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STREAMLINING OF NATURE MANAGEMENT IN DRAINAGE REGION

Обгрунтовується необхідність формування сучасного концепту природокористування в зоні осушення, виходя5
чи з пріоритетів соціально5економічного піднесення сільських депресивних територій та незворотності природної
ренатуралізації меліорованих земель. Встановлено, що базовою домінантою раціоналізації природокористування в
зоні ризикового землеробства має стати формування такої інституціональної архітектоніки господарського освоєн5
ня природно5ресурсного потенціалу, яка максимальною мірою відповідатиме вимогам інтегрованого управління при5
родними ресурсами. Обгрунтовано доцільність надання пріоритету кооперації та кластеризації сільськогосподарсь5
ких виробників в зоні осушення, які забезпечать необхідну консолідацію організаційного потенціалу та фінансових
можливостей задля відновлення внутрішньогосподарських мереж гідротехнічних споруд. Запропоновано пріорите5
ти відновлення традиційної спеціалізації поліських адміністративних районів через розширення посівних площ льо5
ну та жита, що сприятиме зміцненню агроландшафтів та прискорить процеси входження сільськогосподарських то5
варовиробників зони осушення в глобальні ланцюги доданої вартості.

The expediency to elaborate a modern concept of nature management in the drainage region based on the priorities
of social and economic growth of rural depressed territories and irreversible natural renaturalization of reclaimed lands
has been substantiated. It has been determined that the basic dominant of streamlining of nature management in the area
of risk farming is an establishment of the institutional architectonics of economical natural and resource potential
development that will to the maximum extent possible conform with the requirements of integrated management of
natural resources. The expediency to prioritize cooperation and clustering of agricultural producers in the drainage area
that will ensure the required consolidation of organizational potential and financial opportunities for restoration of
interfarm water development facilities has been grounded. The priorities of reinstatement of traditional specialization
of Polissya administrative regions by means of expanding flax5 and rye5growing areas that will promote cultivated lands
strengthening and accelerate the processes of agricultural producers' of drainage areas entering into global chains of
added value have been suggested.

Ключові слова: природокористування, меліоровані землі, водно5болотні угіддя, сільськогоспо5
дарське виробництво, кооперація, кластеризація, інтегроване управління природними ресурсами.

Key words: nature management, reclaimed lands, wetland margins, agricultural production, cooperation,
clustering, integrated natural resources management.

резволожених територій з метою розширення
ареалу здійснення сільськогосподарського ви)
робництва. З метою ефективного використання
осушених земель були сформовані загальнодер)
жавні, міжгосподарські та внутрішньогоспо)
дарські мережі гідротехнічних споруд, які мали
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забезпечувати прийнятний для ведення високоп)
родуктивного сільськогосподарського вироб)
ництва водно)повітряний режим. Осушувальні
меліорації не завжди супроводжувалися науко)
во обгрунтованими підходами щодо втручання в
природні екосистеми, що в майбутньому негатив)
ним чином відобразилося на біорізноманітті цих
територій та ефективності сільськогосподарсь)
кої діяльності.

На певний період осушення значних площ зе)
мель себе виправдало, адже дало можливість за)
лучити в продуктивний сільськогосподарський
оборот значні площі земель і підвищити тим са)
мим рівень зайнятості сільського населення та
сформувати спеціалізацію значної кількості ад)
міністративних районів. На початку 90)их років,
коли відбувалася руйнація командно)адміністра)
тивної системи господарювання і держава втра)
тила можливість повною мірою фінансувати про)
екти модернізації, оновлення та реконструкції
мереж гідротехнічних споруд в зоні осушення,
відбулося зниження рівня врожайності основних
сільськогосподарських культур та підвищився
рівень еколого)деструктивного впливу госпо)
дарської діяльності на природні екосистеми.

Додаткового імпульсу тенденціям виснажли)
вого природокористування у зоні осушення до)
дала руйнація крупнотоварних сільськогоспо)
дарських підприємств, яка супроводжувалася де)
монтуванням та фізичним спрацюванням пере)
важної більшості гідротехнічних об'єктів. Особ)
ливо інтенсивно ці процеси проходили у пол)
іських адміністративних районах. У результаті в
зоні осушення було зруйновано виробничо)тех)
нічну базу і мало місце виснаження природно)
ресурсних передумов ведення сільськогоспо)
дарського виробництва, що призвело до посту)
пового виведення осушених земель із продуктив)
ного сільськогосподарського обороту і посилен)
ня їх природної ренатуралізації.

Відбулась стихійна деформація структури
господарського комплексу, оскільки аграрний
сектор перестав бути базовою ланкою місцево)
го господарства, оскільки відсутність діючих
інженерно)технічних споруд не давала можли)
вості забезпечувати прийнятний рівень врожай)
ності сільськогосподарських культур. Протягом
15—20 років руйнації цілісних гідромеліоратив)
них комплексів і прискореної природної ренату)
ралізації осушених земель постало завдання пе)
регляду стратегічних пріоритетів господарсько)
го використання цих територій з перенесенням
центру тяжіння із сектору сільськогосподарсь)
кого виробництва в сектор природно)ресурсно)
го підприємництва. Це вимагає формування су)
часних підходів щодо інституціонального забез)
печення заходів по раціоналізації природокори)
стування в зоні осушення з врахуванням еколо)

гічних, економічних та соціальних чинників ви)
користання осушених сільськогосподарських
угідь з метою зниження рівня ризикогенності на
цих територіях і обмеження деструктивного
впливу на навколишнє середовище — підтоплен)
ня сільськогосподарських угідь та населених
пунктів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Окремим аспектам раціоналізації природо)
користування в зоні осушення присвячено знач)
ну кількість наукових праць вітчизняних вчених
[3; 4; 7; 10; 11], де аналізуються фундаментальні
чинники господарських деформацій внаслідок
розбалансованої політики осушення значної те)
риторії України, виділяються базові детермінан)
ти руйнації гідромеліоративних комплексів, які
обслуговували меліоровані території і забезпе)
чували необхідний водно)повітряний режим для
сільськогосподарського виробництва, аналізу)
ються різноманітні сценарії реінжинірингу по)
рушених агроландшафтів в зоні осушувальних
меліорацій, обгрунтовуються сучасні механізми
інституціонального та фінансового)економічно)
го забезпечення відтворення агроресурсного
потенціалу зони осушення та упередження сти)
хійності природної ренатуралізації з метою фор)
мування сприятливих природно)ресурсних пере)
думов диверсифікації сільської економіки.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою публікації є аналіз існуючих підходів

до раціоналізації природокористування з враху)
ванням особливостей господарського освоєння
осушених земель, оцінка перспектив нарощення
агроресурсного потенціалу меліорованих тери)
торій з врахуванням наслідків природної рена)
туралізації, вибір напрямів раціонального вико)
ристання природних ресурсів осушених земель
в умовах децентралізації влади та реформи
місцевого самоврядування, а також обгрунтуван)
ня впровадження дієвих організаційно)правових
форм аграрного природокористування в зоні
осушення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

За часів командно)адміністративної системи
на території України було сформовано потуж)
ний водогосподарсько)меліоративний комплекс,
що дало можливість шляхом осушення та зро)
шення залучити у господарський оборот значні
площі сільськогосподарських угідь і збільшити
обсяги виробництва рослинницької і тварин)
ницької продукції. В розбудову інфраструктури
цього комплексу було вкладено колосальні
фінансові та матеріально)технічні ресурси, що
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призвело до створення розгалуженої мережі
міжгосподарських та внутрішньогосподарських
гідротехнічних споруд як в зоні ведення зрошу)
ваного землеробства, так і в зоні осушувальних
меліорацій.

Водночас проектування меліоративних сис)
тем дуже часто відбувалося без врахування при)
родно)кліматичних та природно)ресурсних умов
господарювання як в зоні осушення, так і в зоні
зрошення, що в кризові 90)роки призвело до чис)
ленних негативних екологічних наслідків, зокре)
ма підтоплення населених пунктів та сільськогос)
подарських угідь, окислення та засолення
грунтів, посилення процесів вітрової та водної
ерозії. Почали спостерігатися прояви неконтро)
льованої та нерегульованої природної ренатура)
лізації, що призвело до кардинальних зрушень,
не завжди позитивних, у природних біоценозах.

У зоні осушувальних меліорацій екологічні
суперечності все більше загострилися у період
глибокої економічної стагнації аграрного секто)
ра, яка супроводжувалася демонтажем колгос)
пно)радгоспної системи господарювання та руй)
нацією цілісних меліоративних комплексів. Внут)
рішньогосподарські мережі гідротехнічних спо)
руд, які обслуговували потреби окремих
сільськогосподарських підприємств, після
ліквідації останніх були передані на баланс
сільських та селищних рад, а в окремих випад)
ках стали фактично безгоспними.

Зниження рівня ефективності функціонуван)
ня внутрішньогосподарських мереж гідротехні)
чних споруд призвело до значного погіршення
водно)повітряного режиму використання осуше)
них сільськогосподарських угідь, що негативним
чином відобразилось на динаміці урожайності
основних сільськогосподарських культур, погли)
било екологодеструктивні процеси, зокрема по)
ширення ерозійних та дефляційних процесів. У
результаті відбулась поступова переорієнтація
сільськогосподарських виробників зони осушен)
ня з вирощування традиційних сільськогоспо)
дарських культур (льону, картоплі та жита) на
культури, які найбільшою мірою відповідали за)
питам аграрного ринку та потребували менших
затрат праці, мінеральних та органічних добрив,
а також препаратів захисту рослин від шкідників
та бур'янів.

Фактично відбулась зміна спеціалізації адмі)
ністративних районів зони осушення, що дест)
руктивно вплинуло на структуру посівних площ,
дотримання сівозмін та здійснення різноманіт)
них науково обгрунтованих агротехнічних,
гідромеліоративних та агролісомеліоративних
заходів. Все це потребує активізації розвитку
аграрного підприємництва в зоні осушення з вра)
хуванням існуючих природно)ресурсних та ви)
робничо)господарських обмежень, що вимагає

пошуку додаткових джерел фінансового забез)
печення реалізації проектів відновлення тради)
ційної сільськогосподарської спеціалізації в зоні
осушувальних меліорацій.

Фатальною помилкою стало те, що держава
фактично самоусунулася від контролю за експ)
луатацією міжгосподарських меліоративних си)
стем та використанням внутрішньогосподарсь)
кої мережі гідротехнічних споруд. Внаслідок
чого було демонтовано левову частку інженер)
ної інфраструктури, особливо в зоні осушення,
що негативним чином відобразилося на забезпе)
ченні сприятливого гідрологічного режиму ве)
дення сільськогосподарського виробництва.
Тому на сьогодні однією з основних проблем роз)
ширеного відтворення потенціалу зрошуваного
землеробства та агропромислового виробницт)
ва в зоні осушувальних меліорацій є відновлен)
ня мережі гідротехнічних споруд, але вже на
новій технологічній основі з врахуванням попе)
редньої спеціалізації прилеглих територій та не)
обхідності забезпечення сталого розвитку агро)
ландшафтів.

Модернізація водогосподарської інфраст)
руктури, особливо гідротехнічних споруд, що об)
слуговують меліоративні системи в зоні зрошен)
ня і осушення, здатна значною мірою сприяти
збільшенню обсягів виробництва сільськогоспо)
дарської продукції на територіях, які знаходять)
ся в умовах перезволоження та дефіциту водних
ресурсів. Загострення світової продовольчої
кризи вже підвищило інвестиційну привабливість
аграрної сфери, яка розвивається в зоні зрошен)
ня [11].

Економічна криза 90)х років, яка позбавила
аграрний сектор і особливо його основну скла)
дову — сільське господарство — традиційної
державної підтримки, в першу чергу, деструктив)
но вплинула на ефективність діяльності сільсько)
господарських підприємств, які функціонували
в недостатньо сприятливих природно)кліматич)
них та агротехнічних умовах [2]. Це стосується
насамперед більшості адміністративних районів
Поліського економічного району, де значні
площі сільськогосподарських угідь знаходяться
в зоні осушення.

Згортання державної підтримки цих під)
приємств призвело до недофінансування заходів
щодо модернізації та капітального ремонту
гідротехнічних споруд, які регулювали водний
режим на осушених землях, і скорочення обсягу
робіт щодо впорядкування захисних лісосмуг,
русел річок та водно)болотних угідь. Це зумо)
вило різке зниження врожайності основних
сільськогосподарських культур, які традиційно
вирощувались у зоні осушувальних меліорацій.
Як наслідок — підвищення рівня збитковості
сільськогосподарських підприємств, поступове
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виведення з господарського обороту площ зе)
мель, що відзначалися найнижчою врожайністю,
демонтаж як міжгосподарських, так і внутріш)
ньогосподарських гідротехнічних споруд.

Ліквідація колгоспів та радгоспів, а пізніше і
створених на їх базі колективних сільськогоспо)
дарських підприємств призвела до того, що внут)
рішньогосподарські гідротехнічні споруди, які
обслуговували осушені сільськогосподарські уг)
іддя цих господарств, опинилися на території
розпайованих земель, тобто одночасно вони ста)
ли нічийними і фактично перейшли в користуван)
ня власників паїв. В окремих регіонах такі спо)
руди були передані на баланс сільських рад, які
мали можливість надати їх у тимчасове корис)
тування на умовах платності та строковості. Але
процеси у сфері сільськогосподарського вироб)
ництва в зоні осушення набули таких масштабів,
що традиційна спеціалізація цих районів була
втрачена. Новоспечені землекористувачі відмо)
вилися від традиційних сівозмін, відбувався ма)
совий перехід до вирощування культур зернової
групи.

Загальна площа осушених земель на
01.01.2015 року в Україні становила 3306,9 тис.
га. Найбільші площі осушених земель спосте)
рігаються у Волинській, Житомирській, Львів)
ській, Рівненській та Чернігівській областях. В
структурі осушених земель України найбільшу
частку займають сільськогосподарські землі
(90,6%). Частка лісів та лісовкритих площ стано)
вить 5,8 %. Питома вага інших земель в струк)
турі осушених земель складає 1,2%. Прикметною
рисою використання осушених сільськогоспо)
дарських угідь в останні роки є невпинне скоро)
чення частки земель, які перебувають у корис)
туванні сільськогосподарських підприємств.
Якщо у 1990 році частка сільськогосподарських
підприємств в структурі користувачів осушених
сільськогосподарських земель становила 98,9%,
у 2000 — 69,0%, то у 2014 році вона зменшилася
до 32,5%. Отже, з кожним роком все більша час)
тка осушених сільськогосподарських угідь пере)
ходила у користування сільських домогоспо)
дарств, як правило, власників паїв.

У структурі грунтового покриву осушених зе)
мель гумідної зони (ділянка суходолу з вологим
кліматом, де рослини достатньою мірою забез)
печені водою) переважають дерново)підзолисті
грунти (2 млн га — 60 % площі) і з різним ступе)
нем опідзолення, торфові (0,82 млн га — 26 % ) і
лучно)болотні (0,5 млн га — 14 %) грунти. Із за)
гальної площі торфових боліт 1100 тис. га у Ук)
раїні меліоровано понад 800 тис. га. Основною
особливістю такого масштабного осушення є
окультурення більш придатних для сільськогос)
подарського використання низинних торфових
покладів річкових заплав, частка яких в загаль)

ному торфово)болотному фонді України скла)
дає 94,6%. В Україні майже не залишилося не
осушених великих торфово)болотних масивів
річкових заплав [6].

Найбільш вагомими проблемами використан)
ня осушених земель та модернізації мереж гідро)
технічних споруд, які обслуговують ці землі, є:
розпаювання земель між колишніми членами
колгоспів та радгоспів позбавило внутрішньогос)
подарські мережі єдиного господаря; власники
внутрішньогосподарських меліоративних споруд
не мають змоги отримувати кредитні ресурси на
прийнятних умовах; основною спрямованістю
коштів загального фонду Державного бюджету
України є виконання поточного ремонту гідро)
технічних споруд; відсутність спеціальних фондів
фінансування реконструкції та модернізації як
міжгосподарських, так і внутрішньогосподарсь)
ких меліоративних систем у переважній
більшості областей, де було проведено осушен)
ня; держава залишається основним інвестором
міжгосподарських гідротехнічних споруд у зоні
осушення, що не дозволяє повною мірою забез)
печити їх комплексну модернізацію.

У зоні осушення сформувався особливий тип
природокористування, оскільки забезпечення
прийнятного рівня ефективності сільсь)
когосподарського виробництва потребувало
впровадження специфічних форм використання
водних ресурсів, упорядкування земельних ма)
сивів та нарощення потенціалу агролісомеліо)
рації. Це пов'язано з тим, що в умовах ризиково)
го землеробства, в цьому випадку мова йде про
ризик відсутності відповідного водно)повітряно)
го режиму для потреб сільськогосподарського
виробництва, необхідним є дотримання комплек)
су нормативів залучення водних ресурсів у про)
цес відтворення агроресурсного потенціалу,
відновлення родючості сільськогосподарських
угідь та збільшення лісових лісосмуг для уперед)
ження дефляції та ерозії грунтів.

Необхідність раціоналізації природокорис)
тування в зоні осушення як важливого чинника
соціально)економічного піднесення також
підтверджується тезою видатного українського
вченого Сергія Івановича Дорогунцова про те, що
"ми стикаємося з феноменом неминучої необхі)
дності будівництва вивіреної системи господа)
рювання, яка відповідала б інтересам багатьох
верств населення, з урахуванням потреб збере)
ження різноманітних природних умов розвитку"
[5].

У 90)их роках минулого століття, коли в аг)
рарному секторі мали місце стагнаційні проце)
си, в зоні осушення інтенсивно відбувались про)
цеси природної ренатуралізації, зумовлені руй)
нацією, в першу чергу внутрішньогосподарських
мереж гідротехнічних споруд, що унеможливи)
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ло науково обгрунтоване використання меліоро)
ваних територій. Природна ренатуралізація
відбувалася у формі заболочення та заліснення,
що, з однієї сторони, підривало агроресурсний
потенціал сільськогосподарського виробництва,
а з іншої — нарощувало потенціал водно)болот)
них угідь та розширювало ареал природного
відновлення лісів.

Особливо деструктивно руйнація мереж
гідротехнічних споруд вплинула на ефективність
використання торфовищ. Торфовища — це при)
родний ресурс багатоцільового використання, а
саме: біогеоценотичного (заказники, заповідни)
ки), для видобутку торфу на паливо, штучні грун)
тові субстрати, а також для вирощування бага)
торічних трав, кормових, овочевих і інших
сільськогосподарських культур. Не можна недо)
оцінювати соціальну значимість для окремих ре)
гіонів Полісся і лісостепу торфу як місцевого
енергетичного ресурсу. На жаль, нерегульова)
ний, безсистемний і стихійний видобуток торфу,
безвідповідальне відношення до торфових
кар'єрів, згубні наслідки торфових пожеж, спра)
цювання осушених торфовищ — все це наносить
непоправні екологічні та економічні збитки [6].

На жаль, процеси природної ренатуралізації
тривалий період носили нерегульований та сти)
хійний характер і призвели до різкого погіршен)
ня природно)ресурсних передумов розвитку аг)
рарної сфери, що звузило можливості сільських
територій вести високопродуктивне сільськогос)
подарське виробництво з огляду на значні перс)
пективи, пов'язані з відновленням посівних площ
культур традиційної для зони осушення спеціа)
лізації. При цьому майже зовсім не використо)
вувався частково відновлений потенціал водно)
болотних угідь та підвищеної залісненості, що не
дало можливості розширити потужності лісово)
го, мисливського та водогосподарського
підприємництва і прискорити процеси соціаль)
но)економічного піднесення депресивних
сільських територій.

Негативно впливають на ефективність вико)
ристання осушених земель розпаювання та фраг)
ментарність земельних паїв. Разом з тим, питан)
ня консолідації земельних ресурсів, які найбільш
актуальні для меліорованих земель, на сьогодні
законодавчо не регламентовані. Основними при)
чинами, які негативно впливають на врожайність
вирощуваних культур на мінеральних осушених
грунтах гумідної зони, є: висока кислотність
грунтового розчину через повне призупинення
хімічних меліорацій; низька природна родючість
основних типів грунтів (еколого)економічний
бал становить 24—36); недостатня кількість
внесення мінеральних і органічних добрив; не)
спроможність осушувальних систем (колектор)
но)дренажної мережі) забезпечувати оптималь)

ний водний режим у кореневмісному шарі грун)
ту; відсутність надійних водних джерел для про)
ведення зволожувальних заходів [6].

Все це негативним чином вплинуло на рівень
інвестиційної привабливості агропромислових
підприємств на цих територіях, що створило пе)
редумови для незатребуваності внутрішньогос)
подарських гідротехнічних споруд, які в умовах
командної економіки виступали системоутворю)
ючим чинником забезпечення високопродуктив)
ного сільськогосподарського виробництва. Саме
в період їх незатребуваності при відсутності на)
лежного контролю зі сторони виконкомів місце)
вих рад відбувався демонтаж цілісних гідромел)
іоративних комплексів, руйнувалися системи
вертикального дренажу, відбувалося стихійне за)
ліснення та заболочення окремих ділянок ще до)
недавна цілісних земельних масивів.

Вибір напрямів раціоналізації природокори)
стування у зоні осушення має базуватися на при)
пущенні про те, що поряд із сільськогосподарсь)
ким природокористуванням здійснюються про)
цеси водокористування, зокрема регулювання
водно)повітряного режиму та лісокористування
— проведення агролісомеліоративних робіт та
упорядкування захисних лісосмуг. Все це вима)
гає принципово нового концепту господарюван)
ня в зоні осушення, за якого господарське освоє)
ння того чи іншого природного ресурсу має
відповідати вимогам інтегрованого управління
водними ресурсами, яке не допускає прецедентів
інтенсивності використання певного виду при)
родних ресурсів на конкретній території без ув)
'язки зі станом інших видів природних ресурсів.

Надзвичайно ускладненою є раціоналізація
сільськогосподарського природокористування,
яке, на думку І. Власенка, має розглядатися у
взаємозв'язку з політичним ладом та національ)
ними традиціями господарювання. Більше того,
більшість сільськогосподарських товаровироб)
ників сьогодні фактично не мають довгостроко)
вих стратегій екологізації природокористуван)
ня, тобто неухильної й послідовної реалізації
технологічних, управлінських й інших заходів,
що дають змогу підвищувати ефективність вико)
ристання природних ресурсів з одночасним за)
безпеченням природного стану агроекосистем
[1].

На думку вчених Інституту водних проблем і
меліорації НААН України, перспективними на)
прямами ефективного використання осушених
земель гумідної зони є: вирощування зернових
та технічних культур (кукурудза, соя, пшениця,
льон, хміль); кормовиробництво; вирощування
енергетичних культур, зокрема верби тритичин)
кової та верби прутовидної; вирощування ягід)
них культур та лікарських рослин; запроваджен)
ня біоенергетичних агроекосистем, що на регіо)
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нальному рівні передбачають реалізацію різних
сценаріїв галузевої структури аграрного вироб)
ництва, одночасне отримання значних обсягів го)
тової для споживання сільськогосподарської
продукції, тепло) та електроенергії, заощаджу)
ючи при цьому 0,3—0,4 тонни діючої речовини
мінеральних добрив з одного осушуваного гек)
тара [6].

Погоджуючись з пропозиціями вчених Ін)
ституту водних проблем і меліорації НААН Ук)
раїни щодо зміни пріоритетів у сільськогоспо)
дарському виробництві, ми вважаємо, що лево)
ва частка державної фінансової підтримки та
відповідний інституціональний супровід мають
спрямовуватися на відновлення посівів льону
(льон довгунець та льон олійний) та жита. У пер)
шому випадку збільшення площі луб'яних куль)
тур сприятиме укріпленню агроландшафтів,
формуватиме ресурсну базу для легкої, олійно)
жирової та фармацевтичної промисловості, а в
другому — сприятиме зміцненню експортного
потенціалу вітчизняного аграрного сектору, ос)
кільки на глобальному ринку жита є більше пе)
редумов для зміцнення позицій, ніж на аналогі)
чному ринку пшениці.

Забезпечення прийнятного рівня інвестуван)
ня процесів реінжинірингу гідротехнічних спо)
руд у зоні осушувальних меліорацій стане мож)
ливим в разі отримання кредитних ресурсів під
заставу осушених земель нероздільно з гідротех)
нічними спорудами. Для цього необхідно внести
зміни у вітчизняне законодавство щодо зняття
мораторію на вільний оборот сільськогоспо)
дарських угідь. Це дозволить запустити повноц)
інний ринок цієї категорії земель і тим самим
відпрацювати механізми їх перерозподілу.

Зняття мораторію на купівлю)продаж осуше)
них сільськогосподарських угідь створить більш
сприятливі умови для інвестування проектів роз)
ширення масштабів сільськогосподарського ви)
робництва в цій зоні, оскільки існуватиме реаль)
на можливість використати землі як заставу для
отримання кредитних ресурсів. У сприятливих
природно)кліматичних умовах (зона Лісостепу)
потоки інвестиційних ресурсів є значними навіть
за теперішніх умов, коли ще ринок земель по)
вністю не запрацював. Це пов'язано з високою
продуктивністю сільськогосподарських угідь,
особливо для вирощування технічних культур
енергетичного спрямування. Частково вирівня)
ти умови для інвестування процесів технічного
переоснащення індустрії сільськогосподарсько)
го виробництва в зоні Лісостепу та зоні осушу)
вальних меліорацій (як правило, це адміністра)
тивні райони Полісся) можна шляхом зняття
інституціональних обмежень щодо передачі прав
власності та прав користування осушеними сіль)
ськогосподарськими угіддями.

Раціоналізація сільськогосподарського
природокористування в зоні осушення за умо)
ви розширеного відтворення потенціалу аг)
рарної сфери має супроводжуватися здійс)
ненням інтеграційних процесів в агропромис)
ловому виробництві. На нашу думку, серед
можливих форм інтеграційних процесів в аг)
рарній сфері (корпоратизація, кооперація,
контрактація та кластеризація) найбільш
прийнятними для зони осушення є коопера)
ція та кластеризація. Підставою для такого
твердження є те, що корпоративні агропро)
мислові об'єднання вже продемонстрували
еколого)деструктивний та природоруйнівний
вплив на агроландшафти у зв'язку з гіпертро)
фованим збільшенням вирощування високо)
технологічних експортно)орієнтованих куль)
тур, які виснажують грунт.

Більше того, такі підприємницькі об'єднання
працюють, як правило, на орендованих сільсько)
господарських угіддях, що не спонукає ці фор)
ми господарювання перманентно відновлювати
запаси гумусу. Натомість у зоні осушення домі)
нують особисті селянські господарства, які фун)
кціонують на основі використання присадибних
ділянок та розпайованих земель, які перебува)
ють у їх власності. Сільськогосподарські угіддя
цієї категорії товаровиробників не відзначають)
ся високим рівнем врожайності через відсутність
достатніх фінансових ресурсів для відновлення
внутрішньогосподарських мереж гідротехнічних
споруд.

Враховуючи те, що такі мережі, які раніше
обслуговували сільськогосподарські угіддя
колгоспів та радгоспів, зараз не мають єдино)
го господаря, об'єднання сільських домогос)
подарства на кооперативній основі сформу)
вало б як інституціональні, так і фінансові пе)
редумови для модернізації і реконструкції
внутрішньогосподарських мереж гідротехні)
чних споруд, що б дало можливість відновити
необхідний водно)повітряний режим і підви)
щити рівень врожайності сільськогосподарсь)
ких культур на осушених землях. Також коо)
перація є ефективною формою консолідації
осушених сільськогосподарських угідь, що
дасть можливість з часом позбутися над)
мірної парцеляції та фрагментарності у зем)
лекористуванні.

Іншою адекватною формою інтеграційних
відносин у сільськогосподарському виробництві
зони осушення є кластеризація. Кластер у
сільському господарстві — це міжгосподарсь)
ке територіальне об'єднання підприємств, які
співпрацюють між собою, формуючи замкнутий
технологічний цикл великотоварного вироб)
ництва при збереженні юридичної само)
стійності його учасників. Сюди можуть входи)
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ти і інфраструктурні складові, в числі яких ор)
гани державного управління та наукові устано)
ви, що створюють сприятливі умови для вироб)
ництва та просування продукції учасників кла)
стеру на ринок сільськогосподарської продукції
та продовольства [8; 9]. Кластерна форма дає
можливість на добровільній основі входити в
об'єднання суб'єктам лісогосподарського
підприємництва, які надаватимуть послуги
сільгоспвиробникам щодо збільшення площі
захисних лісосмуг та здійснення іншого року
лісогосподарських робіт.

Враховуючи загострення світової продо)
вольчої кризи та обмеженість площ родючих
сільськогосподарських угідь, осушені сільсько)
господарські угіддя мають значні потенційні
можливості для нарощення обсягів виробниц)
тва екологічно безпечної сільськогосподарсь)
кої продукції, в тому числі і для продажу на
світовому ринку. З огляду на сказане та вра)
ховуючи низький рівень концентрації інвести)
ційних ресурсів у Поліській зоні, у програму
соціально)економічного розвитку регіонів, де
сконцентровані найбільші площі осушених
сільськогосподарських угідь мають бути зак)
ладені механізми реінжинірингу меліоратив)
них систем та відновлення традиційної
сільськогосподарської спеціалізації адмініст)
ративних районів.

Незворотні наслідки природної ренатурал)
ізації на значних територіях зони осушення
сформували передумови для диверсифікації
сільської економіки. Тобто необхідно позбути)
ся стереотипу щодо розвитку аграрного секто)
ра як базової ланки соціально)економічного
піднесення сільських територій, де процеси за)
болочення та заліснення набули значних масш)
табів. Часткове відновлення водно)болотних
угідь сформувало ареал для розширення потуж)
ностей рекреаційного підприємництва, зокрема
зеленого і сільського туризму, а також розвит)
ку рибальства та рибництва. Заліснення
сільськогосподарських угідь що вже супровод)
жується змиканням крон деревостанів є пере)
думовою для розбудови сектору лісогоспо)
дарського підприємництва, включаючи рек)
реаційне лісокористування та мисливське гос)
подарство.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Економічна криза та стагнація аграрного
сектора у 90)их роках минулого століття най)
більш болісно вдарили по регіональних агро)
промислових комплексах, діяльність яких ба)
зувалася на використанні переважно осушених
земель. Причиною хронічного кризового стану
сільськогосподарського виробництва в зоні

осушення була висока капіталомісткість вироб)
ництва продукції через необхідність утриман)
ня комплексу мереж гідротехнічних споруд, які
забезпечували прийнятний рівень водно)по)
вітряного режиму, необхідного для ведення ви)
сокопродуктивного сільськогосподарського
виробництва.

Кризові явища призвели до демонтажу, руй)
нації та фізичного спрацювання внутрішньогос)
подарських мереж гідротехнічних споруд, що
звузило ареал ведення сільськогосподарського
виробництва в зоні осушення і поглибило рівень
депресивності сільських населених пунктів в цій
зоні. Технічна несправність інженерних споруд
меліоративних систем призвела до поширення
проявів нерегульованої природної ренатуралі)
зації, що сприяло частковому відновленню по)
тенціалу водно)болотних угідь та залісненню
незатребуваних у продуктивному обороті
сільськогосподарських угідь.

Магістральним напрямом раціоналізації
природокористування в зоні осушення в умовах
поглиблення земельної реформи та інституціо)
нальних трансформацій в зоні осушувальних
меліорацій є реінжиніринг бізнес)процесів у
сільськогосподарському виробництві на основі
впровадження кооперації та кластеризації, які
дадуть можливість консолідувати організацій)
ний потенціал та інвестиційні можливості осо)
бистих селянських господарств, фермерів та
сільськогосподарських підприємств щодо
відновлення внутрішньогосподарських мереж
гідротехнічних споруд, які забезпечуватимуть
необхідний водно)повітряний режим для веден)
ня високопродуктивного сільськогосподарсь)
кого виробництва.

Важливою складовою раціоналізації приро)
докористування в зоні осушення є використан)
ня природно)ресурсних передумов диверсифі)
кації сільської економіки через активізацію
сільського і зеленого туризму та лісогосподарсь)
кого підприємництва, що дасть можливість мак)
симальною мірою використати наявний потен)
ціал соціально)економічного піднесення сіль)
ських територій, де були проведені осушувальні
меліорації.
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ВСТУП
 Інвестиційний ринок — це ринок, на якому

об'єктами купівлі)продажу виступають різно)
манітні інвестиційні товари та інструменти, а та)
кож інвестиційні послуги, що забезпечують про)
цес реального і фінансового інвестування.

Основними напрямами підвищення актив)
ності інвестиційної діяльності в Україні є: покра)
щання інвестиційного клімату; вдосконалення
законодавчої бази; належна підготовка інвести)
ційних проектів і програм; розробка та впровад)
ження сучасних інвестиційних інструментів для
розвитку інвестиційного ринку.

УДК 330.332: 336.717

Л. Г. Кльоба,
к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Інститут підприємництва
та перспективних технологій, Національний університет "Львівська політехніка"

СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ЕЛЕМЕНТИ

ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

L. Kloba,
Ph.D., Assistant Professor, Associate Professor of Finance, National University "Lviv Polytechnic"

ESSENCE, STRUCTURE AND ELEMENTS OF INVESTMENT MARKET UKRAINE

Інвестиційний ринок — це сукупність економічних відносин між продавцями та покупцями інвестиційних то5
варів і послуг. Головними учасниками інвестиційного ринку є: держава, нефінансові фірми, домогосподарства, бан5
ки, страхові компанії, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, пенсійні фонди, кредитні спілки.

 Для розвитку інвестиційного ринку України всім його учасникам необхідно: дотримуватися активної позиції
щодо сприяння залученню інвестицій; підтримувати на державному рівні програми та проекти зарубіжних та вітчиз5
няних інвесторів; створювати сприятливий інвестиційний клімат; забезпечувати прозорість, партнерські відносини
між державою та інвестором; розвивати вітчизняну економіку та сприяти її інтеграції у світовий економічний простір.

Також актуальними на сьогодні є питання удосконалення правової бази та підвищення конкурентоспромож5
ності вітчизняних підприємств та банків.

Investment market — a set of economic relations between buyers and sellers of investment products and services.
The main participants of the investment market are: government, non5financial firms, households, banks, insurance
companies, investment funds, investment companies, pension funds, credit unions.

For the investment market of Ukraine, all participants must follow: proactive to promote investment; support state5
level programs and projects of foreign and domestic investors; create a favorable investment climate; ensure transparency,
partnership relations between the state and the investor; develop national ekonomikuta facilitate its integration into the
global economy.

Also relevant today is the improvement of legal framework and improve the competitiveness of domestic enterprises
and banks.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційний ринок, інвестори, інве5
стиційний попит, інвестиційна пропозиція, інвестиційні ресурси, інвестиційний клімат, інве5
стиційна привабливість.

Key words: investment, investment activities, investment market, investors, investment demand,
investment proposal, investment funds, investment climate, investment attractiveness.

У сучасних умовах для нашої країни важливе
значення має пошук шляхів залучення інвестицій
в розвиток всіх галузей економіки. Покращання
інвестиційного клімату та активізація розвитку
інвестиційного ринку сприятиме залученню інве)
стицій і зростанню вітчизняної економіки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті полягає у розгляді питань, які

стосуються сутності, структури та елементів ін)
вестиційного ринку України, а також у необхід)
ності привернення уваги науковців та практиків
до необхідності поглиблення теоретичного об)
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грунтування і розробки практичних рекомен)
дацій із даної тематики.

Об'єктом дослідження є інвестиційна діяль)
ність в Україні.

Предметом дослідження є теоретико)мето)
дологічні та прикладні засади розвитку інвести)
ційного ринку в сучасних умовах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значний внесок у розвиток теорії сутності,
структури та перспектив розвитку інвестиційно)
го ринку України зробили Т.А. Васильєва [1],
Г.О. Дорошенко [2], І.М. Кобушко [4], Т.В. Ма)
йорова [5], С.Р. Москвін [6], А.А. Пересада [8],
Є.А. Поліщук [9], С.К. Реверчук [10] та інші. Однак
окремі аспекти цієї проблеми з'ясовано не по)
вністю, в тому числі більш детального досліджен)
ня потребують питання, що пов'язані з розвитком
інвестиційного ринку України. Це і зумовило вибір
та підтверджує актуальність теми цієї статті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За даними Державної служби статистики Ук)

раїни у 2015 році в економіку України іноземни)
ми інвесторами вкладено 3763,7 млн дол. США
та вилучено 891,3 млн дол. США прямих інвес)
тицій (акціонерного капіталу) [7].

 Обсяг залучених з початку інвестування пря)
мих іноземних інвестицій (акціонерного капіта)
лу) в економіку України на 31 грудня 2015 року
становив 43371,4 млн дол. США.

Інвестиції спрямовуються у вже розвинені
сфери економічної діяльності.

На підприємствах промисловості зосередже)
но 30,6 % загального обсягу прямих інвестицій в
Україну, в установах фінансової та страхової
діяльності — 27,3 %.

До десятки основних країн)інвесторів, на які
припадає 83,0% загального обсягу прямих інвес)
тицій, входять: Кіпр — 11744,9 млн дол. США,
Нідерланди — 5610,7 млн дол. США, Німеччина
— 5414,3 млн дол. США, Російська Федерація —
3392,1 млн дол. США, Австрія — 2402,4 млн дол.
США, Велика Британія — 1852,5 млн дол. США,
Віргінські Острови — 1798,9 млн дол. США, Фран)
ція — 1528,1 млн дол. США, Швейцарія —1364,2
млн дол. США та Італія — 972,4 млн дол. США.

До десяти регіонів: Дніпропетровської, До)
нецької, Харківської, Київської, Луганської,
Львівської, Одеської, Запорізької, Полтавської,
Івано)Франківської областей та до м. Київ на)
дійшло найбільше інвестицій — 93,9 відсотка всіх
залучених прямих іноземних інвестицій.

Таке спрямування прямих іноземних інвес)
тицій та капітальних інвестицій в регіональному
розрізі не сприяє рівномірному соціально)еко)

номічному розвитку регіонів та посилює подаль)
ше збільшення розриву у їх розвитку.

Україна залишається привабливою для інве)
стицій, вона не знаходиться осторонь світових
процесів, є достатньо інтегрованою у світове гос)
подарство і порушення макростабільності на
зовнішніх ринках має свій відголос в Україні.

У рейтингу інвестиційної привабливості
країн світу International Business Compass за
2015 рік, опублікованому компанією BDO, Украї)
на за рік піднялася на 20 позицій. Україна в цьо)
му рейтингу розташовується на 89 місці і входить
до переліку країн, що показали найкраще зрос)
тання за рік, нарівні з Білоруссю і Латвією. У 2014
році наша країна займала 109 місце.

У рейтингу легкості ведення бізнесу, що його
укладає Світовий банк, Україна посіла 83 місце і
покращила свої позиції на 4 пункти порівняно з
2014 роком [7].

Сучасний розвиток інвестиційної діяльності
в Україні на теперішній час знаходиться не в най)
кращому становищі.

Основними причинами зниження активності
інвестиційної діяльності в Україні є: несприят)
ливий інвестиційний клімат; недосконала зако)
нодавча база; неналежна підготовка інвес)
тиційних проектів та програм та їх недієвість; не)
розвиненість інвестиційних інструментів та інве)
стиційного ринку.

Держава повинна активно сприяти розвитку
інвестиційної діяльності, а саме: дотримуватися
активної позиції щодо залучення інвестицій;
підтримувати на державному рівні програми та
проекти зарубіжних та вітчизняних інвесторів;
створювати сприятливий інвестиційний клімат;
забезпечувати прозорість, "партнерські" відно)
сини між державою та інвестором; розвивати
інвестиційний ринок та сприяти його інтеграції
у світовий простір.

Відомі українські вчені)економісти пропону)
ють різні підходи до визначення сутності, струк)
тури та елементів інвестиційного ринку, а також
перспектив його розвитку.

Т.В. Майорова вважає, що інвестиційний ри)
нок — це сукупність економічних відносин, які
складаються між продавцями та споживачами
інвестиційних товарів та послуг, а також об'єктів
інвестування в усіх його формах [5].

Цікавою є думка А.А. Пересади: "Інвести)
ційний ринок — це економічна категорія, що являє
собою збалансованість попиту та пропозиції на
інвестиції. Інвестиційний ринок формує суб'єкт
— інвестор, тобто господарюючий суб'єкт, в яко)
го виникає попит на інвестиції та інвестиційні то)
вари. Інвестиційний ринок — це система, що вклю)
чає: суб'єктів (інвесторів, підрядників, замовників,
проектні та науково)дослідні організації тощо);
об'єкти (матеріальні та нематиріальні), інфраст)
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руктуру ринку (банки, біржі, пенсійні фонди,
страхові компанії, інвестиційні фонди, консалтин)
гово)інжинірингові фірми, суд, арбітраж тощо);
ринковий механізм; контроль з боку держави" [8].

С.Р. Москвін вважає, що: "Інвестиційний ри)
нок — це сукупність економічних та правових
відносин, що складаються між інвесторами та/
або учасниками інвестиційної діяльності щодо
інвестиційних активів (корпоративних прав,
фінансових інструментів, основних засобів, не)
матеріальних активів)" [6].

І.М. Кобушко запронував вважати, що:
"Інвестиційний ринок — це сукупність економ)
ічних відносин між продавцями ресурсів та їх
покупцями безпосередньо або за участю посе)
редників з приводу акумуляції інвестиційного
та/або позикового капіталу та трансформації
його у фактор виробництва на основі взаємодії
попиту та пропозиції в межах інституційного й
правового поля.

Усталене розуміння інвестиційного ринку як
структурного елементу фінансового ринку або
ототожнення його з фондовим ринком призво)
дить до неврахування специфічних завдань, що
має виконувати інвестиційний ринок в еко)
номічній системі, зокрема — щодо підтримання
оптимальних пропорцій фінансового та реально)
го інвестування, а також споживання та інвес)
тування. Виходячи з цього, більш обгрунтованим
слід вважати позиціонування інвестиційного
ринку на перетині фінансового ринку та ринку
факторів виробництва як ринкового простору,
на якому обертається капітал, який має ознаки
не спекулятивного, а інвестиційного" [4].

На думку С.Р. Москвіна, інвестиційний ринок
включає: ринок основних фондів, у тому числі ри)
нок землі; ринок будівель (житла, виробничих при)
міщень, офісних приміщень); ринок обладнання і
т.п.; ринок нематеріальних активів, у тому числі
ринок об'єктів інтелектуальної власності; ринки
фінансових інструментів, у тому числі ринок цінних
паперів, що підлягають обігу; ринок інструментів
грошового обігу; ринок цінних паперів ІСІ; ринок
деривативів; ринок корпоративних прав [6].

Згідно з підходом Т.А. Васильєвої інвести)
ційні ресурси, отримані на ринку, використову)
ються для придбання факторів виробництва, які,
в свою чергу, вже потім будуть використані для
виробництва та продажу товарів [1].

Є.А. Поліщук стверджує, що: "Інвестиційний
ринок — це середовище, де виникають суспільно)
економічні відносини між суб'єктами господарю)
вання з приводу купівлі та продажу інвестиційних
товарів і надання інвестиційних послуг за встанов)
леними цінами в усіх формах інвестування" [9].

Дослідження кон'юнктури інвестиційного
ринку включає в себе попит і пропозиції інвес)
тиційних товарів.

Розрізняють потенційний і реальний інвестиц)
ійний попит. Потенційний інвестиційний попит
відображає величину акумульованого економічни)
ми суб'єктами доходу, що може бути спрямований
на інвестування й становить потенційний інвести)
ційний капітал. Реальний інвестиційний попит ха)
рактеризує дійсну потребу господарських суб'єктів
в інвестуванні і являє собою інвестиційні ресурси,
які безпосередньо призначені для інвестиційних
цілей — плановані або навмисні інвестиції. Інвес)
тиційна пропозиція — сукупність об'єктів інвесту)
вання у всіх його формах: знову створювані й ре)
конструйовані, основніфонди, оборотні кошти,
цінні папери, науково)технічна продукція, майнові
й інтелектуальні права тощо [9].

 І.М. Кобушко, виходячи з різної компонентної
структури фінансового капіталу, запропонував кла)
сифікувати фінансову частину інвестиційного рин)
ку за типом інвестиційних активів (універсальністю
їх використання): ринок класичних фінансових
інструментів (передбачає обіг інструментів передачі
власності); ринок змішаних (гібридних) фінансових
інструментів (передбачає обіг інструментів з озна)
ками як передачі власності, так і передачі боргу), у
тому числі ринок привілейованих акцій, конверто)
ваних облігацій, форвардних і ф'ючерсних дерива)
тивів, ринок корпоративних прав із зобов'язання)
ми обов'язкової виплати доходу [4].

Інвестиційний ринок — це ринок, на якому
продаються або купуються інвестиційні проек)
ти, інвестиційні програми, інвестиційні кредити
і цінні папери [10].

Головними учасниками інвестиційного рин)
ку є: держава, нефінансові фірми, домогосподар)
ства, банки, страхові компанії, інвестиційні фон)
ди, інвестиційні компанії, пенсійні фонди, кре)
дитні спілки (рис. 1).

Структуру і головні елементи інвестиційно)
го ринку показано в таблиці 1.

Інвестиційний ринок можна поділити на два
види: ринок реальних інвестицій (витрати на нове
будівництво, розширення, реконструкцію і тех)
нічне переозброєння діючих підприємств, прид)
бання машин, обладнання, інструменту, інвента)
рю, проектно)пошукові роботи тощо) і ринок
фінансових інвестицій (витрати на купівлю
цінних паперів, інвестиційних кредитів тощо).

На ринку реальних інвестицій основним то)
варом є інвестиційні проекти і програми. Інвес)
тиційний проект — це об'єкт реального інвесту)
вання у формах: придбання цілісного майново)
го комплексу, нового будівництва, реконст)
рукції, модернізації, капітального ремонту тощо.
У загальному — це будь)який підприємницький
проект, що передбачає інвестування коштів [10].

Інвестиційна програма — це сукупність взаємо)
пов'язаних інвестиційних проектів. Інвестиційний
проект, зазвичай, потребує розробки бізнес)плану.
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Продавцями інвестиційних
проектів і програм можуть бути
власники цих проектів і програм,
зокрема: підприємства, які потре)
бують інвестицій і розробляють
для цього інвестиційні пропозиції,
бізнес)плани та інші документи;
технологічні, інноваційні, кон)
сультаційні і проектно)конструк)
торські організації; державні та
муніципальні органи, які пропону)
ють для реалізації інвестиційні
проекти (військові об'єкти, транс)
портні магістралі, соціальне жит)
ло, школи, лікарні тощо).

Банки, як правило, самі інвестиційних про)
ектів не продають. Вони допомагають своїм
клієнтам розробляти такі проекти для подальшо)
го продажу на інвестиційному ринку.

Посередниками інвестиційного ринку мо)
жуть бути: банки; інвестиційні фонди; інвес)
тиційні компанії; консультаційні фірми, агенства
і центри; організатори інвестиційних виставок;
агенти уряду та місцевої влади по роботі з внут)
рішніми і зовнішніми інвесторами; державні фон)
ди підтримки малого підприємництва; інкубато)
ри малого підприємництва.

Покупцями інвестиційних проектів і програм
є інвестори: фізичні і юридичні особи, які готові
вкласти свої і (або) залучені кошти у реалізацію
певного об'єкта або їх сукупності, що представ)
лені інвестиційним проектом або програмою.

Отож, покупці — це інвестори, якими можуть
бути: вітчизняні та іноземні фірми, які бажають
стати власниками (повністю або частково) об)
'єкта; вітчизняні та іноземні банки; інвестиційні
фонди; населення, яке купує акції підприємств;
органи місцевого самоврядування, які інвесту)
ють за рахунок своїх бюджетів.

На ринку фінансових інвестицій головним то)
варом є цінні папери та інвестиційні кредити. Пе)
редавати їх можуть банки, фонди, фірми, а ку)
пувати різні інвестори (фізичні і юридичні осо)
би, які хочуть придбати цінні папери і інвес)
тиційні кредити для отримання доходу у формі
дивідендів чи процентів, курсової різниці).

Вважаємо, що на розвиток інвестиційного
ринку впливають такі чинники: антимонопольна
політика; політичне стимулювання конкуренції;

політика регулювання участі іноземних банків на
вітчизняному ринку банківських інвестиційних
послуг; політика участі держави у виробництві і
реалізації банківських послуг за рахунок
підтримки певної частки державної власності у
банківському секторі; політика державної стан)
дартизації банківського інвестиційного продук)
ту, технологій і правил надання банківських по)
слуг; політика ліцензування банківської інвести)
ційної діяльності; політика захисту прав спожи)
вачів (клієнтів) згідно з чинним законодавством.

Важливою особливістю становища банківсь)
кого сектора в Україні є те, що він по суті не заз)
нає значної конкуренції на інвестиційному рин)
ку з боку небанківських фінансових установ, які
не набули суттєвого розвитку.

 При цьому не можна забувати про специфі)
ку банківництва, а саме: банки, єдині фінансові
установи, які здійснюють грошові розрахункові
операції в економіці і мають майже половину
пасивів у зобов'язаннях до запитання; банки,
більше як половину своїх активів використову)
ють на кредитування, у т.ч. довгострокове, гос)
подарювання суб'єктів в інших секторах і галу)
зях економіки; банки займаються залученням і
забезпеченням приросту заощаджень; банки як
фінансові структури, намагаються максимально
задовольнити потреби клієнтів у фінансових
інвестиційних послугах. Такі банки називають
фінансовими супермаркетами [10].

Аналіз вітчизняного інвестиційного банківниц)
тва показав, що у даний час банки повністю домі)
нують над небанківськими фінансовими інститу)
тами. Однак треба чітко розуміти, що з часом ук)
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(нефінансові) 

Домогосподарства 

Комерційні банки Страхові компанії 

Інвестиційні фонди Інвестиційні 
компанії 

Пенсійні фонди 

Інвестиційний 
ринок 

Рис. 1. Головні учасники інвестиційного ринку в Україні

Таблиця 1. Структура і головні елементи інвестиційного ринку

Джерело:  [10, с. 8].

Об’єкти ринку Суб’єкти ринку
Продавці Посередники Покупці 

Інвестиційні проекти 
і програми 

Фірми, проектні і 
технологічні органі-
зації, державні уста-
нови 

Інвестиційні банки, 
інвестиційні компанії і 
фонди, консультаційні 
фірми, виставки, ярмарки 

Інвестори (банки, страхові 
компанії, фірми, державні 
установи, населення) 

Цінні папери, інвес-
тиційні кредити 

Банки, фонди, фірми Фондові біржі Інвестори (акціонери, фірми, 
банки, населення) 
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раїнські банки будуть мати на інвестиційному рин)
ку серйозних конкурентів: страхові компанії,
пенсійні фонди, інвестиційні фонди і компанії, лом)
барди, довірчі товариства, кредитні спілки тощо.

 На сьогодні вітчизняний страховий бізнес
поступово фінансово зміцнююється, однак у ба)
гатьох страхових організацій ще не має фінан)
сових ресурсів для здійснення інвестицій.

Відчутним конкурентом банків на інвестиц)
ійному ринку є ломбарди. Основними клієнтами
ломбардів є пенсіонери і представники малого
бізнесу (підприємці). Ломбардні позики допома)
гають одним знайти кошти на лікування, другим
— зібрати грошей на покупку машин або побу)
тової техніки, третім — придбати необхідний то)
вар для реалізації.

Цілі клієнтів ломбардів можуть бути як спо)
живчі, так і інвестиційні. У цілому споживчі та
інвестиційні позики ломбардів користуються по)
питом, оскільки механізм їх отримання дуже
простий: від клієнта вимагають тільки паспорт.
Чимало ломбардів виконують функції не тільки
кредитування, але й збереження цінностей (зо)
лото, срібло, платина, паладій, дорогоцінне ка)
міння тощо). Нині ломбарди переживають три
проблеми: як знайти інвестора, який би підтри)
мував ломбард у стабільній прибутковій формі;
як завоювати своїх клієнтів, оскільки в містах
клієнтура уже поділена; як привернути клієнтів
у нових спальних районах.

Активними гравцями на інвестиційному рин)
ку є населення, яке формує і посилює банківське
конкурентне середовище і інтенсивність конку)
рентного середовища. Роль населення як учасни)
ка інвестиційного ринку зростає, рівно як і зрос)
тає його роль серед суб'єктів інвестування коштів
в економіку України. Передусім йдеться про інве)
стування коштів у цінні папери, банківські мета)
ли, дорогоцінне каміння, будівництво житла і дач,
власне діло, ділянку землі тощо.

Поступова більший доступ для приватних
інвесторів на фондовий ринок відкривають па)
йові інвестиційні фонди (ПІФ), які є дуже демок)
ратичними щодо обсягів інвестицій. Однак ПІФ
мають свої недоліки. Передусім активи їх неве)
ликі, а частка коштів приватних інвесторів у су)
марних активах фондів дуже мала. По)друге,
фізичні особи (приватні інвестори) оподаткову)
ються за сумою доходу, який отримується на
ринку цінних паперів, а не за сумою реального
прибутку. Все це не сприяє розвитку приватно)
го інвестування на ринку цінних паперів і тому
необхідні ринкові проривні реформації з боку
усіх трьох гравців: держави, професійних учас)
ників ринку і самих приватних інвесторів.

Державі доцільно на законодавчому рівні роз)
робити і запровадити механізми пільгового опо)
даткування вкладень дрібних сум приватних інве)

сторів у цінні папери. Професійні учасники фон)
дового ринку повинні зменшити витрати по об)
слуговуванню дрібних інвесторів і знайти їм місце
на фондовій біржі для здійснення угод. Самі ж
приватні інвестори повинні підвищити свій освіт)
ньо)професійний та управлінський рівень для ус)
пішного заняття інвестиційним бізнесом.

Погоджуємось з думкою Г.О. Дорошенко,
яка вважає, що: "Основними напрямками покра)
щення інвестиційного клімату та розвитку інве)
стиційного ринку України є: формування пози)
тивного інвестиційного іміджу через незмінність
та прозорість законодавства і гарантування за)
хисту інтересів і позитивних довгострокових оч)
ікувань; сприяння розвитку інвестиційної інфра)
структури; покращання інформаційного забез)
печення інвесторів про потенційні можливості
інвестування; створення конкурентного ринко)
вого середовища і активного національного інве)
стора; сприяння розвитку фондового ринку і
ринку цінних паперів; залучення іноземного ка)
піталу з врахуванням пріоритетів розвитку Ук)
раїни; зменшення бюрократичних перешкод і по)
долання корупції; забезпечення економічних
свобод і зниження рівня злочинності у
суспільстві; проведення НБУ через банківські
установи активної державної економічної пол)
ітики підтримки інвестицій, а також вжиття за)
ходів щодо формування ефективної політики
реанімації проблемних банків, збільшення рівня
капіталізації банків" [2].

Для подальшого розвитку інвестиційного
ринку України актуальним на сьогодні є питан)
ня удосконалення правової та організаційної
бази для підвищення дієздатності механізмів за)
безпечення сприятливого інвестиційного кліма)
ту та підвищення конкурентоспроможності
вітчизняної економіки.

ВИСНОВКИ
Інвестиційний ринок — це ринок, на якому

продаються або купуються інвестиційні проек)
ти, інвестиційні програми, інвестиційні кредити
і цінні папери

На розвиток інвестиційного ринку впливають
такі чинники: антимонопольна політика; політич)
не стимулювання конкуренції; політика регулю)
вання участі іноземних банків на вітчизняному
ринку банківських інвестиційних послуг; політи)
ка участі держави у виробництві і реалізації бан)
ківських послуг за рахунок підтримки певної час)
тки державної власності у банківському секторі;
політика державної стандартизації банківсько)
го інвестиційного продукту, технологій і правил
надання банківських послуг; політика ліцензу)
вання банківської інвестиційної діяльності; пол)
ітика захисту прав споживачів (клієнтів) згідно
з чинним законодавством.
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Основними напрямами покращення інвести)
ційного клімату та розвитку інвестиційного рин)
ку України є: формування позитивного інвести)
ційного іміджу через незмінність та прозорість
законодавства і гарантування захисту інтересів
і позитивних довгострокових очікувань; сприян)
ня розвитку інвестиційної інфраструктури; по)
кращення інформаційного забезпечення інвес)
торів про потенційні можливості інвестування;
створення конкурентного ринкового середови)
ща і активного національного інвестора; сприян)
ня розвитку фондового ринку і ринку цінних па)
перів; залучення іноземного капіталу з врахуван)
ням пріоритетів розвитку України; зменшення
бюрократичних перешкод і подолання корупції;
забезпечення економічних свобод і зниження
рівня злочинності у суспільстві; проведення НБУ
через банківські установи активної державної
економічної політики підтримки інвестицій, а
також вжиття заходів щодо формування ефек)
тивної політики реанімації проблемних банків,
збільшення рівня капіталізації банків.

Перспективи подальших наукових дослід)
жень, на нашу думку, полягають у підготовці
пропозицій стосовно активізації формування по)
зитивного інвестиційного іміджу країни, розвит)
ку інвестиційного ринку, залучення іноземного
капіталу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Посилення процесів інтеграції і глобалізації

економічних зв'язків розширюють науково)
теоретичні, методологічні та практичні рамки
процесів формування фінансових потоків під)
приємств. В умовах низького рівня фінансового
забезпечення інноваційного розвитку вітчизняних
підприємств місце та роль зовнішніх фінансових
потоків набуває все більшого значення.

УДК 336.71

Н. В. Лагодієнко,
к. е. н., старший викладач Миколаївського національного аграрного університету

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

N. Lahodiyenko,
PhD, senior lecturer of Mykolayiv state agrarian university

FINANS ASPECTS OF THE INDUSTRIAL COMPLEXES ENTERPRISES

Стаття присвячена дослідженню сучасних форм і методів фінансового забезпечення процесу інноваційного роз5
витку вітчизняних харчових підприємств. На підставі аналізу сучасних концепцій і наукових поглядів вчених дано
власне тлумачення і викладено сутність та функціональні особливості зовнішніх фінансових потоків харчових
підприємств. Досліджено специфіку формування й функціонування зовнішніх фінансових потоків, механізм їх транс5
формації в умовах зовнішнього економічного середовища. Визначено склад зовнішніх фінансових потоків, дослід5
жено природу і характер їх використання, що реалізується через здійснення конкретних фінансово5господарських
операцій економічних суб'єктів. Обгрунтовано переваги зовнішніх фінансових потоків у порівняні з внутрішніми
потоками підприємства. Науково5теоретичні засади формування і використання зовнішніх фінансових потоків доз5
волили провести аналітичну оцінку спрямування їх обсягів у складі зовнішніх іноземних інвестицій і джерел їх над5
ходження в інноваційну діяльність вітчизняних підприємств харчової промисловості. Зроблено висновки, що фінан5
сове забезпечення інноваційного розвитку має удосконалюватись у рамках створення єдиного механізму управління
внутрішніми і зовнішніми фінансовими потоками шляхом формування фінансової архітектури підприємства.

Some results of research of modern forms and methods of financial security to process of innovative development of
national agro5industrial formations are presented in the article. The analysis of modern concepts and scientific views of
scientists allowed to give own definition of essence and to functional features of external financial streams of the agro5
industrial enterprises. The specifics of formation and functioning of external financial streams and the mechanism of
their transformation in the conditions of the external economic environment are investigated. The structure of external
financial streams is defined, the nature and nature of their use as concrete financial and economic activities are investigated
here. Nature of influence of major factors on process of formation and placement of external financial streams have been
analyze in the article. Advantages of external financial streams in comparison with internal streams of the enterprise are
proved. The analytical assessment of the direction of external foreign investments and their sources in innovative activity
of national agrarian and industrial complex is carried out. It is proved that financial security of innovative development
has to be improved within creation of the uniform mechanism of management by internal and external financial streams
by formation of financial architecture of the enterprise.

Ключові слова: інноваційний розвиток, інвестиції, харчова промисловість, фінансове за5
безпечення, фінансова архітектура.

Key words: innovative development, investments, agro5industrial complex, financial security,
financial architecture.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Ознайомлення з літературними джерелами, які
присвячені аспектам фінансового забезпечення
інноваційного розвитку підприємств харчової про)
мисловості, показало, що обраній тематиці при)
діляється значна увага з боку провідних вітчизня)
них і зарубіжних вчених)аграрників. Сучасні нау)
кові концепції віддзеркалюють теоретичні, мето)
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дологічні і прикладні засади реалізації інновацій)
ного потенціалу харчових підприємств та пошуку
відповідних джерел його фінансування. Вагомий
вклад у розвиток теорій фінансового забезпечен)
ня інноваційного розвитку агропромислового ком)
плексу зробили такі відомі вчені)економісти, як:
І.Ю. Гришова, Г.М. Азаренкова, М.Я. Дем'яненко,
О.О. Красноруцький, М.Й. Малік, П.Т. Саблук,
В.В. Россоха, О.І. Дацій, С.М. Ілляшенко, М.Й. Малік,
О.В. Митяй, С.В. Онишко, Ю.О. Ульянченко,
В.В. Юрчишин, І.Б. Хома та ін. [1—16]. Незважаю)
чи на значну кількість наукових розробок та їх гли)
бокий зміст, низький рівень інноваційної актив)
ності вітчизняних харчових підприємств в кон)
тексті посилення інтеграційних процесів з ЄС ви)
магає проведення подальших наукових досліджень
у напрямі пошуку й оптимізації джерел фінансу)
вання інноваційних перетворень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням статті є обгрунтування науково)те)

оретичних аспектів формування фінансових дже)
рел інноваційного розвитку підприємств аграрно)
го виробництва та здійснення аналітичної оцінки
обсягу їх авансування в інноваційну діяльність.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Досягнення головної стратегічної мети фун)
кціонування підприємства — нарощування рин)
кової вартості бізнесу на основі системи інновац)
ійних перетворень передбачає створення дієвого
механізму формування зовнішніх фінансових по)
токів, які не обмежуються економічними відноси)
нами з іншими контрагентами ринку, банківськи)
ми установами і передбачають забезпечення спри)
ятливих "умов гри" підприємства на ринку та пе)
редумов його сталого розвитку.

Вітчизняні вчені погоджуються, що кризові
процеси в аграрній економіці та недостатнє
фінансове забезпечення агропромислового ви)
робництва примушує посилити концентрацію
фінансових ресурсів на пріоритетних його напря)
мах [4]. Необхідно удосконалити міжгалузеві
відносини та забезпечити однакові економічні
умови для всіх партнерів ринку [9]. Аналогічної
думки додержується й Дем'яненко М.Я., який на)
голошує на сьогоденній необхідності вибору в
якості пріоритетного напряму інвестування
коштів в АПК сферу інноваційного розвитку. На
винятковій необхідності консолідації і акумулю)
вання фінансових ресурсів в сфері інноваційних
перетворень наголошують вчені ННЦ ІАЕ Саблук
П.Т., Шпикуляк О.Г., Курило Л.І., Малік М.Й.
Процес залучення фінансових коштів в іннова)
ційну діяльність підприємств АПК дослідники
розглядають у призмі формування ефективного

організаційно)економічного механізму його по)
дальшого розвитку та розвитку відносин коопе)
рації.

На макрорівні механізм формування зов)
нішніх фінансових потоків є складовою єдиної
фінансової системи, способом взаємодії її об'єктів
та суб'єктів, де під об'єктами управління слід ро)
зуміти фінансові потоки різних економічних
суб'єктів, а як окремі елементи суб'єкта управлі)
ння — множинність різних інституційних форм,
за допомогою яких не лише визначається, а й ре)
алізується багатогранний інструментарій управ)
ління зазначеними потоками [1].

 Як домінантний елемент механізму фінансо)
вого забезпечення інноваційного розвитку фінан)
сові потоки розглядають В.В. Лебедева, Т.С.
Шабатура, І.Ю. Гришова [8, с. 3].

Зовнішні фінансові потоки обслуговують
зовнішній (по відношенню до діяльності під)
приємства) товарний оборот, забезпечують пере)
лив та трансформацію капіталу, перерозподіл су)
купності ресурсів між суб'єктами системи еконо)
мічних відносин. Зазначені елементи в своїй
єдності формують фінансовий каркас всієї систе)
ми економічних відносин та створюють необхідні
передумови формування фінансової архітектури
підприємства на мікрорівні.

Зовнішні фінансові потоки визначаються цик)
лічним трансформативним характером. Доходи
державного бюджету потенційно формують
вхідні фінансові потоки підприємства за умов спе)
цифіки розвитку галузі та її державної підтрим)
ки, фінансові потоки домогосподарств — витра)
ти населення, які трансформуються в доходи
підприємства, ресурси банківської та фінансово)
кредитної інфраструктури потенційно є джере)
лами створення зовнішніх фінансових потоків
суб'єктів господарювання.

Зовнішні фінансові потоки харчових під)
приємств формуються поза межами підприємства
як економічної системи та надходять у систему у
вигляді банківських і комерційних кредитів, іно)
земних та вітчизняних інвестицій, державної до)
помоги, створюючи, таким чином, внутрішні
вхідні фінансові потоки господарюючого суб)
'єкта. В свою чергу, внутрішні вихідні фінансові
потоки в процесі трансформації та здійснення
підприємством фінансово)господарської діяль)
ності перетворюються на зовнішні і надходять у
зовнішнє середовище функціонування підприєм)
ства у вигляді сплати податків до бюджетів та
інших обов'язкових платежів, сплати відсотків за
банківське кредитування, винагороди за інвесту)
вання інноваційних проектів розвитку тощо.

Якщо специфіка функціонування внутрішніх
фінансових потоків полягає в обслуговуванні про)
цесів переміщення, трансформації у просторі і



20
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 12, 2016

часі потоків фінансово)матеріальних ресурсів, то
функціональний зміст зовнішніх фінансових по)
токів — в обслуговуванні системи фінансових
відносин на макрорівні та створенні передумов
залучення додаткових фінансових ресурсів у гос)
подарський оборот підприємства за умов обмеже)
ності величини власних внутрішніх фінансових
потоків.

Зовнішні фінансові потоки господарюючих
суб'єктів нами характеризуються як цілеспрямо)
ваний рух фінансових ресурсів, що функціонують
та обслуговують сферу фінансових відносин поза
межами окремого підприємства, циркулюють у
рамках зовнішнього економічного середовища та
взаємодіють із внутрішніми фінансовими потока)
ми підприємства для забезпечення процесу фінан)
сово)господарської діяльності.

З метою дослідження гносеологічної сутності
зовнішніх фінансових потоків підприємства необ)
хідно визначити особливості і механізм їх прояву
через наступні методологічні аспекти:

— зовнішні фінансові потоки функціонують
всередині зовнішнього оточення підприємства
(банківські установи, постачальники, державні
організації, інвестиційні компанії тощо) або між
підприємством та зовнішнім середовищем;

— зовнішні фінансові потоки постійно пере)
міщуються між суб'єктами економічних відносин,
змінюючи свою форму, вартість, ліквідність;

— зовнішнім фінансовим потокам, як і
внутрішнім фінансовим потокам, притаманний
цілеспрямований характер руху та періодичність;

— зовнішні фінансові потоки становлять ос)
нову формування вхідних внутрішніх потоків
підприємства;

— у процесі здійснення фінансово)госпо)
дарської діяльності між внутрішніми та зовнішн)
іми фінансовими потоками існує тісний взаємоз)
в'язок, який визначається характером залучення
і трансформації фінансових потоків;

— зовнішні і внутрішні фінансові потоки взає)
модіють і функціонують як цілісний механізм уп)
равління фінансовими потоками через створення
фінансової архітектури розвитку підприємства.

Механізм формування зовнішніх фінансових
потоків — один з найскладніших елементів систе)
ми фінансових відносин макрорівня, ефективний
розвиток якого може носить стимулюючий або
дестимулюючий характер для забезпечення спри)
ятливих умов господарської діяльності вітчизня)
них підприємств. Структура механізму формуван)
ня зовнішніх фінансових потоків враховує най)
важливіші аспекти акумулювання, трансформації
та оптимізації потоків економічних ресурсів і
включає наступні елементи: фінансові потоки дер)
жави (доходи та видатки зведеного бюджету);
фінансові потоки місцевих бюджетів; фінансові

потоки інших суб'єктів господарювання (підпри)
ємств); фінансові потоки банківських установ;
фінансові потоки небанківських кредитно)фінан)
сових компаній і організацій; фінансові потоки
домогосподарств; іноземні фінансові потоки
(прямі та портфельні інвестиції).

Зовнішні фінансові потоки по відношенню до
діяльності підприємства приймають участь в сис)
темі зовнішніх економічних зв'язків та тісно по)
в'язані з фінансовими потоками інших економіч)
них агентів макросередовища. Зовнішні фінансові
потоки характеризуються власною економічною
природою залежно від джерела, специфіки фор)
мування та сфери обслуговування фінансових
відносин і можуть бути представлені у вигляді на)
ступних операцій підприємства:

— оплати закуплених за кордоном товарів
(імпорту) та отриманням валютних надходжень
від реалізації продукції іноземним партнерам;

— одержання міжнародних кредитів, перера)
хунок коштів, пов'язаних із оплатою відсотків за
іноземні кредитні ресурси;

— розміщення активів підприємства у між)
народних банківських установах та отримання
відповідних відсотків на капітал;

— одержання інвестицій від міжнародних
організацій, інвестиційних та інноваційних фон)
дів тощо;

— перерахування фінансових потоків у ви)
гляді сплати відсотків за фінансовими інструмен)
тами, майновими цінностями, які були куплені або
продані на міжнародному фондовому ринку;

— фінансові трансферти, перераховані між)
народним контрагентам або отримані підприєм)
ством від іноземних фінансових організацій;

— фінансові потоки, пов'язані із залученням
робочої сили із)за кордону;

— фінансові потоки, отримані від іноземних
страхових та інших небанківських фінансово)кре)
дитних установ.

Підприємство може здійснювати управління
лише частиною зовнішніх фінансових потоків,
якими воно виступає як власник або прямий одер)
жувач фінансових ресурсів. У процесі управління
зовнішніми фінансовим потоками важливого зна)
чення набуває аналіз факторів і чинників, що
здійснюють прямий або опосередкований вплив
на формування зовнішніх потоків, характер їх
руху і величину. Так, керівництво підприємства
може проводити обгрунтовану політику щодо
вибору банківських і небанківських фінансово)
кредитних установ, контрагентів ринку, з якими
воно співпрацює і які є потенційними джерелами
формування зовнішніх фінансових потоків, які
при укладанні господарських договорів перетво)
рюються і набувають форми внутрішніх вхідних
фінансових потоків підприємства. Поряд з цим, у
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процесі формування зовнішніх фінансових по)
токів існують фактори, які не підлягають впливу
окремих господарюючих суб'єктів та системи їх
фінансового менеджменту. До комплексу таких
чинників відносяться:

1) внутрішня політика уряду, яка носить сти)
мулюючий або стримуючий характер щодо орган)
ізації відносин вітчизняних підприємств із інозем)
ними контрагентами ринку, що здійснює прямий
вплив на обсяги зовнішніх фінансових потоків, які
можуть бути залучені до країни;

2) інвестиційна політика держави, яка створює
сприятливий або нестабільний клімат для залу)
чення іноземних інвестицій у країну, і таким чи)
ном, збільшує або обмежує обсяги формування
зовнішніх фінансових потоків від інвестиційної
діяльності;

3) валютно)кредитна політика держави, яка
зумовлює рішення фінансових керівників віднос)
но розміщення фінансових активів на вітчизняно)
му або іноземному ринку капіталу;

4) рівень розвитку національної економіки та
можливість залучення міжнародних кредитів, що
збільшує загальну величину фінансових потоків,
які формуються в межах національної економіч)
ної системи;

5) бюджетна політика держави, яка опо)
середковує механізм державної підтримки су)
б'єктів господарювання та величину зовнішніх
фінансових потоків, які формуються у формі до)
тацій, субсидій, субвенцій та інших виплат з бюд)
жетів різних рівнів.

Головне завдання управління зовнішніми
фінансовими потоками підприємства — максим)
ізація їх величини з метою трансформації
зовнішніх потоків на вхідні внутрішні фінансові
потоки підприємства. В сучасних ринкових умо)
вах обмеженості внутрішніх фінансових ресурсів
політика збільшення обсягів залучених зовнішніх
фінансових потоків в господарський оборот
підприємства виступає пріоритетною, скільки
значно збільшує можливості господарюючих
суб'єктів до нарощування майнового потенціа)
лу, реалізації інноваційної стратегії розвитку та
збільшення ринкової вартості бізнесу. Збільшен)
ня величини зовнішніх фінансових потоків
свідчить про ефективну систему фінансового уп)
равління підприємством, зростання рівня його
інвестиційної привабливості та надійності, по)
кращення ринкового іміджу, що необмінними
умовами успішного функціонування підприєм)
ства в ринковому середовищі та нарощування
його ринкової вартості. Незважаючи на той
факт, що зовнішні фінансові потоки складніше
управляються і координуються, зростання їх
обсягу дає можливість значно активізувати
діяльність підприємства, а вони самі володіють

рядом переваг по відношенню до внутрішніх
фінансових потоків. В якості таких переваг
зовнішніх фінансових потоків харчових
підприємств можна відмітити:

— зовнішні фінансові потоки характеризують)
ся вищим рівнем адаптивності по відношенню до
валютних і фінансових умов зовнішнього середо)
вища (економічних умов держави);

— на відміну від внутрішніх фінансових по)
токів, можливості зміни і комбінації зовнішніх по)
токів більш різноманітні;

— зовнішні фінансові потоки в більшій мірі
спроможні захищати активи підприємства від
інфляційних процесів;

— зовнішні фінансові потоки є більш дешеви)
ми з точки зору їх залучення та забезпечують
підприємству одержання додаткового ефекту у
вигляді фінансового левериджу;

— внутрішні фінансові потоки підприємства
завжди мають певну вартість залучення. Зовнішні
фінансові потоки в залежності від джерел їх інве)
стування, можуть виявитись безкоштовними для
підприємства (фінансові потоки, одержані у виг)
ляді безповоротної державної або міжнародної
фінансової підтримки).

Безперервний характер руху фінансових по)
токів та постійний процес перетворення зовнішніх
потоків на внутрішні та навпаки відображають
особливості взаємодії і взаємозв'язків економіч)
них суб'єктів різних інституціональних рівнів.
Двоїста природа функціонування фінансових по)
токів є такою, що обсяги зовнішніх фінансових
потоків зумовлюють потенційні можливості фор)
мування внутрішніх, а величина вихідних
внутрішніх потоків опосередковує майбутні
зовнішні джерела фінансового забезпечення
діяльності підприємства.

Проведена аналітична оцінка зовнішніх фінан)
сових потоків харчових підприємств свідчить, що
найбільш перспективним напрямом їх залучення
є інноваційний розвиток, найбільш перспектив)
ною формою — внутрішнє та зовнішнє пряме інве)
стування.

У процесі аналітичної оцінки формування
зовнішніх фінансових потоків та їх місця в забез)
печенні інноваційного розвитку вітчизняних
підприємств, слід виділити два аспекти: обсяги
іноземного інвестування та об'єкти розміщення
зовнішніх фінансових потоків. Для сучасного ста)
ну розвитку інноваційної діяльності питання ви)
бору об'єкту розміщення іноземних інвестицій є
досить проблемним та дискусійним. Вибір об'єкта
авансування зовнішніх фінансових потоків
здійснює вплив на зміну технологічного устрою,
результативність інноваційних перетворень та
відображає ступінь взаємодії технічних і еконо)
мічних факторів інноваційної діяльності.
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Дослідження свідчать, що структура фінан)
сування інноваційної діяльності в Україні за ра)
хунок прямих іноземних інвестицій залежить на)
самперед від технологічної структури промисло)
вості України. Близько 75% всіх іноземних інвес)
тицій спрямовується лише для фінансування 3)го
технологічного укладу (чорна металургія, енер)
гетика, залізничний транспорт, неорганічна хімія,
універсальне машинобудування) та 20% всіх іно)
земних інвестицій спрямовується для фінансуван)
ня 4)го технологічного укладу (органічна хімія й
полімерні матеріали, харчова промисловість точ)
не машинобудування і приладобудування). І лише
решту 5% всіх іноземних інвестицій фінансує,
відповідно, 5)й технологічний уклад (виробницт)
во електричного та електронного устаткування,
машинобудування та фармацевтика) та 6)й техно)
логічний уклад (біотехнології, системи штучного
інтелекту) [6].

Одним з найбільш привабливих секторів з точ)
ки зору залучення іноземних фінансових потоків,
є вітчизняне агропромислове виробництво, зок)
рема харчові підприємства.

Поряд з цим, незважаючи на загальну пози)
тивну тенденцію нарощування обсягів фінансо)
вих потоків, що надходять у сферу іннова)
ційного розвитку, їх величина в порівнянні з за)
рубіжною практикою залишається незначною і
стримується комплексом несприятливих фак)
торів національного економічного середовища:
недосконалим законодавством в частині захис)
ту інтелектуальних прав, жорсткою системою
оподаткування, відсутністю пільг з боку держа)
ви підприємствам, що займаються інноваційною
діяльністю, економічною і політичною неста)
більністю, труднощами в процесах ліцензуван)
ня, сертифікації, проходженні митних проце)
дур, відсутністю стабільних гарантій іноземним
інвесторам [7].

У 2015 р. інноваційною діяльністю займалося
17,3% із загальної кількості промислових

підприємств із середньою кількістю працівників
50 осіб і більше.

На інновації підприємства витратили 13,8
млрд грн., у т.ч. на придбання машин, обладнання
та програмного забезпечення — 11,1 млрд грн.
(80,7% загального обсягу інноваційних витрат), на
внутрішні та зовнішні науководослідні розробки
2,0 млрд грн. (14,8%), на придбання інших зов)
нішніх знань (придбання нових технологій) —
0,1 млрд грн. (0,6%).

Основним джерелом фінансування інновацій)
них витрат залишаються власні кошти підприємств
13427,0 млн грн. Обсяг коштів вітчизняних та іно)
земних інвесторів становив 132,9 млн грн., кредитів
113,7 млн грн., державного і місцевих бюджетів
— 93,5 млн грн.

У 2015р. інновації впроваджували 87,7% під)
приємств, які займалися інноваційною діяльністю,
з них інноваційні види продукції 57,3%, нові тех)
нологічні процеси — 55,3%. У 2015 р. 69,2%
підприємств, які здійснювали інноваційну ді)
яльність, реалізували інноваційну продукцію на
23,1 млрд грн. Серед таких підприємств 37,4% ре)
алізували продукцію за межі України, обсяг якої
становив 10,8 млрд грн. Кожне четверте підприє)
мство реалізовувало продукцію, що була новою
для ринку. Обсяг такої продукції становив 7,3
млрд грн., майже дві її третини підприємства по)
ставили на експорт.

Значна кількість підприємств (86,0%) реа)
лізовувала продукцію, яка була новою виключно
для підприємства. Її обсяг становив 15,8 млрд
грн. Кожне третє підприємство реалізувало за
межі України 40,1% такої продукції. В умовах об)
меженості власних фінансових ресурсів підприє)
мницьких структур і бюджетних коштів таки пе)
решкоди значно скорочують можливості реалі)
зації національного інноваційного потенціалу та
знижують рівень конкурентоспроможності як ок)
ремих секторів, такі і національної економіки в
цілому.

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Усього 180575,5 241286,0 273256,0 249873,4 219419,9 273116,4 
у т.ч. за рахунок    
коштів державного бюджету 10223,3 17376,7 16288,3 6174,9 2738,7 6919,5 
коштів місцевих бюджетів 5730,8 7746,9 8555,7 6796,8 5918,2 14260,0 
власних коштів підприємств та 
організацій 111371,0 147569,6 171176,6 165786,7 154629,5 184351,3 
кредитів банків та інших позик 22888,1 36651,9 39724,7 34734,7 21739,3 20740,1 
коштів іноземних інвесторів 3723,9 5038,9 4904,3 4271,3 5639,8 8185,4 
коштів населення на будівництво житла 18885,9 17589,2 22575,5 24072,3 22064,2 31985,4 
інших джерел фінансування 7752,5 9312,8 10030,9 8036,7 6690,2 6674,7 

Таблиця 1. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2010—2015 роки1

(млн грн.)

1 Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, за 2014—2015 роки також без частини зони прове)
дення антитерористичної операції.
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ВИСНОВКИ
Проведені дослідження показали, що обсяги

зовнішніх фінансових потоків, спрямовані на роз)
міщення в об'єктах інноваційної діяльності
підприємств харчової промисловості, на сучасно)
му етапі є недостатніми. Належне фінансове забез)
печення інноваційних перетворень можна досягти
лише за рахунок створення ефективного механіз)
му поєднання зовнішніх фінансових потоків з внут)
рішніми фінансовими потоками підприємств. По)
єднати зовнішні і внутрішні фінансові потоки в рам)
ках ефективного механізму управління можливо
шляхом створення дієвої фінансової архітектури
інноваційного розвитку харчових підприємств.
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ВСТУП
Проблема розробки ефективних механізмів

державного регулювання аграрного сектора еконо)
міки через систему оподаткування у всі часи була
актуальною. Оскільки агарний сектор є достатньо
складною сферою виробництва, управляти якою за
допомогою прямих методів непросто, виникає не)
обхідність застосовувати податкові механізми. Дер)
жавне регулювання вищезазначеної галузі через
оподаткування дозволяє сільськогосподарським
підприємствам отримати за допомогою податкових
пільг, податкових преференцій можливість
здійснювати свою діяльність у більш сприятливих
умовах до впливу зовнішнього середовища.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ

ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Вирішення цього завдання обумовлює до)
цільність застосування нових підходів в оподатку)

УДК 336.221:63

Н. П. Мацелюх,
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ОПОДАТКУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ:

ПРОБЛЕМИ І НОВІ ПІДХОДИ В СИСТЕМІ
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THE TAXATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR: PROBLEMS AND NEW APPROACHES
IN THE SYSTEM OF STATE ADJUSTMENT

У статті виявлено особливості державного регулювання через механізми оподаткування підприємств аграрного
сектору. Здійснено аналіз застосування спеціальних режимів оподаткування сільськогосподарських підприємств,
податку на додану вартість господарюючих суб'єктів цієї галузі, фіксованого сільськогосподарського податку і його
заміну на єдиний податок. Визначено проблеми в оподаткуванні виробників аграрної сфери і нові підходи до їх вир5
ішення. Обгрунтовано недоліки податкових новацій у сільському господарстві. Підтверджено значення державного
регулювання аграрного сектору економіки через податкові механізми.

The article is about the peculiarities of state adjustment due to the mechanisms of taxation of the agricultural sector.
It has been done the analysis of the use of the special tax regimes for agricultural enterprises. It has been analysed the
VAT use for business entities of this branch of economy, the fixed agricultural tax use and its replacement with a single
tax. The problems of taxation of the agricultural sector producers have been identified and it has been described the new
approaches to its solution. The disadvantages of tax innovations for agricultural sector have been proved. It has been
confirmed the importance of state regulation of the agricultural sector due to the tax mechanisms.

Ключові слова: оподаткування, податкові механізми, податок на додану вартість, дер5
жавне регулювання.

Key words: taxation, tax mechanisms, value added tax, state adgustment.

ванні з метою створення середовища для активі)
зації розвитку аграрного бізнесу.

Питаннями державного регулювання аграрно)
го сектору через податкові механізми займаються
такі вітчизняні вчені: Гудзь О.Є., Прокопенко Н.С.,
Танклевська Н.С., Фененко П.О. та багато інших
[1—5].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Для вирішення задач держави в частині регу)

ляції процесів, що відбуваються в аграрному сек)
торі економіки через новації в оподаткуванні, не)
обхідно враховувати нинішні проблеми, які існу)
ють у цій сфері і намагатися розробити нові, більш
ефективні податкові механізми.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Аграрний сектор у будь)якій країні потребує
певної підтримки з боку держави через тру)
домісткість, сезонність виробництва, і також зав)
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дяки тому, що забезпечує продовольчу безпеку
нації. Одним із засобів опосередкованої держав)
ної підтримки виступає оподаткування. В систему
податкового стимулювання аграрного сектору
входить запровадження з 1999 р. по 2015 р. фіксо)
ваного сільськогосподарського податку [6], спе)
ціального режиму в оподаткуванні податком на до)
дану вартість діяльності сільськогосподарських
підприємств та компенсаційних заходів аграрни)
кам (представникам малого бізнесу), що працюють
на спрощеній системі оподаткування.

Застосування вищезазначених інструментів
державного регулювання дають можливість змен)
шити податковий тягар аграрним виробникам і
створити таким чином умови для розвитку та ак)
тивізації їх діяльності. Державне регулювання аг)
рарного сектору економіки через заходи оподат)
кування представлено у таблицях 1 та 2.

Також слід зазначити, що крім того, для
сільськогосподарських підприємств, зазначених у
пункті 209.18 статті 209 Кодексу (підприємств, які
відповідають критеріям, визначеним статтею 209
Кодексу, але не обрали спеціального режиму опо)
даткування, і на загальних підставах вважаються
платником ПДВ), також запроваджена часткова
сплата сум ПДВ до бюджету та на поточні рахун)
ки за операціями з реалізації молока, худоби,
птиці, вовни власного виробництва, а також з ре)
алізації молочних продуктів, молочної сировини

та м'ясопродуктів, вироблених у власних перероб)
них цехах, у зазначених вище розмірах, а саме: за
операціями з продукцією тваринництва — у
розмірі 80 відс. спрямовується на поточні рахунки
таких сільськогосподарських підприємств, а у
розмірі 20 відс. — до бюджету; за операціями з
іншими товарами такий розподіл складає 50/50.

Розрахунки з бюджетом та перерахування
коштів на поточні рахунки таких підприємств
здійснюється Казначейством з електронних ра)
хунків на підставі відповідних реєстрів, що фор)
муються Державною фіскальною службою Украї)
ни на підставі отриманої податкової звітності з
ПДВ, в якій відображаються результати діяльності
в межах пункту 209.18 статті 209 ПКУ (0130) [12].

Результати державного регулювання аграрно)
го сектору економіки через запровадження ме)
ханізмів спеціального режиму оподаткування з
2001—2014 рр. зросла з 1,6 до 24,4 млрд грн. (май)
же в 15 раз), що представлено в таблиці 3. Це дало
можливість збільшити загальну суму фінансової
допомого аграрному сектору, що склало у 2012 р.
83 % від загальної суми бюджетної підтримки цій
галузі проти 48 % у 2001 р. У 2014 р. аналогічний
показник склав 24,4 млрд грн. (за 2013 р. данні
відсутні). Зростання останнього показника
відносно 2001 р. склало 15,3 %. За 12 років, почи)
наючи з 2001 р. через спеціальний режим оподат)
кування ПДВ було залучено 82 млрд грн. Разом з

Джерело: узагальнено автором на основі [6; 7; 10; 11].

Таблиця 1. Державне регулювання аграрного сектору економіки через застосування
спрощеної системи оподаткування в Україні

Основні 
характеристики Єдиний податок для платників четвертої групи Спрощена система оподаткування 

Платник податку У 2015 році, як і раніше, сільськогосподарські товаровиробники 
(далі - с.-г. товаровиробники) можуть обрати спеціальний 
податковий режим. Але якщо до 2015 року це називалося 
фіксованим сільськогосподарським податком (далі - ФСП), який 
регулювався главою 2 розділу XIV ПКУ, то зараз с.-г. 
товаровиробникам пропонується сплачувати єдиний податок 
(далі - ЄП), перебуваючи у складі четвертої групи платників ЄП. 
Відповідні норми, що регулювали сплату фіксованого с.-г. 
податку, перенесені до глави 1 розділу XIV ПКУ (зміни до ПКУ, 
внесені Законом України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII) 

Cуб’єкти малого підприємництва (фізична 
особа – підприємець, далі (ФОП), що надають 
населенню сільськогосподарські послуги. 
Відносяться до 2 групи - ФОП, які надають 
послуги платникам єдиного податку або 
населенню. Виробництво та продаж товарів, 
діяльність у сфері ресторанного господарства. 
Наймані працівники - до 10 осіб, обсяг доходу - 
до 1,5 млн гривень (у 2015 році - аналогічні 
вимоги) [8].  

 Об’єкт 
оподаткування  

Об’єкт оподаткування ЄП для четвертої групи - с.-г. 
товаровиробників - платників ЄП залишився такий самий, який 
був у фіксованого сільськогосподарського податку (ст. 292-1 
ПКУ). Отже, об’єкт оподаткування - це площа 
сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду, що 
перебуває у власності платника ЄП або надана йому у 
користування, у тому числі на умовах оренди. Права власності 
або користування земельними ділянками повинні бути оформлені 
та належним чином зареєстровані (тобто з дотриманням вимог 
Закону від 01.07.2004р. № 1952-IV «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») 

Наймані працівники - до 10 осіб, обсяг доходу -
до 1,5 млн гривень (у 2015 році - аналогічні 
вимоги); 

Ставки 
оподаткування  

Ставки ЄП четвертої групи встановлено у відсотках від 
нормативної грошової оцінки землі, як це і було за часів 
справляння фіксованого сільськогосподарського податку. Розмір 
ставок залежить від категорії (типу) земель та їх розташування. 
Відсоткові ставки ЄП четвертої групи встановлено пп. 293.9.1 — 
293.9.6 ПКУ. 
Розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських 
угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) 
земель, їх розташування та становить (у відсотках бази 
оподаткування) – залишився без змін. Єдине, що кардинально 
змінилося порівняно з фіксованим сільськогосподарським 
податком - це потрійне збільшення ставок податку [9]  

Ставка - до 20% мінімальної заробітної плати 
(до 275,6 грн.), встановлюють місцеві ради. 
ЄСВ - 22% бази нарахування або 303,16 гривень 
(у 2015 році - ставка - до 10% мінімальної 
заробітної плати (до 243,6 грн.), встановлюють 
місцеві ради. ЄСВ - 34,7% бази нарахування або 
422,65 грн.). 
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2014 р. цей показник склав більше 100 млрд грн.
Виплати дотацій за період, що аналізується, ма)
ють нестійку тенденцію і за останні роки знижа)
ються. Так, у 2014 р. цей обсяг виплат склав 3,2% у
порівнянні з 40,6% у 2001 р. (у цьому році ця част)
ка була найвищою).

Досить багато дебатів ведеться стосовно дер)
жавного регулювання аграрного сектору економ)
іки через дію спрощеної системи оподаткування
для виробників цієї галузі: при застосуванні фіксо)
ваного сільськогосподарського податку, а нині

єдиного податку для платників четвертої групи. На
думку автора, тут є свої позитивні і негативні мо)
менти. При цьому, зважаючи на досвід економіч)
но розвинених країн і певні політичні та економічні
складові вітчизняної політики, цей податок пови)
нен виступати інструментом складової державних
регуляторів активізації розвитку сільськогоспо)
дарської сфери.

До позитивних складових застосування єдино)
го сільськогосподарського податку слід віднести
стабільність як ставки оподаткування так і її бази,

Таблиця 2. Порівняльна характеристика спеціального режиму оподаткування ПДВ до 2016 р.
і нині існуючого з 2016 р. по 2017 р.

Спеціальний режим оподаткування ПДВ за старою нормою
(дія якої закінчилася 01.01.2016 р.) 

Спеціальний режим оподаткування ПДВ за новою нормою (дія 
якої вступила в силу з 01.01.2016 р. до 01.01.2017 р.) 

Під цю норму підпадали підприємства, що реалізують молочну, м’ясну 
продукцію власного виробництва, вовну власного виробництва, а також за 
молочну продукцію та м’ясопродукти: а) режим акумуляції сум ПДВ;  
1) ПДВ, що повинен сплачуватися до бюджету щодо операцій з продажу 
сільськогосподарських товарів/послуг власного виробництва, крім 
операцій з продажу переробним підприємствам молока і м’яса [11]. 
Зазначені кошти залишаються в розпорядженні сільськогосподарських 
товаровиробників і використовуються на придбання засобів виробництва; 
з 2004 року було змінено порядок використання ПДВ – спочатку кошти 
використовуються на відшкодування сум ПДВ, сплачених у ціні 
виробничих чинників, а за наявності залишку такої суми податку для 
інших виробничих чинників ця норма діяла згідно з податковим кодексом 
(стаття 209) [6]; 2) ПДВ, що повинен сплачуватися до бюджету 
сільськогосподарськими підприємствами за реалізовані молоко, худобу, 
птицю, вовну власного виробництва, а також за молочну продукцію та 
м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, повністю 
залишався у розпорядженні цих сільськогосподарських підприємств і 
спрямовувався на підтримку власного виробництва тваринницької 
продукції [11]; з 2009 р. ця норма розповсюджувалася тільки на 
сільськогосподарські підприємства, які не обрали спеціального режиму 
оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та 
рибальства [7]. З введенням Податкового кодексу ця норма була 
продовжена (стаття 209.18) [6]; б) ПДВ за нульовою ставкою щодо 
продажу переробним підприємствам молока та м’яса в живій вазі 
сільськогосподарськими товаровиробниками всіх форм власності та 
господарювання (анульовано на підставі Закону N 639-VI від 31.10.2008 р.) 
[11] 

Законом № 909, зокрема, внесено зміни до пункту 209.2 статті 
209 Кодексу, відповідно до яких у 2016 р. в межах спеціального 
режиму оподаткування запроваджена часткова сплата сум ПДВ 
до бюджету та на спеціальні рахунки. Розмір суми ПДВ, що 
підлягає сплаті до бюджету та перерахуванню на спеціальні 
рахунки, залежить від виду сільськогосподарської продукції, що 
реалізується. 
 Так, позитивна різниця між сумою податкових зобов'язань 
звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту 
звітного (податкового) періоду, визначена: 1) за операціями із 
зерновими культурами - у розмірі 15 відс., спрямовується на 
спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств, а у 
розмірі 85 відс. – перераховується до державного бюджету;2) за 
операціями з продукцією тваринництва у розмірі 80 відс. 
спрямовується на спеціальні рахунки сільськогосподарських 
підприємств, а у розмірі 20 відс. – до бюджету; 3) за операціями з 
сільськогосподарськими товарами/послугами, крім зернових і 
технічних культур та продукції тваринництва (далі – інші 
сільськогосподарські товари/послуги), в межах діяльності 
спеціального режиму оподаткування такий розподіл складає 
50/50. 
 Для забезпечення вказаних розрахунків з бюджетом та 
перерахування коштів на спеціальні рахунки 
сільськогосподарським підприємствам – суб’єктам спеціального 
режиму оподаткування Казначейством відкрито додаткові 
електронні рахунки, на які перераховуються кошти відповідно за 
вищезазначеними відсотками 
 

Таблиця 3. Структура державної підтримки аграрного сектору економіки в Україні через
спеціальні режими та механізми оподаткування в Україні, 2001—2014 рр.

Примітка: ")" дані відсутні * ) за 2013 р. дані відсутні.
Джерело: сформовано автором на підставі джерел [14, с. 98; 15].

Рік 

Підтримка 
аграрного 

сектору через 
спеціальні 
режими та 
механізми 
оподатку- 

вання, млн грн. 

У тому числі 

Режим 
виплати 
дотацій, 
млн грн. 

питома 
вага, % 

Підтримка 
через нульову 
ставку ПДВ, 
млн грн. 

питома 
вага, % 

Підтримка 
продукції 
тваринни-
цтва, млн 

грн. 

питома 
вага, % 

Підтримка 
на 

придбання 
засобів 
виробни-
цтва, млн 

грн. 

питома 
вага, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2001 1574 639 40,6 353 22,4 96 6,1 487 30,9
2002 2394 614 25,6 387 16,2 197 8,2 1196 50,0
2003 2419 830 34,3 369 15,3 203 8,4 1017 42,0 
2004 2962 921 31,1 461 15,6 253 8,5 1327 44,8
2005 3780 1395 36,9 673 17,8 328 8,7 1385 36,6
2006 4124 1446 35,1 661 16,0 303 7,3 1715 41,6
2007 5700 2292 40,2 820 14,4 248 4,4 2351 41,2
2008 7100 2761 38,9 1140 16,1 607 8,5 2598 36,6 
2009 9244 1500 16,2 - - - - 7744 83,8
2010 13576 2400 17,7 - - - - 11176 82,3
2011 13547 600 4,4 - - - - 12947 95,6
2012 15427 1100 7,1 - - - - 14327 92,9
2014* 24400 800 3,3  - 7,8 2800 11,5 - - 
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також елементарне здійснення обліку та складан)
ня звітності. Це, у свою чергу, сприяє прибутко)
вому використанню земель сільськогосподарсько)
го призначення, що створює умови для залучення
інвестицій у даний сектор виробництва, збільшен)
ня можливостей капіталоутворення в сільськогос)
подарських підприємствах. Якщо розглядати
якість адміністрування цього податку, то через
його спрощеність прослідковується зниження
кількості випадків ухилення від його сплати.

Досить вдало про негативні сторони спрощеної
системи оподаткування аграрників у якості єдиного
податку констатував свою думку український вче)
ний Могильний О.М.: "…"податок не враховує вироб)
ничі витрати і рівень прибутковості сільськогоспо)
дарських товаровиробників; обчислення ставок по)
датку здійснюється на недосконалій базі грошової
оцінки угідь через нерозвиненість ринку землі; він
ставить у нерівні умови платників податків, які ма)
ють у валовому виробництві різне співвідношення
рослинницької та тваринницької продукції; не всі
включені до його складу податки залежать від роз)
міру сільськогосподарських угідь, чим порушується
принцип справедливості" [13, с. 125—126].

Слід зазначити, що складовою державного ре)
гулювання аграрного сектору економіки через
оподаткування є застосування нульової ставки
ПДВ (діяла до 2009 р. і нею могли скористатися
виробники, крім тих підприємств, діяльність яких
можна було віднести до сільського господарства,
лісництва та рибальства і, якщо останні обрали
спеціальний режим оподаткування, податком на
додану вартість). За період дії цих пільг у аграр)
ний сектор було залучено коштів у розмірі 4,87
млрд грн., частка цих коштів у сукупній державній
підтримці через заходи оподаткування складала
від до 15 до 22%.

Результати аналізу державної підтримки аг)
рарних підприємств, що виробляють продукцію
тваринництва з 2001 по 2014 р. включно свідчать,
що ця підтримка була в межах від 6,1 до 11,5 %.
Слід зазначити, що ця галузь досить затратна, тру)
домістка і потребує більших коштів для її розвит)
ку, хоча сума коштів за період, що досліджується
збільшилася з 96 до 2800 млн грн., але зважаючи
на інфляційні моменти нинішньої ситуації, таке
зростання не має суттєвого впливу на виробничі
процеси цього сектору економіки.

Підтримки на придбання засобів виробництва
через компенсацію ПДВ була найбільш продуктив)
ною з боку державних регуляторів: загалом за пе)
ріод, що аналізується в аграрну сферу надійшло
58,3 млрд  грн., його обсяги зросли в 30 раз, а пи)
тома вага підвищилася з 30,9% до 92,9% у загаль)
них обсягах фінансової підтримки аграрних ви)
робників через податкові механізми.

ВИСНОВКИ
Фіскальні заходи, що нині були запроваджені

урядом у практичне буття є досить суперечливі і

не зовсім вдалі для подальшого розвитку аграр)
ного сектору економіки. Так, з 2015 р. аграрні ви)
робники при експорті зернової та олійної про)
дукції були позбавлені коштів у вигляді повернен)
ня ПДВ за ці операції. Поряд з цим, було збільше)
но на 25% податкову ставку за оренду землі
сільськогосподарського призначення і на 10% не
сільськогосподарського призначення. Починаю)
чи з 2016 р., зменшено заходи акумуляції ПДВ,
що у сою чергу, зменшить обсяги державної
підтримки у цій сфері, яка у 2014 р. склала 24,4
млрд грн. Всі ці нововведення не сприяють зрос)
танню прибутковості і рентабельності аграрних
підприємств. Також були певні новації стосовно
фіксованого сільськогосподарського податку
(ФСП): з 2015 р. його відмінено, і та категорія гос)
подарств, що мала змогу за його порядком опо)
датковувати свою діяльність, була віднесена до 4
групи підприємців і повинна застосовувати єди)
ний податок. Хоча в цілому сутність оподаткуван)
ня в частині заміни ФСП на єдиний податок май)
же не змінилася, при цьому в три рази збільши)
лася ставка оподаткування. Як випливає з вище)
зазначеного, нововедення в системі оподаткуван)
ня для аграрного сектору економіки не сприяють
розвитку цього виду господарювання і, особли)
во, в галузі тваринництва, що може призвести її
до збитковості. Звідси, потрібно застосовувати
інструменти державного регулювання аграрного
сектора, які б сприяли активізації і розвитку аг)
рарного бізнесу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Последнее десятилетие в Азербайджане озна)

меновалось признанием туризма в качестве одно)
го из приоритетных направлений развития наци)
ональной экономики. Необходимость повышения
роли туристской индустрии в формировании мак)
роэкономических показателей, наращивания
объемов реализации туристских услуг, ускорение
темпов роста оборота национального туристско)
го продукта на международном рынке всецело
согласуется с государственной политикой по осу)
ществлению хозяйственных реформ в стране и ее
интеграции в глобальное экономическое про)
странство.

В целях развития туризма усовершенствуются
законодательство и стандарты в данной сфере,
принимаются необходимые меры по полноценно)
му использованию туристского потенциала Кас)
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В статье туризм рассматривается как форма экономической деятельности. Определяются основные условия меж5
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пийского моря, усиливается информационно)про)
пагандистская работа путем создания соответ)
ствующих туристских маршрутов с учетом нацио)
нальных, историко)культурных, социально)эко)
номических и природных особенностей, стимули)
руется развитие различных видов туризма. Всё вы)
шеперечисленное свидетельствует об актуально)
сти темы исследования.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

В современной экономической литературе
стран СНГ имеется много публикаций, освещаю)
щих в той или иной степени проблемы туризма.
Среди них следует отметить работы Барановой А.,
Грищенко Л., Жуковой М., Кадиевой Н., Климен)
ко А., Косиновой Е., Крутика А., Новикова В., Ре)
шетовой М., Тимошенко З., Шахабутиновой Я. и
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др. Среди азербайджанских ученых следует выде)
лить работы Алирзаева А., Касумова Р., Рахмано)
ва Ф., Рзаевой И., Салманова А. и др.

Вместе с тем в имеющихся исследованиях ту)
ризм не всегда в достаточной мере рассматрива)
ется в качестве одной из форм экономической де)
ятельности, что и предопределило обращение к
теме данной статьи.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Происходящие в развитии туризма Азербайд)

жана позитивные тенденции характеризуются уве)
личением туристских потоков, процессов расши)
рения и консолидации, созданием новых предпри)
ятий в данной сфере, укрупнением туроператорс)
ких фирм, формированием отраслевой инфра)
структуры, интенсивным развитием гостиничного
хозяйства. Всё это в значительной степени повли)
яло на экономику страны и обусловило важность
научного изучения туризма как экономического
явления.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования является туризм как

форма экономической деятельности.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящее время туризм в Азербайджане
является одной из приоритетных отраслей эконо)
мики, признанной на государственном уровне. В
этой связи все более возрастает роль туризма, де)
ятельность которого влияет на экономические,
социальные и политические интересы государства,
а также является перспективным источником ва)
лютных поступлений.

Благодаря сбалансированной государственной
политику в области туризма значительно увели)
чился объем экспортируемых и импортируемых
туристских услуг в общем экспорте и импорте ус)
луг Азербайджана. Рост туристских услуг превы)
шал динамику ВВП Азербайджана. Так, в 2014 г.
темп прироста туристской сферы составил 5,7%.
Объем туристских услуг превысил 1067,9 млн ма)
натов, что на 18,2% больше показателя 2013 г. (891
млн манатов). Доля туристских услуг в ВВП за эти
годы составила соответственно 2,1% и 1,8%, но уже
в 2015 году этот показатель вырос до 2,4%, или
1,3 млрд манатов. Для Азербайджана это считает)
ся достаточно высоким показателем.

Следует отметить и то, что с каждым годом
значительно увеличивается число иностранных
граждан, прибывающих в Азербайджан, число ту)
ристских предприятий и коллективных средств
размещения (гостиниц, курортно)санаторных
организаций). Многократно возросло число тури)
стов, пользующихся услугами туристских центров,
пансионатов, отелей и пр.

В недалеком прошлом туристы приезжали в
Азербайджан чаще всего в индивидуальном поряд)

ке. В последние же годы значительно увеличилось
число туристов, посещающих страну в форме
групп. Это стало возможным в результате разви)
тия туристской отрасли, эффективной работы ме)
стных туристских компаний (фирм) и широкой
пропаганды туристского потенциала Азербайджа)
на за его пределами.

Принимая участие в крупных международных
туристских выставках, предприниматели находят
возможности для деловых переговоров, а также
оценивают новшества своих коллег по бизнесу.
Важным представляется и то, что на этих выстав)
ках азербайджанские туристские фирмы заклю)
чают договоры с аналогичными компаниями дру)
гих стран. Так, в 2014 г. во время международных
туристских выставок национальные туристские
компании и гостиницы заключили около 700 со)
глашений о сотрудничестве с зарубежными парт)
нерами.

Следует признать, что имеющиеся в Азербай)
джане культурное наследие и богатые природ)
ные ресурсы, не могут позиционироваться как
единственное условие для эффективного разви)
тия туризма в стране, поскольку являются толь)
ко одним из компонентов туристского предло)
жения.

Существенное улучшение финансово)эконо)
мического состояния туристкой сферы стало зна)
чимым фактором регионального развития. Орга)
ны территориального управления уделяют боль)
шое внимание развитию туризма и местностей,
имеющих ценные рекреационные ресурсы. В на)
стоящее время туризм рассматривается как ката)
лизатор региональной экономики, поскольку он
позволяет не только использовать весь комплекс
имеющихся рекреационных ресурсов, но и эффек)
тивно применять производственный и социально)
культурный потенциал территории. В связи с этим
государство инициирует создание стратегии тури)
стской активности и туристской инфраструктуры,
привлечение инвестиций, создание рекреационных
зон и увеличение количества туристов в регионы
республики.

Азербайджан обладает всеми видами рекре)
ационных ресурсов и располагает большими по)
тенциальными возможностями для развития
всех типов и видов туризма. В последние годы
здесь стремительно развиваются такие виды ту)
ризма как деловой, лечебный, экстремальный,
пляжный, экологический экскурсионный, агро)
туризм.

В типовой структуре туризма особо выделяет)
ся международный туризм, который является важ)
нейшим источником валютных доходов и значи)
мым фактором платежного баланса в большинстве
стран мира. Он связан с глобальными потоками
движения капитала. Особенно эта связь усилилась
за последние годы в связи с возрастанием роли
третичного сектора экономики. Усиленно идет
процесс транснационализации туристского секто)
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ра, проявляющийся в расширении роли гостинич)
ных цепей и консорциумов в туризме [3, с. 11].
Международный туризм можно включить в эко)
номику принимающей страны посредством вовле)
чения местной рабочей силы, применения местно)
го туристского оборудования и материалов, ис)
пользования сельскохозяйственных продуктов
для питания иностранных туристов и пр. Лишь при
выполнении всех этих условий он может повышать
уровень ВВП страны)реципиента и способствовать
ее дальнейшему экономическому развитию.

Сегодня активный туристский обмен являет)
ся главным компонентом экономических интег)
рационных процессов и неотъемлемым звеном в
развитии международного экономического со)
трудничества [1, с. 315]. Уровень участия данной
страны в отношениях обмена в сфере междуна)
родного туризма формирует туристская полити)
ка, определяющая, в свою очередь, степень раз)
вития собственного предложения и спроса. По)
этому важным этапом в исследовании социально)
экономических процессов, происходящих на ре)
гиональных рынках международного туризма,
следует считать изучение общих и специфичес)
ких черт развития национальных рынков, кото)
рые формируют спрос и предложение на турист)
ские услуги.

В таблице 1 представлена динамика показа)
телей въездного и выездного туризма в Азербай)
джане. Как видно из таблицы, за период 2005—
2014 гг. наблюдается положительная тенденция
роста числа иностранных граждан, посетивших
Азербайджан. Такая тенденция, безусловно, свя)
зана с улучшением экономического положения
страны и повышением ее туристской привлека)
тельности, проведением здесь международных
мероприятий высокого уровня, увеличением ко)
личества брендовых отелей и т.п. Вместе с тем
следует отметить, что в 2014 г. этот показатель
оказался на 0,9% меньше, чем в 2013 г. Число
граждан, выехавших за пределы страны, неуклон)
но растет. В 2014 г. этот показатель составил
4244,0 млн чел., что почти в втрое выше, чем 2005
г. Около 80% граждан выехали за пределы стра)
ны с целью туризма.

Приведенные данные свидетельствуют о том,
что Азербайджан выступает нетто)экспортером на
мировом рынке туристических услуг. Основной
причиной такого положения является несоответ)
ствие мировым требованиям курортно)рекреаци)

онных зон и гостиничной базы страны. И еще, что
не менее важно, большинство из функционирую)
щих туристских компаний (фирм) отдают предпоч)
тение отправке своих граждан за рубеж, посколь)
ку выездной туризм приносит им больше прибыли
по сравнению с въездным. Тогда как в большин)
стве стран мира именно последний является, в силу
своей эффективности, приоритетным направлени)
ем развития туризма. При этом его эффективность
во многом зависит от туристского потенциала
страны. Важно подчеркнуть и тот факт, что, чем
больше в стране туристских ресурсов, тем больше
она может привлечь иностранных туристов и уве)
личить валютные поступления в экономику стра)
ны.

Таким образом, можно сделать вывод о том,
что в Азербайджане международный туризм спе)
циализируется, главным образом, на выездном
туризме. Наша страна является сравнительно но)
вой на карте мира и на международном туристи)
ческом рынке. На наш взгляд, именно с этим свя)
зано низкая численность туристов, посетивших
страну, по сравнению с числом граждан респуб)
лики, выезжающих за пределы государства. Такая
тенденция, как видно из данных таблицы 1, про)
должается уже многие годы.

По предложениям ВТО и Международного
бюро социального туризма, в интересах нацио)
нальной экономики соотношение внутреннего и
выездного туризма должно быть равным 4:1. Од)
нако, проведенный нами анализ исследования по)
казал, что в Азербайджане это соотношение име)
ет обратный характер.

К числу основных причин низкого уровня
развития внутреннего туризма, по нашему мне)
нию, относятся недостаточная развитость
объектов туризма в регионах страны и высокие
цены туристского сервиса (услуг в сфере разме)
щения, питания и перевозок). Негативным фак)
том является и отсутствие достоверной статис)
тической информации о внутреннем туризме в
Азербайджане. Осуществлять подсчет туристов,
отдыхающих внутри страны, — очень трудный
процесс во всех странах, и достоверной цифры
обычно не бывает.

Наряду с этим, статистические данные дают
возможность спрогнозировать тенденции на ту)
ристском рынке, изменения уровня спроса на раз)
личные направления, потенциал роста, виды отды)
ха или услуги. В этой связи они должны отражать,

Показатели Годы
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Число иностранных граждан, по-
сетивших Азербайджан 1177 1193 1332 1898 1830 1962 2239 2484 2508,9 2297,8 

Число граждан Азербайджана, 
выехавших за пределы страны 1473 1830 1836 1631 2162 2363 3550 3874 4284,7 4244 

Таблица 1. Динамика показателей въездного и выездного туризма Азербайджана
за 2005—2014 гг. (тыс. чел.)

Джерело: [2].
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помимо объема туристского потока и его струк)
туры, еще и характерные особенности туристов и
их целевую направленность.

Для оценки внутреннего туризма в Азербай)
джане следует применять опыт стран с развитым
туризмом. Например, опыт Таиланда, являюще)
гося одним из перспективных стран Юго)Восточ)
ной Азии. Туристским комитетом этой страны
каждые 5 лет проводится статистический опрос
населения с применением специальных бланков
для заполнения, которые распространяются в
гостиничной сети, на объектах отдыха и автобус)
ных станциях.

Большое препятствие развитию внутреннего
туризма оказывает оккупация со стороны Арме)
нии ряда рекреационных районов страны.

Целесообразность развития внутреннего ту)
ризма видится в том, что это будет способствовать
интенсивному развитию регионов и обеспечению
местного населения новыми рабочими местами.
Весьма важно и то обстоятельство, что часть де)
нег, которые наши граждане тратят, путешествуя
за пределами страны, будет оборачиваться внут)
ри национальной экономики.

В настоящее время внутренний туризм наби)
рает обороты и становится очень прибыльным ти)
пом туризма, куда охотно вкладывают деньги, как
государство, так и частные предприниматели. До)
статочно отметить, что только в 2014 г. расходы
на внутренний туризм увеличились на 21% и со)
ставили 1,7 млрд манат.

С увеличением потока туристов повышаются
доходы, поступающие в государственную казну.
Деньги туристов, оставленные в стране, пополня)
ют доходы бюджета и способствуют росту ВВП.
Экономика Азербайджана получает от туризма
10% своего совокупного дохода. В среднем каж)
дый гость оставляет в стране около 800 долларов.
Тем самым, эффективная деятельность туристских
предприятий все больше развивает экономику
страны и в растущей степени определяет перспек)
тивы ее роста.

На наш взгляд, для определения значимости
туризма для экономического роста страны недо)
статочно ориентироваться лишь на показатель
размера получаемой от него прибыли. В странах с
высоким уровнем дохода на душу населения скла)
дываются и соответствующие цены на туристичес)
кие услуги. С позиций экономики, денежный фак)
тор для государства представляет огромную цен)
ность по сравнению с количеством посетителей.
Именно поэтому следует оценивать, сколько де)
нег тратят туристы из различных регионов, а так)
же среднее число дней их пребывания в стране.
Надо отметить и тот факт, что часть дохода, кото)
рая выделяется индивидуальным посетителем на
туристские цели, тратится в пункте назначения, а
другая часть — при организации и во время его
путешествия для достижения этого пункта назна)
чения.

Важным фактором, определяющим развитие
туризма в Азербайджане, является материальное
благосостояние населения. При пока еще невысо)
ком уровне жизни большой части жителей стра)
ны и недостаточной поддержке туризма со сторо)
ны государства данную сферу можно относить к
элитнодифференцированной. Дело в том, что пу)
тешествовие за рубежом позволяют себе люди с
высокими и сверхвысокими доходами. По предло)
жению ВТО, туризм в стране можно считать мас)
совым только в случае, если в нем участвуют бо)
лее 50% населения страны. В Азербайджане, по
результатам проведенных социологических иссле)
дований, в туризме принимают участие чуть более
5% населения. Поскольку в статистических дан)
ных Азербайджана все еще нет информации о ту)
ристских расходах населения, то можно предпо)
ложить, что расходы на туризм в структуре семей)
ного бюджета населения не превышают 1%. По)
мимо этого, на объем потребляемых туристских
услуг на душу населения в сторону его уменьше)
ния влияют рост цен на продукты питания и меди)
каменты, удорожание жилищно)коммунальных
услуг и т.п.

На решение граждан о выезде за границу воз)
действуют различные факторы. Основным среди
них является соотношение общей стоимости
поездки и уровня дохода. Поскольку высокий
спрос означает снижение цен, то появляется пря)
мая зависимость между стоимостью, ценой и спро)
сом.

Стоит отметить, что, благодаря эффективно)
му развитию инфраструктуры в некоторых при)
влекательных для туристов регионах страны, мес)
тное население сейчас зачастую отдает предпоч)
тение отдыху в регионах Азербайджана, о чем убе)
дительно свидетельствуют статистические данные
за последние годы.

Большое количество туристов посещают Азер)
байджан из соседних стран, но в настоящее время
появилась тенденция увеличения числа туристов
из европейских стран, а также из Китая, Южной
Кореи и Японии.

Туризм в Азербайджане становится одной из
доходных отраслей экономики. Этому способству)
ет рост числа иностранных инвесторов и возмож)
ности их привлечения для эффективного развития
данной отрасли экономики. Следует признать, что
инвесторы часто не желают подвергать себя рис)
ку, пока не убедятся в популярности конкретного
отечественного курорта, а туристы не поедут туда,
пока там не будет качественной инфраструктуры.
Если же ситуация на курортах становится благо)
приятной, то, как у государства, так и у предпри)
нимателя, появляется повышенный интерес к ин)
вестированию. Иначе говоря, успех порождает
еще больший успех (так называемый "эффект ка)
тализатора").

Этот вид деятельности остро реагирует на лю)
бые изменения, в том числе политические, эко)
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номические, социальные и климатические, кото)
рые могут резко снизить или увеличить поток ту)
ристов и, тем самым, значительно повлиять на до)
ходы от туристской сферы. В данной связи госу)
дарству необходимо направить усилия на привле)
чение инвестиций в туристскую отрасль экономи)
ку.

Следует всегда учитывать и тот момент, что
деньги выезжающих из страны оборачиваются в
инвестиции в страну выезда, а деньги приезжаю)
щих в страну — в финансирование и инвестиции в
страну прибытия. При правильном стимулирова)
нии встречных потоков этот процесс может при)
вести к значительному экономическому подъему
в тех странах, где туризм интенсивно развивает)
ся. В случае, если туризм развивается односторон)
нем порядке, то это оказывает отрицательное вли)
яние на экономику страны, так как сопровожда)
ется ослаблением других ее отраслей, в частности,
производственных. Поэтому развитие туризма це)
лесообразно осуществлять параллельно с разви)
тием последних.

В нашей статистике все еще не сформированы
четкие критерии выделения области деятельнос)
ти, занятой туризмом. Безусловно, санатории и
пансионаты относятся к санаторно)курортной
сфере, рестораны и кафе — к общепиту, но если
они сосредоточены в рамках одного туристско)
рекреационного, спортивно)оздоровительного
или курортно)развлекательного комплекса, — это
индустрия туризма [1, с. 311].

Развитие туризма сложно планировать и про)
гнозировать на долгосрочный период, поскольку
имеется масса влияющих на него факторов. Дан)
ная отрасль должна иметь столь гибкую органи)
зацию управления, которая позволяла бы ей быс)
тро и без особых потерь приспосабливаться ко
всем изменениям в экономике страны. Только в
этом случае туризм может стать важным факто)
ром экономического процветания страны.

Для включения отрасли туризма в процесс раз)
вития экономики страны в целом необходимо пла)
нировать и контролировать его деятельность. Ба)
зируясь на опыте стран с развитым туризмом, сле)
дует определить объем ресурсов для ее развития,
лимиты по развитию туризма, учитывать отрица)
тельные результаты недоиспользования или пере)
расхода лимитов.

По степени прямого и косвенного влияния ту)
ризм занимает одно из значи)мых мест в общей
инфраструктуре государства. Проведенное нами
исследование показало, что в Азербайджане с от)
носительно большой степенью репрезентативно)
сти учитывается прямое влияние туризма на эко)
номику страны, но его косвенное влияние, несмот)
ря на несомненную актуальность, все еще не при)
нимается в расчет. Такой учет можно проводить
посредством применения туристского мультипли)
катора, который является коэффициентом косвен)
ного влияния туризма на экономику в целом. С

учетом специфики отрасли, в сфере туризма его
эффект имеет наиболее зримое проявление.

ВЫВОДЫ
По результатам проведенного исследования

можно сделать вывод о том, что туризм как эко)
номическое явление:

— является катализатором интенсивного раз)
вития национальной экономики и мультипликато)
ром роста национального дохода;

— проявляется в виде турпродукта и туруслуг,
неспособных накапливаться и транспортироваться;

— совместим со всеми отраслями экономики и
видами деятельности;

— является механизмом перераспределения
национального дохода в выгоду специализирую)
щихся на туризме стран;

— характеризуется быстрой окупаемостью
инвестиций и большой степенью эффективности;

— способствует созданию новых рабочих мест
и освоению новых районов;

— стимулирует развитие других отраслей хо)
зяйства.
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ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT STRATEGIC MANAGEMENT COST OF SALES
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Досліджено проблему формування інформації щодо витрат на маркетингову діяльність сільськогосподарських
підприємств у системі бухгалтерського обліку. Акцентовано увагу на відмінностях маркетингової та збутової діяль5
ності, доведено важливість чіткого розмежування маркетингових витрат від витрат на збут, що дозволить відобра5
жати повну картину можливостей здійснення маркетингових заходів. Запропоновано перелік витрат на маркетинг
на підставі функціонального підходу до їх управління. Проаналізовано різні точки зору стосовно назви рахунку 93
та обгрунтовано авторське бачення вдосконалення Плану рахунків бухгалтерського обліку щодо обліку маркетин5
гових витрат. Розкрито зміст понять "маркетингові витрати", "витрати на збут", "управління маркетинговими витра5
тами". Уточнено сутність та об'єкти, запропоновано складові системи обліково5аналітичного забезпечення управлі5
ння маркетинговими витратами. Охарактеризовано особливості діяльності сільськогосподарських підприємств та їх
вплив на досліджувану систему. Наголошено на необхідності виділення або розширення функціональних обов'язків
бухгалтера5аналітика чи створення окремої посади бухгалтера5аналітика5стратега за напрямом обліково5анаітич5
ного забезпечення управління витратами для аналітичної обробки одержаної стратегічно важливої маркетингової
інформації у рамках ведення стратегічного обліку.

Article is devoted to research of problems of formation of information on costs for marketing activities of agricultural
enterprises in the accounting system. The attention to the differences between marketing and sales activities are accented,
the importance of a clear separation of marketing expenses from cost of sales are proved, which will reflect the full
picture of the possibilities of marketing activities. List of marketing costs on the basis of a functional approach to their
management are proposed. Different points of view regarding the name of the account 93 are analyzed and justified
author's vision of improvements the Chart of Accounts on account of marketing costs are soundly. The essence ofterms
"marketing costs" and "cost of sales" "control marketing costs" has been defined in the article. The essence and facilities
are clarified, components of the system of accounting and analytical support for management of marketing costs are
proposed. The features activity of agricultural enterprises and their impact on the studied system are characterized. The
necessity of allocation or expansion of functional responsibilities accountant analyst or a separate position accountant
strategic analyst for analytical processing received strategically important marketing information within driving strategic
account are highlighted.

Ключові слова: маркетингові витрати, витрати на збут, обліково5аналітичне забезпечен5
ня, управління витратами, облік, аналіз, контроль, сільськогосподарські підприємства.

Key words: marketing costs, sales, accounting and analytical support, cost management,
accounting, analysis, control, agricultural enterprises.

ку. Успішна реалізація стратегічних цілей
сільськогосподарських підприємств у сучасних
умовах глобалізаційних процесів неможлива
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без належної уваги до управління маркетинго)
вою діяльністю, розробки відповідних інстру)
ментів планування, обліку та контролю марке)
тингових витрат.

Маркетингова діяльність допомагає об'єд)
нати зусилля сільськогосподарських підпри)
ємств, підприємств переробної промисло)
вості і торгівлі не тільки під час реалізації
продукції, але і під час визначення характе)
ру і масштабів її виробництва, шляхів прибут)
кового використання виробничих потужно)
стей підприємств, визначення взаємовигідних
умов просування продукції з урахуванням
максимального задоволення потреб покупців.
Однак впровадження маркетингових заходів
та чітке структурування пов'язаних з ними
витрат серед вітчизняних сільськогоспо)
дарських підприємств відбувається вкрай по)
вільно. Крім того, чинним законодавством не
передбачено розкриття маркетингових вит)
рат в обліку, яке б давало достатній обсяг
інформації про напрями здійснення та ефек)
тивність маркетингової діяльності підпри)
ємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми обліково)аналітичного забезпе)
чення процесу управління витратами здійсню)
вали Г.Г. Кірейцев, О.Д. Гудзинський, М.Я. Де)
м'яненко, П.Т. Саблук, В.М. Самочкін. Досдід)
женням теорії та методології обліку і контро)
лю маркетингових витрат займалися Я.В. Баха)
рєва, Н.М. Гудзенко, В.А. Дерій, Л.В. На)
падовська, М.С. Пушкар, Л.М. Очеретько,
А.Ю. Тимошенко, В.Ю. Чубата. Вагомий вне)
сок у дослідження проблем розвитку маркетин)
гу сільськогосподарських підприємств зроби)
ли В.М. Жмайлов, Ю.І. Данько, О.О. Єранкін,
О.О. Красноруцький.

У роботах цих та інших авторів розкрито
різні аспекти формування і використання об)
лікової інформації управління витратами під)
приємства. Однак проблема створення інтегро)
ваної системи обліково)аналітичного забезпе)
чення управління маркетинговими витратами
сільськогосподарських підприємств зали)
шається досить актуальною.

ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою написання статті є теоретичне об)
грунтування та розробка науково)практичних
рекомендацій з удосконалення методики та
організації обліку маркетингових витрат як
важливої передумови підвищення ефектив)

ності процесу управління в сільськогоспо)
дарських підприємствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Маркетингова діяльність, як і будь)яка
діяльність підприємств, тягне за собою певні
витрати, які мають бути доцільними та фінан)
сово обгрунтованими. При цьому є необхідним
звернення до даних бухгалтерського обліку
для визначення суми маркетингових витрат,
понесених у попередніх періодах. Однак існу)
юча система бухгалтерського обліку на вітчиз)
няних підприємствах надає досить розмиту
інформацію про проведені маркетингові захо)
ди та пов'язані з ними витрати і не може в
повній мірі відповідати інформаційним потре)
бам як внутрішніх, так і зовнішніх користу)
вачів.

Відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" для
обліку витрат, пов'язаних зі збутом про)
дукції, товарів, робіт, послуг призначено ра)
хунок 93 "Витрати на збут", за дебетом якого
відображаються суми визнаних витрат на
збут, а за кредитом — списання на рахунок
79 "Фінансові результати". Ці витрати відоб)
ражаються у фінансовій звітності (ф.№2) в
рядку 080 [5].

Згідно з Інструкцією №291 [7] до витрат на
збут, зокрема, належать витрати пакувальних
матеріалів, транспортування продукції, товарів
за умовами договору, витрати на маркетинг та
рекламу, витрати на оплату праці й комісійні
продавцям, торговим агентам, працівникам
відділу збуту, амортизація, ремонт та утриман)
ня основних засобів, інших матеріальних не)
оборотних активів, що використовуються для
забезпечення збуту продукції, товарів, робіт і
послуг.

У сільськогосподарському виробництві у
складі цієї групи витрат науковці називають
також відшкодування витрат на участь у ви)
ставках, ярмарках, безкоштовно передані зраз)
ки і моделі, на представницькі затрати (органі)
зацію прийомів), конференцій та інших офі)
ційних заходів — включаючи оплату праці об)
слуговуючого персоналу [10].

Як бачимо, діюча практика ведення обліку
витрат збутової діяльності не передбачає
чіткого розмежування маркетингових і збуто)
вих витрат. Але за економічною сутністю мар)
кетинг і збут є принципово відмінними катего)
ріями. Збут охоплює процеси фізичного пере)
міщення готової продукції та виступає кінце)
вою метою маркетингу. Маркетинг — ширше
поняття, він охоплює всі процеси, пов'язані з
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формуванням товарного асортименту про)
дукції підприємства і до її реалізації покуп)
цям.

Відмінними є й цілі маркетингової та збу)
тової діяльності. Основною метою збутової
діяльності є доставка продукції до споживача
та своєчасне отримання грошових коштів. Ви)
хідною стратегічною ціллю маркетингової
діяльності є формування і зміна попиту на про)
дукцію.

Наразі існують різні точки зору щодо на)
зви рахунку 93 "Витрати на збут". В.А. Дерій
[3], М.В. Дубініна та ін. [4], М.С. Пушкар [9] у
своїх працях пропонують цей рахунок перей)
менувати на "Витрати на маркетинг і комерц)
ійну діяльність" з виділенням на ньому двох
субрахунків "Витрати на маркетинг" та "Вит)
рати на комерційну діяльність". Однак у випад)
ку обліку витрат у сільськогосподарських під)
приємствах комерційну діяльність, ми вважає)
мо, неможливо ототожнювати зі збутовою
діяльністю, оскільки комерційні витрати є по
суті витратами обігу торговельних підпри)
ємств.

На думку Л.М. Очеретько та А.Ю. Тимо)
шенка, маркетингова (дослідження ринку) та
рекламна діяльність порівняно із збутовою
діяльністю — це три окремі та різні складові
діяльності підприємства. Науковці пропонують
перейменувати назву рахунку 93 "Витрати на
збут" на "Витрати на збут, рекламу та марке)
тинг" [6].

Погоджуємося з тим, що маркетинг і збут
спрямовані на різні цілі, а витрати на марке)
тингову і збутову діяльність відмінні за їх фун)
кціональним змістом та роллю в господарсь)
кому процесі. Проте стає цілком очевидною
суперечність, яка залишається поза увагою на)
уковців. Комплекс маркетингу — це су)
купність маркетингових заходів таких, як то)
вар, ціна, розподіл і просування. Саме останні
два об'єкти є не що іншим як збут і реклама.
Отже, збут продукції доцільно розглядати як
складову маркетингової діяльності, а не на)
впаки, як це передбачено у вітчизняному об)
ліку відповідно до змісту рахунку 93 "Витрати
на збут", де лише незначна частка витрат на
маркетинг відображається у складі даних вит)
рат.

Розглядаючи витрати на маркетинг, необ)
хідно визначити комплексний склад цих витрат,
що обумовлює необхідність їх класифікації для
цілей управління. Ефективне управління мар)
кетинговими витратами на сьогодні — це про)
цес їх цідеспрямованого формування за вида)
ми, місцями та носіями й постійного контролю
рівня витрачання ресурсів і стимулювання еко)
номії.

Щоб мати глибше уявлення про обліковий
склад витрат на маркетинг, пропонуємо вико)
ристати функціональний підхід, оскільки він,
по)перше, дозволяє чітко ідентифікувати
маркетингові витрати як об'єкт обліку, по)дру)
ге, являється достатньо гнучким при організації
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Рис. 1. Функції маркетингу
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обліку. У зв'язку з цим виникає необхідність
розглянути зміст функцій маркетингу (рис. 1).

Стає зрозумілим, що маркетингові витра)
ти — це витрати матеріальних, трудових, фінан)
сових ресурсів підприємства, спрямовані на
реалізацію обраної маркетингової тактики й
стратегії, які включають: 1) проведення марке)
тингових досліджень; 2) планування асорти)
ментної політики та здійснення інноваційної
діяльності; 3) формування попиту і стимулю)
вання збуту; 4) управління маркетинговою
діяльністю.

З метою уникнення проблем обліку марке)
тингових витрат і враховуючи результати нау)
кових досліджень, пропонуємо рахунок 93
"Витрати на збут" перейменувати на "Марке)
тингові витрати" з відкриттям окремих субра)
хунків: 931 "Витрати на дослідження ринку",
932 "Витрати на рекламу", 933 "Витрати на
збут". Запропонований склад маркетингових
витрат з відкриттям вищевказаних субрахунків
представлений в таблиці 1.

Номенклатура маркетингових витрат може
змінюватись підприємством самостійно і зале)
жатиме від обсягів таких витрат, частки окре)
мих витрат у загальній їх сумі, а також від по)
треб отримання інформації за окремими стат)
тями витрат.

Вважаємо за доцільне контроль рахунку 93
"Маркетингові витрати" здійснювати з особли)
вою уважністю. Він не лише надає інформацію
про рівень та кількість витрат, а впливає на
формування реалізаційної ціни та аналіз рен)
табельності, що використовується для прий)
няття ефективних управлінських рішень. Тоб)
то віднесення всієї суми цих витрат на фінан)
совий результат, на відміну від адміністратив)
них витрат та інших операційних витрат, без
включення до собівартості реалізованої про)
дукції, вплине на зниження собівартості гото)
вої продукції і результати збуту.

Систему обліково)аналітичного забезпе)
чення управління маркетинговими витратами
сільськогосподарських підприємств ми розгля)
даємо як єдність підсистеми обліку, аналізу та
контролю, що взаємодіють через інформаційні
потоки в процесі формування і передачі опе)
ративної обліково)аналітичної інформації для
забезпечення ефективності прийняття управ)
лінських рішень.

Об'єктом системи обліково)аналітичного
забезпечення управління маркетинговими ви)
тратами є маркетингова діяльність підприєм)
ства, а предметом — процес стратегічного роз)
витку підприємства. Система виконує інформа)
ційну, облікову, аналітичну та контрольну
функції, що забезпечують досягнення мети:
надання інформаційної підтримки у прийнятті
управлінських рішень; аналіз та оцінка ефек)
тивності рішень щодо управління витратами та
підприємством в цілому.

Складовими системи є підсистеми обліку,
аналізу і контролю (рис. 2).

Комплекс моніторингу поточної госпо)
дарської діяльності підприємства і аналізу фак)
торів зовнішнього середовища допомагає своє)
часно відстежувати негативні тенденції, обира)
ти стратегічну модель поведінки в кризових
ситуаціях і ухвалювати ефективні управлінські
рішення, направлені на їх нейтралізацію.

Звертаємо увагу на те, що формування об)
ліково)аналітичного забезпечення управління
маркетинговими витратами сільськогоспо)
дарських підприємств залежить від особливо)
стей сільського господарства.

Так, формування обліково)аналітичної
інформації щодо маркетингової діяльності має
враховувати залежність результатів сільсько)
господарського виробництва від природно)
кліматичних умов і визначати ймовірність та
оцінку впливу на результати діяльності ризиків,
пов'язаних з погодніми умовами.

Таблиця 1. Запропонований перелік витрат на рахунку 93 "Маркетингові витрати"

Рахунок 93 «Маркетингові витрати»
931 «Витрати на дослідження 

ринку» 932 «Витрати на рекламу» 933 «Витрати на збут» 

1. Оплата праці працівникам, які 
забезпечують маркетингову 
діяльність підприємства. 
2. Службові відрядження 
працівників, зайнятих 
маркетинговою діяльністю. 
3. Вивчення і дослідження 
кон’юнктури ринку. 
4. Дослідження життєвого циклу 
продукції. 
5. Оплата інформаційно-
консультаційних послуг.  
6. Інші витарти, пов’язані з 
маркетинговими дослідженнями 

1. Оплата праці працівникам, які 
забезпечують рекламну діяльність 
підприємства. 
2. Службові відрядження працівників, 
зайнятих рекламною діяльністю. 
3. Розробка, дизайн та видання рекламних 
матеріалів (буклетів, журналів, листівок, 
упаковок, фірмових пакетів і ін.). 
4. Реклама в ЗМІ, на телебаченні, радіо. 
5. Виготовлення зовнішньої реклами (на 
транспорті, вивіски, тендери). 
6. Участь у виставках, ярмарках. 
7. Представницькі затрати. 
8. Інші витрати, пов’язані з рекламною 
діяльністю 

1. Складування продукції та зберігання 
товарно-матеріальних запасів. 
2. Пакування продукції. 
3. Транспортування продукції. 
4. Управління збутовою діяльністю.  
5. Оплата праці й комісійні продавцям, 
торговим агентам, працівникам відділу 
збуту. 
6. Утримання основних засобів та інших 
матеріальних необоротних активів, 
пов’язаних зі збутом продукції. 
7. Спеціальні аналізи, що виконуються під 
час відвантаження продукції. 
8. Інші витрати, пов’язані зі збутом 
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Також є важливим проведення аналізу се)
зонності виробництва, ліквідності і платоспро)
можності сільськогосподарських підприємств,
прогнозування і планування нерівномірності
використання фінансових, матеріальних і тру)
дових ресурсів протягом року.

Крім того, маркетинг, який пов'язаний з
продукцією сільськогосподарських вироб)
ників, набагато складніший від інших видів

маркетингу. Ця складність зумовлена швид)
ким псуванням продукції, яка спрямована на
задоволення першочергових потреб населен)
ня. Тому необхідна оперативність поставок,
певні умови зберігання (температурний ре)
жим для овочевої продукції і фруктів, охо)
лодження молока, замороження м'яса), доц)
ільна і безпечна упаковка. У цьому випадку
передбачаємо аналіз можливих додаткових

Рис. 2. Система обліковоSаналітичного забезпечення управління маркетинговими витратами
сільськогосподарських підприємств

Стратегічне управління 

Внутрішнє середовище Зовнішнє середовище 

Обліково-аналітичне забезпечення 
управління  маркетинговими 

витратами 

Підсистема обліку  Підсистема аналізу Підсистема контролю 

Оперативно-технічний 
облік виробництва і 
реалізаціії продукції 

Аналіз ефективності 
проведених маркетингових 

заходів (оцінка асортиментних 
груп, методів реалізації, 

збутових теориторій, учасників 
каналів збуту, торгового 

персоналу, рекламних засобів) 

Оцінка виконання 
кошторису витрат, 
виявлення причин та 
винуватців відхилень 

Управлінський  облік  
(оптимізація ресурсів, 
мінімізація витрат, 

забезпечення об’єктивної 
оцінки роботи 
працівників, які 
забезпечують 

маркетингову діяльність 

Фінансовий  облік  (облік  
грошових коштів,  
дебіторської  та 
кредиторської 

заборгованості, облік 
результатів діяльності за 
центрами формування 

витрат) 

Стратегічний  облік  
(створення системи  
інформаційної  

підтримки конкурентної  
стратегії  підприємства, 
оцінка прибутковості 

конкурентів, 
результативності 

стратегічних змін за 
аспектами динаміки цін, 

витрат) 

Визначення можливих статей 
затрат та аналіз розподілу 

фінансових ресурсів 

Розподіл функціональних 
витрат згідно з маркетинговою 
класифікацією (окремих груп 
продукції, методів і форм 

реалізації, сегментів ринку та 
ін.) 

 Встановлення резервів 
зниження витрат, 
визначення темпів 
приросту обсягів 

реалізації  

Перевірка 
обґрунтованості, 
достовірності, 
правомірності 

включення до групи 
маркетингових витрат в 
цілому та за статтями 

витрат 

Контроль прибутковості 
по продукції, 

споживачах, ринках, 
торгових каналах, 

територіях 

Перевірка відображення 
в аналітичному і 

синтетичному обліку 
витрат на збут, їхнє 

списання на фінансові 
результат 

Порівняння надходжень від 
продажів і валового прибутку з 

поточними витратами 

Аналіз функціональних статей 
витрат (оцінка зв’язку поточних 

витрат з конкретною 
маркетинговою діяльністю 
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витрат, пов'язаних з можливими природніми
втратами.

Ще одним важливим фактором впливу на
формування обліково)аналітичного забезпе)
чення управління витратами на збут сільсько)
господарських підприємств є суттєвий вплив
світової кон'юнктури на сільськогосподарсь)
ке виробництво. Цей фактор визначає не)
обхідність аналізу цінової ситуації; вивчення
прогнозів світової кон'юнктури; аналізу світо)
вого виробництва окремих видів продукції,
розподілу виробленої продукції між
зовнішнім та внутрішнім ринками, імпортоза)
міни.

Вищезазначені види аналізу повинні мати
стратегічне спрямування. Тобто отримані за їх
допомогою аналітичні дані мають бути корис)
ними як для оперативного управління, так і
спрямовуватися на розробку стратегій розвит)
ку підприємства.

Вітчизняні та зарубіжні вчені підкреслю)
ють важливу роль побудови стратегічної ана)
літичної системи, яка передбачає одержання
інформації про стан внутрішнього і зовніш)
нього середовища підприємства. Визначаль)
ною особливістю цієї системи, на наш погляд,
є інтеграція інформації з традиційної обліко)
вої системи з інформацією стратегічного
фінансового і стратегічного управлінського
обліку та використання в якості інформацій)
ної бази одержаної маркетингової інфор)
мації.

Традиційно персонал бухгалтерії у час)
тині обліку маркетингових витрат та витрат
на збут займається фіксацією даних про по)
несені витрати та відображення їх у бухгал)
терській звітності. Проте вважаємо за нео)
хідне розширення функцій бухгалтера щодо
інтерпретації представленої у звітності
інформації та участі на основі цього у роз)
робці варіантів стратегічних управлінських
рішень.

У частині маркетингових витрат інтерпре)
тація інформації персоналом бухгалтерії і її
аналіз охоплюють низку досить важливих пи)
тань:

— забезпечення досягнення відповідного
рівня прибутковості по окремих видах про)
дукції, споживачах, ринках, торгових каналах,
територіях;

— визначення можливостей збільшення
розміру прибутку за рахунок використання
виявлених резервів економії витрат, у тому
числі на маркетинг;

— забезпечення рівня якості процесу ціно)
утворення;

— контроль та аналіз собівартості реалізо)
ваної продукції та показників, що впливають на
її зниження;

— визначення можливостей удосконален)
ня методики та організації обліку маркетинго)
вих витрат, зокрема за рахунок удосконален)
ня аналітичного обліку витрат.

На сільськогосподарських підприємствах за
відсутності створеного відділу маркетингу вва)
жаємо за доцільне створення окремої посади
бухгалтера)аналітика)стратега, який займати)
меться не лише відображенням ретроспективних
і прогнозних фактів господарської діяльності в
рамках ведення стратегічного обліку, а й забез)
печуватиме аналітичну обробку одержаної мар)
кетингової інформації з одночасним виконан)
ням функцій складання стратегічної звітності та
її безпосередньої обробки шляхом аналізу стра)
тегічних показників, виявлення відхилень між
ними, встановлення причин відхилень тощо. У
випадку коригування стратегії бухгалтер)анал)
ітик)стратег забезпечує інформування окремих
працівників і підрозділів підприємства щодо
впливу зміни стратегії на виконання операцій)
них планів, проводячи відповідні розрахунки.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Таким чином, орієнтація сільськогоспо)
дарських підприємств на маркетингову концеп)
цію управління господарською діяльністю за)
безпечить адатацію підприємств до зовнішнього
середовища та мінливості ринків, дозволить вия)
вити внутрішні резерви та можливості їх мобі)
лізації для поліпшення системи реалізації про)
дукції, фінансових результатів операційної
діяльності та забезпечення стабільної роботи
підприємств на перспективу. Стає зрозумілою
необхідність створення повноцінної групи
"маркетингових витрат" та проведення змін
облікового відображення даних витрат на ра)
хунках бухгалтерського обліку з метою покра)
щення поінформованості упралінського персо)
налу щодо їх формування та мінімізації.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Неоднозначність існуючих у сучасній еко)

номічній науці методичних підходів до досліджен)
ня рівня конкурентоспроможності аграрних
підприємств обумовлює і численність використо)
вуваних методів її оцінки. Єдиного загальноприй)
нятого методу оцінки конкурентоспроможності
підприємств аграрного сектора так і не розробле)
но. Проблема підвищення конкурентоспромож)
ності стосується практично всіх сторін життя сус)
пільства. Ситуація ускладнюється тим, що конку)
рентоспроможність підприємства як економічна
категорія розглядається з точки зору різних наук:
маркетингу, економіки, фінансів, стратегічного уп)
равління, кожна з яких вивчає її через призму сво)
го предмета дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню питань аналізу та оцінки рівня
конкурентоспроможності аграрних підприємств
присвячені праці видатних українських та російсь)
ких вчених)економістів, як: В.Я. Амбросова,
Т.В. Гринько, Л.А. Євчук, А.Т. Єсполова, В.К. Збар)
ського, С.М. Кваші, Л. Малюги, М.Й. Маліка,
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METHODICAL APPROACHES TO DETERMINATION COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES

У статті розглядаються основні підходи і методи оцінки конкурентоспроможності аграрних підприємств. Систе5
матизовано думки вчених щодо оцінки конкурентоспроможності аграрних підприємств. Проаналізовано основні фак5
тори, що впливають на конкурентоспроможність підприємств.

The article deals with the basic approaches and methods of evaluation of competitiveness of agrarian enterprises are
considered. Systematized opinions of scientists to assess the competitiveness of agricultural enterprises.The factors that
influence on competitiveness of enterprises are analyzed.
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Т.Г. Маренич, О.А. Мартинчик, Б.Й. Пасхавера,
Л.Ю. Семенової, О.О. Школьного, А. О. Шепіце)
на, К.Г. Бородіна, М.В. Ожерельєвої та ін. [1 — 22].
Разом з тим, спроби визначити та оцінити конку)
рентоспроможність аграрних підприємств пов'я)
зані, передусім, з пристосуванням вже існуючих
методів оцінки конкурентоспроможності до умов
сільськогосподарського виробництва, а тому виз)
начена проблема потребує подальшого наукового
дослідження.

ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою статті є вивчення існуючих методів оц)
інки конкурентоспроможності підприємств, виз)
начення їх переваг і недоліків та встановлення ун)
іверсальної методичної бази з оцінювання рівня
конкурентоспроможності аграрних підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Конкурентоспроможність аграрного підпри)
ємства є головною ознакою, яка характеризує на)
явність та розвиток підприємством сукупності ма)
теріальних і фінансових можливостей, які обумов)
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люють його здатність до ефективної роботи на
ринках продажу своєї продукції. Вона акумулює
сукупність внутрішніх і зовнішніх чинників, які
відображають відповідність підприємства вимогам
конкурентного середовища та його потенційні
можливості при зміні ринкової кон'юнктури, а та)
кож здатності аграрного підприємства оператив)
но реагувати та пристосовуватися до чинників
змінного зовнішнього середовища.

У сучасних дослідженнях існують різні підходи
щодо оцінки конкурентоспроможності підприєм)
ства. Оцінку конкурентоспроможності можна
провести, розрахувавши коефіцієнт конкурентос)
проможності, який визначається за формулою (1):

 (1),

де   — індекс технічних параметрів;
  — коефіцієнт вагомості і)го параметра;
  — відношення і)го технічного параметру то)

вару до аналогічного параметру товару)конкурен)
та;

  — індекс економічних параметрів;
 — відношення і)го економічного параметру

товару до аналогічного параметру товару)конку)
рента [3].

В економічній літературі пропонується розрі)
зняти чотири основні рівні конкурентоспромож)
ності підприємства (табл. 1).

Оскільки відсутній єдиний показник до визна)
чення конкурентоспроможності аграрних
підприємств, існують різні підходи щодо оцінки
цього поняття. Оцінку здійснюють за рахунок
формування системи оціночних показників, яка
включає перелік основних критеріїв та показників.
Під час здійснення оцінки конкурентоспромож)
ності використовують як кількісні, так і якісні по)
казники. Перші дають змогу оцінювати фактичний
стан справ аграрного підприємства у конкурентній
боротьбі за привабливі перспективні зони госпо)
дарювання та приймати виважені управлінські
рішення, направлені на виконання стратегічних
планів підприємства. Якісні методи переважно
мають низький ступінь математичної формалі)
зації, їм притаманна трудомісткість реалізації та
дискретність оцінки. При цьому останні не дають
можливості використовувати оцінку конкурентос)
проможності в процесі аналізу та визначення пріо)
ритетних напрямів посилення конкурентних по)
зицій на ринку [2].

Методи оцінки конкурентоспроможності аг)
рарних підприємств можна об'єднати в дев'ять
груп:

1) методи, що базуються на аналізі порівня)
льних переваг;

2) методи, засновані на оцінці фінансового ста)
ну підприємства;

3) методи, що полягають в дослідженні теорії
ефективної конкуренції;

4) методи, засновані на теорії якості товару;
5) матричні методи;
6) методи визначення конкурентної позиції з

точки зору стратегічного потенціалу підприєм)
ства;

7) інтегральні методи;
8) метод бенчмаркінгу;
9) інші методи.
Згідно з маркетинговим підходом, при здійс)

ненні оцінки конкурентоспроможності аграрного
підприємства, враховують не лише вимоги спожи)
вача щодо якості продукції, але й оцінюють су)
купність факторів, які визначають ефективність
маркетингової діяльності підприємства в цілому.
До таких факторів належать: оперативність сис)
теми постачання, організація сервісу та гарантій)
ного обслуговування, репутація підприємства
тощо [11].

Для аналізу конкурентних переваг на рівні
підприємства використовується метод SWOT ана)
лізу. При цьому методі об'єкт економічного управ)
ління розглядають з чотирьох принципових по)
зицій: сильних та слабких сторін його діяльності,
можливостей та загроз майбутнього розвитку.
Такий структурний аналіз дозволяє своєчасно ви)
являти резерви, визначати потенційні загрози, роз)
раховувати оптимальну траєкторію на перспекти)
ву і в кінцевому результаті суттєво підвищувати
конкурентоспроможність та ефективність
підприємства [5].

Графічний метод використовується для наоч)
ного відображення зон конкурентних переваг та
недоліків підприємства. Такий метод може засто)
совуватися не тільки для оцінки конкурентоспро)
можності підприємства відносно фактичних кон)
курентів, а й для порівняння з еталонним станом
функціонування підприємства.

Оцінка конкурентоспроможності за ринковою
часткою здійснюється здебільшого на споживчо)
му регіональному ринку, де більшість суб'єктів
господарювання є незіставними з галузевого по)
гляду, але зіставними з позиції ефективності гос)
подарювання через ринкову частку. Частка ринку
визначається як відношення долі ринку господа)
рюючого суб'єкта в порівнянні з попереднім пері)
одом до зміни частки ринку по виборці, або як пи)

Таблиця 1. Основні рівні конкурентоспроможності підприємства

Джерело: [2].

Рівні Характеристика рівнів
Перший Дбають лише про випуск продукції, на споживача не зважають
Другий Прагнуть, щоб продукція підприємства повністю відповідала стандартам, встановленим конкурентами
Третій Не зважають на стандарти конкурентів, а вже самі потроху стають «законодавцями моди» у галузі 
Четвертий Коли успіх у конкурентній боротьбі забезпечує в першу чергу не виробництво, а управління і 

підприємство повністю стає «законодавцем моди» на даному ринку 
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тома вага роздрібного товарообігу суб'єкта у за)
гальному його обсязі на ринку [2; 7; 10; 12].

Рейтинговий метод розкривається у виявленні
сильних та слабких місць підприємств порівняно з
конкурентами. Рейтинг визначається на основі
цілого ряду показників, що характеризують різні
аспекти діяльності підприємства. Складовими ча)
стинами методики комплексної рейтингової оцін)
ки конкурентоспроможності підприємств є: збір
та аналітична обробка вихідної інформації за пев)
ний період часу; обгрунтування системи показ)
ників, що застосовуються для рейтингової оцінки
рівня конкурентоспроможності; класифікація си)
стеми показників; розрахунок підсумкового по)
казника рейтингової оцінки; ранжування
підприємств у відповідному порядку [19].

У світовий практиці застосовують індикатор)
ний підхід, що виявляє конкурентні переваги
підприємства за допомогою двох критеріїв: еко)
номічної та соціальної конкурентоспроможності
[20]. Загалом в якості базових рівнів для дослід)
ження конкурентних позицій підприємства розг)
лядаються: світові, національні та галузеві норма)
тиви; показники провідних підприємств (лідерів);
критичні рівні індикаторів, при яких підприємство
стає конкурентоспроможним.

М.Й. Малік та О.А. Нужна для оцінки рівня
конкурентоспроможності аграрних підприємств
пропонують використовувати три методи:

1. Метод, заснований на теорії ефективної кон)
куренції;

2. Метод, що враховує частку підприємства на
ринку;

3. Бенчмаркінг.
В основі першого методу вчені заклали оцінку

трьох груп показників: 1) показники ефективності
управління виробничим процесом; 2) показники
фінансового стану підприємства; 3) показники
ділової активності. Інтегральний показник конку)
рентоспроможності аграрного підприємства про)
понується визначати методом середньозваженої
арифметичної з врахуванням коефіцієнтів ваго)
мості кожного групового показника.

Проте М.Й. Малік та О.А. Нужна зазначають,
що з трьох запропонованих ними методів найбільш
прийнятним для визначення рівня конкурентосп)
роможності аграрних підприємств є метод бенч)
маркінгу, адже він є простішим порівняно з мето)
дом ефективної конкуренції та не містить велику
кількість складних розрахунків. Рівень конкурен)
тоспроможності підприємств методом бенчмар)
кінгу визначається за наступними параметрами:
рівень продуктивності праці; фондовіддача; доля
підприємства на ринку; рентабельність реалізації
продукції; частка собівартості продукції, що ви)
пускається, у доході від її реалізації; ціновий сег)
мент, в якому працює підприємство щодо реалі)
зації продукції на певному ринку [12].

На думку А.О. Шепіцена, оцінка конкурентос)
проможності аграрних підприємств має грунтува)

тися на аналізі його потенційної та поточної кон)
курентоспроможності. Показниками, що дозволя)
ють оцінити потенційну конкурентоспроможність,
є грошова оцінка ріллі, фондозабезпеченість, енер)
гоозброєність, енергозабезпеченість, трудозабез)
печеність, ефективність технології (вихід валової
продукції на 100 га ріллі), фондоозброєність, про)
дуктивність праці. Порівнюючи ці показники з їх
максимальним значенням у відповідному році, виз)
начаються індекси співвідношення, котрі методом
згладжування часток приводяться до підсумково)
го показнику, що характеризує потенційну конку)
рентоспроможність. На думку автора, поточна
конкурентоспроможність, виражена через конку)
рентоспроможність продукції, розраховується
окремо за кожним її видом як відношення інтег)
рального індексу якості до індексу вартості това)
ру. Для розрахунку конкурентоспроможності за)
гальної продукції підприємства — індекси якості
за кожним видом продукції зважуються часткою
виручки від реалізації певного її виду у загальній
масі виручки. Після визначення потенційної і по)
точної конкурентоспроможності та приведення їх
до складених величин, на основі аналізу кореляц)
ійно)регресійних зв'язків даних двох видів конку)
рентоспроможності з величиною рентабельності
підприємства визначається реальна конкурентос)
проможність аграрного підприємства [21, с. 72].

Недоліком приведеної методики, на наш по)
гляд, є:

1) складність отримання інформації для роз)
рахунку інтегрального індексу якості товару;

2) постійне приведення показників до складе)
них величин значно затримує процес розрахунку
і ускладнює роботу;

3) визначення інтегрального показника конку)
рентоспроможності аграрного підприємства
здійснюється шляхом розв'язання кореляційно)
регресійного рівняння впливу поточної та потен)
ційної конкурентоспроможності на рента)
бельність підприємства. Але з методичної точки
зору це є неправомірним, адже наведені показни)
ки тісно корелюють між собою.

В.К. Збарський та М.А. Місевич досліджу)
ють конкурентоспроможність аграрного
підприємства на основі аналізу потенційної (ре)
сурсної) та поточної конкурентоспроможності
[9, с. 64—65]. При цьому інтегральний показник
конкурентоспроможності розраховують за
формулою:

(2),
де Се — індекс конкурентоспроможності ви)

сокотоварного сільськогосподарського підприєм)
ства;

Ср — індекс конкурентоспроможності про)
дукції, розрахований як відношення інтегрально)
го індексу якості товару до ціни його реалізації [9,
с. 59—60];

РТ — індекс товарності підприємства;
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R — рейтинговий індекс потенційної конкурен)
тоспроможності, визначений за формулою:

(3),
де   — показники, що характеризу)

ють потенційну конкурентоспроможність: продук)
тивність сіль господарських угідь, енергоозб)
роєність та енергозабезпеченість, чисельність пра)
цівників, фондоозброєність, фондозабезпеченість,
продуктивність праці, втрати виробництва, рівень
виробництва валової продукції, рівень прибутко)
вості виробництва та реалізації продукції [9, с. 36].

О.А. Мартинчик пропонує досліджувати кон)
курентоспроможність підприємств за допомогою
рейтингового методу, оскільки він, на думку авто)
ра, дозволяє об'єднати різні аспекти розвитку
підприємств регіону і визначити ранг підприємства
за сумою місць, займаних ними в загальній сукуп)
ності. Основними недоліками рейтингового мето)
ду є значна залежність від макроекономічних по)
казників, непрозорість показників, що групують)
ся, відсутність врахування регіональної специфі)
ки. При використанні рейтингової оцінки варто
враховувати рівень рентабельності, прибуток,
фондовіддачу і частку ринку [14].

П.Т. Саблук, В.Я. Амбросов, Г.Є. Мазнєв в
якості факторів для дослідження конкуренто)
спроможності аграрного підприємства пропону)
ють використовувати показники його фінансово)
го стану, ринкової частки та рівня конкурентос)
проможності продукції, які графічно відобража)
ються на основі побудови трьохвимірного конку)
рентного простору. Об'єм, що займає кожне
підприємство в даному просторі, відповідає рівню
його конкурентоспроможності серед досліджу)
ваної сукупності [16, с. 620—623]. Проте, які кон)
кретно показники брати для оцінки фінансового
стану підприємства та конкурентоспроможності
продукції не визначено, як і не визначено те, яким
чином їх звести до трьох узагальнюючих показ)
ників.

Російський вчений А.А. Ніконов вважає, що до
основних показників аналізу конкурентоспро)
можності аграрного підприємства варто віднести
трудомісткість, фондомісткість, зарплатоміст)
кість, рівень рентабельності, фінансову са)
мостійність підприємства, якість продукції, рекла)
му. Рівень конкурентоспроможності підприємства
визначається шляхом розрахунку його місця в рей)
тингу конкурентоспроможності підприємств дос)
ліджуваної сукупності [17, с. 208—209].

 На думку українських вчених В.М. Трегобчу)
ка та Б.Й. Пасхавера, для оцінки конкурентосп)
роможності аграрних підприємств варто застосо)
вувати наступні показники: рівень рентабельності,
масу та норму прибутку, продуктивність праці,
ціну та якість продукції, товарність виробництва,
його ліквідність та кредитоспроможність. Доціль)
ним також є аналіз ефективності використання
земельних, трудових, матеріальних ресурсів,

фондовіддача, фондо) й енергомісткість одиниці
продукції і валової доданої вартості, створеної в
галузі [8, с. 51].

Малюга Т.М. вважає, що на рівні аграрних
підприємств доцільно використовувати метод,
який грунтується на теорії ефективної конку)
ренції. Згідно з ним виділяється чотири групи кри)
теріїв: ефективності виробничої діяльності, фінан)
сового положення підприємства, ефективності
організації збуту та просування товару на ринку,
конкурентоспроможності продукції. Кожен з кри)
теріїв складається з ряду певних показників,
кількість яких може змінюватися. Автор зазначає,
що особливість використання методу для дослід)
ження конкурентоспроможності аграрних
підприємств, полягає у відмінності вагових ко)
ефіцієнтів кожного з критеріїв від зазначених у
першоджерелах [13, с. 51].

В.Я. Амбросов та Т.Г. Маренич вважають, що
для оцінки конкурентоспроможності аграрного
підприємства важливими показниками є обсяг
продажу у вартісному обчисленні та прибуток. Як
додаткові показники можуть виступати порівняль)
ний рівень собівартості продукції та ціна її реалі)
зації [1, с. 26].

На думку Л.Ю. Семенової, дослідження кон)
курентоспроможності підприємства можна прово)
дити через дослідження конкурентоспроможності
продукції за допомогою таких коефіцієнтів: індек)
су конкурентоспроможності товару за ціною спо)
живання, інтегрального показнику конкурентос)
проможності товару, конкурентоспроможності
продукції на конкурентному ринку тощо. Для оц)
інки конкурентоспроможності підприємства автор
пропонує розраховувати коефіцієнт конкурентос)
проможності продукції, який можна представити
як відношення ціни виробу до ціни еталону. На
рівні підприємства формула змінюється і ко)
ефіцієнт конкурентоспроможності виглядає як
сума зіставлень цін кожного виробу з асортимен)
ту продукції, випущеного підприємством, з ціною
відповідного еталону [18].

На думку білоруського вченого А.Т. Єсполо)
ва, головним ресурсом в сільському господарстві
є земля, а тому критерієм конкурентоспромож)
ності виробництва є чистий прибуток в розрахун)
ку на одиницю земельної площі. В якості додатко)
вих показників можуть застосовуватись: обсяг
реалізації на одиницю земельної площі, чистий
прибуток в розрахунку на виробничий капітал та
на одиницю затраченої праці, рентабельність ви)
робництва [4].

Отже, наведені методи та методичні підходи до
оцінки рівня конкурентоспроможності аграрних
підприємств є достатньо різноманітними та
містять як певні переваги, так і недоліки. Спільним
для них є застосування одного чи декількох показ)
ників, що характеризують ефективність сільсько)
господарського виробництва та конкурентоспро)
можність продукції.
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ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

На сьогоднішній день відсутня єдина загаль)
ноприйнята методика аналізу та оцінки конкурен)
тоспроможності аграрних підприємств, а тому є
можливість різносторонньо охарактеризувати
діяльність підприємства залежно від поставленої
мети дослідження.

Для аграрних підприємств при оцінці рівня
конкурентоспроможності доцільно використову)
вати такі методи, які об'єднують в собі мож)
ливість отримати чисельно визначені показники
на основі використання конкретної достовірної
інформації і здійснити експертні оцінки, які б
враховували специфіку сільськогосподарського
виробництва та рівень якості сіль)
ськогосподарської продукції.

У сучасних умовах господарювання при поси)
ленні конкурентної боротьби та за умови дії не)
сприятливих факторів зовнішнього середовища
набуває актуальності питання розробки й реалі)
зації нових стратегій діяльності. Аграрні підприє)
мства за таких умов повинні скористатися страте)
гіями, які будуть спроможні вивести їх на новий
рівень господарювання та досягти ефективного
функціонування в конкурентному середовищі.
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