю, в якій велике значення мають як об'єк,
функціонування окремих галузей, підприємств, тивні, так і суб'єктивні фактори. Тому для сис,
їх об'єднань, виробництва у регіонах, які тематизації елементів системи продовольчої
здійснюються з використанням метода матриці безпеки можна застосовувати методи когнітив,
координат. Ця оцінка є характеристикою, яку ного моделювання, які використовуються для
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оцінки і прийняття рішень у складних ситуаці,
ях, що важко аналізуються.
Вперше методологія когнітивного моделю,
вання була запропонована вченим Р. Аксель,
родом [10]. Вона заснована на моделюванні
суб'єктивних уявлень експертів і включає:
— методологію структуризації ситуації —
модель подання знань експерта у вигляді ког,
нітивної карти;
— методи аналізу ситуації.
Методологія когнітивного моделювання в
даний час розвивається через удосконалення
апарату аналізу та моделювання ситуації. Цей
напрям досліджень, зокрема, розвивають вчені
Е.А. Трахтенгерц [11] та І.В. Прангішвілі [12],
які працюють над аналізом можливих впливів
при управлінні слабкоструктурованими соці,
ально,економічними системами, що дає мож,
ливість наочного подання аналізованої систе,
ми та прийняття ефективних управлінських
рішень [13].
Оцінка фінансових результатів функціону,
вання агропромислового комплексу дозволяє
визначити напрями підвищення ефективності
продовольчого виробництва та інвестиційної
привабливості підприємств галузі. Ефективне
формування та раціональні підходи до викори,
стання складових елементів виробничого по,
тенціалу суб'єктами господарювання в процесі
виробництва продовольства можна оцінювати,
застосовуючи методику визначення стійкості
виробничого циклу.
За допомогою запропонованого підходу
оцінювання в динаміці стійкості продовольчо,
го виробництва залежно від змін показників
продуктивності в галузях АПК можна визна,
чити єдиний критерій через аналіз сукупності
результативних показників, який у формалізо,
ваному вигляді визначається формулою:
Kp = 1 −

Py − Pa
,
P max

де: Kp — коефіцієнт стійкості продовольчо,
го виробництва; Py — рівень виробництва в по,
точному році; Pa — середня продуктивність за
аналізований період часу; Pmax — максималь,
на продуктивність за аналізований період.
У процесі економічних досліджень такий
методичний підхід можна використовувати для
аналізу стійкості продовольчого виробництва
у відповідних галузях чи в Україні в цілому як
з позицій часових періодів (наприклад, за
кілька років), так і на регіональному (місцево,
му) рівні.
На кожному етапі економічних досліджень
функціонування, стабілізації та перспектив
розвитку продовольчого виробництва викори,
Передплатний індекс 21847

стовується певна сукупність методів, що доз,
воляє сформувати та запропонувати наступне
авторське бачення їх класифікації (рис. 2).
Формування ефективної системи ринкових
відносин потребують широкого застосування
маркетингових і соціологічних методів дослід,
ження.
Основними завданнями маркетингових ме,
тодів досліджень питань забезпечення продо,
вольством є вивчення особливостей функціо,
нування та характеристик продовольчого рин,
ку, визначення потенційних можливостей рин,
ку, аналіз сегментів ринку, визначення частки
ринку сільгоспвиробників та переробних під,
приємств, аналіз каналів реалізації та ринків
збуту, оцінка ділової активності, товарів,замі,
нників, імпортних конкурентів, реакції спожи,
вачів на нову продукцію, прогнозування, аналіз
ціноутворення тощо.
Для оцінки ступеня впливу комплексу фак,
торів на стан продовольчого виробництва,
формування виробничого потенціалу та побу,
дову їх пріоритетного ряду використовуєть,
ся метод багатомірного аналізу соціально,
економічних систем (багатомірного шкалю,
вання). На основі проведених досліджень бу,
дують та аналізують ряди пріоритету зов,
нішніх факторів прямої та побічної дії, що
впливають на формування та використання
потенціалу виробництва [14].
Застосування даного методу включає нау,
кову візуалізацію та глибокий аналіз даних у
сфері когнітивних наук, інформаційних наук,
психометрики, маркетингу та екології. Багато,
мірне шкалювання може застосовуватися як
реальний підхід покращення використання часу
для моніторингу та управління процесом.
Більше того, багатомірне шкалювання активно
використовується у геостатистиці для моделю,
вання просторової мінливості у графічних мо,
делях, представляючи їх у вигляді точок у ма,
ловимірному просторі [15].
Таким чином, система методів і моделей при
визначенні стану та перспектив розвитку про,
довольчого виробництва має забезпечувати та
враховувати:
— стратегічні цілі та основні параметри со,
ціально,економічного розвитку;
— тенденції та результати науково,техніч,
ного прогресу при виборі технології виробниц,
тва;
— територіальні особливості та диферен,
ціацію факторів і умов відтворювального про,
цесу;
— різноманітність форм господарювання та
власності;
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— необхідність проведення розрахунків в
умовах невизначеності зовнішнього середови,
ща, ризиків та відсутності інформації.
Підвищений ступінь ризику визначає неви,
значеність ринкової ситуації при прийнятті
управлінських рішень. Для зниження його рівня
і ймовірності можливих втрат у процесі продо,
вольчого виробництва необхідно розробити та
ефективно застосовувати систему ризик,ме,
неджменту, яка включає ідентифікацію ризи,
ку, його оцінку та контроль. До найпоширені,
ших методів кількісної оцінки ризику відносять
статистичний, експертних оцінок, аналітичний,
аналіз доцільності витрат, матричний тощо.
Для оцінки економічної ефективності фун,
кціонування та розробки перспектив розвитку
виробництва продуктів харчування можна ком,
плексно застосовувати вищезгадані взаємопо,
в'язані між собою методи.
Підвищення ефективності виробництва
продукції можливе також за рахунок знижен,
ня втрат. Для точної оцінки та усунення втрат
слід визначити їх види, причини виникнення та
вплив на результат діяльності підприємств.
Скорочення втрат та невиробничих витрат на
всіх стадіях технологічного циклу вирощуван,
ня та виробництва продукції є однією з голов,
них умов раціоналізації та підвищення ефек,
тивності агропродовольчого виробництва.
Функціонування системи продовольчої без,
пеки в сучасних умовах пов'язано зі суттєвими
змінами у зовнішньому та внутрішньому сере,
довищі, що обумовлює необхідність розробки
нових підходів до визначення цільової функції
її забезпечення, обгрунтуванню організаційно,
економічних механізмів стабілізації та зростан,
ня ефективності аграрного виробництва в ціло,
му.
ВИСНОВКИ

В якості пріоритету розвитку методології
комплексної оцінки розвитку продовольчого
забезпечення необхідно виділити: використан,
ня ширшого набору сучасних методів дослід,
ження; актуалізацію наукового пошуку в галузі
інформаційних засад дослідження; обгрунту,
вання мінімально значимих рівнів наукового
пошуку; проведення ситуаційних досліджень
на противагу поширеному хронологічному
підходу.
Новими напрямами в економічних дослід,
женнях є оцінка втрачених можливостей недо,
бору виробництва продукції відносно його по,
тенційної продуктивності, методичні підходи
до оцінки тіньової економіки галузевого вироб,
ництва, оцінка ризиків, методика оцінки рівня
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економічної відповідальності суб'єктів госпо,
дарювання.
Точніша характеристика сучасних еконо,
мічних процесів зростання продовольчого
виробництва можлива при умові викорис,
тання удосконалених методичних підходів
до оцінки ефективності діяльності підпри,
ємств агропромислового комплексу. Цілісне
уявлення про трансформаційні процеси в
галузі забезпечує використання в дослід,
женнях соціологічних методів, оскільки
вони стосуються основ економічної діяль,
ності, а саме: мотиваційних факторів, систе,
ми управління підприємствами та галуззю в
цілому.
У нових умовах господарювання виникла
гостра необхідність розвитку протизатратно,
го механізму та розробки методологічних за,
сад розрахунку втрат продукції, методів виз,
начення та оцінки тіньової економіки в галузі,
які до останнього часу практично не здійсню,
валась. Цілісність системи функціонування
продовольчого забезпечення передбачає, що
всі її елементи, незалежно від рівня розвитку
та характеристик, повинні сприяти стабілізації
виробництва в цілому. На сучасному етапі для
продовольчого виробництва головною метою
є перехід до поступового стабільного розвит,
ку.
У системі виробничих відносин продоволь,
чого виробництва переважають функціональ,
но необхідні економічні взаємозв'язки, без
яких система існувати не може. До них, на
нашу думку, відносяться: тісна залежність ви,
робничих результатів від комплексу природ,
но,кліматичних, сезонних, екологічних фак,
торів; опосередковані зв'язки системи орган,
ізації та управління фінансуванням, інвесту,
ванням, капіталовкладеннями; специфіка
впливу часового фактору. Тому при недоско,
налості даних взаємозв'язків виникає потре,
ба у формуванні залежностей та зв'язків, які
визначають можливість стабілізації та посту,
пового розвитку як підприємств агропромис,
лового комплексу, так і продовольчого вироб,
ництва в цілому.
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OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
Досліджено теоретичні питання економічної ефективності виробничої діяльності сільськогосподарських
підприємств. Проаналізовано взаємозв'язок економічних категорій "ефективність" та "продуктивність" та розглянуто
сучасні методичні підходи до визначення економічної ефективності.
Theoretical economic efficiency of agricultural production enterprises. Analyzed the relationship of economic categories
"efficiency" and "productivity" and considered modern methodical approaches to definition of economic efficiency.

Ключові слова: ефективність, виробництво, перспектива, підприємство, сільське господарство.
Key words: еfficiency, manufacturing, enterprise, agriculture.
Питання ефективності функціонування є
основним для будь,якої організації, діяльність
якої має на меті отримання прибутку. Особли,
во актуальним воно є для сільськогосподарсь,
ких підприємств. Поставлені в рамки сезон,
ності виробництва і залежності від природно,
кліматичних умов вони змушені постійно удос,
коналювати технологію виробничої діяльності,
знаходити оптимальні організаційні системи
відповідної виробничої структури, постійно
шукати шляхи зниження рівня собівартості. В
Україні вирішення поставлених задач усклад,
нюється значними трансформаційними проце,
сами, що відбуваються протягом останніх де,
сятиліть.
Ефективність є важливою науковою кате,
горією, яка широко використовується в теоре,
тико,методологічному плані у різних галузях
науки, для аналізу результатів певного виду
діяльності. Даний термін походить від терміну
"ефект", який в свою чергу є похідним від ла,
тинського "effectus", що в перекладі означає
результат, наслідок яких,небудь причин, сил,
дій, заходів.
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню питання економічної ефек,
тивності функціонування підприємств присвя,
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чено наукові роботи багатьох провідних вітчиз,
няних і зарубіжних вчених. Серед них можна
виділити: А.А. Азріляна, В.Я. Месель,Веселя,
ка, В.Г.Андрійчука, С.В. Мочерного та інших. В
своїх дослідженнях вони спираються на теоре,
тичні дослідження таких учених, як В. Паретто,
Е. Долан, В. Нордгауз, П. Самуельсон, А. Мар,
шалл та ін.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Мета дослідження — аналіз теоретичних
положень категорії ефективність та виявлен,
ня напрямів її поглиблення враховуючи спе,
цифіку аграрного підприємництва.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Економічну ефективність як складну і ба,
гатогранну категорію в зарубіжній науці ви,
значають як: відношення між витратами ресурсів
і обсягом товарів та послуг, які виробляються
з цих ресурсів; максимальний обсяг виробниц,
тва товарів та послуг з використанням міні,
мальної вартості ресурсів;виробництво товарів
певної вартості за найменших витрат ресурсів;
отримання максимуму з доступних для люди,
ни обмежених ресурсів; відношення цінності
результату до цінностей витрат та ін. Так,
Е. Долан та Д.Лідсен вважають, що поняття
"ефективності у виробництві, як і більш широ,
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відношення загальної суми продуктів до
загальної суми факторів. Часткова про,
дуктивність — відношення одиниці кінце,
у
вого продукту до одиниці вхідного фак,
C
B
тора.
По Фарреллу під ефективністю ро,
зуміють відношення фактичної продук,
А
тивності підприємства до максимально
можливої продуктивності. Максималь,
на продуктивність виражається межею
виробничих можливостей (англ. pro,
duction frontier), і вимірювання ефек,
тивності рівнозначно з довжиною від
цієї границі. Згідно цього сільсько,
господарське підприємство буде на
100% ефективне за умов, коли: по,
0
х
перше — виробництво будь,якої про,
Рис. 1. Продуктивність та ефективність виробничої дук ц і ї н е м о ж е з б і ль шу в а т и б е з
збільшення одного чи декількох фак,
діяльності
торів виробництва або зменшення ви,
ке поняття ефективності, включає у себе за, робництва інших продуктів; по,друге —
гальноприйняте значення — уникнення витрат" жоден з факторів виробництва не може
зменшитись без зниження виробництва од,
[2, с. 7].
Зокрема В.К.Савчук стверджує, що еконо, н о г о а б о де кі ль ко х п р о ду кт і в а б о
мічна ефективність полягає в одержанні мак, збільшення інших факторів [6].
Різниця між продуктивністю та ефективн,
симального результату з одиниці виробничого
ресурсу [7]. Близьке за змістом визначення на, істю можна продемонструвати на прикладі ри,
ведене С.В. Слухаєм: "Випуск даного обсягу сунка 1. Так х та у виступають факторами ви,
продукції з мінімальними середніми витратами робництва (ресурсами — inputs) та як вироб,
або випуск максимального обсягу продукції за лена продукція (output). Крива OS є границею
виробничих можливостей. Точки А, В і С —
даного обсягу виробничих ресурсів" [4].
Інша частина економічних науковців по, підприємства, що виробляють певну продук,
діляють думку, що економічна ефективність по, цію. В даному випадку підприємства В і С ле,
казує кінцевий позитивний ефект від викорис, жать на кривій OS, тобто вони є технічно ефек,
тання засобів виробництва і живої праці, відда, тивними. Підприємство А лежить нижче гра,
чу сукупних вкладень. В суспільному госпо, ниці виробничих можливостей, що є свідчен,
дарстві — це одержання максимального при, ням його технічної неефективності. Але воно
бутку з кожного гектара землі, від кожної го, може збільшити виробництво продукції на ве,
лови худоби при найменших затратах живої й личину відрізка АВ без додаткового залучен,
уречевленої праці [1]. Ідентичне за змістом є ня факторів виробництва. Для того щоб вимі,
твердження С.В. Мочерного, що економічна ряти продуктивність потрібно провести пря,
ефективність — це досягнення найбільших ре, му до кожної точки зображеної на графіку. В
зультатів за найменших витрат живої і уречев, даному випадку підприємство С є показовим
оскільки пряма, що виходить з початку коор,
леної праці [5].
Ще одна когорта науковців притримується динат дотикається до границі виробничих
думки, що при визначенні економічної ефек, можливостей. Тобто визначає максимум мож,
тивності необхідно брати за основу приріст ливої продуктивності — виробляє оптималь,
ну кількість продукції при оптимальному за,
прибутку [3; 8].
Досить часто категорію "ефективність" ото, лученні виробничих факторів. При цьому
тожнюють з — "продуктивністю". Дана катего, підприємства, що знаходяться в будь,якій
рія також визначається співвідношенням: іншій точці на кривій 0S визначаються як тех,
кінцевого продукту (англ.. output) до вхідного нічно ефективні, але їх продуктивність є ниж,
фактору (англ. input) витраченого на його ви, ча ніж у С,підприємства. Отже, з вище наве,
робництво. Класифікують на загальну продук, деного слідує, що підприємства можуть бути
тивність факторів та часткову продуктивність. повністю ефективними і при цьому мати різний
Загальна продуктивність визначається як рівень продуктивності [6].
Передплатний індекс 21847
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Окрім технічної ефективності (ТЕ) М.Фар,
релл виділяв ефективність аллокативну (АЕ).
Добуток даних множників утворює загальну
ефективність (GE). І можуть виражатися неза,
лежно один від одного:
GE = TE * AE; 0 ≤ GE ≤ 1
(1).
Аналізуючи основні положення і врахову,
ючи особливості становлення економіки в рин,
кових умовах, на нашу думку, для визначення
критерію економічної ефективності функціо,
нування сільськогосподарських підприємств,
доцільно застосувати наступне тлумачення:
під економічною ефективністю, окремого
підприємства, слід розуміти таке ведення гос,
подарської діяльності при якому наявний об,
сяг ресурсів дозволяє отримати максимум
прибутку.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, питання ефективності функціонуван,
ня підприємств на даний момент є не достат,
ньо вивченим. Про це говорить той факт, що на
сьогодні серед економістів,науковців немає
спільної точки зору стосовно визначення кри,
терії економічної ефективності. Теорія ефек,
тивності чітко розмежовує поняття ефекту й
ефективності, розуміючи під першим результат
заходу, а під другим — співвідношення ефекту
і витрат, що його викликали. Економічні показ,
ники є концентрованим виразом якісних і
кількісних змін в економічному стані сільсько,
господарських підприємств. Їх величина
змінюється залежно від розвитку аграрного
виробництва, і відображає його об'єктивність і
вірогідність. Ефективна діяльність дає мож,
ливість аграрному підприємству розвиватись і
вирішувати важливі соціально,економічні пи,
тання.
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INFLUENCE OF CODING ON FORMATION OF CUSTOMS COST OF VEHICLES
У статті розглянуто проблеми правильності визначення за Українською класифікацією товарів зовнішньоеко6
номічної діяльності товарної позиції транспортних засобів та формування їх митної вартості при ввозі на митну
територію України
In article problems of correctness of definition according to the Ukrainian classification of the goods of foreign
trade activities of a commodity position of vehicles and formations of their customs cost are considered at import on
customs territory of Ukraine
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інтеграція України у світову економіку перед,
бачає проведення керованої та диференційованої
політики відкриття українського ринку для інозем,
них товарів на засадах домовленостей ГАТТ/СОТ.
У цьому процесі украй необхідним є врахування
особливостей сучасного стану економічних пере,
творень в Україні, зокрема у складі механізмів
митно,тарифного регулювання експортно,імпор,
тних операцій.
Світовий досвід свідчить, що ефективне мит,
но,тарифне регулювання забезпечується за умо,
ви правильного застосування процедур стягнення
мита, законодавчого закріплення класифікації
товарів згідно з товарною номенклатурою зовні,
шньоекономічної діяльності (ЗЕД) та визначення
митної вартості товарів, яке у контексті здійснен,
ня тарифного регулювання зовнішньоторговель,
них операцій, є одним з визначальних елементів
декларування товарів та однією з найскладніших
процедур у міжнародній митній практиці. Тож, за,
безпечення прозорого та порозумілого всім учас,
никам кодування товарів слід визнати підгрунттям
правильності відображення в обліку митної вар,
тості товару та правильність визначення суми
мита.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ПУБЛІКАЦІЙ
Найбільш грунтовно питання формування мит,
ної вартості товару при здійсненні операцій з зов,
нішньоекономічної діяльності розглянуто у пра,
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цях М. Юнко, Л. Чуйко, О. Ніколаєнко, Я. Карце,
ва, С. Бабенко, С. Барамзін П. Дзюбенко та ін.
Разом з тим, більшість досліджень науковців
лише констатують та роз'яснюють існуючу нор,
мативно,правову базу щодо митно,тарифного
регулювання, проте не ставлять за мету висвіт,
лення впливу кодування товарів зовнішньоеко,
номічної діяльності на формування їх митної
вартості.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою досліджень є встановлення впливу ко,
дування на митну вартість товарів та транспорт,
них засобів, що ввозяться на митну територію Ук,
раїни
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження розвитку експортно,імпортних
операцій суб'єктів господарювання свідчить про
відсутність єдиного підходу до організаційно,ме,
тодичного забезпечення їх обліку та оцінки мит,
ної вартості товару, що призводить до серйозних
порушень валютного, податкового та митного за,
конодавства.
Відсутність методичних вказівок і рекомен,
дацій щодо застосування окремих П(С)БО упо,
вільнює процес трансформації бухгалтерського
обліку до загальноприйнятих у міжнародній прак,
тиці вимог. Саме тому виникає потреба у подаль,
шому розвитку методології обліку та оцінці мит,
ної вартості товару.
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Імпортні товари відображаються в обліку з
моменту їх одержання за купівельними або про,
дажними цінами в залежності від місця їх збері,
гання, тобто за обліковими цінами. Облікова ціна
на один і той же товар може бути різною в залеж,
ності від умов поставок і місцезнаходження това,
ру. Так, на умовах поставки "франко,завод" по,
чатковою обліковою ціною є контрактна ціна по,
стачальника за акцептованими рахунками,факту,
рами [3, ст. 143]. При перетині митного кордону
України або при прийманні товару на складі по,
купця облікова ціна на цей товар буде збільшена
на суму накладних витрат, понесених за кордоном,
і на суму сплачених зборів, мита і податків. Това,
ри, у тому числі імпортовані з,за меж митної те,
риторії України, є запасами, оскільки вони відпо,
відають всім критеріям цієї категорії активів. З
огляду на це, їх оцінка та облік здійснюються
відповідно до вимог П(С) БО №9 "Запаси", затвер,
дженим наказом Мінфіну України №246 від
20.10.99 р. (із змінами і доповненнями) [10], тобто
оцінюються та зараховуються на баланс за перві,
сною вартістю, яка включає: 1) вартість товару, що
зазначена у документах на відвантаження у поста,
чальника; 2) витрати на заготівлю, вантажно,роз,
вантажувальні роботи, транспортування до місця
їх використання, включаючи витрати зі страхуван,
ня ризиків транспортування; 3) суми ввізного мита
та митних зборів; 4) суми непрямих податків, які
не відшкодовуються підприємством; 5) інші витра,
ти, безпосередньо пов'язані з придбанням запасів
і доведенням їх до стану, в якому вони придатні
для використання в запланованих цілях. Таким
чином, повна імпортна вартість товару складаєть,
ся з його контрактної вартості, накладних витрат,
сплачених в іноземній валюті, сплаченого мита,
зборів і податків при розмитненні вантажу,
підгрунттям визначення яких є саме митна вартість
товару.
Найважливішим моментом при визначенні мит,
ної вартості є правильне визначення коду товару
згідно з Українською класифікацією товарів зовні,
шньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка ба,
зується на Гармонізованій системі опису та коду,
вання товарів, і розроблена з урахуванням товар,
ної номенклатури Митного тарифу України та виз,
начальних для класифікації характеристик товару
[9, ст. 67 п. 1]. В УКТЗЕД товари систематизовано у
21 розділ, 97 товарних груп, підгрупи, товарні по,
зиції, субпозиції та підсубпозиції. У вантажній
митній декларації товар кодують десятизначним
цифровим кодом відповідно до УКТЗЕД, у якому
перші дві цифри означають товарну групу товару,
перші чотири — його товарну позицію, перші шість
— код товару згідно з ГС [1, ст. 467]. Тобто, для
класифікації товарів у різних товарних позиціях ви,
користовують такі критерії: матеріали, з яких то,
вари виготовлені; функції, що вони виконують;
ступінь обробки цих товарів. Деякі товари можуть
бути частинами і додатками інших товарів, що та,
кож враховано в товарній номенклатурі.
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Слід зауважити, що визначення коду за УКТЗЕД
здійснює, відповідно до ст. 69 Митного кодексу Ук,
раїни, декларант. На митний орган покладено лише
функцію контролю правильності класифікації то,
варів згідно з УКТЗЕД, поданих до митного оформ,
лення. Порядок перевірки митними органами коду
товару регулюється Митним кодексом України та
Наказом Міністерства фінансів України "Про зат,
вердження Порядку роботи відділу митних платежів,
підрозділу митного оформлення митного органу та
митного поста при вирішенні питань класифікації то,
варів, що переміщуються через митний кордон Ук,
раїни" від 30 травня 2012 року № 650 зареєстрова,
ний в Міністерстві юстиції України 02 липня 2012
року за № 1085/21397 [11]. У разі, коли виявлено не,
правильну класифікацію товару, митний орган має
право самостійно класифікувати ці товари і рішення
митних органів щодо класифікації цих товарів є обо,
в'язковими. Декларант, у разі незгоди з рішенням
митного органу, має право оскаржити його у поряд,
ку визначеному главою 4 Митного кодексу України
[9]. Висновки інших органів, установ та організацій
щодо визначення кодів товарів згідно з УКТЗЕД при
митному оформленні мають інформаційний або до,
відковий характер [9, ст. 69 п. 8].
Переважно, при визначенні товарної позиції у
декларантів не виникає проблем, але інколи виника,
ють ситуації (в більшості випадків при декларуван,
ня транспорту), коли складно визначити код за УКТ
ЗЕД. Адже товар у міру складності конструкції може
підпадати під декілька кодів, з яких необхідно виб,
рати ту товарну позицію, яка підходить до даного
товару згідно з Правилами інтерпретації УКТЗЕД.
Як приклад, можна навести ситуацію, коли
спеціалізований автомобіль (асенізаційну машину)
декларантом було віднесено до товарної позиції
8705 "Моторні транспортні засоби спеціального
призначення, крім призначених головним чином
для перевезення людей або вантажів" згідно "По,
яснень до Української класифікації товарів зов,
нішньоекономічної діяльності", а на митниці було
прийнято рішення про зміну коду на 8704 "Моторні
транспортні засоби для перевезення вантажів", в
наслідок чого ставка мита зросла з 5% до 10%.
У даному випадку рішення митників є спірним,
бо згідно до Пояснення до товарної позиції 8705
пункту 4 в товарну позицію включаються: вантажні
автомобілі, застосовувані для очищення вулиць,
стічних канав, аеродромних злітно,посадочних
смуг і т.п. (наприклад, автомобілі для прибирання
доріг (підмітальні машини), автомобілі,розкиду,
вачі, комбіновані підмітально,мийні машини та
асенізаційні машини) [13].
Митним органом аргументована відповідь тим,
що даний автомобіль відноситься до автомобілів —
цистерн, а отже, підпадає під товарну позицію 8704,
куди окрім інших вони входять [13]. Крім того, в
даній ситуації діє правило 3 (с) "Правил інтерпре,
тації УКТЗЕД": "товар, класифікацію якого не мож,
на здійснити відповідно до правил 3 (а) або 3 (b),
повинен класифікуватись в товарній позиції з най,
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більшим порядковим номером серед номерів товар,
них позицій, що розглядаються". Тобто в даному ви,
падку вірним слід визнати код 8705.
Існують ситуації, в яких декларанти обирають
неправильну товарну позицію, пояснюючи це прове,
денням товарознавчої експертизи чи визначення коду
виходячи з самостійного вивчення технічної докумен,
тації. Так, зокрема, декларантом під час здійснення
митного оформлення оприскувача самохідного мар,
ки Jonh Deere 4710 задекларовано його згідно з УКТ,
ЗЕД за кодом 8424 "Самохідні обприскувачі" і засто,
совано ставку ввізного мита не 0%, а 10%. Декларан,
том віднесено вище вказаний товар до підкатегорії
8424, з тієї причини, що до даної категорії товарів
відносяться: механічні пристрої (з ручним керуван,
ням або без нього) для розбризкування або розпилен,
ня рідких чи порошкоподібних речовин [12].
Митними органами під час контролю було
прийнято рішення про зміну коду на 8705. Своє
рішення митні органи регламентували положен,
ням ст. 1 Закону України "Про автомобільний
транспорт" [4] та Поясненням УКТЗЕД, в яких заз,
начено, що самохідні обприскувачі підпадають під
визначення "транспортний засіб спеціального при,
значення", тобто моторний транспортний засіб
спеціально сконструйований для розміщення оп,
рискувального обладнання, де шасі та робоче об,
ладнання не утворюють єдиний механічний агре,
гат. Основною метою зазначеного транспортного
засобу не є перевезення людей чи вантажів, а ви,
користання нетранспортної функції — обприску,
вання, а відтак зазначений товар може класифі,
куватися в товарних позиціях 8424 та 8705 згідно з
УКТЗЕД з урахуванням положень 1 та 6 Основ,
них правил інтерпретації класифікації товарів,
пояснень до товарної позиції 8424 та пояснень до
товарної позиції 8705 УКТЗЕД (лист ДМСУ від
02.04.2009 р. № 11/4,10.29/2985,ЕП, з змінами від
07.04.2009 р. № 11/4,10.29/3176,ЕП та від
13.08.2009 р. № 11/4,10.14/7748,ЕП [7]).
Як вбачається із протоколу № 01,42р,11 від
08.07.2011 року приймальних випробувань з метою
державної реєстрації (а.с.148,164) обприскувача
самохідного John Deere 4710, до складу конструкції
оприскувача самохідного входять шасі, рама, ходо,
ва частина, двигун, кабіна, рульове керування,
гідросистеми та електросистеми органів керуван,
ня. Тож, визначення коду декларант здійснював,
виходячи з самостійного вивчення технічної доку,
ментації, акцентуючи при цьому увагу на те, що са,
мохідні оприскувачі марки Jonh Deere моделі 4710,
не призначені для виконання інших функцій, крім
розпилення рідин спеціального призначення для
використання у сільському господарстві. Отже, ви,
щезазначені характеристики підпадають під Пояс,
нення до товарної позиції 8424 УКТЗЕД та роз'яс,
нення ДМСУ про класифікацію таких товарів згідно
листа від 22.03.2005 р. за №37/37,1465,ЕП "Про
класифікацію самохідного обприскувача".
Проте митними органами доведено, що згідно
роз'яснення Державної митної служби України у
Передплатний індекс 21847

листі №11/4,10.29/2985,ЕП від 02.04.2009 року,
введеного в дію 13.08.2009 року, самохідні оприс,
кувачі марки Jonh Deere моделі 4710 необхідно кла,
сифікувати згідно з УКТЗЕД як самохідні оприс,
кувачі у товарній позиції 8705.
Слід звернути увагу, що всі розглянуті вище
ситуації відносяться до складних випадків коди,
фікації товару. Згідно зі ст. 69 п. 5 під складним
випадком кодифікації товару розуміється випадок,
коли у процесі контролю правильності заявлено,
го декларантом або уповноваженою ним особою
коду товару виникають суперечності щодо тлума,
чення положень УКТЗЕД, вирішення яких потре,
бує додаткової інформації, спеціальних знань,
проведення досліджень тощо [9].
Державна митна служба, щоб зменшити ризики
неправильного визначення коду товару за УКТЗЕД
для товарів, показники якості яких впливають на кла,
сифікацію товарів, що ввозяться на митну територію
України, та які можуть бути встановлені шляхом пе,
ревірки достовірності декларування та проведення ла,
бораторних досліджень своїм Листом "Щодо забез,
печення здійснення митними органами державного
контролю за якістю продукції, що імпортується на
митну територію України" від 21 лютого 2012 року №
16/2,16.2/366,ЕП встановила перелік таких товарів,
правильний код УКТЗЕД для них та можливі шляхи
недостовірного декларування [8].
Тому для уникнення подібних проблем та зат,
римки з митним оформленням необхідно відпові,
дно до ст. 23 Митного кодексу України звернути,
ся до митного органу для отримання попередньо,
го рішення (ПРК) про класифікацію та кодування
товару. Таке рішення виносять до початку пере,
міщення товарів через митний кордон України.
Форма попереднього рішення та порядок його
прийняття визначаються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну програму у сфері фінансів.
Строк прийняття ПРК становить 30 календарних
днів з дня отримання митним органом відповідно,
го звернення і може бути продовжений ще на 15
календарних днів у разі необхідності.
При подачі письмового звернення до митного
органу про прийняття попереднього рішення про
класифікацію та кодування товару необхідно керу,
ватись Наказом Міністерства фінансів України №
650 від 30 травня 2012 року "Про затвердження
Порядку роботи відділу митних платежів, підрозд,
ілу митного оформлення митного органу та митно,
го поста при вирішенні питань класифікації товарів,
що переміщуються через митний кордон України"
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02
липня 2012 року за №1085/21397, в якому зазначе,
но порядок прийняття митними органами ПРК [11].
Хоча строк отримання ПРК може становити до
45 днів, існують певні виграші в майбутньому, адже
він діє протягом трьох років з дня його прийняття
та відповідно до ст.23 Митного кодексу України
попереднє рішення є обов'язковим для виконання
будь,яким митним органом.
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Крім того, Законом України "Про внесення
змін до Податкового кодексу України та деяких
інших законодавчих актів України щодо вдоско,
налення окремих норм Податкового кодексу Ук,
раїни" від 07 липня 2011 року № 3609 — VI внесе,
но зміни до Податкового кодексу України [5]. Зок,
рема перелік реквізитів податкової накладної було
доповнено новим "код товару за УКТЗЕД" [5, п. 88].
Слід зазначити, що дана норма стосується
лише підакцизних товарів та товарів ввезених на
митну територію України. У статті 215 Податко,
вого кодексу України визначено перелік підакциз,
них товарів та їх коди згідно з УКТЗЕД, тому при
здійсненні операцій з реалізації підакцизних то,
варів зазначені коди мають відображатись у по,
датковій накладній [6].
Щодо товарів імпортованих на територію Ук,
раїни, то платник податку повинен у графі 4 "код
товару за УКТЗЕД" податкової накладної зазначи,
ти код УКТЗЕД, що зазначений у вантажній митній
декларації, котра була оформлена при ввезенні цих
товарів на митну територію України. Крім того, цей
код має зазначатись за всім ланцюгом постачання
таких товарів до моменту їх продажу кінцевому
споживачу, чи перетворення в інший продукт або
до моменту, коли такі товари стають частиною
іншого в результаті переробки чи виробництва [14].
Але у платників податку виникають певні труд,
нощі, такі як: 1) брокери не завжди вказують один
і той самий код товару на один і той же товар; 2) а
отже, на один і той самий товар різні постачаль,
ники можуть виписати різні коди УКТЗЕД.
Для вирішення цієї проблеми може бути доц,
ільним застосування партійного обліку — методу
обліку товарних запасів, за яким кожна партія то,
варів враховується відокремлено. Тобто у випад,
ку, коли існують розбіжності у кодах на один і той
самий товар, отриманий від різних постачальників,
буде доцільним розглядати ці товари як різні то,
вари. Це суттєво збільшить витрату часу на облік,
але разом з тим дозволить зменшити ризики
санкцій з боку податкової у разі перевірки.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
Отже, оскільки підприємства стикаються з
проблемами визначення коду товару за УКТЗЕД
при митному оформленні доцільним буде для ви,
рішення цього питання звертатися до митних
органів з проханням про попереднє рішення, згідно
з яким декларант матиме право протягом трьох
років при митному оформленні використовувати
товарну позицію, котра була визначена для цього
виду товару у попередньому рішенні.
Процедуру проходження митного контролю
на кордоні країни традиційно сприймають як гро,
міздку за часом та розумінням ресурсного забез,
печення і документального оформлення. Саме
тому з ініціативи ЄС у її країнах,членах й асоцій,
ованих членах реалізують програму "Електронна
митниця", суть якої проявляється в упровадженні
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електронної форми декларування та митного
оформлення. У європейських країнах формуєть,
ся так зване "електронне митне середовище" —
шляхом упровадження електронних систем конт,
ролю за імпортом та експортом товарів, функціо,
нування Митного інформаційного порталу ЄС.
Тож, Україні не варто ігнорувати світовий
досвід, оскільки формування єдиного інформац,
ійного простору необхідне для ефективності та
дієвості системи митної взаємодії країн з іншими
країнами. Для конвергенції митних відносин країн
не лише в межах ЄС в останні роки розроблено
програмне забезпечення системи ASYCUDA
(Automated SYstem for Customs Data) — комп'ю,
теризованої системи митного управління, що
містить дані з основи процедур зовнішньої торгівлі
та сприяє обміну торговою і митною інформація,
ми між країнами. Нині ця програма працює у більш
як 90 країнах світу. Практика митного співробіт,
ництва країн підтверджує, що застосування інфор,
маційних технологій стає суттєвим чинником
підвищення ефективності митних процедур. У
главі 7 Кіотської конвенції "Застосування інфор,
маційних технологій" зазначено, що їх застосуван,
ня змінило заходи, за допомогою яких митні орга,
ни здійснюють свої функції з контролю та справ,
ляння податків. Нині у більшості країн запровад,
жена система подання декларацій в електронній
формі, їх опрацювання дає змогу:
— підвищити рівень продуктивності роботи як
митних органів, так і суб'єктів ЗЕД;
— зменшити витрати митних органів шляхом:
прискореного випуску товарів; своєчасного отри,
мання точної інформації; використання кращих
можливостей правозастосування; скорочення
скупчення людей у приміщеннях митниці;
— ефективно проводити митне оформлення ще
до прибуття товару на митницю.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO AGRICULTURAL ENTERPRISES ON THE TERRITORY
OF THE ECOLOGICAL AND LANDSCAPE BASED
У статті розглянуто питання організації території сільськогосподарських підприємств в умовах нових земельних
відносин. Визначено основні завдання, які повинні вирішуватися при розробці проектів землеустрою щодо органі6
зації території сільськогосподарських підприємств. Еколого6ландшафтний підхід до землеустрою дає можливість
визначати оптимальну структуру і співвідношення земельних угідь, урівноважувати агросередовище території. Пе6
реваги еколого6ландшафтного землеустрою полягають у кращій відповідності організації території вимогам розвит6
ку економіки і природокористування, до яких належать єдність, цілісність, комплексність задач і заходів щодо орга6
нізації використання й охорони земель, забезпечення узгодженості інтересів через балансові відносини природних і
економічних ресурсів. Організація території сільськогосподарських підприємств на еколого6ландшафтній основі дасть
змогу сільськогосподарським підприємствам значно зменшити втрати родючості грунтів, планомірно підвищувати
врожайність сільськогосподарських культур.
The article deals with the organization of the territory of agricultural enterprises in the new land law. The basic
problem that must be addressed when developing land management projects on the territory of farms . Ecological and
landscape approach to land management enables to determine the optimal structure and value of land, to balance
ahroseredovysche area. Advantages ecological landscape land are in a better matching of area requirements of economic
development and environmental management, which include unity, integrity , complexity of tasks and measures for the
use and protection of land interests through ensuring coherence balance relations of natural and economic resources.
The organization of the territory farmers on the basis of ecological and landscape will enable enterprises to significantly
reduce the loss of soil fertility , gradually increase crop yields.

Ключові слова: землекористування, землеустрій, ландшафт, зонування, сільськогоспо8
дарські підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Успіх у розробці ефективних методів ра,
ціонального використання й охорони земель за,
лежить від того, наскільки науково обгрунтова,
но і глибоко враховуються всі взаємозв'язки між
екологічними й економічними факторами, які
впливають на кількісний та якісний стан земель,
них ресурсів.
Тому, важливим є розв'язання питань забез,
печення стійкості агроландшафтів проти неспри,
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ятливого природного та антропогенного впливу,
диференціації земельних угідь за напрямами ви,
користання, облаштування культурних ланд,
шафтів.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Розробка наукової проблематики, пов'язаної
з організацією території сільськогосподарських
підприємств в ринкових умовах, а також забез,
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печенням стійкості агроландшафтів, в останні
роки посилилася. Необхідно, перш за все,
відмітити праці таких науковців, як С.Ю. Булигін,
Д.С. Добряк, Й.М. Дорош, О.П. Канаш, В.М. Кри,
вов, А.Г. Мартин, С.О. Осипчук, В.М. Трегобчук,
А.М. Третяк, М.М. Федоров та інших.
Проте у сучасних умовах розвитку земельних
відносин багато питань щодо організації тери,
торії сільськогосподарських підприємств та ство,
рення екологічно стабільних ландшафтів, зали,
шаються невирішеними як в методичному, так і
практичному відношеннях.
ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою публікації є висвітлення питань, які
повинні вирішуватися при розробці проектів зем,
леустрою щодо організації території сіль,
ськогосподарських підприємств.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В останні роки панівним у землеустрої мож,
на було вважати традиційний покомпонентний
підхід до використання природних ресурсів.
Еколого,ландшафтний підхід до землеустрою
передбачає усунення такого недоліку при про,
ектуванні й, крім того, дає можливість визна,
чати оптимальну структуру і співвідношення
земельних угідь, урівноважувати агросередо,
вище території з урахуванням екологічної взає,
модії окремих складових та елементів її облаш,
тування. Все це передбачає обов'язковість до,
тримання принципів, які частково випливають
з положень Закону України "Про охорону зе,
мель" [1]:
— пріоритетності вимог екологічної безпеки
у використанні землі як просторового базису,
природного ресурсу й основного засобу вироб,
ництва;
— нормування і планомірного обмеження
впливу господарської діяльності на земельні ре,
сурси.
Разом із тим, практика землевпорядного про,
ектування потребує розширення переліку зазна,
чених принципів тими, що визначають необ,
хідність:
— пристосування організації та способів ви,
користання земель до їхнього еколого,ландшаф,
тного й агроекологічного різноманіття;
— організації використання та охорони зе,
мель як основи підвищення екологічної, вироб,
ничої й іншої ефективності;
— оптимальності складу і співвідношення
угідь, використання ріллі лише в системі сівозмін
за умови організації їхньої території.
Завдання полягає в тому, щоб замінити нині
діючі нестійкі агроландшафти, які зазнають
впливів негативних факторів, на екологічно
рівноцінні, стійкі оптимальні агроландшафтам,
що імітували б функції біосфери [2].
Передплатний індекс 21847

При організації сільськогосподарського зем,
лекористування (розміщення полів сівозмін, па,
совищезмін, доріг, виробничих центрів тощо) по,
трібно з особливою ретельністю враховувати
взаємозв'язки морфологічних частин ландшаф,
ту (фації, урочища) та їхнє водоохоронне і грун,
тозахисне екологічне значення. Це має бути ос,
новою для встановлення типів використання зе,
мель, а також для виділення екологічно одно,
рідних ділянок, їхньої ув'язки з властивостями
генотипів сільськогосподарських культур, одна,
ковими технологіями їх вирощування.
Найкращі земельні угіддя повинні в безумов,
но пріоритетному порядку надаватися для виро,
щування сільськогосподарських культур. Одно,
часно потрібно намагатися надавати перевагу та,
ким способам використання земель, які характе,
ризуються формуванням стійкого рослинного
покриву — створенню культурного польового,
садового, пасовищного антропогенних ланд,
шафтів, а також максимальному збереженню
природного флористичного різноманіття. Так,
дуже важливо зберегти лісові масиви, лісонасад,
ження на вододілах, схилах річкових долин і ярів
незалежно від цінності цих земель для інших
видів сільськогосподарського використання [3].
Основною причиною зростання кількості еро,
дованих земель була недосконалість організації
використання та охорони земель. Використання
земельних ресурсів у сільському господарстві має
бути тісно пов'язане з господарською придатні,
стю території, забезпечувати високу ефек,
тивність виробничої діяльності, враховувати вла,
стивості й особливості землі та ландшафту, спри,
яти охороні й відтворенню продуктивних та
інших корисних властивостей землі. Науково
обгрунтована організація використання землі
сприятиме зростанню екологічної безпеки
сільськогосподарського виробництва.
Методологічний підхід до організації ланд,
шафтної території сільськогосподарських
підприємств повинен полягати в тому, щоб зба,
лансованість умов і технологій вирощування
культур у землеробстві вирішувалася не загалом
по території сільгосппідприємства, а в розрізі ви,
явлених, відносно самостійних ландшафтних
екосистем. Тільки при такому підході можливе
конкретне управління наведеними умовами [4].
Останніми роками при обліку природних вла,
стивостей території для потреб сільського гос,
подарства і землевпорядкування було обгрунто,
вано два підходи: еколого,ландшафтний і агро,
екологічний.
Еколого,ландшафтний метод землеустрою
враховує ландшафтну диференціацію території
з виділенням еколого,ландшафтних зон (типів,
підтипів, видів) і формує устрій території за виз,
наченими частинами агроландшафту (місцевос,
тях, урочищах, підурочищах, фаціях) [2].
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Землевпорядне проектування на ландшафт,
ній основі починають з еколого,ландшафтного
мікрозонування території сільської ради, де роз,
міщене землекористування сільськогосподарсь,
кого підприємства, що проводяться у ході підго,
товчих робіт до складання проекту землеустрою,
і закінчують формуванням екологічно одно,
рідних ділянок, до яких прив'язують систему гос,
подарства, землеробства, природоохоронні захо,
ди. Додатково проектують організаційно,терито,
ріальні заходи, що підвищують екологічну
стійкість (стабільність) території.
Агроекологічний підхід передбачає вивчення
агроекологічних особливостей території (агро,
екологічних чинників і режимів) щодо деяких
видів або груп сільськогосподарських рослин ви,
ділення агроекологічно однотонних територій
(типів, класів, комплексів, видів) як базис для
конструювання агроценозів, тобто з метою
здійснення землеустрою [5].
Еколого,ландшафтні мікрозони виділяють на
плановій основі землекористування сільсько,
господарського підприємства в ході підготовчих
робіт до складання проекту землеустрою за да,
ними камеральної підготовки і польового земле,
впорядного обстеження території.
У процесі підготовчих робіт здійснюють такі
дії:
1. Проводять аналіз ерозійної безпеки і сту,
пеня еродованості території.
2. Виконують роботи з оцінки рельєфу місце,
вості.
3. Складають карту глибини розчленування
рельєфу за шкалою відносних висот, яка відоб,
ражає характерні для кожного типу рельєфу пе,
ревищення вододілів над базисами ерозії.
4. Проводять аналіз стану балкової мережі
місцевості в розрізі урочищ.
5. Дають характеристику водозбірної площі
за фізичними якостями грунтів, довжиною лінії
стоку.
6. Визначають характеристику водотоків за
гранулометричним складом, грунтоутворюваль,
ним і підстилаючими породами, глибиною заля,
гання грунтових вод, висотою над рівнем моря.
На основі одержаних матеріалів з урахуван,
ням оцінки впливу комплексу природних фак,
торів виділяють морфологічні частини ландшаф,
ту:
— урочища балок;
— підурочища балок;
— групи однорідних фацій, ландшафтних
смуг, мікронизини, русла балок, схили різної
крутості й еродованості, водороздільні плато).
З метою диференціації екологічного стану
території, встановлення доцільного використан,
ня земель і відповідних меліоративних заходів
на території сільськогосподарських підприємств
формують групи еколого,ландшафтних мікро,

40

зон і зон з особливим режимом використання
земель.
Головним змістом еколого,ландшафтного
землевпорядкування є конструювання і форму,
вання агроландшафтів та агроекосистем.
Зонування агроландшафтів здійснюють за
компонентом, який найбільшою мірою визначає
природний баланс (екологічну рівновагу) на кон,
кретній території. В умовах складного рельєфу
й інтенсивної ерозії грунтів таким компонентом
є рельєф з гідрографічною мережею (або урочи,
ще), від якого залежать стік опадів і водний ре,
жим території в цілому. Саме цей компонент у
регіоні розміщення землевпорядковуваної тери,
торії найбільшою мірою визначає обличчя й долю
агроландшафту. Інші компоненти (групи, рос,
линність тощо) мають корегувальну роль.
При формуванні агроландшафтної системи
устрою землевпорядкованої території слід виді,
ляти:
а) різні природні об'єкти, включаючи во,
дозбірні басейни нижчого порядку, балки, замк,
нуті низини, схили однієї експозиції, приводо,
роздільні масиви тощо;
б) санітарно,захисні зони, що забезпечують
санітарно,епідеміологічну безпеку навколо дже,
рел водопостачання, водозаборів, уздовж водо,
проводів і водоводів та інших споруд, навколо
джерел виділення шкідливих речовин, підвище,
них рівнів шуму, електромагнітних хвиль та ін.;
в) охоронні зони технічних об'єктів промис,
лових і сільсько,господарських підприємств, ко,
мунально,складського господарства, транспор,
тних комунікацій і споруд, ліній зв'язку, елект,
ричних мереж, магістральних трубопроводів та
ін.;
г) охоронні зони природних об'єктів — рік,
озер, водойм — із метою запобігання їхньому
забрудненню, засміченню, замуленню; пам'ятки
історії й культури, історико,культурні заповід,
ники, музейні комплекси;
г) мікрозаповідники, міграційні коридори та
інші ландшафтні об'єкти, призначені для збере,
ження території в природному вигляді, від,
творення корисної флори і фауни, переміщення
диких тварин.
Тобто формується мережа територіальних
виділів, які різняться режимом використання й
охорони земель, наприклад, інтенсивного, кон,
сервативного, суворого обмеження. Тим самим
здійснюється початковий етап організації тери,
торії на ландшафтному рівні, що має міжгалузе,
ве природоохоронне значення.
Результатом землевпорядного проектування
при цьому є виділення первинних агроекологіч,
но однорідних ділянок як фізичної основи, орга,
нізаційно,територіального каркаса для прив'яз,
ки системи ведення господарства, встановлення
складу, площ і трансформації угідь, розміщення
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сівозмін, їхніх полів, робочих ділянок, устрою те,
риторії садів, виноградників, сіножатей, пасовищ
та ін.
Необхідність використання еколого,ланд,
шафтного й агроекологічного підходів при про,
веденні землевпорядного проектування пояс,
нюється тим, що традиційний розподіл земель на
категорії за ознаками цільового призначення і
супутнього йому правового режиму, а також за
придатністю не може забезпечити одержання
правильних землевпорядних рішень у конкретних
сільгосппідприємствах і на конкретних ділянках
землі [6].
Землі сільськогосподарського призначення за
придатністю поділяють на продуктивні сільсько,
господарські угіддя (рілля, багаторічні насад,
ження, сіножаті, пасовища) й несільськогоспо,
дарські угіддя (під забудовою, шляхами, лісос,
мугами тощо).
Тільки у проекті землеустрою агроекологіч,
ний і ландшафтний підходи з абстрактних пере,
творюються на реальні й виражаються у формі
науково обгрунтованої організації території,
тому що в проектах землеустрою можна одно,
часно пов'язати проблеми розселення, економі,
ки, організації та технології виробництва, устрою
території відповідно до місцевих природних
умов, продуктивних і територіальних властиво,
стей землі з її агроекономічним потенціалом.
Організація території сільськогосподарських
підприємств на еколого,ландшафтній основі має
свої специфічні особливості. Експериментальні
проекти землеустрою свідчать, що еколого,лан,
дшафтний підхід варто застосовувати разом з аг,
роекологічним. При цьому перший підхід зумов,
лює загальну конструкцію агроландшафту (його
кістяк), а другий наповнює його внутрішнім
змістом. Пов'язування таких підходів у проекті
землеустрою дасть змогу розв'язати поряд з еко,
логічними соціально,економічні, правові,
технічні, організаційно,господарські, техно,
логічні та інші завдання [6].
Послідовність проектних робіт на еколого,
ландшафтній основі зберігається традиційна:
схеми землеустрою районів, проекти землеуст,
рою території адміністративних утворень та фор,
мування землекористування сільськогосподарсь,
ких підприємств і фермерських господарств, про,
екти внутрішньогосподарського землеустрою,
робочі проекти.
В усіх випадках при землевпорядному проек,
туванні на будь,якому рівні територіального роз,
поділу необхідно вивчати природні, економічні,
екологічні умови ландшафтних одиниць у ціло,
му (басейни великих і малих річок, ландшафтні
округи, провінції, райони, урочища) незалежно
від того, чи збігаються їхні межі з адміністратив,
ними межами об'єктів проектування чи ні, тому
що багато факторів, які впливають на прийняття
Передплатний індекс 21847

проектних рішень (гідрологічні, гідрографічні
умови та ін.), формуються або знаходяться за
межами об'єктів проектування. Основна мета —
визначення оптимальних співвідношень між
діяльністю людини і природним середовищем на
території, яку землевпорядковують.
При цьому проводять функціональне зонуван,
ня з урахуванням еколого,господарського стану
території та перспектив розвитку різних галузей
господарського комплексу, тобто перспективний
розподіл земельного фонду за придатністю земель
й аналіз розміщення меж землеволодінь і земле,
користувань з метою їх суміщення із межами лан,
дшафтного зонування різного рівня.
При землевпорядкуванні приймають варіант,
при якому межі підприємств збігаються з межа,
ми ландшафтних одиниць. Це необхідно для того,
щоб у межах одного землекористування можна
було б запроектувати повний комплекс приро,
доохоронних заходів на всій території виділеної
ландшафтної територіальної одиниці [6].
Змістом землевпорядної організації території
сільськогосподарських підприємств має бути
практична реалізація проектних рішень на тери,
торії конкретних агроландшафтів з урахуванням
їхніх особливостей.
Обгрунтованих землевпорядних результатів
можна домогтися тільки на підставі синтезова,
ного методу, що враховує вимоги адаптивних
ландшафтних систем землеробства, агроеколог,
ічного підходу, і спеціальні землевпорядні нор,
ми і правила.
Це пояснюється тим, що тільки в проектах
землеустрою можна одночасно ув'язати питан,
ня економіки, організації і технології виробниц,
тва, устрою території щодо місцевих природних
умов, з продуктивними і територіальними влас,
тивостями землі, її агроекологічним потенціалом.
Тільки у проекті землеустрою еколого,ландшаф,
тний підхід з абстрактного перетворюються на
реальний і виражається у формі науково обгрун,
тованої організації території.
Еколого,ландшафтний підхід застосовується
при розробці проектів територіального землеус,
трою, а агроекологічний — при розробці проектів
землеустрою щодо організації території
сільськогосподарських підприємств. В основу
методики розроблення проектів територіально,
го землеустрою та організації території сільсько,
господарських підприємств покладено метод
еколого,ландшафтного районування (зонування)
та еколого,економічної класифікації земель [7].
Разом з тим, організація території сільськогос,
подарських підприємств потребує здійснення аг,
роекологічної типізації земель. Головна мета ком,
плексної агроекологічної оцінки земель полягає
у виділенні агроекологічно однорідних територій
(типів, класів, комплексів, видів) й встановленні на
цій основі їхньої придатності для сільськогоспо,
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дарських рослин, які мають близький діапазон
життєвих потреб і подібні вимоги до факторів на,
вколишнього природного середовища.
Метод еколого,ландшафтного землевпоряд,
кування, основою якого є агроекологічна типі,
зація, призначений для діагностики та оцінки аг,
роекологічного стану земель, виявлення їхньої
придатності під культури й угіддя, а також для
розробки заходів щодо охорони земель і пол,
іпшення режимів життєзабезпечення конкретних
груп сільськогосподарських культур [7].
Переваги еколого,ландшафтного землеуст,
рою, порівняно із звичайними методами земле,
впорядкування території, полягають у кращій
відповідності організації території вимогам роз,
витку економіки і природокористування, до яких
належать єдність, цілісність, комплексність задач
і заходів щодо організації використання й охо,
рони земель, забезпечення узгодженості інте,
ресів через балансові відносини природних і еко,
номічних ресурсів, довгострокове збереження
системоутворюючих елементів територіального
устрою, багатоваріантність моделей, конструкцій
і проектних рішень і т.д.
ВИСНОВКИ
Таким чином, в умовах інтенсивного сіль,
ськогосподарського виробництва з метою збере,
ження грунтового покриву і охорони навколиш,
нього середовища агроекосистеми необхідно
формувати на науковій організації сіль,
ськогосподарських територій, яка враховує весь
комплекс природних умов і факторів землекори,
стування.
Організація території сільськогосподарських
підприємств на еколого,ландшафтній основі
дасть змогу сільськогосподарським підприєм,
ствам значно зменшити втрати родючості грунтів,
планомірно підвищувати врожайність сільсько,
господарських культур. Диференційоване вико,
ристання земель поліпшить технологічні умови
вирощування сільськогосподарських культур.
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FORM THE DEVELOPMENTAL MODEL OF INNOVATIVE POTENTIAL FOR ENTERPRISE
У статті розглядається теоретично6методичний інструментарій формування інноваційного потенціалу підприє6
мства. Досліджено та обгрунтовано теоретичні підходи до визначення сутності інноваційного потенціалу підприєм6
ства з різних наукових позицій, критично оцінено сутність, складові та особливості розвитку інноваційного потен6
ціалу підприємств різних сфер та галузей діяльності. За результатами теоретичних досліджень запропоновано ав6
торський підхід до визначення сутності та складових інноваційного потенціалу підприємства як складової його інно6
ваційного простору у сукупності організаційно6управлінських заходів, стратегічних ресурсів та інноваційної куль6
тури, що за певних внутрішніх чинників і зовнішніх факторів інноваційного клімату можуть спрямовуватися на реа6
лізацію інноваційної діяльності підприємства та задоволення нових потреб суспільства. За результатом проведених
досліджень розроблено механізм управління процесом його розвитку інноваційного потенціалу на підприємстві.
Обгрунтовано, що інноваційна складова є притаманною для всіх структурних елементів стратегічного потенціалу
підприємства, оскільки є забезпечувальним елементом і внутрішнім джерелом створення основних інновацій у про6
цесі управління ним.
The article considers theoretical and methodological tools for making innovative potential of the enterprise.
Researched and grounded theoretical approaches to definition the essence of innovation potential of enterprises from
different scientific perspectives, critically evaluated the nature, components and features of development of innovative
potential in different spheres and sectors of activity. The researcher suggested the approach to determining the nature
and components of innovative potential of an enterprise as a component of its innovative space in the aggregate
organizational and managerial activities, strategic resources and innovative culture that under certain internal factors
and external factors of the innovation climate can be directed for realization of innovative activity of the enterprise and
meet the new needs of society. The author defines mechanism of management of the development process for innovative
potential of the enterprise. Proved that innovation is inherent for all structural elements of the strategic potential of an
enterprise as a security element and an internal source of major innovation in the management process.

Ключові слова: інноваційний потенціал, складові інноваційного потенціалу, механізм роз8
витку інноваційного потенціалу підприємства.
Key words: innovation potential, composition of the innovation potential, the developmental
mechanism of innovative potential of the enterprise.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Інтеграція України у Європейський простір
та його високотехнологічне конкурентне сере,
довище зумовили необхідність формування
інноваційної моделі розвитку підприємств
будь,якої галузі, що грунтується на його кон,
курентоспроможному інноваційному потен,
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ціалі. В сучасних умовах роль головного фак,
тора інноваційності як безперервного пошуку
додаткових резервів підвищення ефективності
діяльності у напрямі реалізації стратегії еко,
номічного зростання здебільшого відіграють
комплексні технологічні нововведення, впро,
вадження яких гарантує підвищення соціально,
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економічної та інформаційної безпеки держа,
ви та її чільне місце в Європейському Союзі.
Вирішення проблеми якісного оцінювання
та кількісного вимірювання засобів управлін,
ня інноваційним потенціалом підприємств все
далі більше привертає до себе підвищену увагу
як керівників та власників бізнес,структур, так
і науковців у даній сфері. А створення ефектив,
них стимулів для поширення інноваційної мо,
делі економічної поведінки українського бізне,
су стає пріоритетним завданням соціально,еко,
номічної політики держави.
Інноваційна діяльність підприємств є сьо,
годні поєднанням різноманітних процесів залу,
чення ресурсів з метою, насамперед, одержан,
ня позитивного ефекту. Запорукою розв'язан,
ня проблем активізації інноваційної діяльності
підприємств є науково обгрунтовані й розроб,
лені положення щодо спроможності суб'єктів
господарювання здійснювати інноваційну
діяльність, наявність у них необхідних першо,
чергових передумов, тобто інноваційного по,
тенціалу [3, с. 1].
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Сучасна науково,теоретична база дослід,
жень сутності інновацій, інноваційних про,
цесів, інноваційної політики інноваційного по,
тенціалу тощо містить досить велику кількість
публікацій. Серед науковців,дослідників пи,
тань управління інноваційним потенціалом
підприємства можна виділити таких зарубіж,
них учених,економістів, серед яких: Ареф'єва
О., Бесєдіна В., Водочек Л., Волков О., Портер
М., Сааті Т., Фатхутдінов Р., Хакен Г., Шумпе,
тер Й та ін.
Ґрунтовно досліджують сутність інновацій,
ного потенціалу та управління ним на вітчиз,
няних підприємствах також велика кількість
українських фахівців, серед яких: Верба В.,
Гальчинський А., Ганущак,Єфіменко Л.М.,
Геєць В., Гончарова Н., Гриньов А., Іванілов О.,
Ілляшенко С., Кінах А., Колот А., Краснокут,
ська П., Кузьмін О., Лепейко Т., Новікова І.В.,
Семиноженко В., Тарасенко І.О., Таряник О.,
Федулова Л. та ін.
Грунтовний аналіз численних наукових
праць зазначених авторів показав, що автора,
ми запропоновано у них різноманітні теоре,
тично,методичні підходи до оцінювання
інноваційного потенціалу соціально,економ,
ічних систем під впливом різноманітних фак,
торів та на різних рівнях управління. У цьому
напрямі Тарасенко І.О. та Королько О.М. про,
водять грунтовні дослідження щодо методич,
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них аспектів оцінювання інноваційного потен,
ціалу підприємств та акцентують увагу на спе,
цифіці діяльності підприємств легкої промис,
ловості [13, с. 38]. У дисертаційній роботі Га,
нущак,Єфіменко Л.М. запропоновано методи,
ку комплексного оцінювання інноваційного
потенціалу кластерної структури управління
підприємствами у сфері машинобудування [3,
с. 9]. Вишнівська Б. акцентує увагу на підви,
щенні якості інтелектуальної складової як
визначального напряму формування і розвит,
ку інноваційного потенціалу підприємств [2, с.
73].
Ряд інших науковців викладають теоретич,
но,методичні підходи до оцінювання ефектив,
ності використання інноваційного потенціалу
підприємства, що базується на використанні су,
купності показників коефіцієнтів різних видів
ресурсів [10, с. 23].
Хоча концепція "інноваційний потенціал"
або її окремо взяті його елементи досліджува,
лася в сфері економічних наук досить давно та
багатогранно, на період сьогодення механізм
управління інноваційним потенціалом підприє,
мства залишається не зовсім конкретизованим
з позиції його фактичного використання. Про,
ведений аналіз наукових підходів до визначен,
ня сутності інноваційного потенціалу показав,
що наявні теоретичні напрацювання значною
мірою затеоретизовані та не завжди врахову,
ють специфіку управління його формуванням
та розвитком на підприємствах різних галузей,
отже, не можуть бути імплементованими у
практику їх діяльності. У більшості випадків
вони вимагають пошуку нових підходів та ме,
ханізмів, що відповідають світовому рівню інно,
ваційного розвитку — з урахуванням досвіду
розвитку підприємства певної галузі [3, с. 5].
Відсутність одностайності у науковому тракту,
ванні поняття "інноваційний потенціал підприє,
мства", а також чітко сформованої структури
механізму управління інноваційним потенціа,
лом обумовило актуальність та проблематику
даного дослідження.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Мета дослідження полягає у розроб,
ленні моделі управління розвитком іннова,
ційного потенціалу підприємства за резуль,
татами обгрунтування його сутності та зна,
чення у практиці функціонування підпри,
ємств.
Завданнями дослідження визначено: прове,
дення теоретичного аналізу сутності та змісту
поняття "інноваційний потенціал"; визначення
структурних складових, джерел формування та
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чинників впливу на розвиток інноваційного
потенціалу підприємства та формування моделі
управління його розвитком.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Перехід України до інноваційної моделі
розвитку привертає до себе дедалі більше ува,
ги науковців, політиків та практиків бізнесу [3,
с. 4]. В свою чергу, про це свідчать задекларо,
вані результати реалізації "Стратегії іннова,
ційного розвитку України на 2010—2020 роки
в умовах глобалізаційних викликів", якими пе,
редбачено утвердження в Україні інноваційної
моделі її економічного і соціального розвитку,
підвищення ефективності використання інте,
лектуального потенціалу країни, всіх її людсь,
ких і природних ресурсів, забезпечення підви,
щення конкурентоспроможності національної
економіки, досягнення стабільного сталого
розвитку і підвищення добробуту громадян, що
створить можливості для успішного просуван,
ня України по шляху розбудови економіки і
суспільства, заснованих на знаннях. Стратегією
зазначено, що інноваційна діяльність охопить
всі сфери економіки і суспільного життя лю,
дей і базуватиметься на органічному поєднанні
та використанні диверсифікованих як техноло,
гічних, так й інших знань та інформації, вклю,
чаючи навички, досвід, професійну компетен,
цію, культуру, специфічність змін яких у знач,
ній кількості галузей економіки призводитиме
до створення нових середньо, і високотехно,
логічних робочих місць [12].
Інноваційний потенціал комплексно харак,
теризує можливості підприємства здійснюва,
ти інноваційну діяльність, а управління ним
стає однією з його найбільш пріоритетних стра,
тегічних завдань підприємств в умовах високо,
конкурентного середовища функціонування.
Дослідження сутності інноваційного потен,
ціалу підприємства демонструє відсутність
його однозначного теоретичного тлумачення
як у вітчизняній, так і закордонній літературі.
Аналіз показав, що науковці переважно кон,
центрують свої зусилля на вивченні лише ок,
ремих сторін інноваційного потенціалу, тому
його специфічні визначення інколи мало коре,
люють між собою. Запропоновані науковцями
підходи до визначення сутності інноваційного
потенціалу та до його складових, особливості
процесу управління інноваційним потенціалом
(в т.ч. формування та розвитку), класифікація
показників та вибір методів його оцінювання в
цілому суттєво різняться. В переважній біль,
шості наукових підходів зміст інноваційного
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потенціалу трактується як сукупність дій і ме,
тодів, що характеризуються здатністю управ,
ляючої системи реагувати на зміну зовнішньо,
го середовища [10].
Доцільно відзначити, що в багатьох визна,
ченнях переважно домінує трактування сут,
ності інноваційного потенціалу як економічної
наукової категорії: або як сукупність ресурсів,
або як здатність господарської системи випус,
кати інноваційну продукцію, або як можливість
виробничих сил досягти певного ефекту. Таким
чином, критичний погляд на визначення дано,
го поняття показав, що більшість науковців
переважно використовують ресурсний підхід
до оцінювання інноваційного потенціалу, роз,
глядаючи сукупність ресурсів нарощування
підприємством стратегічного ресурсно,іннова,
ційного потенціалу з метою забезпечення та
підвищення рівня конкурентоспроможності в
обраному ним ринковому сегменті [5, с. 38; 10,
с. 87; 7, с. 22]. Водночас такий підхід обмежує
його теоретично,методичну та практичну зна,
чимість, оскільки не враховує цільової харак,
теристики функціонування підприємств, як то:
їх виживання в довготерміновій перспективі,
збереження ринкової ніші, підвищення рівня
конкурентоспроможності продукції та рента,
бельності тощо.
Більш грунтовний підхід до визначення
інноваційного потенціалу підприємства вико,
ристовують Верба В.А. та Новикова І.В., які
пропонують розуміти під ним сукупність інно,
ваційних ресурсів у їх взаємозв'язку, та умо,
возабезпечуючих чинників (процедур), що
створюють необхідні умови для оптимального
використання цих ресурсів з метою досягнен,
ня відповідних орієнтирів інноваційної діяль,
ності та підвищення конкурентоспроможності
підприємства в цілому [1, с. 23]. За такого підхо,
ду потребує наукового обгрунтування особли,
вості створення необхідних умовах приведен,
ня ресурсів до інноваційного розвитку.
На відміну від зазначених концепцій, Івані,
лов О. та Таряник О. пропонують під іннова,
ційним потенціалом розуміти поняття, що ха,
рактеризує внутрішню можливість самого
інноваційного середовища, у якому перебуває
підприємство, здійснювати цілеспрямовану
діяльність із залучення конкретних господарсь,
ких ресурсів, з їхньої раціональної переробки
для формування інноваційного продукту. При
цьому автори наголошують, що слід врахову,
вати й зовнішні економічні фактори, що впли,
вають на інноваційний потенціал такі, як: дер,
жавна інноваційна політика, політика кредит,
них установ, конкурентні стратегії споживачів,
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постачальників, фінансових посередників тощо
[6, с. 6].
Нетрадиційний підхід до визначення інно,
ваційного потенціалу пропонує Федулова Л.І.,
яка вважає його мірою готовності підприємства
виконати завдання, що забезпечують досягнен,
ня поставленої інноваційної мети, тобто мірою
готовності до реалізації конкретного проекту
чи програми інноваційних стратегічних змін. У
такому визначенні відсутня категорична пози,
ція автора щодо розгляду потенціалу як ре,
сурсів чи можливостей підприємства [14, с. 48].
Матросова В.О., Гончар Ю.В. та Романчук
К.В. пропонують для визначення інноваційно,
го потенціалу використовувати методичний
підхід, що базується на класифікації інновацій.
Автори стверджують, що інноваційна складо,
ва притаманна всім структурним елементам
економічного потенціалу підприємства, оскіль,
ки є забезпечуючим елементом і внутрішнім
джерелом створення основних інновацій (як
кінцевий результат діяльності підприємства). З
позиції зазначених науковців такий підхід дає
можливість комплексно та системно підійти до
аналізу інноваційного потенціалу підприєм,
ства, що є невід'ємною частиною сукупного
потенціалу підприємства і, у свою чергу, є ці,
лісною динамічною соціально,економічною
системою, що складається із сукупності взає,
модіючих елементів різного ступеня складності
й організації. Водночас критичне осмислення
його змісту показує, що економічний та інно,
ваційний потенціал підприємства є взаємообу,
овлюючими у послідовності їх реалізації та ва,
гомості на підприємстві [10, с. 89].
На думку Ганущак,Єфіменко Л., поняття
інноваційного потенціалу також повинне міс,
тити складову, що характеризує внутрішні
можливості інноваційного середовища під,
приємства, в т.ч. здійснювати цілеспрямовану
діяльність із залучення конкретних господарсь,
ких ресурсів із подальшою їх раціональною
переробкою для формування інноваційного
продукту [3, с. 6].
У процесі подальших досліджень сутності
інноваційного потенціалу підприємства з по,
зицій його комплексності та структурної єд,
ності з усіма елементами економічного потен,
ціалу підприємства Чоботар С. пропонує роз,
глядати в його структурі такі основні складові:
інституційну (управлінсько,організаційну),
якісну (ресурсну), цільову, інвестиційно,фінан,
сову та результативну [15], даючи їм детальне
описання.
Узагальнення багатьох наукових підходів
до визначення сутності категорії "інноваційний
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потенціал підприємства" дало підстави тракту,
вати його сутність як складову інноваційного
простору у сукупності організаційно,управлі,
нських заходів (особистісні й ділові якості ке,
рівників, їх компетентність та професійні до,
сягнення), стратегічних ресурсів (матеріаль,
них, фінансових, людських, інформаційних,
технічних) та інноваційної культури (цінностей
працівників та рівня інноваційних досліджень
на підприємстві), що за певних внутрішніх чин,
ників і зовнішніх факторів інноваційного кліма,
ту можуть спрямовуватися на реалізацію інно,
ваційної діяльності підприємства та задоволен,
ня нових потреб суспільства.
Зазначені структурні елементи інноваційно,
го потенціалу можуть мати різну оцінку ваго,
мості реалізації — в залежності від розробле,
ного на підприємстві конкретного інноваційно,
го проекту.
На підставі критичного опрацювання та си,
стематизації представлених в економічній літе,
ратурі підходів до оцінювання стану інновац,
ійного потенціалу підприємства, Савицьким Е.
побудовано систему індикаторів для оцінюван,
ня загального рівня інноваційного потенціалу
аграрного сектору в Україні — кадрові, мате,
ріально,технічні, організаційно,управлінські та
узагальнюючі (індекс зростання продуктив,
ності роботи працівників аграрної сфери, зро,
стання ефективності роботи підприємства, зро,
стання прибутку підприємств АПК за рахунок
впровадження нововведень) [11, с. 126].
Ряд науковців для оцінювання і моніторин,
гу інноваційного потенціалу підприємства про,
понують визначати з деякою періодичністю
позиції підприємства в просторі оцінки його
інноваційного потенціалу, починаючи з аналі,
зу його діяльності за рядом чинників, кожен з
яких характеризує в першу чергу матеріально,
технічну, або інтелектуальну складову, або
обидві одночасно. Склад чинників для оціню,
вання кожної складової автори пропонують
визначати експертним методом [10, с. 91—93].
З використанням зазначених методичних
підходів доцільно відзначити, що формуван,
ня інноваційного потенціалу першочергово ус,
кладнюється труднощами одержання матері,
ально,технічних ресурсів, що впливають на
масштаби й темпи інноваційної діяльності
підприємств. У свою чергу, це актуалізує про,
цес створення нематеріаломістких нововве,
день з метою комплексного використання на,
явної сировинної бази, нових видів матеріалів,
утилізації відходів тощо, відповідно до еколо,
гічних вимог, що висуває суспільство до ви,
робників [10, с. 91].
Передплатний індекс 21847
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Рис. 1. Механізм управління розвитком інноваційного потенціалу підприємства
Аавторська розробка.

Також важливою складової інноваційно,
го потенціалу є кадрова компонента, показ,
никами оцінювання якої можуть бути: фак,
тична та середньооблікова чисельність прац,
івників, зайнятих у інноваційній сфері
підприємства, розподіл чисельності персона,
лу за функціональними видами діяльності,
плинність кадрів, стабільність трудового ко,
лективу тощо.
Рівень інтелектуальної складової іннова,
ційного потенціалу можуть визначати такі по,
казники (коефіцієнти), як: компетентісний
склад персоналу в розрізі категорій посад,
плинність працівників високої кваліфікації,
частка інженерно,технічного персоналу і нау,
ковців, показник винахідницької (раціоналіза,
торської) активності, рівень освіти та кваліфі,
кації керівників, частка робітників найвищого
кваліфікаційного розряду тощо.
Передплатний індекс 21847

Узагальнюючи дослідження науковців [10,
с. 92] для оцінювання рівня інформаційної скла,
дової можуть бути використані такі коефіціє,
нти: коефіцієнт повноти інформації; коефіцієнт
точності інформації; коефіцієнт суперечли,
вості інформації, коефіцієнт новизни інфор,
мації, рівень ефективності комунікативних
зв'язків на підприємстві.
Доцільно зазначити, що у певному галузе,
вому та регіональному середовищі склалася
модель взаємодії ресурсів підприємства, кон,
курентного середовища ринку та існуючих ін,
новацій, з умовою їх доступності, що дозволяє
обрати і обгрунтувати найбільш раціональний
варіант розвитку інноваційного потенціалу
підприємства.
За результатами аналізу основних функцій
управління запропоновано механізм управлін,
ня розвитком інноваційного потенціалу під,
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приємства, представлену на рисунку 1, що доз,
воляє виявити і формалізувати основні взаємоз,
в'язки між керуючою та керованою підсистема,
ми, що здійснюються в інноваційних процесах.
У наведеному механізмі запропонована ініціа,
тивна складова розвитку інноваційного потен,
ціалу підприємства. Її зміст полягає у тому, що
за умов створення стимулів розвитку інновац,
ійної діяльності на підприємствах у рамках дер,
жавної та регіональної політики, керівники
підприємств, орієнтуючись на інноваційний
шлях розвитку, будуть більш ініціативно брати
участь у всіх інноваційних програмах та заохо,
чувати інноваційну активність їх розробників та
учасників безпосередньо на підприємстві.
Представляється важливою ланкою наведе,
ної на рисунку 1 механізму розвитку іннова,
ційного потенціалу підприємств організування
внутрішньоорганізаційної взаємодії безпосе,
редньо задіяних учасників в інноваційний про,
цес, із зовнішніми інноваційно,активними суб'єк,
тами, зокрема, НДІ і ВНЗ, які переважно є ав,
торами інновацій і зацікавлені в їх комерціона,
лізації та практичному впровадженні на під,
приємстві. Постаючи центрами створення інно,
вацій, підприємства можуть не тільки впрова,
дити їх у власний процес виробництва і управ,
ління, а й використовувати як продукт реалі,
зації для досягнення цілей організаційного роз,
витку, підвищення рівня конкурентоспромож,
ності, галузевої інтеграції та кооперації.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Узагальнюючи наукові підходи до сутності
та структури інноваційного потенціалу під,
приємства, можна зазначити, що це складна
динамічна система генерування, накопичення і
трансформування наукових, управлінських
ідей та науково,технічних, маркетингових та
інших результатів діяльності підприємства в
інноваційні продукти на основі здійснення без,
перервного процесу управління; основа ціліс,
ної системи потенціалу підприємства, в якій він
взаємодіє з іншими складовими (кадровим, на,
уково,технічним, технологічним потенціалами
тощо) як їх комплексна характеристика і дже,
рело розвитку. Інноваційний потенціал під,
приємства є певною сукупністю цільових век,
торів сил, направлених в одну точку простору,
взаємообумовленими і взаємодоповнюючими
один одного, що дають поштовх до розроблен,
ня підприємством нових інновацій та, у свою
чергу, розвитку інноваційного потенціалу.
Результатом проведених досліджень етимо,
логії поняття "інноваційний потенціал", його
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складових та критеріїв оцінювання стало об,
грунтування значимості управління формуван,
ням інноваційного потенціалу підприємства та
розроблення механізму управління його роз,
витком. Важливою ланкою зазначеного меха,
нізму є введення до його складу ініціативної
складової інноваційного потенціалу. Водночас
його реалізація під впливом різноманітних фак,
торів та ресурсної бази підприємств є перспек,
тиво подальших наукових досліджень розвит,
ку їх інноваційного потенціалу.
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ACCOUNTING FOR INVESTMENT PROPERTY: THE SUBJECT!OBJECT APPROACH
Вплив потреб управління в обліковій інформації на оцінку господарських об'єктів зумовлений тим, що бухгал6
терський облік зокрема і господарський облік в цілому є видом управлінської діяльності, спрямованим на інформа6
ційне забезпечення обгрунтування управлінських рішень. Стаття присвячена дослідженню уніфікованих підходів до
відображення в облікових регістрах об'єктів інвестиційної нерухомості підприємства. Результати дослідження
свідчать, що на момент зарахування об'єктів, які в подальшому плануються частково використовуватися як інвести6
ційна нерухомість, доцільним обирати вартісний критерій розмежування, а при відображенні об'єктів на дату балан6
су обирати модель оцінки за справедливою вартістю. Водночас при визначенні первинної вартості інвестиційної не6
рухомості пропонується суб'єктно6об'єктний підхід, що надасть можливість враховувати особливості оцінки таких
об'єктів в залежності від способів їх надходження.
Influence of management needs in accounting information to assessment the facilities due to the fact that accounting
including household registration in general is kind of administrative activity aimed at providing information to inform
management decisions. This article is devoted to the study of standardized approaches to the reflection in the accounting
records of the enterprise investment property. The results show that at the time of enrollment objects that are planned in
the future partly be used as an investment property, select appropriate cost criteria of differentiation, and the mapping
of objects to choose the model of the balance sheet date the fair value measurement. However, when determining the
initial value of investment property is offered subject6object approach, which will take into account the peculiarities of
assessment of such objects, depending on how they are received.

Ключові слова: інвестиційна нерухомість, облік інвестиційної нерухомості.
Key words: investment property, accounting of investment property.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Вплив потреб управління в обліковій інфор,
мації на оцінку господарських об'єктів зумов,
лений тим, що бухгалтерський облік зокрема і
господарський облік в цілому є видом управлі,
нської діяльності, спрямованим на інформа,
ційне забезпечення обгрунтування управлінсь,
ких рішень. Зміна внутрішнього і зовнішнього
середовища як підприємства, так і економіки в
цілому впливає на змістовні аспекти управлін,
ня, а отже на його інформаційні потреби і відпо,
відно на методологічні та організаційні засади
обліку й оцінки його об'єктів. Застосування
нових методологічних засад бухгалтерського
обліку, зокрема інвестиційної нерухомості,
обумовило необхідність теоретичного обгрун,

50

тування та надання практичних рекомендацій
щодо відображення її в бухгалтерському об,
ліку.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Науковий інтерес до питання бухгалтерсь,
кого обліку інвестиційної нерухомості спосте,
рігається у працях вітчизняних і зарубіжних
вчених: М.І. Бондаря [1], Н.В. Генералової [2],
С.Ф. Голова [3], Р.Е. Грачової [4], М.В. Ку,
жельного [5], В.В. Сопка [6], Джоржа Р. Дит,
ріха (J.R. Dietrich) [7], І. Жентовської (I. Ziе,
towska) [8] та інших. Враховуючи вагомий вне,
сок зазначених дослідників, варто відмітити,
що залишаються ряд невирішених питань, які
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Рис. 1. Складові первинної вартості об'єктів інвестиційної нерухомості
відносно способів їх надходження

потребують детального дослідження і надання
пропозицій щодо їх вирішення для застосуван,
ня в практичній діяльності вітчизняних підпри,
ємств.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Національні та міжнародні стандарти, які
регламентують бухгалтерський облік суб'єктів
господарювання допускають вибір методів і
процедур ведення бухгалтерського обліку на
підприємстві, що дає їм можливість самостійно
визначати найбільш ефективні системи обліку.
Метою статті є визначення та обгрунтуван,
ня уніфікованих підходів до відображення в об,
лікових регістрах надходження, використання
та вибуття об'єктів інвестиційної нерухомості
підприємства.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Головним завданням бухгалтерського обліку
інвестиційної нерухомості, насамперед, є забезпе,
чення контролю за їх зберіганням шляхом відоб,
раження в облікових регістрах їх надходження,
переміщення та використання, а також моменту
вибуття з балансу підприємства. Тож, розгляне,
мо всі зазначені етапи обліку детальніше.
Передплатний індекс 21847

На етапі надходження інвестиційної неру,
хомості до складу активів підприємства бух,
галтеру слід перевірити на відповідність кри,
теріям облікової ідентифікації та оцінити
зазначені об'єкти. Нагадаємо, що облікові
підходи до інвестиційної нерухомості та по,
в'язані з ними вимоги до розкриття інфор,
мації відображуються в П(С)БО 32 "Інвести,
ційна нерухомість", відповідно до якого (п. 4)
одиницями обліку інвестиційної нерухомості
вважаються власні або орендовані на умовах
фінансової оренди земельні ділянки, будівлі,
споруди, які розташовуються на землі, утри,
мувані з метою отримання орендних платежів
та/або збільшення власного капіталу, а не для
виробництва та постачання товарів, надання
послуг, адміністративної мети або продажу
в процесі звичайної діяльності [9]. Тобто,
якщо підприємство здає в оренду, наприклад,
будівлю та отримує орендні платежі, а для
власного виробництва вона не застосовуєть,
ся, то така будівля буде вважатися інвестицій,
ною нерухомістю. Або, наприклад, підприє,
мство придбало будівлю і планується, що че,
рез деякий час її ринкова вартість зросте,
тобто в майбутньому збільшиться власний
капітал підприємства.
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Проте, якщо в оренду здаватиметься не вся
будівля, а тільки її частка, підприємство згідно
з п. 6 П(С)БО 32 має визначити критерії розме,
жування між операційною та інвестиційною не,
рухомістю. Можна обирати один з двох кри,
теріїв або натуральний, або вартісний.
Відповідно до натурального критерію, якщо
більша частина (наприклад, понад 50 %) об'єкту
використовується як інвестиційна нерухомість,
той весь об'єкт слід вважати інвестиційною не,
рухомістю.
Згідно з вартісним критерієм, частина об,
'єкту використовується як інвестиційна неру,
хомість має більшу вартість (наприклад, понад
50 %), то весь об'єкт слід вважати інвестицій,
ною нерухомістю. Проте виникає питання, а
яку саме "вартість" слід застосовувати, адже
мова йде про не просто про нерухомість, а про
"інвестиційну". В цьому контексті також слід
зауважити, що відповідно до п. 9 П(С)БО 32
придбана (створена) інвестиційна нерухомість
зараховується на баланс підприємства за пер,
винною вартістю, склад якої залежить від спо,
собу її надходження (п. 10 П(С)БО 32) (рис. 1).
Отже, на момент зарахування об'єкту інве,
стиційної нерухомості питання щодо його "вар,
тості" зрозуміло і має відповідати витратам, що
дорівнюють його первісній вартості, яка й має
бути предметом розподілу за зазначеними кри,
теріями.
Однак на етапі використання об'єктів інве,
стиційної нерухомості, тобто на дату складан,
ня балансу, згідно з п. 16 П(С)БО 32 підприєм,
ство може самостійно обирати модель оцінки
за справедливою вартістю або модель за со,
бівартістю. Тож, якщо підприємство обирає
оцінку за справедливою вартістю, то доцільним
було б і на момент надходження такого об'єкту
застосовувати саме вартісний критерій розме,
жування між операційною та інвестиційною
нерухомістю. Втім, залишається відкритим пи,
тання щодо самої справедливої вартості, а
саме: хто має її визначати і на підставі яких нор,
мативно,правових актів.
Дослідження існуючих підходів до класи,
фікації оцінки в бухгалтерському обліку вияви,
ло, що важливим моментом в цьому процесі є
суб'єктно,об'єктний підхід, за яким суб'єктами
оцінки можуть бути бухгалтера, незалежні оці,
нювачі або судові експерти [10]. Тобто за таким
підходом залежно первинну вартість об'єктів
інвестиційної нерухомості мають визначати:
— бухгалтер підприємства — для об'єктів,
які збудовані самим підприємством, придбані
за грошові кошти або на умовах відстрочки пла,
тежу;
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— незалежний оцінювач — для об'єктів, які
придбано в обмін на нематеріальний актив;
— судовий експерт — у випадках, які рег,
ламентовано чинним законодавством.
До речі, національні стандарти не регламен,
тують дане питання, тож, власник підприємства
на свій розсуд може приймати рішення щодо
можливості і доцільності проведення оцінки
об'єктів інвестиційної нерухомості або внутрі,
шніми фахівцями (бухгалтерами), або зовніш,
німи (професійними оцінниками), а також в
окремих випадках за рішенням суду (експерта,
ми).
Стосовно об'єктів інвестиційної нерухо,
мості, що мають оцінюватися, в залежності від
способу їх надходження можна поділити за
такими групами, як: балансові, небалансові і
позабалансові [10].
До балансових об'єктів інвестиційної неру,
хомості можна віднести земельні ділянки,
будівлі, споруди, які збудовані самим підприє,
мством, придбані за грошові кошти або на умо,
вах відстрочки платежу, а також придбано в
обмін на нематеріальний актив. та утримують,
ся безпосередньо на балансі підприємства.
До небалансових об'єктів інвестиційної не,
рухомості можна віднести орендовані (на умо,
вах фінансової оренди) земельні ділянки, бу,
дівлі, споруди як за національними, так і за
міжнародними стандартами.
До позабалансових об'єктів інвестиційної
нерухомості можна віднести фонди забезпе,
чення майбутніх витрат і платежів.
Вибуття або виведення об'єктів зі складу ін,
вестиційної нерухомості здійснюється в разі
зміни характеру їх використання. Ліквідація
об'єкту має відбуватися за ліквідаційною
вартість, яка зазначається в акті списання та,
кого активу. Виведення об'єктів зі складу інве,
стиційної нерухомості має засвідчуватись до,
кументами, які підтверджують або початок
підготовки об'єктів до продажу з переведенням
їх з інвестиційної нерухомості до складу за,
пасів (за справедливою вартістю), або початок
використання об'єктів як операційної нерухо,
мості (за первинною вартістю, зменшену на
суму амортизації).
ВИСНОВКИ

Таким чином, проведений аналіз показав що
при відображення в облікових регістрах над,
ходження, використання та вибуття об'єктів
інвестиційної нерухомості існує проблема ви,
значення критеріїв розмежування між опера,
ційною та інвестиційною нерухомістю. Резуль,
тати дослідження свідчать, що на момент зара,
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хування об'єктів, які в подальшому планують,
ся частково використовуватися як інвестицій,
на нерухомість, доцільним обирати вартісний
критерій розмежування, а при відображенні
об'єктів на дату балансу обирати модель оцін,
ки за справедливою вартістю.
Водночас при визначенні первісної вартості
інвестиційної нерухомості пропонується су,
б'єктно,об'єктний підхід, що надасть можливість
враховувати особливості оцінки таких об'єктів в
залежності від способів їх надходження.
Порушені в статті питання не є вичерпани,
ми й потребують доповнень і уточнень для за,
безпечення повної об'єктивності фінансової
звітності підприємства.
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ЗОВНІШНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВ САНАТОРНО!
РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ФАКТОР
СТІЙКОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
V. Neizvestna,
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EXTERNAL HEALTH BENEFITS BUSINESSES AND RECREATIONAL COMPLEX AS A FACTOR
FOR SUSTAINABLE OPERATION OF THE BUSINESS
Сучасні умови господарювання підприємств передбачає зміну зовнішніх умов функціонування, а саме: зміну попиту на
рекреаційний продукт, зміну конкурентних позицій на ринку зміну якісних та цінових критеріїв при виборі рекреаційної
послуги.
При дослідженні рекреаційного комплексу АР Крим було виявлено, що на сьогодні рівень функціонування рекреацій6
них підприємств доволі низький. З одного боку, причиною є неефективне використання фінансових ресурсів високий рівень
витрат досліджуваних підприємств, з іншого низький рівень організації виробничих процесів і неефективна система марке6
тингу, що призводить до зниження стійкого статусу функціонування підприємства. Стаття присвячена дослідженню зовнішніх
ресурсів (переваг) як основи для формування стійкого функціонування рекреаційних підприємств АР Крим. Що дасть мож6
ливість підприємству збільшити обсяг рекреаційних послуг за рахунок проінформованості щодо попиту споживачів на рек6
реаційний продукт, збільшити конкурентні позиції за рахунок насиченості додатковим послугами, та відповідності ціни6
якості. Стійка співпраця з банківським сектором та постачальниками сформує позитивну іміджеву політику підприємства.
Через неможливість використання коефіцієнтного методу у визначенні зовнішніх переваг, пропонуємо використати
метод експертних оцінок, аби надати кількісних ознак складовим зовнішніх переваг і забезпечити їм цілісний характер.
Current economic conditions of enterprises involved changes in external conditions, such as changes in demand for recreational
product, changing competitive market position shift quality and price criteria when choosing recreation services.
In the study of the recreational complex Crimea has been found that the current level of functioning relatively low recreational
enterprises on the one hand the reason is the inefficient use of financial resources, high costs sampled enterprises, the other low
level of organization of production processes and inefficient marketing system, which reduces the steady status of the enterprise.
The article investigates external resources (benefits) as a basis for the formation of stable operation of recreational enterprises of
Crimea. That will allow the company to increase the amount of recreational services by proinformovanosti on consumer demand
for recreational product, increase the competitive position due to saturation extras and Price Match6quality rack cooperation
with the banking sector and suppliers form a positive image policy of the company.
Because of the inability to use the method of determining the coefficient of external benefits we use the method of peer
reviews to give quantitative traits composite external benefits and provide them with holistic nature.

Ключові слова: рекреаційний комплекс, механізм управління,стійке функціонування,
зовнішні переваги.
Key words: recreational complex management mechanism, stable operation, external benefits.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У сучасних умовах господарювання особливо ак,
туальним є дослідження тенденцій ринку санатор,
но,рекреаційних послуг, визначення закономірнос,
тей, особливостей, проблем досліджуваного ринку
та пріоритетних напрямів розвитку, оскільки ефек,
тивне функціонування рекреаційного сектору еко,
номіки забезпечує стійкий розвиток АР Крим та
країни в цілому в світовому економічному просторі,
зокрема можливість функціонувати на рівні з Євро,
пейськими країнами за організаційними, екологіч,
ними нормами та надаванням рекреаційних послуг
на рівні світових стандартів [4, с. 263—270]. При дос,
лідженні рекреаційного комплексу АР Крим було
виявлено, що на сьогодні рівень функціонування рек,
реаційних підприємств доволі низький, з одного
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боку, причиною є неефективне використання фінан,
сових ресурсів високий рівень витрат досліджуваних
підприємств, з іншого — низький рівень організації
виробничих процесів і неефективна система марке,
тингу, що призводить до зниження стійкого статусу
функціонування підприємства [1, с. 163]. На сучас,
ному етапі розвитку економіки забезпечити високие
стійке функціонування рекреаційних підприємств
неможливо без їхньої адекватної реакції на ди,
намічні зміни зовнішнього середовища [2, с. 11—14].
Отже, необхідно враховувати зовнішні переваги до,
сліджуваних підприємств галузі.
Для дослідження складових зовнішніх переваг
рекреаційних підприємств, нами запропоновано дос,
лідити такі зовнішні переваги рекреаційних
підприємств, що дозолять сформувати стійкі позиції
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Таблиця 1. Оцінка експертами ваги складових зовнішніх ресурсів рекреаційних підприємств
Вага

Складова зовнішніх переваг
рекреаційних підприємств

Експерти
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

g1

Методи та прийоми та оброблення
інформації

4

3

4

4

3

3

3

4

4

2

g2

Ступінь проінформованості підприємства
щодо попиту споживачів на рекреаційний
продукт

5

4

4

5

5

5

5

4

5

5

g3

Ступінь проінформованості підприємства
про конкурентів

5

4

5

4

5

4

4

5

4

5

5

4

2

3

3

3

2

4

3

3

2

4

3

3

2

3

4

4

3

3

5

4

5

5

4

4

5

5

4

5

Інформаційна

Якісна
g4
g5
g6

Рівень якості основної послуги за оцінками
споживачів
Рівень якості додаткових послуг за
оцінками споживачів
Рівень задоволеності споживачів від якості
отриманої послуги в цілому
Кон'юнктурна

g7

Ринкові умови діяльності

4

3

2

4

5

3

3

4

3

1

g8

Кількість конкурентів

4

3

5

3

2

3

1

1

3

4

g9

Рівень співпраці з банківським сектором

5

3

5

4

5

5

5

5

3

5

g10

Рівень співпраця з постачальниками

5

5

4

4

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

5

4

2

4

4

3

5

1

3

4

3

3

5

5

5

5

5

4

5

4

4

5

Сервісна
g11

Рівень насиченості додатковими послугами
на рекреаційний продукт
Іміджева

g12

Загальні уявлення споживачів про
підприємство та його послуги

g13

Сформована іміджева політика
підприємства серед постійних споживачів
Збутова

g14

Прийоми та методи розподілу послуги

4

2

3

4

5

3

1

3

4

3

g15

Сформованість рекреаційного продукту в
цілому (послуг)

5

5

4

4

4

5

4

5

4

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

4

3

4

3

2

4

3

3

4

3

4

Цінова
g16
g17

Рівень цінової варіації на рекреаційний
продукт
Соціальна спрямованість цін на окремі
групи споживачів

підприємства з урахуванням зовнішніх впливів, та,
ким чином, нами визначено система збирання та об,
робки даних, проінформованості підприємства щодо
попиту споживачів на рекреаційний продукт [5, с. 44]
проінформованості підприємства про конкурентів;
якісних: рівень якості основної послуги за оцінками
споживачів, рівень якості додаткових послуг за оці,
нками споживачів та рівень задоволеності спожи,
вачів від якості отриманої послуги в цілому; кон'юн,
ктурна: ринкові умови діяльності [3, с. 128], рівень
співпраці з банківським сектором та рівень співпра,
ця з постачальниками; сервісна: насиченість додат,
ковими послугами на рекреаційний продукт; імідже,
ва: загальні уявлення споживачів про підприємство
та його послуги та сформована іміджева політика
Передплатний індекс 21847

підприємства серед постійних споживачів; збутова:
сформованість рекреаційного продукту в цілому [6,
с. 11—16], цінова: варіації ціни на рекреаційний про,
дукт та соціальна спрямованість цін на окремі групи
споживачів , оскільки вони є визначальними при об,
грунтуванні якості та вартості послуги, що надаєть,
ся рекреаційними компаніями.
Через неможливість використання коефі,
цієнтного методу у визначенні зовнішніх переваг,
доцільно використати метод експертних оцінок,
аби надати кількісних ознак складовим зовнішніх
переваг і забезпечити їм цілісний характер.
Оцінка експертами ваги складових зовнішніх
ресурсів (переваг) рекреаційних підприємств пред,
ставлена в таблиці 1.
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Таблиця 2. Результати обчислення оцінки кожної із складових зовнішніх переваг
рекреаційних підприємств, оцінки з вагою та максимальної оцінки з вагою
Вага,
Gi

Складові зовнішніх переваг рекреаційних підприємств

2
ДС «ім.Крупської»
Ступінь проінформованості підприємства щодо попиту споживачів
0,112
на рекреаційний продукт
Ступінь проінформованості підприємства про конкурентів
0,108
Рівень задоволеності споживачів від якості отриманої послуги в
0,111
цілому
Рівень співпраці з банківським сектором
0,108
Рівень співпраця з постачальниками
0,112
Рівень насиченості додатковими послугами на рекреаційний продукт
0,112
Сформована іміджева політика підприємства серед постійних
0,112
споживачів
Сформованість рекреаційного продукту в цілому (послуг)
0,108
Рівень цінової варіації на рекреаційний продукт
0,115
Всього
х
ЄЦДКС «МОУ»
Ступінь проінформованості підприємства щодо попиту споживачів
0,112
на рекреаційний продукт
Ступінь проінформованості підприємства про конкурентів
0,108
Рівень задоволеності споживачів від якості отриманої послуги в
0,111
цілому
Рівень співпраці з банківським сектором
0,108

Оцінка, Oi

1

3

Максимальна
оцінка з вагою,
Gi*Omax
5

2

0,224

0,56

1

0,108

0,540

4

0,444

0,555

2
4
3

0,216
0,448
0,336

0,540
0,56
0,56

3

0,336

0,56

4
4
х

0,432
0,460
2,672

0,54
0,575
5,00

3

0,336

0,56

2

0,216

0,540

4

0,444

0,555
0,540

3

0,324

0,112

4

0,448

0,560

Рівень насиченості додатковими послугами на рекреаційний продукт
0,112
Сформована іміджева політика підприємства серед постійних
0,112
споживачів
Сформованість рекреаційного продукту в цілому (послуг)
0,108
Рівень цінової варіації на рекреаційний продукт
0,115
Всього
х
ДККС «Бригантина»
Ступінь проінформованості підприємства щодо попиту споживачів
0,112
на рекреаційний продукт

4

0,448

0,560

3

0,336

0,560

4
4
х

0,432
0,460
3,444

0,540
0,575
5,00

3

0,336

0,560

Ступінь проінформованості підприємства про конкурентів
Рівень задоволеності споживачів від якості отриманої послуги в
цілому
Рівень співпраці з банківським сектором
Рівень співпраця з постачальниками

0,108

2

0,216

0,540

0,111

4

0,444

0,555

0,108
0,112

2
3

0,216
0,336

0,540
0,560

0,112

3

0,336

0,560

0,112

3

0,336

0,560

0,108

3

0,324

0,540

0,115

3

0,345

0,575

2,889

5,00

1

0,112

0,560

0,108

1

0,108

0,540

0,111

3

0,333

0,555

0,108
0,112
0,112

1
3
2

0,108
0,336
0,224

0,540
0,560
0,560

Рівень співпраця з постачальниками

Рівень насиченості додатковими послугами на рекреаційний продукт
Сформована іміджева політика підприємства серед постійних
споживачів
Сформованість рекреаційного продукту в цілому (послуг)
Рівень цінової варіації на рекреаційний продукт
Всього

х
СДКС «Орлятко
Ступінь проінформованості підприємства щодо попиту споживачів
0,112
на рекреаційний продукт
Ступінь проінформованості підприємства про конкурентів
Рівень задоволеності споживачів від якості отриманої послуги в
цілому
Рівень співпраці з банківським сектором
Рівень співпраця з постачальниками
Рівень насиченості додатковими послугами на рекреаційний продукт
Сформована іміджева політика підприємства серед постійних
споживачів
Сформованість рекреаційного продукту в цілому (послуг)
Рівень цінової варіації на рекреаційний продукт
Всього

Обчислені такі значення складових зовнішніх
переваг рекреаційних підприємств: Вg1 = 0,68, Вg2
= 0,94, Вg3 = 0,90, Вg4 = 0,66, Вg5 = 0,62, Вg6 = 0,92,
Вg7 = 0,64, Вg8 = 0,58, Вg9 = 0,90, Вg10 = 0,94, Вg11
= 0,94, Вg12 = 0,64, Вg13 = 0,94, Вg14 = 0,64, Вg15 =

56

Оцінка з
вагою,
Gi*Oi
4

0,112

2

0,224

0,560

0,108
0,115
х

3
2
х

0,324
0,230
1,99

0,540
0,575
5,00

0,90, Вg16 = 0,96 Вg17 = 0,66. Сума всіх оцінок скла,
дає 12,68.
Вага кожної складової зовнішніх переваг має такі
значення: g1 = 0,054, g2 = 0,074, g3 = 0,071, g4 = 0,052,
g5 = 0,049, g6 = 0,073, g7 = 0,050, g8= 0,046, g9 = 0,071,
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g10 = 0,074, g11 = 0,074, g12 = 0,050, g13 = 0,074, g14 =
0,050, g15 = 0,071, g16 = 0,076, Вg17 = 0,52.
Застосовуючи техніку елімінації, яка полягає у
вилученні з подальшого аналізу менш суттєвих показ,
ників, нами виділено дев'ять складових зовнішніх пе,
реваг авіакомпаній, значення яких становить Ј 0,07;
g2 — Ступінь проінформованості підприємства щодо
попиту споживачів на рекреаційний продукт — 0,074;
g3 — Ступінь проінформованості підприємства про
конкурентів — 0,071; g6 — Рівень задоволеності спо,
живачів від якості отриманої послуги в цілому — 0,073;
g9 — Рівень співпраці з банківським сектором — 0,071;
g10 — Рівень співпраця з постачальниками — 0,074;
g11 — Рівень насиченості додатковими послугами рек,
реаційний продукт — 0,074; g13 — Сформована
іміджева політика підприємства серед постійних спо,
живачів — 0,074; g15 — Сформованість рекреаційно,
го продукту в цілому (послуг), 0,071; g16 — Рівень
цінової варіації на рекреаційний продукт — 0,076.
Обчислимо вагу кожної з виділених складових
зовнішніх переваг рекреаційних підприємств, зас,
тосувавши формулу 2.
ЗПРП = (Σ Рi*Gi / Σ Рmax*Gi) *100 (1),
де Σ Рi*Gi — сума оцінки (значення коефієнта
на певну дату, рік) з вагою; Σ Рmax*Gi — сума мак,
симальної оцінки (значення коефієнта на певну
дату, рік) з вагою.
Таким чином, сума оцінок показників дорівнює
0,66, тож, встановлюємо вагу кожної з дев'яти
складових як відношення значення окремого з по,
казників до суми всіх оцінок: g1 = 0,112; g2 = 0,108;
g3= 0,111; g4 = 0,108; g5 = 0,112; g6 = 0,112; g7 =
0,112; g8 = 0,108; g9 = 0,115. Обчислення оцінки
кожної із складових зовнішніх переваг рекреац,
ійних підприємств оцінки з вагою Gi*Oi та макси,
мальної оцінки з вагою Gi*Omax для досліджува,
них компаній представлено у таблиці 2.
Результати оцінки кожної виділеної складової
зовнішніх переваг рекреаційних підприємств да,
ють підставу для обчислення показника зовнішніх
переваг стійкого функціонування за досліджува,
ними підприємствами галузі.
За зведеними оцінками кожної складової
зовнішніх переваг можна розрахувати показник
зовнішніх переваг рекреаційних підприємств за
формулою 1, а далі побудувати матрицю стійкого
функціонування досліджуваних підприємств га,
лузі з внутрішніми та зовнішніми перевагами.
ЗПРП = (Σ Oi*Gi / Σ Omax*Gi) *100 (2),
де Σ Рi*Gi — сума оцінки з вагою зовнішніх
переваг; Σ Рmax*Gi — сума максимальних оцінок
з вагою зовнішніх переваг.
ВИСНОВКИ
Оскільки зовнішні переваги є потенціалом для
досягнення підприємством високого стійкого ста,
тусу функціонування, то обчислені значення
зовнішніх переваг для ДС ім.Крупської" — 2,672%;
ЄЦДКС МОУ" — 3,444%; ДККС "Бригантина" " —
2,889%; СДКС "Орлятко" — 1,99 з 5,00% можли,
вих, що свідчить свідчать про доволі низький відсо,
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ток загальної стійкості зовнішніх переваги дослі,
джуваних рекреаційних підприємств. Найменьше
значення зовнішніх стійких переваг відмічено на
підприємстві СДКС "Орлятко" — 1,99%, а найвиж,
чий показник стійкості зовнішніх переваг серед
досліджуваних рекреаційних підприємств спосте,
рігається на ЄЦДКС МОУ" — 3,444%. Таким чи,
ном, для досліджуваних підприємств актуальни,
ми є напрями підвищення якості рекреаційних по,
слуг, їх насиченість, збереження стійкості існую,
чої іміджевої політики та спрямування зусиль на
зниження витрат виробництва послуги, швидку
адаптацію в умовах змін зовнішнього середовища,
забезпечення переваг надаваних послуг порівня,
но з послугами конкурентів, визначення найбільш
ефективних стратегічних зон господарювання.
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ДІЄВОЇ
СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ ДО ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОЇ
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THE SCIENTIFIC APPROACHES OF ESTABLISHING EFFICIENT SYSTEM TO MOTIVATE
AGRICULTURAL ENTERPRISES TO MAKE THE ECOLOGICALLY SAFE FOOD RAW MATERIALS
AND FOOD
У статті розглянуто сучасний стан та проблеми ведення сільськогосподарського виробництва на радіоактивно
забруднених територіях. Обгрунтовано наукові підходи щодо формування дієвої системи стимулювання сільсько6
господарських підприємств до виробництва екологобезпечної продовольчої сировини та продуктів харчування. За6
пропоновано механізм стимулювання сільськогосподарських виробників до виробництва екологічно чистої продукції.
Доведено, що здійснення систематичного моніторингу якості продукції та стану сільськогосподарських угідь є необ6
хідною умовою удосконалення користування землею на радіоактивно забруднених територіях. Відповідність сіль6
госппродукції сучасним стандартам якості дасть змогу підвищити інвестиційну привабливість підприємств регіону і
залучити таким чином додаткові інвестиційні кошти.
The article reviews the current state and problems of agricultural production in radioactively contaminated territories.
The scientific approaches of establishing efficient system to motivate agricultural enterprises to make the ecologically
safe food raw materials and food has been proved. The mechanism to stimulate farmers to manufacture ecologically
clean products is offered. It is proved that the implementation of systematic monitoring of the products and state of
agricultural land quality is a prerequisite for land use improving on radioactively contaminated areas. Compliance modern
agricultural products quality standards will help to improve the investment attractiveness of the region and thus to
attract additional investment funds

Ключові слова: екологічно безпечна продукція, механізм стимулювання виробників, Киї8
вське Полісся.
Key words: ecologically safe products, mechanism of manufacturers encourage, Kyiv Polissya.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Головною причиною негативних явищ, які
нині спостерігаються в аграрному секторі еко,
номіки, є спрямованість господарських рішень
на досягнення суто економічної вигоди та їх
вкрай недостатнє екологічне обгрунтування.
Саме тому концепція економічного розвитку
сільського господарства як конкретного ре,
гіону, так і країни вцілому не повинна орієнту,
ватися лише на одержання максимального до,
ходу при мінімальних витратах. Вона має вра,
ховувати екологічні інтереси суспільства, які
проявляються у зменшенні негативного впли,
ву, завданого насамперед здоров'ю людей, а
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також агроландшафтам. Питання отримання
екологобезпечної сільськогосподарської про,
дукції є особливо актуальним в умовах радіо,
активного забруднення. Споживання продуктів
харчування, що містять небезпечні радіоак,
тивні речовини, призводить до зростання рівня
захворюваності населення, особливо дітей.
Через складну економічну ситуацію, яка харак,
терна для переважної більшості підприємств
постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС ре,
гіону, запроваджувати заходи, що знижують
рівень забруднення рослинницької та тварин,
ницької продукції радіоактивними речовинами,
досить складно, а подекуди навіть неможливо.
Передплатний індекс 21847
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До прикладу, сільськогосподарські підприєм,
ства мають можливість забезпечити себе необ,
хідними засобами хімізації лише на 6—10% і
гноєм на 8—10% [1, с. 76]. Особливість природ,
но,ресурсного потенціалу Українського По,
лісся, в т.ч. Київського Полісся як найбільшо,
го ринку збуту сільськогосподарської про,
дукції зумовлюють визначальну роль аграрно,
го сектору економіки в життєдіяльності регіо,
ну. Завдяки значному різноманіттю грунтово,
кліматичних умов тут мають перспективу роз,
витку різні галузі сільського господарства. Це
викликає необхідність пошуку дієвих шляхів
стимулювання сільськогосподарських вироб,
ників до виробництва екологобезпечної продо,
вольчої сировини та продуктів харчування.
Зважаючи на сучасні тенденції розвитку
сільського господарства, слід розробляти за,
ходи зі зниження рівня забрудненості сіль,
госппродукції радіоактивними речовинами з
дотриманням вимог біологічного землеробства
в межах економічних можливостей сільсько,
господарських підприємств.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні аспекти вирішення проблеми ве,
дення сільськогосподарського і лісогосподар,
ського виробництва на радіоактивно забрудне,
них територіях досліджували О.І. Фурдичко,
О.І. Дутов, О.Г. Тараріко, В.М. Кривов, О.В. Хо,
даківська, В.П. Ландін, М.Д. Кучма та ін. Од,
нак слід зазначити, що низка питань, пов'яза,
них із функціонуванням механізму стимулю,
вання сільськогосподарських виробників до
впровадження заходів зі зменшення радіоак,
тивного забруднення сільськогосподарської
продукції, потребує додаткових досліджень та
вдосконалення методичних підходів.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є обгрунтування та узагаль,
нення організаційно,економічних засобів сти,
мулювання та заохочення землекористувачів
до впровадження заходів зі зменшення радіо,
активного забруднення сільськогосподарської
продукції.
ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ

Інтеграція вітчизняного агропромислового
комплексу у світову економіку потребує до,
тримання чинних у світі вимог екологічної без,
пеки та підвищення конкурентоспроможності
продукції. З еколого,економічних позицій за,
гальновизнано, що ефективнішим і доцільні,
шим є запобігання розвитку негативних впливів
Передплатний індекс 21847

природних і антропогенних факторів, ніж
ліквідація і компенсація екологічного збитку
[2].
Раціональне використання земельних ре,
сурсів на радіоактивно забруднених територіях
неможливе без впровадження заходів з еколо,
гізації земель (впровадження екологобезпеч,
них технологій, прийняття екологічно спрямо,
ваних управлінських рішень тощо), оскільки
вони забезпечують зменшення вмісту радіо,
нуклідів у сільськогосподарській продукції,
збереження й відтворення родючості грунтів,
запобігаючи тим самим порушенню екологіч,
ної рівноваги в навколишньому природному
середовищі. Реалізація даних заходів передба,
чає комплексне еколого,економічне обгрунту,
вання напрямів відновлення забруднених унас,
лідок аварії на ЧАЕС земель, а саме: залісення
земель, не придатних для сільськогосподарсь,
кого виробництва, вапнування грунтів, залу,
ження земель, внесення необхідної кількості
мінеральних добрив тощо [3, с. 61].
Загальним методологічним принципом кон,
цепції екобезпечного розвитку сільського гос,
подарства як регіону Київського Полісся, так і
України в цілому, відповідно до засад збалан,
сованого розвитку, має стати перехід від плат,
ного природокористування до системного сти,
мулювання раціонального екобезпечного вико,
ристання, відтворення й охорони природних
ресурсів. Функції економічної відповідальності
повинні активно впливати на поведінку сіль,
ськогосподарських товаровиробників різних
форм власності [4].
Вирішальне значення у розв'язанні цих про,
блем має науково обгрунтована система еко,
логічного аудиту аграрних підприємств (ААП).
Його метою є запобігання соціального та еко,
номічного збиткам, які виникають внаслідок
негативного впливу аграрного виробництва на
стан природних ресурсів. Аудит є способом
отримання об'єктивної та достовірної інфор,
мації, яка грунтується на ретельному аналізі
низки чинників, які визначають співвідношен,
ня між економічною ефективністю сільськогос,
подарського виробництва та якістю навколиш,
нього природного середовища.
Окрім цього, екологічний аудит є засобом
підвищення еколого,економічної ефективності
діяльності підприємств. Через свою інтегро,
ваність екологічний аудит аграрного виробниц,
тва забезпечує системний погляд на еколого,
економічну діяльність підприємства у минуло,
му, сьогоденні й майбутньому, комплексний
підхід до виявлення і вирішення екологічних
проблем, які стоять перед аграрним підприєм,
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ством. В аграрному секторі економіки метою
екологічного аудиту є пошук оптимальних
шляхів поєднання екологічного та економічно,
го регулювання сільськогосподарської діяль,
ності. За результатами проведення екологічно,
го аудиту можна приймати рішення щодо по,
дальшої стратегії розвитку як окремого сіль,
госппідприємства, так і регіону вцілому [5, с. 22].
Важлива роль повинна належати економіч,
ним інструментам стимулювання виробників, ос,
кільки їх використання створює передумови для
запобігання як перевищенню допустимих рівнів
радіоактивного забруднення продукції, так і роз,
витку деградаційних процесів грунтового покри,
ву [6—8]. Основними елементами системи стиму,
лювання є: ціноутворення, оподаткування, кре,
дитування, фінансування, страхування і т.д. До
нецінових елементів належать екологічна стан,
дартизація і сертифікація, маркування, екологі,
чний аудит, управління якістю тощо.
Підставою для економічного стимулюван,
ня суб'єктів господарювання на землі може
бути покращення якісних показників продукції
та показників якісного стану грунтів внаслідок
сільськогосподарської діяльності. Критерієм
для заохочення або застосування штрафних
санкцій є погіршення цих показників [4]. Еко,
логічна діяльність на основі здійснення вищев,
казаних заходів у сільськогосподарському
підприємстві буде ефективною, якщо виплати
зі стимулювання будуть перевищувати розмір
штрафних санкцій.
У свою чергу, для перевірки виконання
планів і заходів щодо раціонального землеко,
ристування, дотримання вимог відповідних за,
конодавчих актів та нормативів з метою обме,
ження негативного впливу аграрного вироб,
ництва на стан довкілля необхідно сформува,
ти ефективну систему аналізу та контролю.
Нині для залучення коштів до аграрного
виробництва необхідно, щоб сільськогоспо,
дарські підприємства були інвестиційно при,
вабливими. Необхідними чинниками цього є
рівень прибутку, рівень наявних ризиків, екс,
портні можливості, перспективність, відповід,
ність виробничого процесу та одержаної про,
дукції міжнародним вимогам, зокрема їх вплив
на стан довкілля, а також розвиток аграрного
ринку вцілому. Сьогодні інвестиційна приваб,
ливість підприємств визначається не лише вар,
тістю їх основних засобів, економічними показ,
никами господарської діяльності, а також які,
стю отримуваної продукції та рівнем негатив,
ного впливу виробництва на навко,лишнє при,
родне середовище. Інвестори вивчають не лише
фінансову звітність підприємства, а й звіт про
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результати проведення екологічного аудиту
[9]. Тому перехід до ринкових економічних
відносин, що нині відбувається в Україні, по,
требує застосування загальноприйнятих у
світовій практиці екологічних процедур.
Складність регулювання інвестиційної діяль,
ності в агросфері України полягає ще й у тому,
що вона охоплює різні напрями — природоко,
ристування, комерційний, фінансово,банківсь,
кий із різними формами господарювання тощо
[10, с. 31].
Покращення якості сільгосппродукції знач,
ною мірою залежить від стандартизації та сер,
тифікації. У аграрному виробництві стандарти
можна поділити на такі, що встановлюють ви,
моги до якості отриманої продукції сільського
господарства, стандарти на продукцію, яка над,
ходить у сільське господарство (добрива, ме,
ліоранти, пестициди, матеріали, техніка та ін.)
та технічні.
Важливе місце в системі управління якістю
займає екологічна сертифікація, яка здійснює
кінцеву оцінку якості та екологічності вироб,
леної продукції. Її метою є стимулювання ви,
робників до вироблення екологобезпечної про,
дукції шляхом впровадження технологій та
окремих технологічних операцій, які гаранту,
ють виробництво безпечної для здоров'я, жит,
тя і навколишнього природного середовища
продукції. Екологічна сертифікація може ста,
ти основою для запровадження пільгового опо,
даткування екологічної продукції, що у свою
чергу може бути додатковим стимулом для ви,
робництва екологічно чистої продукції.
Додатковою перевагою на ринку для еколо,
гічних товарів може бути екологічне маркуван,
ня, яке інформуватиме споживача про якість
продукції і, відповідно, збільшуватиме попит на
неї [11, с. 471].
Таким чином, за розробленою нами модел,
лю стимулювання сільськогосподарських ви,
робників до виробництва екологічно чистої
продукції (рис. 1) можливо здійснювати управ,
ляючий вплив (на підставі законів, указів, підза,
конних нормативних актів, стандартів, поста,
нов, наказів, програм екологічного спрямуван,
ня) на об'єкт управління (підприємства), який
змінює свій стан, діяльність та її результати,
кількісні та якісні параметри стану або впливу
на навколишнє середовище відповідно до спе,
цифіки даного впливу. Цей механізм поклика,
ний створювати умови для становлення та роз,
витку еколого,орієнтованого способу ведення
господарства суб'єктами аграрного сектору
економіки, розташованими на радіоактивно
забруднених територіях.
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Система аналізу та контролю якості

Основою для вибору суб,
Екологічний моніторинг, експертиза, аудит
'єктами механізму сукуп,
ності тих чи інших методів та
Стратегія розвитку підприємства, галузі, регіону
інструментів впливу на об,
'єкти механізму (сільсько,
Закони, укази, нормативно-правові акти,
стандарти, постанови, накази, програми
господарські підприємства) є
екологічного спрямування
прийняття певної стратегії
розвитку підприємства чи
Методи та інструменти стимулювання виробника
регіону. Вибір стратегії роз,
Адміністративні:
Еколого-економічні:
Соціальновитку базується на інфор,
- ліцензії;
- екологічні податки,
психологічні:
мації щодо ресурсного за,
- квоти та дозволи;
рентні виплати та збори;
- реклама та PR-акції;
- екологічна
- екологічний лізинг;
- екологічна освіта;
безпечення, екологічних по,
сертифікація;
- кредитування;
- поширення
казників території та соц,
- екологічні стандарти,
- система субсидій
екологічної інформації
іально,економічних фак,
нормативи;
(дотацій);
через ЗМІ;
- штрафи та санкції за
- страхування;
- тренінги, семінари
торів конкретного регіону,
порушення еколого- інвестиції;
тощо
що визначаються в рамках
економічного
- податкові пільги тощо
організаційного та правово,
законодавства тощо
го механізмів [12].
Реалізація моделі стиму,
Сільськогосподарська продукція
лювання сільськогоспо,
дарських виробників перед,
Рис. 1. Механізм стимулювання сільськогосподарських
бачає формування ефектив,
виробників до виробництва екологічно чистої продукції
ної системи фінансування,
яка б забезпечувала мобілізацію фінансових нормативно,правових актів, тобто відбуватися
ресурсів та їх ефективний розподіл між суб, суто в рамках правового поля держави.
'єктами та об'єктами механізму. Головним дже,
релом фінансових ресурсів для забезпечення
ВИСНОВКИ
реалізації заходів зі стимулювання та заохо,
Формування функціонального механізму
чення товаровиробників є державний бюджет стимулювання сільськогосподарського вироб,
(дана стаття бюджету повинна формуватися за ника до раціонального землекористування та
рахунок надходжень від плати за землю). Та, отримання екологобезпечної продукції в су,
кож можуть застосовуватись власні кошти під, часних умовах можливе на основі надання дер,
приємств (прибуток, амортизаційний фонд), жавних гарантій фінансування, а також залу,
кредити банків, у тому числі пільгові, а також чення інвестицій.
кошти екологічних фондів, які формуються з
На здійснення комплексу заходів з охоро,
штрафів за невиконання договірних зобов'я, ни грунтів та отримання екологічно чистої про,
зань з раціонального використання земель та дукції доцільно спрямовувати кошти, які на,
їх охорони.
дійшли від сплати за використання земель
Виплата коштів з державного бюджету по, сільськогосподарського призначення. Саме
винна бути передбачена на районному, облас, тому важливим є питання адміністративної
ному та державному рівнях. При цьому повин, відповідальності у випадку порушення законо,
на функціонувати система взаємо перестраху, давчих вимог щодо ведення раціональної
вання, яка дасть змогу за необхідності покри, сільськогос,подарської діяльності на радіоак,
ти нестачу коштів за рахунок іншого джерела, тивно забруднених територіях.
скажімо, бюджети вищих (обласного, загаль,
Здійснення систематичного моніторингу
нодержавного) рівнів повинні компенсувати якості продукції та стану сільськогосподарсь,
нестачу фінансових ресурсів на районному ких угідь є необхідною умовою удосконалення
рівні тощо. Для уникнення переобтяження користування землею на радіоактивно забруд,
місцевих бюджетів такими виплатами їх необ, нених територіях. Відповідність сільгосппро,
хідно здійснювати поступово по кожному дукції сучасним стандартам якості дасть змо,
сільськогосподарському підприємству в міру гу підвищити інвестиційну привабливість
виконання ним робіт і підведення підсумків [4]. підприємств регіону і залучити таким чином
Ефективне функціонування такого еколо, додаткові інвестиційні кошти.
го,економічного механізму стимулювання аг,
Задіяння ефективного механізму економіч,
ровиробників, як і будь,якого іншого, повинно ного стимулювання сприятиме вирішенню еко,
забезпечуватись шляхом чіткого дотримання логічних та економічних проблем, які склались
Передплатний індекс 21847
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у галузі сільського господарства регіону, особ,
ливо в умовах радіоактивного забруднення.
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CONCEPTUAL BASIS ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL IN THE CONDITIONS
OF THE INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS

У статті проведено дослідження теоретико6методологічних підходів до визначення категорії "економічна безпе6
ка аграрної галузі". Проведено дослідження категорій "аграрний сектор економіки", "агропромисловий комплекс,
"аграрна сфера" та визначимо місце аграрної галузі у забезпеченні економічної безпеки країни. Визначено сфери і
складові економічної безпеки аграрної галузі в умовах децентралізації. Класифіковано загрози економічній безпеці
аграрної галузі в умовах інституційних трансформацій в економіці України.
This article studied the theoretical and methodological approaches to the definition of the "agricultural sector
economic security". Research categories of "agricultural sector", "agriculture" agricultural sector "and define the place
of the agricultural sector in ensuring economic security. Identified areas of economic security and make the agricultural
sector in a decentralized. Classified threats to the economic security of the agricultural sector in terms of transformational
changes in the economy of Ukraine.

Ключові слова: економічна безпека, аграрна галузь, інституційні трансформації, загрози
економічній безпеці аграрній галузі України, децентралізація.
Key words: economic security, agriculture, institutional transformation, threat to economic
security agrarian sector of Ukraine, decentralization.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

При розгляді питань забезпечення еконо,
мічної безпеки аграрної галузі України прин,
ципово важливим моментом є вивчення пробле,
матики дослідження, розробка класифікацій
видів безпеки та загроз, а також вивчення особ,
ливостей функціонування аграрної галузі.
Аграрна галузь із її базовою складовою —
сільським господарством — є системоутворю,
ючою галуззю національної економіки, гаран,
тує збереження суверенітету держави через за,
безпечення продовольчої (а у певних межах і
економічної, екологічної та енергетичної без,
пеку), стимулює розвиток технологічно пов'я,
заних галузей національної економіки та фор,
мує соціально,економічні основи розвитку
сільських територій [1].
Передплатний індекс 21847

Д о о с об лив о с те й , щ о в п ли в аю т ь н а
рівень економічної безпеки аграрної галузі
можна віднести: біологічний характер ви,
робництва, необхідність залучення у вироб,
ництво природних ресурсів, низька цінова
еластичність попиту на сільськогосподарсь,
ку продукцію, безпосередній зв'язок з фун,
кціонуванням сільських територій та їх
інфраструктурою, короткий термін збері,
гання окремих видів сільськогосподарської
продукції та інше. Крім того, потрібно вра,
ховувати такі особливості сільського гос,
подарства, як: незадовільний фінансовий
стан галузі, низьку прибутковість аграрно,
го виробництва, високу вартість залучено,
го капіталу, високі ризики у тваринництві
та рослинництві тощо.
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Для аграрної галузі важливе значення ма,
ють екологічні загрози, пов'язані з використан,
ням сучасних агротехнологій. Дуже часто при,
родні ресурси для аграрного виробництва є
складовою частиною виробничих ресурсів, ви,
добуток яких призводить до забруднення на,
вколишнього середовища, нераціонального ви,
користання чи виснаження грунтів тощо, що у
тривалій перспективі спричинить зниження
ефективності аграрного виробництва [2].
Сьогодні ми з впевненістю можемо гово,
рити про потрійну роль аграрної галузі у за,
безпеченні економічної безпеки країни: по,
перше, вона є структуроутворюючим елемен,
том економіки та виконує виробничу функцію;
по,друге, вона дає можливість працевлашту,
вання для мешканців села та кошти для існу,
вання їх родин, а отже, несе соціальне наван,
таження та відповідальність; по,третє, вона
використовує природні ресурси та функціонує
у тісному зв'язку з навколишнім середовищем,
тому несе відповідальність за збереження еко,
систем.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Як відомо, проблеми досягнення економіч,
ної безпеки держави, регіонів, окремих галу,
зей економіки, а також дослідження питань,
пов'язаних з цією проблемою, відображені в
наукових працях багатьох зарубіжних та віт,
чизняних: Л. Абалкіна, Дж. Барбера, Л. Біркена,
І. Бінька, О. Барановського, З. Варналія, О. Вла,
сюка, В. Воротіна, А. Гальчинського, В. Геєця,
В. Горбуліна, К. Гудвіла, К. Девіса, О. Ємелья,
нова, М. Єрмошенка, А. Качинського, Г. Калет,
ніка, Е. Кірєєвої, А. Козаченко, С. Козловсько,
го, Р. Леонарда, Ю. Лисенка, Т. Лоурі, І. Мазу,
ра, О. Макара, А. Мокія, В. Мунтіяна, Г. Пастер,
нак,Таранушенка, В. Предборського, Д. Прей,
гера, У. Семюелса, О. Скидана, А. Сухорукова,
О. Черняка, Л. Шевченко, В. Шлемко, А. Штан,
грета та ін.
Разом з тим, ще не всі проблеми, пов'язані
із забезпеченням економічної безпеки держа,
ви і, насамперед, її аграрної галузі знайшли
своє теоретичне та практичне вирішення, хоча
дослідженню цих проблем приділяється досить
значна увага. В Росії ці проблеми досліджува,
ли С. Басалай, С. Волков, Н. Кулагіна, А. Семін,
А. Свєтлаков та інші. Серед вітчизняних вчених
питанням економічної безпеки аграрної галузі
та агропромислового комплексу присвячені
праці Л. Березіна, О. Бігдана, О. Гривківської,
В. Жмуденко, О. Кириченко, М. Лучика, М. Ма,
ліка, П. Саблука, В. Ткаченка та інші.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Мета роботи полягає в теоретичному досл,
ідженні концептуальних засад забезпечення
економічної безпеки аграрної галузі в умовах
інституційних трансформацій.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Розглянемо зміст понять "аграрний сектор
економіки", "агропромисловий комплекс (АПК)",
"аграрна сфера" та визначимо місце аграрної
галузі у забезпеченні економічної безпеки краї,
ни.
Аналізуючи поняття "аграрний сектор еко,
номіки" слід зазначити, що існують різні підхо,
ди до його визначення. Низка авторів поняття
"аграрний сектор економіки" розглядає як
більш широке порівняно з поняттям АПК, хоча
зміст терміну "аграрно,промисловий комп,
лекс" охоплює дві складові: "аграрний сектор
економіки + промисловий сектор", що робить
поняття "АПК" більш широким порівняно з тер,
міном "аграрний сектор економіки" [3].
Однак термін "промисловий" може тракту,
ватися як виокремлення певного виробничого
сегменту в структурі аграрного сектору еконо,
міки (поряд з іншими сегментами: аграрної ос,
віти, науки і т.п.). Так, Н.Т.Гончарук [4] визна,
чає аграрний сектор економіки як сукупність
взаємопов'язаних галузей сільського господар,
ства і функціонально пов'язаних з ним обслу,
говуючих виробництв, які задовольняють по,
требу населення в продуктах харчування і по,
требу сировини для підприємств переробної
промисловості. Інша думка полягає в тому, що
до аграрного сектора економіки, окрім сіль,
ськогосподарських підприємств, входять та,
кож заклади аграрної освіти, наукові, науко,
во,дослідні установи, центральні і місцеві орга,
ни управління аграрним сектором економіки.
В економічному словнику зазначається, що
"агроропромисловий комплекс — це сукупність
галузей, організаційно й економічно об'єдна,
них єдністю мети і завдань щодо розв'язання
продовольчої проблеми" [5]. У довіднику з уп,
равління сільськогосподарським виробництвом
визначено, що "агропромисловий комплекс —
це сукупність галузей сільського господарства
та галузей з виробництва засобів виробництва
для сільського господарства, обслуговування,
переробки, транспортування, збереження й
реалізації сільськогосподарської продукції"
[6].
Саме існування терміну "АПК" говорить
про те, що межа між аграрним і індустріальним
(промисловим) секторами економіки є досить
умовною. АПК є єдиною цілісною виробничо,
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Таблиця 1. Підходи науковців щодо трактування поняття
"економічна безпека аграрної галузі"
Джерело
Власюк О.С. [10]
Бісултанов Б.К. [11]
Кулагіна Н.О. [12]
Курган В.П. [13]
Лучик М.В. [14]
Свєтлаков А.Г. [15]

Позиції авторів щодо трактування поняття
Економічна безпека аграрної галузі має складну структуру, яку слід розглядати с точки зору
функціонально-структурного аспекту як сукупність взаємопов’язаних систем безпеки, які відображають
функціонування окремих "блоків" або сфер економічної системи держави
Економічна безпека АПК – це стан економічних, фінансових, соціальних, правових та екологічних умов
для функціонування та досягнення конкурентоспроможності із забезпеченням необхідного рівня
захищеності життєво важливих інтересів підприємств комплексу від внутрішніх і зовнішніх загроз
Економічна безпека аграрної галузі як системи економічних інтересів полягає в пошуку механізмів
компромісу між забезпеченням національних інтересів країни, продовольчою безпекою та ризиками, в
результаті яких забезпечується стійке функціонування АПК
Економічну безпеку аграрного сектора економіки слід розглядати як стан ефективного використання
ресурсів підприємства та існуючих ринкових можливостей, який дозволяє запобігати внутрішнім і
зовнішнім загрозам, забезпечує його тривале виживання і стійкий розвиток відповідно до обраної місії
Економічна безпека аграрної галузі – це в кінцевому рахунку продовольча насиченість і збалансоване
харчування українського населення, забезпеченість ресурсами для виробництва і здатність до динамічного
економічного розвитку сільських територій
Економічна безпека АПК є комплексом економічних, соціальних, правових та екологічних умов і факторів
для функціонування, розвитку та досягнення конкурентоздатності галузі з метою самозабезпечення
якісними продуктами харчування населення території, стимулювання власного товаровиробника

економічною системою, що охоплює низку га,
лузей, які спеціалізуються на виробництві про,
довольства. До складу сучасного АПК входять
такі складові: а) власне саме сільське господар,
ство як центральна ланка АПК; б) система за,
безпечення сільського господарство різним ус,
таткуванням і засобами виробництва: комбікор,
мова, мікробіологічна промисловості, сільсько,
господарське машинобудування, виробництво
мінеральних добрив і хімікатів, сільське будів,
ництво; в) заготівля, збереження й переробка
сільськогосподарської продукції: харчова, м'я,
сомолочна, борошномельно,круп'яна промис,
ловість, а також такі допоміжні галузі, як транс,

портування, зберігання й реалізація сільсько,
господарської продукції, торгівля і громадське
харчування. Ці складові об'єднуються в різного
роду агропромислові об'єднання, агроком,біна,
ти, агрофірми, асоціації, виробничі й науково,
виробничі системи тощо [62].
Заслуговує на увагу тлумачення категорії
"аграрна сфера", яке запропонував В.І. Кури,
ло [7]. "Аграрна сфера — це аграрний сектор
економіки держави у взаємозв'язку із соціаль,
ною інфраструктурою сільської місцевості". Як
зазначає Курило В.І., аграрна сфера є всеохоп,
люючою для сільської місцевості, яка виконує
аграрно,виробничі та соціальні функції.

Економічна безпека АПК

І сфера
(забезпечення
засобами
виробництва)

ІІ сфера
(виробництво
сільськогоcподарської
продукції)

ІІІ сфера
(переробка
сільськогосподарської
продукції)

ІV сфера
(збут готової
продукції)

аграрна галузь

Екологічна
безпека

Політико-правова
безпека

Фінансова
безпека

Інвестиційна
безпека

Інноваційна
безпека

Екологічна
безпека

Соціальна
безпека

Маркетингова
безпека

Кадрова
безпека

Організаційна
безпека

Технологічна
безпека

Зовнішньоекономічна безпека

Рис. 1. Сфери і складові економічної безпеки АПК
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Загрози економічної безпеці аграрної галузі

Внутрішні

Зовнішні
Діяльність певних структур,
спрямованих проти інтересів
України у сфері АПК
Прагнення розвинених країн до
домінування і ущемлення
інтересів Укріани на світовому
ринку продовольства
Загострення конкуренції на
світовому ринку продовольства
Технологічний відстій України від
закордонних країн при
виробництві аграрної продукції
Проблеми фінансово-економічної
кризи у розвинених країнах

Втрата інвесторів у зв’язку з
нестійкістю розвитку економіки
України
Зміна природних умов

Диспаритет цін на
аграрну продукцію

Застаріла матераільнотехнічна база

Застосування
застарілих технологій
при виробництві
аграрної продукції

Низька інвестиційна
активність в силу
дефіциту фінансових
ресурсів

Недосконалості
законодавстіва України

Слабка інноваційна
активність

Втрата професійних
кадрів у галузі

Недотримання
екологічних умов

Недосконалість
механізму
державної підтримки

Виснаження родючого
шару земельних угідь

Негативні демографічні
процеси

Корупція і розкрадання
в сфері АПК

Деградація сільського
населення внаслідок
погіршення соціальних
умов

Не досконала
ефективність системи
обліку і контроля

Проблеми затяжного
військового конфлікту
на сході України

Збиткова або низька
рентабельність окремих
видів продукції, які
не забезпечують
розширене
виробництво

Рис. 2. Загрози економічній безпеці аграрної галузі

На думку І.Г. Сурай [8], аграрна галузь у
широкому розумінні охоплює всі підприємства
України незалежно від форми власності і
організаційно,правової форми господарюван,
ня, які виробляють сільськогосподарську про,
дукцію і продукти її первинної переробки, а та,
кож пов'язані з ними обслуговуючі підприєм,
ства і організації (установи), що здійснюють
розробку та реалізацію державної аграрної
політики.
Розглядаючи поняття економічної безпеки
стосовно до агропромисловому комплексу,
слід враховувати його особливу важливість, ос,
кільки основне призначення АПК — це забез,
печення населення країни доступними продук,
тами харчування в необхідному обсязі і відпо,
відною якістю, а також створення робочих
місць для жителів сільської місцевості. Тому,
як підкреслює академік Ушачев І., стан АПК зу,
мовлює не тільки продовольчу безпеку, а й соц,
іальну стабільність у суспільстві [9].
Разом з тим, незважаючи на наявність ве,
ликої кількості наукових розробок, ряд питань
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комплексної оцінки стану аграрної галузі та її
впливу на забезпечення економічної безпеки
країни вимагає уточнення і подальшого дослі,
дження.
У таблиці 1 наведено тлумачення поняття
"економічна безпека аграрної галузі" низки
провідних вітчизняних та закордонних вчених.
Аналіз висловлювань, наведених в таблиці
1, показує, що економічна безпека аграрної га,
лузі має складну структуру. Наприклад, Вла,
сюк О.С. [10] пропонує розглядати економічну
безпеку як сукупність взаємопов'язаних систем
безпеки, які відображають функціонування ок,
ремих "блоків" або сфер економічної системи
держави і пропонує виділити такі функціо,
нальні складові економічної безпеки аграрної
галузі, як: політико,правову; фінансову; вироб,
ничо,технологічну; інвестиційну; інноваційну;
екологічну; маркетингову; інтелектуально,кад,
рову; соціальну; зовнішньоекономічну.
Низка авторів вважає поняття "економічна
безпека АПК" значно ширшим, ніж поняття
"економічна безпека аграрної галузі". На наш
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погляд, економічна безпека АПК — це систе,
ма взаємовідносин між учасниками чотирьох
сфер аграрних відносин (див. рис. 1), яка повин,
на забезпечувати активні відтворювальні про,
цеси в аграрному виробництві та прийнятну
рентабельність аграрної діяльності, знижува,
ти ризики ведення аграрного бізнесу і гаран,
тувати продовольчу безпеку регіону і країни в
цілому як складову в забезпеченні національ,
ної безпеки держави [16, 17].
Показник економічної безпеки аграрної
галузі — це кількісна або якісна характеристи,
ка стану агропромислового комплексу, що доз,
воляє оцінити його економічну стійкість, мож,
ливості для розширеного відтворення вироб,
ництва аграрної продукції і забезпечення про,
довольчої безпеки країни.
Забезпечення економічної безпеки АПК —
це постійний циклічний процес, під час якого
реалізується система різноспрямованих за,
ходів. З одного боку, це заходи, спрямовані на
підвищення фінансової стійкості, ліквідності,
конкурентоспроможності аграрних підпри,
ємств та створення сприятливих можливостей
для забезпечення економічних переваг аграр,
ного виробництва. З іншого боку, це заходи, що
повинні позитивно впливати на рівень та умо,
ви життя населення, яке безпосередньо зайня,
то в аграрному виробництві, на жителів прилег,
лих територій та на стан навколишнього сере,
довища.
Одним із важливих питань проведеного до,
слідження є встановлення критеріїв економіч,
ної безпеки. Критерій економічної безпеки —
це кількісне або якісне порогове значення того
чи іншого показника, за яким здійснюється оці,
нювання рівня економічної безпеки аграрної
галузі України [18].
Виходячи з даного визначення, виокреми,
мо основні вимоги, яким, на нашу думку, по,
винні відповідати критерії, що характеризують
економічну безпеку аграрної галузі. Такі кри,
терії повинні:
— віддзеркалювати результати діяльності
аграрної галузі;
— відображати головну мету функціону,
вання аграрної галузі;
— забезпечувати ефективний відтворюваль,
ний процес аграрного виробництва;
— давати можливість достовірно оцінюва,
ти рівень економічної безпеки аграрної галузі
в цілому та кожної її складової частини окре,
мо.
Аналіз існуючої системи економічних взає,
мовідносин в АПК України показує, що ці
відносини ще не забезпечують повною мірою
Передплатний індекс 21847

економічну безпеку аграрної галузі, оскільки
суттєво не зменшують потенційні загрози, що
існують в даний час у країні. Окрім того, все ще
не розроблений чіткий механізм управління
ризиками, значною є корупційна складова при
просуванні аграрної продукції від товарови,
робника до споживача, а також при розподілі
фінансових ресурсів як елемента державної
підтримки аграрного виробництва тощо. Мож,
ливі зовнішні та внутрішні загрози економічній
безпеці аграрній галузі України представлені
нами на рисунку 2.
Ще одним важливим питанням забезпечен,
ня економічної безпеки є виявлення не тільки
потенційних і реальних загроз, а й розробка
класифікації цих загроз. У зв'язку з цим, нами
пропонується класифікувати загрози за таки,
ми ознаками:
— за джерелом виникнення (внутрішні та
зовнішні);
— за ступенем сформованості (реальні та
потенційні);
— за характером виникнення (соціальні,
природні, антропогенні);
— за характером вияву (безпосередні та
опосередковані);
— за характером реалізації (цілеспрямовані
та стихійні (випадкові);
— за тривалістю (поточні (спорадичні і ре,
гулярні) і довгострокові);
— за сферами вияву (політичні, соціальні,
економічні, екологічні і т.д.);
— за рівнем суб'єктивних оцінок (несвідомі,
уявні, завищені, адекватні, занижені).
Таким чином, можна стверджувати, що еко,
номічна безпека аграрної галузі країни — це
стійка система економічних взаємовідносин
між суб'єктами аграрного виробництва з при,
воду забезпечення аграрної галузі сучасними
засобами виробництва, спроможними ефектив,
но організувати відтворювальні процеси з ме,
тою задоволення зростаючих потреб населен,
ня в продовольстві, забезпечення конкурент,
них переваг країни на світовому агропродо,
вольчому ринку, збільшення обсягів експорту
аграрної продукції тощо.
Сьогодні економічна безпека аграрної галузі
може бути охарактеризована багатьма кількісни,
ми та якісними показниками. Наприклад:
— повною окупністю витрат на виробницт,
во і реалізацію аграрної продукції;
— забезпеченням фінансової стійкості і
платоспроможності підприємств АПК;
— ефективністю використання інноваційно,
го та інвестиційного потенціалу аграрної га,
лузі;

67

АГРОСВІТ № 12, 2015
— достатнім забезпеченням населення про,
довольством належної якості відповідно до
рекомендованих норм харчування та показ,
ників безпеки;
— кількістю виробленої продукції, яка пе,
ревищує потреби населення регіону, що дозво,
ляє не тільки забезпечувати продовольством
населення інших регіонів країни, але і здійсню,
вати експорт даної продукції тощо.
Економічна безпека аграрної галузі регіо,
ну виявляється також у створенні такої систе,
ми виробничо,економічних відносин між сфе,
рами АПК, яка згладжує наслідки диспарите,
ту цін, сприяє зниженню безробіття в сільській
місцевості та розвитку соціальної інфраструк,
тури сільських територій, приводить до змен,
шення розміру кредиторської та дебіторської
заборгованостей, приваблює інвесторів, макси,
мально використовує інноваційний підхід при
виробництві аграрної продукції, що дозволяє
забезпечити незалежність регіону в забезпе,
ченні його продовольством і здійснювати ак,
тивну зовнішньоекономічну діяльність у поста,
чанні продукції на експорт [19].
Варто зазначити, що загрози економічній
безпеці аграрної галузі особливо посилюють,
ся в умовах інституційних трансформацій.
Інституційні трансформації — процес ви,
никнення, розвитку і зміни ринкових правил
поведінки економічних суб''єктів ринку і діяль,
ності ринкових інституцій, а також заміна ста,
рих інститутів (правил) і інституцій новими [20].
Інституційні трансформації, як правило, но,
сять масштабний, якісний, революційний ха,
рактер, змінюють стереотипи поведінки і час,
тину неформальних норм і правил. Такі транс,
формації можливі лише під тиском зовнішньо,
го середовища або при накопиченні великої
кількості трансформуючої соціальної енергії,
що є наслідком недоліків попередньої інститу,
ційної структури, її недосконалості, її стійкості
до різного роду реформаторських впливів, не,
здатності сприймати сигнали до деструктивних
змін [21] тощо.
Заслуговує на увагу означення категорії
інституційних трансформацій з позиції кон,
курентного середовища, яке запропоновано
д. е. н., професором Тарнавською Н.П. На її
думку, "інституційною трансформацією є
узагальнення даних процесів в економіці Ук,
раїни, які на тлі процесів глобалізації пока,
зують відсутність системних цілеспрямова,
них заходів у межах державної політики
щодо створення ефективного інституціональ,
ного забезпечення розвитку конкурентного
середовища" [22].
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Будь,яка інституційна трансформація доз,
воляє привести у відповідність існуючим реа,
ліям взаємозв'язок між етапом розвитку еко,
номіки, формою організації виробництва та
формою соціально,економічного об'єднання
людей. З одного боку, інституційна трансфор,
мація є змістом будь,яких змін, або навпаки,
зміни відбуваються шляхом (і завдяки) проце,
сам трансформації [23, 24].
На теперішній час аграрна галузь України
перебуває в активній фазі інституційної транс,
формації. Про це свідчить зміна економічної
політики України у напрямі інтеграції до Євро,
пейського Союзу, удосконалення законодав,
ства у земельних відносинах та спроба провес,
ти децентралізацію влади та реформу місцево,
го самоврядування.
Запланована інтеграція вітчизняного аграр,
ного сектору у світову економіку також несе у
собі певні загрози та небезпеки. Так, низькі
внутрішні ціни на певні види сільськогоспо,
дарської продукції, виробленої всередині краї,
ни, роблять вигідним експорт такої продукції,
що об'єктивно приведе до активізації зовнішнь,
оекономічної діяльності більшості виробників
аграрної продукції. Тобто складаються умови,
коли виробники будуть зацікавлені у збільшенні
виробництва сільськогосподарської продукції
та розширенні обсягу експорту, а це, у свою чер,
гу, може призвести до зменшення постачання
продовольства на вітчизняний ринок, що не,
сприятливо відіб'ється на забезпеченні еконо,
мічної і продовольчої безпеки держави.
Децентралізація влади також може з різних
сторін вплинути на розвиток аграрної галузі
України. Зарубіжний досвід стверджує, що
навіть в успішних в політичному, економічно,
му, соціальному плані країнах (Франція, Вели,
кобританія, Італія, Польща) децентралізації
влади відбувалася досить напружено, постійно
виникали різні проблеми, особливо в питаннях
забезпечення населення першочерговими жит,
тєвими благами. Тому в умовах глибокої пол,
ітичної, економічної та соціальної кризи, що
панує в даний час в Україні, цю обставину по,
трібно завчасно враховувати, щоб упередити
можливі негативні наслідки майбутньої децен,
тралізації влади. Задача науковців полягає в
тому, щоб розробити такі механізми децентра,
лізації, які б стали запорукою ефективного те,
риторіального розвитку, розвитку аграрної га,
лузі як держави загалом, так і її регіонів.
Все це обумовлює необхідність розробки
дієвого економічного механізму забезпечення
економічної безпеки агарної галузі в умовах
інституційних змін.
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 12, 2015
ВИСНОВКИ

Економічна безпека аграрної галузі являє
собою сукупність економічних відносин еконо,
мічних агентів і їх інтересів, яка забезпечує
цілісність і стійкість аграрної галузі до потен,
ційних загроз і є спроможною зменшити (або
усунути) дестабілізуючі фактори чи трансфор,
мувати їх у конкурентні переваги з метою до,
сягнення продовольчої безпеки держави.
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PRINCIPLES FOR ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE REGION
Стаття присвячена питанням оцінки регіонального еколого6економічного розвитку та визначення оптимальних
значень його показників. Розроблено науково6методичні підходи до побудови економіко6математичної моделі опти6
мізації значень показників еколого6економічного розвитку регіону, яка грунтується на визначенні змін у динаміці
валових внутрішніх заощаджень регіону, амортизації основних фондів регіону, еколого6економічного збитку регіо6
ну та виснаження його природних ресурсів. Удосконалено науково6методичні засади оцінки зміни вартості основ6
них природоохоронних фондів регіону за допомогою динамічної моделі балансу капітальних інвестицій у природо6
охоронні фонди та їх амортизації, що базується на виявленні функціональної залежності вартості цих фондів від
часу. Сформовано концепцію оптимізації показників еколого6економічного розвитку регіону для подолання розри6
ву між запланованими і прогнозними значеннями відповідних показників за умови можливої реалізації регіональних
стратегій розвитку. Набув подальшого розвитку показник істинних заощаджень регіону, що включає виснаження
земельних та прісних водних ресурсів.
This article is devoted to evaluation of ecological and economic development of the region and determines its optimal
state. Developed mathematical model of optimization ecological and economic indicators of the region development
which based on the determination of changes in the dynamics of the region's gross domestic savings, depreciation of
fixed assets in the region, environmental and economic damage to the region and the depletion of natural resources.
Improved scientific and methodical bases changes in the value of fixed assets of the region protected using a dynamic
model of the balance of capital investment in environmental assets and their depreciation based on the identification of
functional dependence of the value of these funds on time. Formed concept of optimizing performance eco6economic
development to bridge the gap between planned and forecasted values of the relevant indicators for possible
implementation of regional development strategies. Developed the genuine savings indicator of the region, which include
the depletion of land and fresh water resources.

Ключові слова: еколого8економічний розвиток, регіон, оптимізація, основні фонди, стра8
тегія, природні ресурси, еколого8економічний збиток.
Key words: ecological and economic development, region, optimization, fixed assets, strategy,
natural resources, ecological and economic damage.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Непродуманий підхід в Україні до органі,
зації еколого,економічного розвитку і при,
родоохоронної діяльності призвів у всіх рег,
іонах до формування неповноцінної системи
природокористування, що характеризується
неефективністю, екологічними загрозами та
неоднорідністю. Так, неоднорідний рівень
еколого,економічного розвитку та загальних
витрат на природоохоронну діяльність обу,
мовлює необхідність пошуку та впроваджен,
ня шляхів покращення еколого,економічної
ситуації та її збалансування по Україні в
Передплатний індекс 21847

цілому та її регіонів зокрема. Тому потребу,
ють удосконалення інструменти оцінки еко,
лого,економічного розвитку регіонів та ме,
тоди оптимізації значень відповідних показ,
ників.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Існуючі проблеми в галузі еколого,еконо,
мічного розвитку знайшли відображення в
вітчизняних та закордонних підходах до роз,
роблення регіональних еколого,економічних
систем оцінки розвитку.
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Проблеми у сфері еколого,економічного
розвитку, охорони довкілля, раціонального ви,
користання природних ресурсів та досягнення
цілей сталого розвитку розв'язувались у ба,
гатьох працях, зокрема, О.Ф. Балацького,
Л.Г. Мельника, І.К. Бистрякова, Є.В. Хло,
бистова, Б.М. Данилишина, Б.В. Буркинського,
З.В. Герасимчук, С.К. Харічкова, О.О. Веклич,
Н.В. Караєвої та ін.
На підставі проведеного аналізу досліджень
і публікацій встановлено, що науковці, які до,
сліджували й досліджують зазначену пробле,
матику, розглядають цей процес без комплек,
сного урахування еколого,економічного стану
регіону.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою роботи є удосконалення теоретич,
них і науково,методичних підходів до форму,
вання системи оцінки еколого,економічного
розвитку регіону на основі визначення його оп,
тимального стану та поглиблення теоретико,
методичних засад оцінки сталого розвитку ре,
гіону.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Головним чинником, що об'єднує проблеми
макроекономіки і макроекології, є природний
капітал [1, с. 65]. Виходячи з цього, можна зро,
бити аналогію і на регіональному рівні. При,
родний капітал використовується людиною
неефективно, що знайшло відображення в рам,
ках вивчення проблем природокористування.
М.Ф. Реймерс вважає природокористування
сукупністю усіх форм експлуатації природно,
ресурсного потенціалу й заходів для його збе,
реження (видобуток і перероблення природних
мінеральних і біологічних ресурсів, їх віднов,
лення, охорона природних умов життя, при,
родних систем) [2, c. 269].
Вирішувати проблеми природокористуван,
ня покликана система регулювання природо,
охоронної діяльності, під якою розуміється
складна багаторівнева відкрита система (за,
лежно від зовнішнього середовища), що має
параметри входу, виходу та складний зв'язок
між елементами, які є її складовими [3, c. 24].
Природоохоронна діяльність щільно пов'я,
зана з функціонуванням основних природоохо,
ронних фондів господарських суб'єктів. Визна,
чення їх стану і ступеня необхідної модерні,
зації дозволить спростити процеси розроблен,
ня регіональних стратегій, побудови планів дій
і заходів. Для вирішення практичних задач пла,
нування та управління можна звернутись за
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допомогою до моделювання і прогнозування,
що здійснюється також для аналізу стану ре,
гіону. Аналіз можливих шляхів вирішення про,
блем за допомогою моделювання і прогнозу,
вання дозволить розробити плани еколого,еко,
номічного розвитку регіону на тривалу перс,
пективу. Еколого,економічна модель також
дозволить сформувати концепцію такого роз,
витку.
За допомогою еколого,економічної моделі
можна оптимізувати зміни природного середо,
вища під впливом господарської діяльності,
порівнювати різні за економічною ефективні,
стю стратегії розвитку регіону з точки зору
впливу на довкілля. Також можна оптимізува,
ти стратегії розвитку за критеріями, що пов'я,
зують ефективність економіки регіону та стан
його довкілля.
Необхідність розроблення еколого,еконо,
мічних моделей для окремих регіонів необхід,
на в першу чергу тому, що еколого,економічні
умови в регіонах суттєво відрізняються і єдиної
концепції розвитку для всіх них бути не може.
Наприкінці 1970,х років в Сибірському
відділенні Академії наук СРСР у зв'язку з ви,
рішенням проблеми збереження природного
комплексу озера Байкал та прилеглого регіо,
ну були ініційовані дослідження з метою ево,
люційного розвитку класичних моделей еконо,
мічної динаміки шляхом доповнення їх еколо,
гічними блоками в порівнянних термінах при
збереженні їх переважно теоретичного харак,
теру. Вони виявилися успішними і вилилися у
досить загальну методологію моделювання та
системного аналізу регіонів [4, c. 10].
З того часу ця методологія розвивалася по,
ряд із становленням парадигми сталого розвит,
ку [5]. Споконвічна концепція моделі регіону
як еколого,економічної переросла в соціо,еко,
лого,економічну та поповнилася новими бло,
ками. Версії моделі, що при цьому створювали,
ся, застосовувались для дослідження різних ас,
пектів і проблем регіонального розвитку: стра,
тегій еколого,економічного та сталого розвит,
ку, формування інформаційної бази з застосу,
ванням до конкретних регіонів [6, c. 110].
Остання версія моделі, що наведена в [6, c.
111], є найбільш перспективною для розроблен,
ня сучасних природоохоронних стратегій роз,
витку регіонів. Нами для прогнозування роз,
витку природоохоронної сфери економіки із
моделі виділено співвідношення, що описує
зміну вартості основних природоохоронних
фондів у регіоні. Співвідношення представляє
собою диференційне рівняння першого поряд,
ку з відокремленими змінними. Із цього спів,
Передплатний індекс 21847
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Рис. 1. Зношення основних природоохоронних фондів (ОПФ)
по Сумській області в цілому (млн грн.)

відношення за допомогою загального інтегра,
лу методами розв'язання диференційних
рівнянь нами було отримано динамічну модель
у вигляді функціональної залежності вартості
основних природоохоронних фондів від часу
(розроблено автором):
⎧
u ⎛
u
⎞
⎪r (t ) = exp(− tb − k ) + b , ⎜ r − b ≥ 0 ⎟;
⎝
⎠
⎪
⎪
u ⎛
u
⎞
⎨r (t ) = − exp(− tb − k ) + , ⎜ r − < 0 ⎟;
b ⎝
b
⎠
⎪
⎪
u
⎪k = −btо − ln( rо − ).
b
⎩

(1),

де u — інвестиції в основні природоохо,
ронні фонди в регіоні, грн.;
b — темпи амортизації по регіону основних
природоохоронних фондів;
k — константа;
t — час;
rо — вартість основних природоохоронних
фондів в регіоні в початковий час tо, грн.;
tо — час, який відповідає початковому ста,
ну.
Коли змінюються технології в природоохо,
ронній сфері, існуючі природоохоронні фонди
стають менш ефективними для природоохорон,
них заходів, тобто морально старіють. Для
того, щоб враховувати ці зміни, основні приро,
доохоронні фонди оцінюють зваженою сумою
капітальних інвестицій на охорону навколиш,
нього природного середовища, до яких попе,
редні інвестиції входять з малою питомою ва,
гою. В якості вагових коефіцієнтів береться
геометрична прогресія з показником, який є
темпом амортизації основних природоохорон,
них фондів. Темпи амортизації зазвичай наба,
гато більші реальних темпів зносу природоохо,
ронних фондів.
Для регіону неможливо встановити метод
амортизації, як для підприємства. Для регіону
амортизація визначається за фактом, тобто
методом аналізу статистичної інформації. Ви,
значення амортизації за статистичною інфор,
Передплатний індекс 21847

мацією регіону дає зрозуміти, що амортизація
по регіону найбільш схожа на геометрично,дег,
ресивну амортизацію підприємства, де норма
амортизації на підприємстві — аналог темпу
амортизації регіону. Темп амортизації і є са,
мою амортизацією (у відсотках, або у долях від
вартості природоохоронних фондів), визначе,
ною для регіону з його статистичної інфор,
мації.
Така модель дозволяє визначати стан ос,
новних природоохоронних фондів регіону шля,
хом спостереження за зміною їх вартості у май,
бутньому. Інформаційною базою служать інве,
стиції в основні природоохоронні фонди в ре,
гіоні за останній звітний (предпрогнозний) рік,
темпи амортизації в регіоні основних природо,
охоронних фондів за останні декілька років та
вартість основних природоохоронних фондів в
регіоні станом на останній звітний (предпрог,
нозний) рік.
На основі моделі (1) для Сумської області
було визначено, що природоохоронні фонді
потребують збільшення капітальних інвестицій
щорічно 1% для стабілізації їх стану (рис. 1).
Оптимізаційні моделі потребують визначен,
ня критерію оптимальності еколого,економіч,
ної системи регіону. Під оптимізацією мається
на увазі отримання найкращих показників при
мінімальних затратах. При вирішенні екологі,
чних проблем математичними методами по,
трібно скласти велику кількість рівнянь. Ви,
значення оптимальних значень показників еко,
лого,економічного розвитку регіону можливе
на основі економіко,математичної моделі, яка
базується на зміні в динаміці складових показ,
ника істинних заощаджень регіону. "Істинні
заощадження" — це швидкість накопичення
національних заощаджень після належного
обчислення виснаження природних ресурсів і
збитку від забруднення навколишнього середо,
вища [7, c. 53].
Оптимізацію показників еколого,економі,
чного розвитку регіону пропонується робити
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за допомогою наступної розробленої моделі
зміни регіональних істинних заощаджень з пли,
ном часу (розроблено автором):
⎧ dH
⎪ dt = (1 − N − Z − П ) ⋅ ВРП
⎪
⎪ dА = b ⋅ r + y ⋅ f
⎪ dt
⎪ dE
⎪
= ((1 − Q ) ⋅ M ) ⋅ ВРП − j ⋅ Е
⎪ dt
⎪ dВ
⎨
= ((1 − V ) ⋅ P − W ) ⋅ ВРП − с ⋅ В
⎪ dt
⎪ dG dH dА dE dS dO
⎪
=
−
−
−
+
dt
dt dt dt
dt
⎪ dt
⎪ П , M , Q , P, V > 0
⎪
⎪П < 1 − Z − N
⎪⎩Q < 1;V < 1 − W P; G ≤ ВРП

(2),

t1

G (H , A, E , B, O ) = ∫ d (H − А − E − В + O ) → max .
t0

де t — час;
H — валові внутрішні заощадження регіо,
ну, грн.;
N — частка витрат населення регіону у
складі ВРП;
Z — частка видатків з регіонального бюд,
жету і бюджету держави на регіон у складі ВРП
(не враховуючи поточні витрати на охорону
довкілля);
П — частка видатків з регіонального і дер,
жавного бюджету на поточні витрати з охоро,
ни довкілля регіону у складі ВРП;
ВРП — валовий регіональний продукт, грн.;
А — амортизація основних фондів регіону,
грн.;
b, y — відповідно темпи амортизації основ,
них і основних природоохоронних фондів у
регіоні;
r — вартість основних природоохоронних
фондів регіону, грн.;
f — вартість основних фондів регіону
(не включаючи природоохоронні фонди),
грн.;
E — збиток, що завдається регіону внаслі,
док забруднення ним довкілля, грн.;
M — екологоємність ВРП;
Q — частка капітальних і поточних витрат
регіону на охорону довкілля у складі ВРП;
j — темп усунення збитку від забруднення
довкілля у регіоні (частка збитку, що усуваєть,
ся природними можливостями регіону);
В — виснаження природних ресурсів регіо,
ну, грн.;
P — повна природоємність (питомий показ,
ник ренти від вилучених природних ресурсів
регіону у складі ВРП);
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V — частка капітальних і поточних витрат
на відновлення природних ресурсів регіону у
складі ВРП;
c — темп відновлення природних ресурсів
регіону (частка природних ресурсів від вилуче,
них, що відновлюється природньо та техноген,
но);
W — частка витрат на виробництво та ви,
добування природних ресурсів регіону у складі
ВРП;
О — видатки на освіту в регіоні з регіональ,
ного і державного бюджету, грн.;
G — істинні заощадження регіону, грн.
Методика розрахунку істинних заощад,
жень адаптована до регіонального рівня нашої
держави, що на відміну від існуючих більш де,
тально враховує особливості розвитку украї,
нських регіонів і крім того дозволяє також ура,
ховувати виснаження земельних і прісних вод,
них ресурсів у регіоні.
Виснаження земельних ресурсів регіону
пропонується оцінювати за усередненою оцін,
кою (розроблено автором):

ВЗРР = ∑ (ΔБ ср ⋅ Ц ⋅ S ⋅ К р )і ; Ц = Г н Б р (3),
п

і =1

де ΔБср — величина зменшення середнього
балу бонітету ріллі по адміністративному рай,
ону області за даний час;
Ц — ціна одного балу бонітету ріллі по ад,
міністративному району області в момент часу
t=0, грн;
S — площа території адміністративного ра,
йону області, га;
Кр — коефіцієнт розораності адміністратив,
ного району області;
і=1..п — адміністративні райони області;
Гн — нормативна грошова оцінка ріллі по
адміністративному району області в момент
часу t=0, грн. /га;
Бр — усереднений бал бонітету ріллі по ад,
міністративному району області в момент часу
t=0.
Виснаження інших природних ресурсів ви,
мірюється як рентні доходи від їх вилучення.
Для кожного виду ресурсів доходи підрахову,
ються як різниця між вартістю виробленої про,
дукції, виміряної у світових цінах, і загальни,
ми витратами на їх виробництво [8, c. 11—12].
Величину збитків від забруднення навколишнь,
ого середовища по регіону пропонуємо розра,
ховувати як екологічні втрати від забруднення
довкілля за витратною оцінкою [9, с. 107—108].
Прогнозування показників істинних зао,
щаджень по Сумській області на 3 роки вказує
на застій в сталому розвитку без еколого,еко,
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Таблиця 1. Прогнозні песимістичні (сценарій без реалізації вибраної стратегії),
прогнозні оптимістичні (сценарій у разі реалізації вибраної стратегії) значення показника
істинних заощаджень Сумської області

Таблиця 2. Оптимальні значення
показників екологоVекономічного розвитку
Сумської області

номічної стратегії і досягнення запланованих
показників у разі впровадження відповідної
стратегії (табл. 1).
Для досягнення запланованих показ,
ни ків зг ідно стр ате гіч них ці ле й, еко л,
гоємність необхідно щорічно зменшувати на
0,17%, а повну природоємність — на 3,8%
(таблиця 2).
Оптимізацію показників можна представи,
ти блоком оптимізації, який необхідно розумі,
ти як процес цілеспрямованої зміни значень
всіх показників, що описують його запланова,
ний, фактичний та оптимальний стан, порівнян,
ня яких надає інформацію про досягнення стра,
тегічних і тактичних границь або відхилення від
наміченого руху (рисунок 2). Початковою по,
зицією цього механізму буде формування сис,
теми індикаторів, цілісно і релевантно опису,
ючих параметри мети, а також передбачувані
зміни їх значень на проміжних етапах просу,
вання по стратегії. Потім необхідно визначити
допустимі відхилення від основного тренду, як
стратегічного потоку змін в рамках цілеспря,
мованого розвитку територіальної господарсь,
кої системи. Структурно цей механізм пред,
ставляє собою складну систему блоку, що за,

безпечує генерацію і цільову композицію стра,
тегії; її реалізацію шляхом правильних методів,
засобів та інструментів для розвитку регіону;
стеження за траєкторіями і горизонтами роз,
витку; контроль дій і результатів; корегування
регуляторів і цілей.
У блоці оптимізації визначаються опти,
мальні значення показників еколого,економі,
чного розвитку регіону, яких необхідно досяг,
ти для подолання розриву між запланованими
значеннями показників і прогнозними. Згідно
зі змінами індикаторів розвитку, у відповід,
ності до планів стратегічного розвитку регіо,
ну відбувається корекція еколого,економічно,
го розвитку для усунення відхилень. Якщо не,
обхідно, то вносяться пропозиції в органи дер,
жавної і регіональної влади по корегуванню
формулювання мети.
Для реалізації цього процесу необхідно за,
діяти цілий ряд організаційних, економічних та
соціальних механізмів.
Організаційні механізми повинні містити
системи керування, що направлені на вирішен,
ня не тільки поточних проблем, а і перспектив,
них задач.
ВИСНОВКИ

У процесі практичної апробації розробле,
ного інструментарію оцінки еколого,економі,
чного розвитку Сумської області було розра,
ховано прогнозні значення показника істинних
заощаджень за двох сценаріїв: без реалізації
еколого,економічної стратегії і за умови її
реалізації. Аналіз прогнозу на 2014—2016 рр.
вказав на ефективність впровадження вибраної

Рис. 2. Принципова схема концепції формування блоку оптимізації у стратегії
екологоVекономічного розвитку регіону
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стратегії для Сумської області, згідно з якою
показник істинних заощаджень повинен зрос,
тати на 6% або 1605,9 млн грн. щорічно, що доз,
волить у разі 5,річної стратегії перейти до мож,
ливості жити не за рахунок майбутніх поколінь
регіону. В той час прогноз за сценарієм без
впровадження стратегії вказує на застій і навіть
погіршення ситуації на шляху до сталого роз,
витку. Авторська економіко,математична мо,
дель оптимізації значень показників еколого,
економічного розвитку регіону дозволила виз,
начити їх оптимальні значення, згідно з якими
для досягнення стратегічних цілей, еколо,
гоємність необхідно щорічно зменшувати на
0,17%, а повну природоємність на 3,8%. Для
запобігання негативних наслідків виснаження
земельних ресурсів та отримання оптимально,
го еколого,економічного ефекту бажано змен,
шувати розораність Сумської області на 54,8
тис. га щорічно. Результати дають можливість
отримати об'єктивне уявлення про необхідність
еколого,економічного розвитку Сумської об,
ласті.
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