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CONCEPTUAL BASIS OF PAPERLESS ACCOUNTING ORGANIZATION

Cтаттю присвячено обгрунтуванню концептуальних основ організації безпаперової бухгалтерії на підприємстві.
Встановлено, що концептуальні основи організації безпаперової бухгалтерії повинні базуватися на сучасному

діючому концептуальному забезпеченні розвитку бухгалтерського обліку та враховувати вимоги когнітивно-інфор-
маційної економіки.

Обгрунтовано, що впровадження безпаперової бухгалтерії на підприємствах є актуальним питанням, вирішення
якого потребує реалізації різноаспектних заходів, які оптимізують обліковий процес, сприятимуть впорядкуванню
управлінських ініціатив та ідентифікації стратегічних рішень. Доведено, що у цьому контексті важливим моментом є
розробка концептуальних основ, що визначають цілі, завдання, функції, принципи, ресурсне забезпечення, які в за-
гальній сукупності детермінують особливий підхід до організації бухгалтерського обліку.

Встановлено, що функціональний опис організації документування господарських операцій при безпаперовому
обліку передбачає всі необхідні етапи технологічного процесу обробки даних (збір, реєстрація, групування, узагаль-
нення та архівування облікових даних).

This scientific article is devoted to substantiation of conceptual basis of paperless accounting organization at the
enterprise.

It is established that conceptual basis of paperless accounting organization should be based on modern operational
conceptual maintenance of accounting development and take into account requirements of cognitive-informative
economy.

It was substantiated that the introduction of paperless accounting at enterprises is an urgent issue, the solution of
which requires the implementation of various aspects that optimize the accounting process and facilitate the ordering of
management initiatives and the identification of strategic decisions. It is proved that in this context, the important point
is the development of conceptual basis defining goals, tasks, functions, principles, resource provision, which in general
determine the particular approach to the organization of accounting.

It is established that the functional description of the documentary organization of business operations using the
paperless accounting provides all necessary stages of the technological process of data processing (collection, registration,
grouping, generalization and archiving of credentials).

Ключові слова: безпаперова бухгалтерія, бухгалтерський облік, інформаційні технології,
концептуальні основи, принципи бухгалтерського обліку.

Key words: paperless accounting, accounting, information technologies, conceptual bases,
principles of accounting.

бізнес-процеси продукують нові правила, вимо-
ги, імплементація яких у практичному аспекті по-
винна сприяти модернізації та оптимальному роз-
витку обліково-інформаційної системи.
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Сучасна практика організації бухгалтерсько-
го обліку свідчить про суттєве зростання ролі ав-
томатизованих інформаційних систем в процесі
фіксування, обробки та архівації інформації про
господарські операції на підприємстві.

Реакцією на інформатизацію суспільно-еконо-
мічних відносин, які сприяють оптимізації бізнес-
процесів, має бути обгрунтування концептуальних
основ організації безпаперової бухгалтерії.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми застосування, впровадження
інформаційних технологій в обліковий процес
знайшли висвітлення в наукових працях Ф.Ф.
Бутинця, М.М. Бенька, С.В. Івахненка, В.О. Осмят-
ченка, М.С. Пушкара, А.В. Янчева та ін.

Слід зазначити, що в умовах посилення зас-
тосування ІТ-технологій в бізнесі подальшого
дослідження потребує обгрунтування концепту-
ального підходу щодо організації безпаперової
бухгалтерії на підприємствах.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є розробка концептуальних ос-

нов організації безпаперової бухгалтерії, які виз-
начатимуть завдання безпаперового обліку, що
мають бути імплементовані в практичному аспекті
та ідентифікуватимуть ключові принципи, скла-
дові елементи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Концептуальні основи організації безпаперо-
вої бухгалтерії повинні базуватися на сучасному
діючому концептуальному забезпеченні розвитку
бухгалтерського обліку та враховувати вимоги
когнітивно-інформаційної економіки.

При цьому безпаперову бухгалтерію доцільно
розглядати як цілісну, впорядковану систему за-
собів, способів, алгоритмів, методів, заходів орга-
нізаційного характеру, які спрямовані на забезпе-
чення своєчасного оформлення, накопичення, уза-
гальнення, обробки та архівування інформації про
господарські операції підприємства з метою ство-
рення достовірної інформаційної платформи для
прийняття ефективних управлінських рішень.

Пріоритетними цілями організації безпаперо-
вої бухгалтерії на підприємстві є:

— автоматизоване фіксування господарських
операцій в бухгалтерському і податковому обліку;

— автоматизоване формування звітності
підприємства (фінансової та податкової);

— організація безпаперового обліку на під-
приємстві;

— оперативне надання зовнішнім та внут-
рішнім стейкхолдерам повної, неупередженої та
достовірної обліково-економічної інформації для
оцінки показників діяльності підприємства та виз-
начення управлінських ініціатив.

Завданнями організації безпаперової бухгал-
терії є забезпечення:

1) своєчасної, повної, достовірної реєстрації
господарських операцій, здійснюваних на підпри-
ємстві, в інформаційній системі;

2) процесу збирання, автоматизованої оброб-
ки, архівування інформації про господарські опе-
рації підприємства;

3) оптимізації процесу документообігу;
4) автоматизованої систематизації та узагаль-

нення показників, які характеризують діяльність
підприємства за звітний період (місяць, квартал,
рік) у відповідних формах фінансової звітності;

5) складання звітності (декларацій, звітів) за
податковий період та їх подання в електронному
вигляді в режимі он-лайн у відповідні контролю-
ючі органи;

6) експорту бухгалтерських документів з
інформаційної системи до текстових процесорів;

7) реалізації контрольних процедур в автома-
тизованому режимі;

8) інформаційної безпеки;
9) деталізованої інформаційної бази для про-

ведення комплексної економічної діагностики
підприємства;

10) формування структурованої обліково-
інформаційної платформи для розробки управ-
лінських рішень.

Основними функціями безпаперового обліку
виступають:

1) інформаційна (оперативний доступ, пошук,
своєчасне надання повної, правдивої інформації про
фактичний стан господарської діяльність підприє-
мства зовнішнім та внутрішнім користувачам);

2) аналітична (оцінка результатів фінансово-
господарської діяльності підприємства на основі
даних первинного, зведеного, аналітичного об-
ліку з метою ідентифікації зовнішніх, внутрішніх
ризиків та визначення напрямів розвитку су-
б'єкта господарювання в стратегічній перспек-
тиві);

3) контрольна (забезпечення здійснення конт-
ролю за об'єктами бухгалтерського обліку в процесі
виконання господарських операцій з метою запо-
бігання, профілактики зловживань та шахрайства);

4) комунікаційна (забезпечення формування
та узагальнення інформації зовнішнім та внут-
рішнім користувачам);

5) прогнозна (визначення перспектив розвит-
ку підприємства на основі даних бухгалтерського
обліку та показників фінансової звітності).

Доцільно зазначити, що безпаперовий бухгал-
терський облік повинен комплексно базуватися на
двох групах принципів:

1) принципи бухгалтерського обліку та фінан-
сової звітності;

2) основоположні принципи інформаційних
технологій бухгалтерського обліку.

У відповідності до Закону України "Про бух-
галтерський облік та фінансову звітність в Україні"
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(стаття 4), бухгалтерський облік та фінансова
звітність грунтуються на таких принципах [3]:

1. Повне висвітлення — фінансова звітність
повинна містити всю інформацію про фактичні та
потенційні наслідки господарських операцій та
подій, здатних вплинути на рішення, що прийма-
ються на її основі.

2. Автономність — кожне підприємство розг-
лядається як юридична особа, відокремлена від її
власників, у зв'язку з чим особисте майно та зо-
бов'язання власників не повинні відображатися у
фінансовій звітності підприємства.

3. Послідовність — постійне (з року в рік) за-
стосування підприємством обраної облікової пол-
ітики. Зміна облікової політики можлива лише у
випадках, передбачених національними положен-
нями (стандартами) бухгалтерського обліку,
міжнародними стандартами фінансової звітності
та національними положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку у державному секторі, і
повинна бути обгрунтована та розкрита у фінан-
совій звітності.

4. Безперервність — оцінка активів та зобов'я-
зань підприємства здійснюється виходячи з припу-
щення, що його діяльність буде тривати й надалі.

5. Нарахування — доходи і витрати відобра-
жаються в бухгалтерському обліку та фінансовій
звітності в момент їх виникнення, незалежно від
дати надходження або сплати грошових коштів.

6. Превалювання сутності над формою — опе-
рації обліковуються відповідно до їх сутності, а
не лише виходячи з юридичної форми.

7. Єдиний грошовий вимірник — вимірюван-
ня та узагальнення всіх господарських операцій
підприємства у його фінансовій звітності здійсню-
ються в єдиній грошовій одиниці.

В.О. Осмятченко акцентує увагу, що застосу-
вання інформаційних технологій суттєво транс-
формує сутність принципів організації бухгал-
терського обліку, а саме: принципу обачності (при
застосування автоматизованої системи бухгал-
терського обліку покращується контрольна фун-
кція); принципу автономності (автоматизована
система бухгалтерського обліку забезпечує вико-
ристання шаблонів типових господарських опе-
рацій, що дозволяє проводити моніторинг функ-
ціонування юридичної особи, відокремленої від
власника); принципу безперервності (автоматизо-
вана система бухгалтерського обліку забезпечує
створення баз даних за попередні звітні періоди,
що дає можливість спрощеного доступу в будь-
який період часу до інформації архівного типу,
пов'язаної з фінансово-господарською діяльністю
підприємства); принципу превалювання сутності
над формою (автоматизована система бухгал-
терського обліку дозволяє подати та інтерпрету-
вати інформацію в будь-якому вигляді, керуючись
потребами прийняття управлінських рішень);
принципу періодичності (при умові застосування
автоматизованих систем бухгалтерського обліку

отримання інформації про фінансово-госпо-
дарську діяльність підприємства можливе не
тільки в рамках звітного періоду, а й за потребою
в будь-який проміжок часу) [2].

Основоположними принципами інформаційних
технологій бухгалтерського обліку виступають:

1) принцип системного підходу, який передба-
чає в процесі проектування бухгалтерських інфор-
маційних систем проведення аналізу об'єкта управ-
ління в цілому і системи управління ним, а також
визначення загальних цілей і критеріїв функціону-
вання об'єкта в умовах його автоматизації [1];

2) принцип відкритості — автоматизована
інформаційна система повинна створюватися з
урахуванням можливості поповнення і оновлен-
ня її функцій та складу без порушення функціо-
нування автоматизованих інформаційних систем;

3) принцип стандартизації — під час створен-
ня інформаційних систем мають бути раціонально
застосовані типові, уніфіковані, стандартизовані
елементи, пакети прикладних програм;

4) принцип ефективності — повинна бути дот-
римана пропорція між витратами на створення ав-
томатизованої інформаційної системи і кінцевим
результатом;

5) принцип безпеки даних — облікова інформація
має бути надійно захищеною від несанкціонованого
доступу, а будь-яке порушення в системі повинно
бути своєчасно виявленим і ліквідованим;

6) принцип надійності — програмне забезпе-
чення має бути надійним та якісним, а інформа-
ція, яка буде надаватися, повинна відповідати
якісним характеристикам відповідно до Концеп-
туальної основи фінансової звітності [4].

Важливу роль у процесі організації безпапе-
рового бухгалтерського обліку відіграє ресурсне
забезпечення, елементами якого є:

1) інформаційне забезпечення;
2) технічне забезпечення;
3) програмне забезпечення;
4) кадрове забезпечення;
5) нормативно-правове забезпечення.
Інформаційне забезпечення є цілісною систе-

мою, яка включає такі елементи: систему класи-
фікації та кодування інформації; систему доку-
ментації; інформаційну базу.

Технічне забезпечення — це комплекс техніч-
них засобів, які забезпечують збір, обробку та ар-
хівування обліково-економічної інформації в ав-
томатизованому режимі.

Програмне забезпечення — сукупність про-
грамних продуктів, які забезпечують автоматизо-
ваний збір, обробку, архівування обліково-еконо-
мічної інформації; експорт бухгалтерських доку-
ментів, показників, розрахункових індикаторів до
текстових процесорів; складання звітності та її
подання в електронному вигляді в режимі он-лайн
в відповідні контролюючі органи.

Кадрове забезпечення — це персонал, який, в
практичному аспекті забезпечує реалізацію
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інформаційно-облікового процесу (спеціалісти з
інформаційних технологій; користувачі програм-
них продуктів (кваліфіковані бухгалтери); за-
гальні користувачі облікової інформації (внут-
рішні стейкхолдери підприємства).

Нормативно-правове забезпечення — це
нормативно-правові документи, які визнача-
ють ключові аспекти організації безпаперової
бухгалтерії та нормативно-правові документи,

в яких відображено порядок захисту інфор-
мації.

Використання інформаційних систем у про-
цесі організації бухгалтерського обліку розширює
контури сутнісних властивостей (параметрів) еле-
ментів методу бухгалтерського обліку.

По-перше, при безпаперовому обліку доку-
ментування господарських операцій відбуваєть-
ся в електронних документах; обов'язковим є за-

СТРУКТУРНА СХЕМА КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСНОВ 
ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПАПЕРОВОЇ БУХГАЛТЕРІЇ 

Безпаперова бухгалтерія - цілісна, впорядкована 
система засобів, способів, алгоритмів, методів, заходів 
організаційного характеру, які спрямовані на 
забезпечення своєчасного оформлення, накопичення, 
узагальнення, обробки та архівування інформації про 
господарські операції підприємства з метою створення 
достовірної інформаційної платформи для прийняття 
ефективних управлінських рішень 

Цілі організації безпаперової бухгалтерії: 
автоматизоване фіксування господарських операцій в 
бухгалтерському і податковому обліку; автоматизоване 
формування звітності підприємства (фінансової та 
податкової); організація безпаперового обліку на 
підприємстві; оперативне надання зовнішнім та 
внутрішнім стейкхолдерам повної, неупередженої та 
достовірної обліково-економічної інформації для оцінки 
показників діяльності підприємства та визначення 
управлінських ініціатив 

Завдання: забезпечення своєчасної, повної, достовірної 
реєстрації господарських операцій, здійснюваних на 
підприємстві, в інформаційній системі; забезпечення 
процесу збирання, автоматизованої обробки, 
архівування інформації про господарські операції 
підприємства; оптимізація процесу документообігу; 
автоматизована систематизації та узагальнення 
показників, які характеризують діяльність підприємства 
за звітний період (місяць, квартал, рік), у відповідних 
формах фінансової звітності; складання звітності 
(декларацій, звітів) за податковий періоді та їх подання 
в електронному вигляді в режимі он-лайн в відповідні 
контролюючі органи; експорт бухгалтерських 
документів з інформаційної системи до текстових 
процесорів; реалізації контрольних процедур в 
автоматизованому режимі; забезпечення інформаційної 
безпеки; формування деталізованої інформаційної бази 
для проведення комплексної економічної діагностики 
підприємства; формування структурованої обліково-
інформаційної платформи для розробки управлінських 
рішень 
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Рис. 1. Структурна схема концептуальних основ організації безпаперової бухгалтерії
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стосування електронного цифрового підпису в
якості інструменту цілісності інформації.

По-друге, спосіб групування господарських
операцій на рахунках бухгалтерського обліку
може здійснюватися з поглибленою аналітикою,
оскільки при безпаперовому обліку План ра-
хунків бухгалтерського обліку є розширеним
варіантом Плану рахунків бухгалтерського об-
ліку активів, капіталу, зобов'язань і господарсь-
ких операцій підприємств і організацій.

По-третє, безпаперовий облік забезпечує ав-
томатизоване здійснення інвентаризаційного
процесу, що суттєво скорочує час на проведен-
ня інвентаризації, мінімізує вплив людського
фактору на результати інвентаризації, забезпе-
чує автоматизовану ідентифікацію об'єктів об-
ліку та формування аналітичної документації за
результатами інвентаризації в автоматизовано-
му режимі.

По-четверте, при безпаперовому обліку фор-
мування форм звітності відбувається автоматизо-
ваним способом, а подання звітності за звітний
(податковий) період у відповідні контролюючі
органи можливе в режимі он-лайн.

Узагальнена структурна схема концеп-
туальних основ організації безпаперової бухгал-
терії представлена на рисунку 1.

Наявність об'єктивних передумов використан-
ня в практичній діяльності безпаперового обліку
зумовлює необхідність виокремлення системної
послідовності етапів організації документування
господарських операцій, які суттєво різняться
своїми особливостями, в порівнянні з ручним спо-
собом, але, при цьому, вони враховують загальну
сукупність важливих аспектів застосування
інформаційних технологій в обліковому процесі.

На рисунку 2 представлено схему організації
документування господарських операцій при без-
паперовому обліку.

Функціональний опис організації документу-
вання господарських операцій при безпаперово-
му обліку передбачає всі відповідні етапи техно-
логічного процесу обробки даних (збір, реєстра-
ція, групування, узагальнення та архівування об-
лікових даних).

ВИСНОВОК
За результатами проведеного дослідження

можемо зробити висновок, що впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій в бізнес
суттєво змінює вимоги до організації облікового
процесу. Відповідно, впровадження безпаперової
бухгалтерії на підприємствах є актуальним питан-
ням, вирішення якого потребує реалізації різно-
аспектних заходів, які оптимізують обліковий
процес, сприятимуть впорядкуванню управлінсь-
ких ініціатив та ідентифікації стратегічних рішень.
У такому контексті важливим моментом є розроб-
ка концептуальних основ, що визначають цілі, зав-
дання, функції, принципи, ресурсне забезпечен-

ня, які в загальній сукупності детермінують особ-
ливий підхід до організації бухгалтерського об-
ліку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Подальший ефективний розвиток харчової

промисловості (ХП) України в сучасних умо-
вах, що вирізняються суспільно-економічними
трансформаціями, розривом традиційних ви-
робничо-збутових ланцюгів та зв'язків, актив-
ізацією інтеграційних та глобалізаційних про-
цесів, швидким техніко-технологічним посту-
пом та зміною суспільної парадигми, вимагає
дослідження її позицій у національній і світовій
економічних системах та розробки обгрунто-
ваних рекомендацій щодо підвищення конку-
рентоспроможності вітчизняних виробників
продовольства під котрою пропонуємо розу-
міти агреговану здатність національних вироб-
ників продуктів харчування функціонувати та
розвиватись з відносно кращими характерис-
тиками еконо-соціо-екологічної ефективності
у процесі максимального гармонійного задово-
лення потреб суспільства у продовольчих то-
варах в умовах мінливого середовища. Зважа-
ючи на рівень об'єкту, варто усвідомлювати, що
її конкурентоспроможність виступає агрегова-
ною характеристикою поєднуючи в собі інди-
відуальну конкурентоспроможність окремих
товарів та виробників на принципах субсти-
тутності та компліментарності. Це означає, що
агрегована конкурентоспроможність не є про-
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стою сумою, а умови конкурентного середови-
ща та розвитку її мікросуб'єктів можуть носи-
ти дуальний ефект (стимулювати чи стримува-
ти формування конкурентних переваг у більшої
кількості виробників за більшою кількістю по-
зицій).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Теоретико-методичними питаннями та при-
кладними аспектами формування конкуренто-
спроможності ХП України займалися такі
вчені, як Борщевський П., Бутко М., Губарь О.,
Губіна В., Дейнеко Л., Заїнчковський А., Кова-
ленко К., Коваленко О., Комаренко І., Криса-
нов Д., Лебединський Ю., Малік М., Меліх О.,
Пішеніна Т., Процюк Н., Саблук П., Сичевсь-
кий М., Туніцька Ю., Транченко О., Ушкарен-
ко Ю., Чернюк Л., Шпикуляк О., Шпичак О.,
М. Якубовський та ін., однак сучасні світогос-
подарські процеси вимагають пошуку нових
шляхів вирішення питань забезпечення конку-
рентних позицій національних виробників про-
довольства.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування концепту-

альних напрямів підвищення конкурентоспро-



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 12, 2018

9

можності національних виробників продуктів
харчування відповідно до вимог сучасного сус-
пільства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасний етап функціонування підприємств

ХП України вирізняється рядом особливостей,
що впливають на формування їхньої конкурен-
тоспроможності. Серед найсуттєвіших можна
виділити наступні.

Високий рівень волатильності цін: так індекс
цін промислової продукції за 2016 р. склав
120,5%, а для ХП 115,6%, у 2015 р. відповідно
136% та 142,5%, у 2014 р. 117,1% та 115,6% [3],
тобто цінова динаміка на продукцію ХП харак-
теризується вищими показниками швидкості
зміни (темп інфляції для ХП склав у 2015 р.
+23,27%, у 2016 р. -18,88%, для промисловості
загалом відповідно +16,14% та -11,4%), оскіль-
ки чутливіше реагує на зовнішні коньюнктурні
фактори. Окрім того, відповідні індекси цін на
продукти харчування відрізняються від цін ви-
робників, що є свідченням залежності внут-
рішніх цін на продукти харчування від світових
(імпортована інфляція).

Негативний вплив на формування та утриман-
ня конкурентних переваг підприємств ХП ство-
рює і відсутність дієвих державних інструментів
та дій по забезпеченню стабілізації цін (КМУ
прийняв постанову від 07.06.2017 р. №394 якою
скасовано державне регулювання цін на продо-
вольчі товари та послуги на ринках) та нівелю-
ванню їх сезонних і кон'юнктурних коливань.

Зважаючи, що переважно кінцевими покуп-
цями, що створюють попит на продукцію ХП є
населення України, динаміка їх доходів є клю-
човим фактором як нарощення ємності внут-
рішнього ринку, так і визначення цінового діа-
пазону для виробника при формуванні набору
якісних характеристик товарів: зубожіння насе-
лення створює додатковий попит на продукти
дешевших категорій або товари нижчої якості.
У 2014 та 2015 рр. реальний наявний доход мав
тенденцію до скорочення (-11,5% та -22,3%
відповідно [3]) і лише у 2016 р. зріс на 0,8%, при
цьому однак збереглася ситуація скорочення
заощаджень [3], що вказує на значне погіршен-
ня добробуту українців — 65% домогосподарств
у 2016 р. мали середньодушові доходи нижчі від
фактичного прожиткового мінімуму, а частка
витрат на продукти харчування склала 53,1% [3].
Висока частка витрат на продукти харчування
означає високу еластичність попиту за ціною,
тобто при підвищенні цін на продовольство на-
селення змушене скорочувати обсяги споживан-
ня ряду товарів (відносно дорожчих) і переклю-

чатись на споживання дешевших товарів (або
менш якісних товарів).

Питома вага витрат на харчування в Україні
подекуди в 4—5 разів вища, ніж у країнах Євро-
союзу (2016 р.: Франція, Бельгія — 13,3%, Іспа-
нія — 13,4%, Чехія — 16,1%, Німеччина —
10,5%, Польща — 16,9%) і навіть порівняно з
країнами колишнього СРСР (2016 р.: Білорусь —
41,5%, Естонія — 20,7%, Латвія — 18,8%, Литва
— 23,4%, Росія — 35,3%, Молдова — 42,6%), є
найвищою [7]. При цьому калорійність раціону
українців стабільно перевищує (10% у 2016 р.)
гранично допустимий рівень (2500 ккал). Вка-
зане є підтвердженням нераціональної струк-
тури споживання продуктів харчування за якої
конкурентні переваги отримують виробники
низьковартнісних, традиційних, обмежених за
переліком товарних груп, а інноваційні, техно-
логічні, екологічні та якісні параметри не забез-
печують виробникам вигідні позиції на ринку.

Основним первинним сировинним ресурсом
для підприємств ХП є сільськогосподарська
продукція якість, екологічність, доступність та
достатність котрої впливає на собівартість про-
довольчих товарів, маштаби їх виробництва та
споживчі властивості товарів. Тобто конкурен-
тоспроможність ХП є похідною від результатів
діяльності сировинних сфер (сільське, лісове,
рибне господарство). Специфікою національ-
ного виробництва продовольства є також ви-
сока частка домогосподарств у забезпеченні
сировиною, що погіршує якість сировини,
ускладнює процеси її транспортування та об-
робки, можливості планування діяльності.

Україна має значний потенціал аграрного та
продовольчого виробництва (частка сільсько-
господарських земель від всієї території Украї-
ни становить 71%, в цілому по ЄС аналогічний
показник складає 47%, а у високорозвинених
Франції та Німеччині лише 33% [4]), що
підкріплюється відносно нижчим рівнем вар-
тості аграрної продукції (витрати на вирощу-
вання озимої пшениці в Австралії — 205 дол.
США/т, Великобританії та Канаді близько 180,
Бразилії — 155, Росії — 120, а в Україні лише
80 дол. США/т, оренда землі в Україні майже в
9 разів менша, ніж у Іспанії та Великобританії і
навіть у 3,5 рази менша, ніж в Угорщині, а опла-
та праці аж в 12 разів менша, ніж у Іспанії та
Великобританії [4]) та вищою родючістю. Од-
нак високий рівень рентабельності аграрної
продукції (рентабельність рослинництва знач-
но перевищує рентабельність тваринництва:
кукурудза 50,3%, соняшник 80,5, соя 38,6%,
молоко 12,6%, ВРХ на м'ясо -17,9%, птиця на
м'ясо -6,1% [5]), монопродуктове спрямування
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виробництва, відмова від розвитку тваринниц-
тва як низькорентабельного виду діяльності,
незбалансованість масштабів сільськогоспо-
дарських виробників з потужностями ХП, по-
рушення раціональних сировинних зон та
відсутність паритетної співпраці з переробни-
ками, обмежує можливості ХП, визначає се-
зонний характер їх роботи (наприклад вироб-
ництво цукру триває з вересня по січень), стри-
мує її розвиток та знижує конкурентність.

Висока частка енерговитрат у формуванні со-
бівартості продуктів харчування (для м'ясопро-
дуктів може досягати до 30%) спричиняє періодич-
не зростання цін внаслідок здорожчання електро-
енергії, газу, тепла та інших енергоносіїв, що зни-
жує конкурентні переваги таких груп товарів.

Використання на багатьох підприємствах
(особливо малих та середніх) застарілої техні-
ки та технологій стримує підвищення кваліфі-
кації працівників та продуктивності їх праці
(продуктивність в 2—3 рази нижче, ніж на ана-
логічних підприємствах в розвинених країнах [1,
с. 24]) і є наслідком недостатності капіталу за
якого відбувається заміщення високопродук-
тивного капіталу низькопродуктивною працею.
Технічний стан багатьох виробників відзна-
чається високим рівнем фізичного та морально-
го спрацювання (для ХП загалом рівень зносу у
2016 р. становить 51,1%, виробництво харчових
продуктів — 48,9%, виробництво напоїв —
61,1%), що не дозволяє повноцінно та високое-
фективно переробляти сировину, не сприяє ви-
користанню ресурсозберігаючих, екологочис-
тих та безвідходних технологій, не гарантує ви-
сокі показники якості та безпеки продуктів хар-
чування. Обмеженість власних ресурсів для тех-
нічного оновлення та відсутність можливостей
залучення дешевих коштів для модернізації
підприємств галузі стримує випереджальний
розвиток на новій техніко-технологічній та інно-
ваційній основі, котрий виступає запорукою
конкурентності в сучасних умовах.

За результатами річного звіту Антимоно-
польного комітету України за 2016 р. виявле-
но, що "інформація щодо виробництва й реалі-
зації продуктів харчування, наявна в Державній
службі статистики, не відображає повного об-
сягу виробництва та реалізації таких виробів в
Україні. Зазначене свідчить про наявність знач-
ної частки тіньової економіки або великої
кількості підприємців, що не потрапляють в
офіційну статистику" [2]. Значний рівень ті-
нізації у сфері виробництва продуктів харчу-
вання, що супроводжується високими показни-
ками самозабезпечення домогосподарств, об-
межують можливості офіційних виробників

щодо формування конкурентних переваг на
основі повного використання їх потужностей
та ефекту масштабу виробництва.

Не зважаючи на наявні формальні ознаки (у
2003 р. Україна вступила до міжнародної про-
довольчої та сільськогосподарської організації
(ФАО), у 2014 р. була ратифікована Верховною
Радою України та отримала згоду від Європейсь-
кого Парламенту Угода про асоціацію України
з ЄС) рівень інтегрованості національних вироб-
ників у світогосподарські зв'язки залишається
недостатнім та однобічним. Рівень імпорту но-
вих знань та технологій, залучення до міжнарод-
них проектів, спільна діяльність, довготривале
залучення інвестицій залишаються на низькому
рівні, що провокує техніко-технологічне відста-
вання українських виробників.

Особливістю функціонування ХП України
є значна поляризація суб'єктів господарюван-
ня: частка малих підприємств у 2016 р. стано-
вила 80,6%, середніх 18,4%, великих 1,0%. При
цьому вартість реалізованої продукції малими
підприємствами становила лише 5,6%, середні-
ми 42,2%, великими 52,2% усієї продукції галузі
[3]. "Натомість у ЄС малі підприємства ХП, ста-
новлячи 95% від загальної кількості підпри-
ємств галузі, забезпечують 22% доходів усієї
галузі" [6]. В таких умовах малі та середні під-
приємства розглядаються як менш інвестицій-
но привабливі і мають проблеми з доступом до
додаткових фінансових ресурсів для оновлен-
ня та маневрування виробництвом, хоч за еко-
номічними показниками саме такі виробники
найбільш ефективно використовують свої по-
тужності (відсоток прибуткових підприємств
серед великих є найнижчим 60,8%, середні
74,2%, малі 70,5%, а найрентабельнішими є се-
редні підприємства 3,3% проти 2,6 для великих)
[3]. Отже, подальше нарощення масштабів ви-
робництва на великих підприємствах ХП зни-
жує загальну конкурентоспроможність галузі.

Високий ступінь дезінтеграції на ринку хар-
чової продукції спричинений також значно
нижчим за світовий рівнем кластеризації
підприємств галузі, що пов'язано зі значною
територіальною роззосередженістю вироб-
ників харчової продукції, а також недостатнім
використанням інших мережевих моделей
інтеграції підприємств — франчайзингу, суб-
контрактингу, що значно послаблює їхні по-
зиції на вітчизняному ринку та перешкоджає
виходу на зовнішні [6].

Ряд виробництв носять експортоорієнтова-
ний характер (виробництво какао, шоколаду та
цукрових кондитерських виробів 31,88%, тютю-
нові вироби 37,41%, олія 67,97%) та відзначають-
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ся високим рівнем та темпами проникнення на
світові ринки (за 2016 р. експорт м'яса птиці зріс
на 46% порівняно з 2015 р.). Така ситуація супро-
воджується рядом екстерналій: волатильність
світових цін впливає на внутрішні ціни; існує за-
лежність збалансованості внутрішнього попиту
та пропозиції від світової ринкової кон'юнкту-
ри; зміни зовнішньої політики можуть спричини-
ти необхідність докорінної переорієнтації вироб-
ників (унаслідок торговельного ембарго Росії
вітчизняні виробники продовольчої продукції
вже з 2014 р. усвідомили незворотність втрати
російського ринку та необхідність пошуку аль-
тернативних ринків, що сприяло переорієнтації
під вимоги ринків Китаю, Ізраїлю, Єгипту, інших
країн Азії та Перської затоки [8, с. 19]); стиму-
люється орієнтація на експорт продуктів низько-
го рівня переробки та сировини, що перерозпо-
діляє внутрішні ресурси на їх користь і стримує
розвиток підприємств ХП з високою часткою до-
даної вартості. Так "станом на 31 грудня 2016 р.
найбільша частка (1711,2 млн дол. США, або
23,4%) накопиченого обсягу прямих іноземних
інвестицій з країн ЄС у промисловості України
була зосереджена у ХП: інвестування з ЄС орієн-
товано у виробництва із низьким ступенем оброб-
ки, що пояснюється наявністю характерної для
європейської економіки проблеми нестачі сиро-
винних та енергетичних ресурсів, яка вирішуєть-
ся, зокрема, шляхом отримання країнами ЄС до-
ступу до сировинних ресурсів ззовні. Такі галу-
зеві диспропорції розподілу інвестицій в ХП Ук-
раїни загрожують "консервацією" неефективної
структури виробництва, нераціональним викори-
станням сировинно-ресурсної бази та виробни-
чих потужностей, подальшим технологічним
відставанням від розвинених країн" [8, с. 24].

Як наслідок, експортоорієнтовані вироб-
ництва є найбільшими реципієнтами іноземних
інвестицій, такі підгалузі спричиняють форму-
вання олігополістичних ринків з домінуванням
обмеженого кола виробників з іноземними
інвестиційними ресурсами. "Так, Україна ста-
більно утримує перше місце у світовому вироб-
ництві та експорті соняшникової олії, вироб-
ництво якої контролюється декількома велики-
ми агрохолдингами (Kernel Holding S.A.,
Suntrade Bunge Ukraine, Cargill Україна, про-
мисловою групою "Креатив"); 70% ринку кон-
дитерської продукції контролюється сімома
найбільшими виробниками (Рошен, Конті, АВК,
Крафт Фудз Україна); у виробництві напоїв
сегмент безалкогольної продукції контролю-
ється декількома міжнародними ТНК (Coca-
Cola, PepsiCo, Suntory Holdings Ltd), а також
ПрАТ "КЗБН "Росинка" і ПАТ "Оболонь"; на

ринку пива 95% виробництва здійснюється чо-
тирма найбільшими компаніями (ПАТ "САН
ІнБев Україна", ПАТ "Оболонь", Anadolu Efes
Ukraine, ПАТ "Карлсберг Україна") [6].

Відкритість внутрішнього ринку для інозем-
них виробників призводить до ситуації за якої
розрізнені та дрібні національні виробники
змушені протистояти потужним закордонним
кластерам масового виробництва, що зазвичай
співпрацюють з мережевими супермаркетами
(Danone, Lactalis і Bel Group, Coca-Cola, Pep-
siCo) і, зважаючи на їх потужності та можли-
вості інноваційно-технологічного розвитку,
виявляються не конкурентними.

Місткий внутрішній ринок продовольства,
котрий за рядом позицій має значні перспек-
тиви до зростання (недоспоживання м'ясопро-
дуктів 36%, молокопродуктів, плодів і ягід 45%,
рибних продуктів 52%) стимулює підприємства
ХП до розвитку, однак відсутність інтегрова-
них технологічних ланцюжків завершеного
циклу переробки, розрив між наукою і вироб-
ництвом, відсутність мотивації до впроваджен-
ня екологозберігаючих технологій, підвищен-
ня рівня якості та безпечності, невирішеність
проблем з утилізацією відходів, відсутність
дієвої державної підтримки та активні інтер-
венції іноземних виробників загрожують втра-
тою поточних позицій.

Неефективна державна політика управлін-
ня сферою продовольчого виробництва (про-
цеси ціноутворення на продукти харчування не
регулюються, відміна дії національних стан-
дартів якості, відсутність прямих державних
трансферт, підтримки в залученні пільгових
кредитів для модернізації технічного обладнан-
ня, стимулювання паритетних умов доступу до
ринку та інвестиційних ресурсів малого та се-
реднього бізнесу, контролю за процесами про-
никнення на ринок іноземних виробників, ви-
сокий рівень тінізації, нестабільність податко-
вої та кредитної політик) та низький розвиток
виробничої інфраструктури загального та
спеціалізованого призначення стрмує форму-
вання конкурентних переваг.

Ще однією визначальною рисою, що погіршує
конкурентоспроможність вітчизняної ХП є низь-
ка якість продуктів харчування та невідповідність
їх світовим стандартам. Експерти відзначають, що
"в умовах лібералізації торгівлі середній рівень та-
рифного захисту ринку промислових товарів у ЄС
для України коливається в межах 4,4—5%, тому
основними перешкодами у торгівлі продуктами
харчування з ЄС є не імпортні тарифи, а технічні
бар'єри" [8]. Підтвердженням зазначено є і той
факт, що навіть в межах квот на безмитний екс-
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порт у рамках угоди про
ПВЗВТ Україна використала у
2016 р. лише 46% квоти на мас-
ло, 30% квоти на сухе молоко,
19% на крохмаль, 18% на яйця,
0,2% на харчові продукти тощо
[5]. Підвищення якості, орган-
ічності, екологічності та без-
печності продуктів харчування
можна досягти переходом до
європейських та міжнарод-
них стандартів безпеки та
якості продуктів харчування
(НАССР,  ISO, EN, Кодексу
Аліментаріус) у сфері харчоп-
ромислового виробництва. Од-
нак інерційність процесу такої
гармонізації, що зумовлена
"нерозвиненістю належної
інфраструктури, відсутністю
програмних передумов її
імплементації, незадовільними
санітарно-гігієнічними умова-
ми виробництва сільськогоспо-
дарської та харчової продукції,
несформованістю мотивацій-
но-психологічних стимулів до
переходу на європейські заса-
ди гарантування якості та без-
пеки продовольства, вкрай не-
достатньою кількістю спеціал-
ізованих лабораторій" [8] та
висока вартість упровадження
HACCP, що робить її доступ-
ною лише для великих корпо-
рацій, стримує розширення ек-
спорту та ставить під загрозу
перспективи роботи на внутрі-
шньому ринку.

Окреслене коло проблем
найбільше стримує форму-
вання конкурентних переваг
підприємств-харчовиробників та галузі зага-
лом, тому заходи щодо їх усунення дозволя-
ють виявити основні напрями підвищення кон-
курентоспроможності національної ХП ву су-
часних умовах (рис. 1).

Щоб відповідати сучасним вимогам вибаг-
ливих споживачів продукти харчування по-
винні не просто задовольняти їх смаковим упо-
добанням, а і бути екологічними, безпечними,
органічними чи медично корисними. Одним із
напрямів вирішення такої задачі є фортифіка-
ція продуктів харчування, котра є прийом
збільшення вмісту вітамінів та мікроелементів
у продуктах харчування заради покращення

поживних якостей їжі та позитивного ефекту
для здоров'я людей. Виробники харчових про-
дуктів додають обрані мікроелементи (як-от
вітамін А, D, залізо, йод або цинк) до багатьох
продуктів — перш за все таких як олійно-жи-
рові, пшеничне борошно, молочні продукти,
цукор, сіль тощо.

Технічне переозброєння, модернізація та
реконструкція підприємств ХП на основі вико-
ристання інноваційно-інвестиційної моделі
розвитку дозволить перейти до сучасних тех-
нологічних укладів і забезпечить дотримання
вимог щодо якості, безпеки та екологічності
продуктів харчування. На галузевому та націо-

· формування прямих зв’язків з закладами освіти та 
науки, науково-дослідними установами; 

· створення та підтримання унікальних властивостей 
продуктів харчування (якість, екологічність, 
безпечність, органічність, ціна, фортифікація тощо); 

· активна стратегія формування 
конкурентних позицій; 

· впровадження енерго- і ресурсозберігаючих 
технологій, супутнє виробництво товарів, 
поглиблення ступеня переробки сировини; 

· оновлення, технічне 
переозброєння, модернізація та 
реконструкція підприємств; 

· інноваційно-інвестиційна модель розвитку, 
інноваційне оновлення технологій, продуктів, систем 
управління та маркетингу; 

· підвищення рівня кваліфікації 
персоналу та продуктивності 
праці; 

· розширення зовнішніх ринків збуту за рахунок 
географічної та структурної реорганізації експорту; 

· створення горизонтальних та 
вертикальних інтеграційних 
об’єднань; 

· перехід до світових стандартів виробництва та 
систем управління якістю та безпечністю продукції; 

· повне використання 
виробничих потужностей; 

· постійний моніторинг 
ринкової ситуації; 

· диверсифікація виробництва та розширення 
асортименту продукції; 

· орієнтація на експорт товарів 
глибокої переробки; 

МІКРОРІВЕНЬ (підприємства харчової промисловості) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАКРОРІВЕНЬ (галузь, регіон, держава) 

· забезпечення умов гармонізації національної 
системи технічного регулювання та стандартів у 
харчопромисловому виробництві з міжнародними 
нормами; 
 

· розробка та впровадження нової моделі торговельних 
відносин з ЄС, розробка заходів імпортозаміщення; 

· розробка галузевої стратегії 
розвитку ХП та забезпечення її 
конкурентоспроможності; 

· сприяння розширенню зовнішніх ринків збуту та 
диверсифікації експорту, захист національних 
ринків та виробників продовольства; 

· впровадження парадигми 
циркулярної економіки; 

· створення умов та гарантування паритетного 
доступу всіх виробників продуктів харчування до 
дешевих фінансових ресурсів; 

· стимулювання експорту 
продуктів харчування з високим 
рівнем доданої вартості; 

· створення умов для залучення національних 
виробників до міжнародної співпраці, експорту 
знань, технологій та ноу-хау; 

· забезпечення підвищення рівня 
доходів населення та зниження 
рівня їх диференціації; 

· стимулювання виробників до впровадження 
систем управління якістю та безпечністю продукції; 

· стимулювання розвитку малих 
та середніх підприємств ХП; 

· стимулювання виробників до інновацій діяльності 
та забезпечення її фінансово-правових аспектів; 
 

· забезпечення загальних умов 
розвитку економіки; 

· забезпечення нормативно-
правових основ паритетної  
інтеграції виробників за повним 
технологічним циклом; 

· сприяння розвитку загальної та спеціалізованої інфраструктури; 

Рис. 1. Напрями підвищення конкурентоспроможності
підприємств ХП
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нальному рівнях доцільно розробити заходи
щодо поглиблення співпраці науково-дослід-
них установ та харчових підприємств задля
інтеграції їх зусіль на шляху інноваційного роз-
витку.

Стимулювання формування та розвитку
об'єктів спеціалізованої інфраструктури з ура-
хуванням територіальних вимог щодо їх по-
тужностей, розміщення та профілю діяльності.
Посилення соціально-економічних та психоло-
гічних стимулів трансформації господарств
населення у фермерські господарства на заса-
дах підвищення рівня їх товарності.

Використання енерго- і ресурсозберігаю-
чих, мало- та безвідходних технологій, техно-
логій паралельного виробництва товарів, по-
глиблення переробки та диверсифікація вироб-
ництва дозволить підвищити ефективність ви-
користання ресурсів та знизити собівартість
продуктів харчування: за підрахунками екс-
пертів ЄС, запровадження ресурсоефективних
технологій виробництва на всіх ланках вироб-
ничих ланцюгів дозволить скоротити потреби
промисловості у сировинних ресурсах на 17—
24% до 2030 р. [8, с. 28].

Активні дії окремих виробників та держав-
не сприяння розширенню зовнішніх ринків збу-
ту за рахунок географічної та структурної ре-
організації експорту продуктів харчування.
Трансформація моделі зовнішньоторговельних
відносин з традиційними партнерами — розбу-
дова якісно нового формату співробітництва з
ЄС з урахуванням національних інтересів Ук-
раїни, перехід від експорту товарів низького
рівня переробки до готових продуктів харчу-
вання з високим рівнем доданої вартості, ско-
рочення імпорту товарів низької якості, моні-
торинг імпорту товарів в Україну з метою ви-
явлення випадків неконкурентних дій.

Поглиблення співпраці з іноземними про-
гресивними виробниками продовольчих ре-
сурсів на основі відкриття в Україні дочірніх та
спільних підприємств замкнених циклів вироб-
ництва продукції ХП вищих технологічних ук-
ладів, участі у проектах міжнародної співпраці,
експорту знань, технологій та ноу-хау.

Розробка активних стратегій конкурентної
боротьби, що передбачають не просте підлаш-
тування до існуючого попиту і ринкової кон'-
юнктукри та копіювання поведінки конку-
рентів-лідерів, а формування нових моделей
поведінки споживачіва (екологічна, якісна, без-
печна, національнорієнтована і т.д.) на засадах
циркулярної економіки.

Створення умов та гарантування паритет-
ного доступу виробників продуктів харчуван-

ня усіх організаційно-правових форм до деше-
вих фінансових ресурсів на основі запровад-
ження систем пільгового довгострокового кре-
дитування, залучення національних та інозем-
них інвестицій, усунення галузевих диспро-
порцій, впровадження лізингу з можливістю
часткової компенсації вартості придбаних но-
вих сучасних засобів виробництва за рахунок
коштів державного та місцевого бюджетів, зни-
ження ставок оподаткування на певний період
для високотехнологічних галузей при моніто-
рингу ефективності таких пільг; диференціації
ПДВ для мотивації підприємств, що випускають
продукцію з високим ступенем доданої вар-
тості; звільнення від оподаткування частини
прибутку, яка реінвестується у модернізацію
[6] тощо з метою формування достатньої
кількості капіталу підприємств ХП та його ра-
ціональної структури.

Стимулювання розвитку малих та середніх
підприємств ХП та нарощення їх інвестиційно-
го потенціалу, стимулювання впровадженя
ними ресурсозберігаючих технологій та інтег-
рація до замкнених циклів виробництва.

Активізація інтеграційних процесів галузе-
вих виробників та компліментарних вироб-
ництв на основі субконтрактингових схем
співробітництва, кластерів та франчайзингу,
проектів технічної допомоги, вертикально
інтегрованих холдингів, горизонтальних коо-
перативних структур.

Наприклад політика ЄС щодо підтримки та
розвитку ХП заснована саме на налагодженні
діалогу між усіма учасниками та забезпеченні
ефективного функціонування ланцюгів вироб-
ництва та збуту харчової продукції. З цією ме-
тою у 2010 р. Європейською Комісією було
створено Форум високого рівня для кращого
функціонування системи постачань харчової
продукції, який об'єднує представників про-
фільних міністерств, агропродовольчого бізне-
су (включаючи виробників сільськогосподарсь-
кої сировини, переробних та торговельних під-
приємств), асоціацій та федерацій АПК, а та-
кож недержавних організацій (загалом не
більше 45 членів). Діяльність Форуму є ефек-
тивним механізмом державної підтримки га-
лузі, що дозволяє формувати гнучку промис-
лову політику з урахуванням потреб та інте-
ресів виробників та споживачів харчової про-
дукції [6].

Активізація дій уряду по забезпеченню
умов гармонізації національної системи тех-
нічного регулювання та стандартів у харчопро-
мисловому виробництві до європейських та
міжнародних норм (НАССР, ISO, EN, Кодексу
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Аліментаріус) та заохочення підприємств ХП
до впровадження європейських стандартів ви-
робництва та систем управління якістю та без-
печністю харчової продукції (організація моні-
торингу сировини та компонентів, що викори-
стовуються для виробництва продуктів харчу-
вання; забезпечення перевірки стану гігієни ви-
робничих і складських приміщень, засобів
праці, техніки, обладнання; формування систе-
ми контролю за вмістом гранично допустимих
норм шкідливих речовин у продовольстві; фор-
мування механізмів моніторингу здоров'я
сільськогосподарських тварин; організація
контролю за вмістом ГМО у продуктах харчу-
вання; дотримання стандартів пакування та
маркування продовольства [8, с. 29]).

ВИСНОВКИ
Виробники продуктів харчування повинні

усвідомити, що базисом їх конкурентоспро-
можності у сучасних умовах виступає іннова-
ційна модель розвитку, яка на основі глибо-
кого оновлення за передовими вимогами тех-
нологій, продуктів, менеджменту та маркетин-
гу дозволяє ефективно використовувати свої
ресурси при максимальному задоволенні по-
треб населення у якісних продуктах харчуван-
ня.

Варто констатувати, що досягти підвищен-
ня конкурентоспроможності вітчизняних ви-
робників продуктів харчування можна лише на
основі спільних зусиль на всіх рівнях: підприє-
мства-виробники повинні на систематичній
основі проводити активні заходи щодо форму-
вання конкурентних переваг та їх підтримання
на стратегічних засадах, а суб'єкти макрорівня
— забезпечувати сприятливі умови для таких
змін.
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PROBLEM STATEMENT
The main trends in the development of the

world economy confirm that economic growth is
only possible through innovation. The modern
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Determined by that innovative activity is characterized by a high degree of uncertainty and risk, so the important
principles of development of the financial infrastructure is the diversity of funding sources, flexibility and adaptability
to the environment is rapidly changing. Depending on the characteristics of the innovation process generating conditions
for the mutual influence of innovation cycles and capital in the process of creating innovation. The necessary conditions
are: optimum use of available funds, reduction in the duration of the innovation cycle, the allocation of capital in the
phases of the innovation cycle with the purpose of risk sharing. It is shown that the institutional conditions for the
development of the national innovation system will require significant changes in order to increase the activity of economic
actors in relation to innovation. The main components of the institutional infrastructure of the national innovation system
is the financial, personnel, legal, industrial-technological, information, consulting, and sales. Extensive financial
component of the infrastructure of the national innovation system will contribute to its progressive development under
the condition of smooth functioning of all subjects. A necessary condition for achieving high and stable rates of innovative
development of national economy is to increase the share of mixed capital in the implementation of the innovation process.
Institutional conditions for the development of the national innovation system, reflecting the organizational and economic
relations of the subjects of innovative activities, stimulate innovative activity and is one of the most important tools of
modernization of the economy.

Визначено, що інноваційна діяльність характеризується високим ступенем невизначеності і ризику, тому важли-
вими принципами розвитку фінансової інфраструктури є різноманітність джерел фінансування, гнучкість і адапто-
ваність до середовища, що швидко змінюється. Залежно від особливостей інноваційного процесу формуються умови
для взаємного впливу інноваційних циклів і капіталу в процесі створення інновацій. При цьому необхідними умова-
ми є: оптимальне використання наявних коштів, скорочення тривалості інноваційного циклу, розподіл капіталу за
фазами інноваційного циклу з метою розділення ризику. Показано, що інституціональні умови розвитку національ-
ної інноваційної системи потребують суттєвих змін з метою збільшення активності економічних суб'єктів стосовно
інноваційної діяльності. Основними складовими інституціональної інфраструктури національної інноваційної сис-
теми є фінансова, кадрова, правова, виробничо-технологічна, інформаційна, консалтингова, збутова. Розгалужена
фінансова складова інфраструктури національної інноваційної системи сприятиме її поступальному розвитку за умови
безперебійного функціонування всіх суб'єктів. Необхідною умовою досягнення високих і стабільних темпів іннова-
ційного розвитку національної економіки є підвищення частки змішаного капіталу в реалізації інноваційного проце-
су. Інституціональні умови розвитку національної інноваційної системи, що відображають організаційно-економічні
відносини суб'єктів інноваційної діяльності, стимулюють інноваційну активність і є одним із найважливіших інстру-
ментів модернізації економіки країни.

Key words: innovation system, institutions, institutional aspect, innovation activity, innovation
process, innovation.

Ключові слова: інноваційна система, інституції, інституціональний аспект, інновацій-
на діяльність, інноваційний процес, інновації.

theory of innovation management pays special
attention to institutional methods and mechanisms
of reproduction of innovations. Created in highly
developed countries, the institutional mechanisms
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and institutional framework for the dissemination
and use of knowledge within national innovation
systems provide a sustainable economic growth
and quality of life of the population. Practice of
the reform of macro-systems shows that the
absence of institutional component increases
informational indefiniteness, raises the risk in the
event of the implementation of the processes of
exchange and contract, causing an increase in
economic, social and transaction costs and higher
prices for goods and services. Outside the
institutional environment, the market mechanism
fails. Ukraine is now urgently needed is the creation
of an innovative economic system that will
guarantee the long-term nattokinaise the country's
economic growth is based on existing capacities:
Ukraine has a well developed education system, a
significant scientific basis, as well as some
technological know-how, successfully embodied in
separate spheres. These benefits generally
represent a more significant innovation potential
than that possessed by other countries with similar
GDP. The problem is how effectively Ukraine will
be able to use this comparative advantage. In
connection with this very relevant is the study and
application of experience to create the necessary
institutional framework conditions without which
any innovation potential can not be realized.

ANALYSIS OF RECENT RESEARCH
AND PUBLICATIONS

The question of institutionalism is reflected in
the writings of T. Veblen, O. Williamson, V. Ha-
milton, T. Gaidai, V. Geytsa, A. Gritsenko, G. Ka-
pelushnikov, P. Kirdina, V. Radaev, V. Tambov-
tseva, M. Tugan-Baranovsky, A. Chuhno, P. Leo-
nenko, A. Shastitko, V. Yakubenko, V.V. De-
mentiev, P. Proskurin, A. Oleynik, and others.
Problems of formation of institutional factors and
evaluate their impact on the functioning of eco-
nomic systems is studied in the works of such scien-
tists as M. Weber, T. Eggertsson, R. Coase, D. North,
Th. Schumpeter and others.

The purpose of the article is justification of the
institutional aspects of the development of the
national innovation system.

THE MAIN MATERIAL
The transition from a linear to a systemic

description of the innovation process in practice
marked a re-evaluation of determinants of eco-
nomic growth, focusing on institutions.

The significance of the features of the in-
stitutional structure of each particular society to
its socio-economic development is well justified by
the leaders of the institutional direction of

economic and social theory (D. North, John.
Hodgson, John. Commons, V.M. Polterovich,
T. I. Zaslavskaya, G.B. Kleiner).

Currently, in the framework of modern in-
stitutionalism, the most common is the inter-
pretation of institutions Douglass North: "Insti-
tutions are rules, mechanisms for their implemen-
tation, and norms of behavior that structure
repeated human interactions".

D. North believes that institutions affect the
economic system, the way in which the economy
is developing, and ask the system of positive and
negative incentives, thus reducing the uncertainty
of economic development and fulfilling its main
function of saving transaction costs. Therefore, the
formation and regulation of institutions becomes
a factor for economic growth.

Obviously, the institutions is a complex,
functionally differentiated systems. In this case the
main interest is to identify the stable component
of the Institute. With this purpose, we introduce
the concept of "core institution" that characterize
the historically stable, continuously reproducing
the practice of social relations. The Institute forms
a basic skeleton of the society, defines the most
General characteristics of social situations,
determines the direction of collective and
individual action.

As the base of the Institute, you can define the
state itself. It is responsible for the prevention and
relief of the crisis phenomena in the economy, it
must assume the functions of normotensive in the
broadest sense of the term "norm": and as a
legislative act, and as the characteristics of the
ordered relationship between socio-economic
actors. This concept of the Institute of state
suggests that he will be the stabilizer of social
development, ensuring the implementation of the
rights and duties of legal entities and individuals.

The analysis of the category "institution" in
institutional theories allows to identify the dual
role of the state:

a) as an organizational form, it must obey the
General rules, norms;

b) at the same time, the state itself generates,
creates rules.

In the context of the national innovation
system the main functions of the state are: pre-
dictive, analytical, research, regulatory, Super-
visory, legislative and regulatory, managerial,
economic and foreign policy.

Referring to the works of S. G. Kirdina, high-
light the concept of "institutional form". In con-
trast to the basic institutions that preserve its
contents, institutional forms are mobile, plastic,
changeable. They represent established patterns,
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ways of organization, which reflects the inter-
action of social and economic actors. These include
legislative acts, forms of economic relations,
information flows, legal and administrative norms
etc.

Considering the question about the distinction
between the definitions of "institution" and
"organization" in the literature we can see
significant discrepancies in the use of these
concepts. Some authors consider organizations as
a particular case of formal institutions. Followers
of D. North, on the contrary, I believe that the
relationship between organizations and institutions
is the same as between players and the game rules,
in other words, organizations are stakeholders and
institutions. Accordingly, it is possible to consider
the concept of institution as an organizational form
and as a process.

Classification G.B. Kleyner allows you to
structure institutions in the innovation system by
type of entities that they are designed to reach:

— macroeconomic determining the course of
macroeconomic processes in the economy;

— the meso, valid at the meso structure (in-
dustry, regions, vertically integrated complexes,
etc.);

— microeconomic relating to the activities of
organizations, enterprises and interested in their
interaction entities;

— nanoeconomics governing socio-economic
behavior of individual agents.

The interaction between different institutions
as a whole creates, using the expression D. North,
the total institutional system inherent to the
society.

In the literature allocate the various theo-
retical models of the development of the research
system. Thus, the theoretical model of the "institu-
tional construction" is based on the assertion that
the basic elements of the research system are saved
but do not work, since there are no communication
mechanisms between them.

To create relationships between participants of
the innovation system use the following mecha-
nisms:

1. Communication between research organi-
zations and the manufacturing sector:

— research programmes for multiple clients;
— development of the research program

representatives of the production sector;
— joint research program;
— joint funding of programmes: the company

is partially funding the research in exchange for
rights to the results;

— research contract and consulting in the field
of technology;

— special schemes technology transfer and
technological instruction;

— Advisory councils composed of represen-
tatives of the production sector;

— staff mobility between firms and research
organizations;

— training of employees of firms;
— the use and transfer of intellectual property

rights research organizations;
— licensing of technologies;
— subsidiaries and startups founded by

employees of research organizations with their
support;

— self-employment of former employees of
scientific research organisations;

— conferences, informal contacts and
networks.

2. Communication between research orga-
nizations and educational institutions:

— cooperation in the training of graduates and
postgraduates in the framework of institutio-
nalized joint programs, practices, etc.;

— exchange of individuals, departments, etc.;
— staff mobility between educational

institutions and research organizations;
— the use of intellectual property rights,

licensing;
— institutionalised joint research programmes;
— joint projects or research consortia (can

participate in them and the production sector);
— publications, presentations on scientific

conferences;
— informal contacts and networks.
3. Communication between research orga-

nizations and the government:
— long-term financing (basic, conditional) on

the basis of agreed objectives and strategy;
— research contract and consulting in the field

of technology;
— financing of joint research;
— membership of research staff to government

Advisory bodies;
— exchange of staff;
— mobility of personnel between government

agencies and research organizations;
— maintaining the state of the knowledge base

and the implementation of public tasks (for
example, participation in the work of standards
bodies);

— informal contacts and networks.
Accordingly, the content of this option is the

development of missing elements and the spread
of new institutional forms: venture capital funds,
innovation and research companies and centers,
technological parks, transfer centres, technology
etc. This option is the most close to the declared
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policy in the field of science innovation of the 1990s
and beginning of 2000s and, according to many
analysts, most likely as a compromise at the
present time.

Likely to shape future scientific research
system in the event this option is an extension of
the innovative infrastructure, the dependence of
the research system from state support to will
generally increase on the background of low-
intense processes of self-development of its
institutions, will increase the allocation of budget
resources in many new directions, the con-
sequence of which will be the preservation of
tendencies to improve the quality of key existing
elements of the research system (basic and applied
science).

The main disadvantages of the development of
this model is a high risk that the mechanical
copying of the many existing overseas institutions
in the field of innovation does not automatically
lead to the formation of a competitive research
system due to the low quality of its existing
elements, with very limited effect in providing
communication between various elements of the
research system; the probable error in the
determination of the extent of the required
building elements of the research system and
misalignments in the setup of the functioning of
these elements, which will increase the imbalance
between research systems; fascination with various
new forms can have a negative impact on the task
of improving the quality of existing basic elements
of the research system and may lead to further
degradation of existing its elements.

Current international statistics, with large
amounts of data on scientific and technological
development, allows to compare the potential and
comparative advantage of any country. Thus, the
authors of the ratings of the world economic forum
based on the fact that the main vector of modern
global competition is in the area of dynamically
changing benefits, based on scientific and technical
achievements and innovations. Indices of the world
economic forum clearly show the most profound
problems of innovative development of Ukraine.
The country has sufficient in size and quality of
personnel potential of the innovation sector, ahead
of this option, the world leaders such as UK,
Germany, France, Netherlands and many others.
At the same time, incentives for innovation
activities in the business sector and the quality of
public policy are at the level of the indicators
specific to the least developed countries of the
world.

The comparison of the ratings of Ukraine, even
not with the leaders of world development and

countries, especially socialist, which is on a
comparable or close level. For all post-socialist
countries the General law is a significant gap in the
quality of public institutions. The value of this
component of the rating is significantly lower totals
competitive growth. The poor quality of public
institutions does not create incentives for
innovative development in these countries, partly
kompensiruet or the advantages of technological
nature (often by borrowing technologies), or as the
macroeconomic environment (especially noticea-
ble in China).

The modern experience of foreign countries
in the development of the research system shows
that regardless of the national peculiarities of
the country carefully considered the authorities
of the country the system of measures to create
framework conditions for innovative activities
and the restructuring of public institutions and
links between them often prove to be much more
effective than the direct and indirect government
subsidies for innovative activities. Thus, the
formalization of institutions, research, media-
tion and business sector and their linkages
required for integrated development of the
innovation system.

A theoretical model of the "institutional
construction" and adaptation to Ukrainian realities
already existing positive experience of other
countries that have passed the house of trial and
error, and a significant part of the way to building
a new economy based on innovation, in our
opinion, can create an effective research system
of Ukraine. Although within the system interact
with organizations both private and public and
mixed ownership, government bodies play a
special role. Through them public policy that
affect innovation processes. State policy deter-
mines the institutional profile system, which
largely depends on such factors specified by the
state authorities, as the mode of operation of the
business environment, the level and degree of
orientation of basic research to the market, the
system of motivation of scientific research activity,
its orientation towards production, the orga-
nization of the higher education sector.

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS
In the formation of effective institutions, it is

advisable to consider the following provisions,
reasonable R. Boyer, the author of the theory of
regulation, one of the directions of institutionalism:

— opportunities and the viability of any
institution depends on whether it draws simu-
ltaneously on a whole system of rules and me-
chanisms;
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— the mechanism of selection of institutions,
rules, and organizational forms does not provide
the correspondence between the viability of
institutions and their economic efficiency;

— the viability of institutions are largely
determined by their complementarity, the
contribution to the harmony of the system as a
whole;

— intermediate forms of organization between
the state and the market largely determine the
growth rate, however, the organization of an
employment relationship is just as, if not more
important than the form of competition or
structure of the state;

— methods of regulation act in a historical
context, not in abstract time of rational calcu-
lation, not in the context of a frozen history.

Comprehensive, reasonable and balanced
choice of the optimal model of development of
innovation system, ensuring the smooth
interaction of all components ensures the creation
of the most favourable socio-economic and
institutional environment for diffusion of
innovations, accelerated introduction of advanced
scientific and technical developments and produce
the greatest effect.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Використання енергії біомаси, виробленої
в сільській місцевості може забезпечити додат-
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ENSURING ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF BIOENERGY ALTERNATIVES
FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES IN ZHYTOMYR REGION

У статті обгрунтовано та проведено аналіз концептуальних основ та існуючих перспектив щодо можливостей біоенер-
гетичного забезпечення в контексті економічного розвитку сільськогосподарських підприємств України загалом та Жито-
мирської області зокрема. Обгрунтовано доцільність та необхідність розвитку біоенергетичного виробництва сільськогос-
подарської продукції як інноваційного та високорентабельного напряму аграрного бізнесу. Проведено аналіз впливу зовнішніх
та внутрішніх факторів господарювання сільськогосподарських підприємств на перспективи альтернативного біоенерге-
тичного забезпечення регіону. Виділено стратегічні напрями поліпшення біоенергетичної системи виробництва та реалізації
продукції, а також факторів, котрі її обмежують. Вказано на необхідність докорінної перебудови існуючої системи біоенер-
гетичного забезпечення країни в контексті розробки та залучення ефективних державних та регіональних програм. Окрес-
лено перспективи розвитку біоенергетики в сільськогосподарських підприємствах та умови їх досягнення.

The article substantiates and analyzes conceptual foundations and practical recommendations concerning the current state
of investment attractiveness of organic production in agricultural enterprises of Ukraine. The expediency and necessity of the
development of organic production of agricultural products as an innovative and highly profitable direction of agrarian business
is substantiated. The analysis of influence of external and internal factors of management of agricultural enterprises on the prospects
of alternative investment support of organic production is carried out. The strategic directions of improvement of the investment
climate of the system of production and sale of organic products and the factors that limit it are highlighted. The necessity of
radical restructuring of the existing system of investment support for the production of organic products in the context of
development and attraction of effective state and regional programs is indicated. The prospects for the development of organic
products in agricultural enterprises and the conditions for their achievement are outlined.

Ключові слова: біоенергетичне забезпечення, виробництво, біоенергетика, сільськогоспо-
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Key words: bioenergy support, production, bioenergetics, agricultural enterprises, analysis,
prospects, development, system.

кові можливості сільського розвитку: підви-
щення доходів дрібних і середніх товаровироб-
ників за рахунок вирощування енергетичних
культур та їх переробки на власних енергетич-
них потужностях; створення нових робочих
місць у сільській місцевості; збільшення обсягів
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дешевих, відновлювальних енергоресурсів для
задоволення потреб як сільських домогоспо-
дарств, так і агропродовольчого комплексу в
цілому.

Проте з розвитком біоенергетики також
пов'язують ряд нових проблем: зростання цін
на продукти харчування; посилення конку-
ренції за землекористування між енергетични-
ми, продовольчими та кормовими культурами;
виснаження та деградація грунтів; вирубуван-
ня лісів тощо. У цьому контексті невід'ємною
умовою розвитку європейської біоенергетики
є дотримання підприємствами галузі критеріїв
сталого розвитку: зменшення викидів парнико-
вих газів на всіх стадіях виробництва; обмежен-
ня використання земель (з багатим біорозмаї-
ттям, з високим вмістом вуглецю, торфовищ);
вимог належної практики господарювання
(правила для країн-членів ЄС); соціальної ста-
лості (питання конкуренції з харчовими куль-
турами; можливого негативного впливу на умо-
ви праці; захисту прав власності на землю; біо-
безпеки тощо) [2].

Існує значний інтерес до соціально-еконо-
мічних наслідків більш активного використан-
ня суспільством відновлювальних джерел
енергії. Актуальним для України є досліджен-
ня вітчизняної біоенергетики на предмет відпо-
відності її розвитку критеріям сталості. Диску-
сійними залишаються економічні та соціальні
вигоди, які вона може забезпечити для сіль-
ського розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

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

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Проблематиці перспектив розвитку біое-

нергетики, виявленню можливостей та існую-
чих бар'єрів, оцінці світових тенденції розвит-
ку ринку біопалив, питанням законодавчого
регулювання галузі присвятили свої проаці
Г. Гелетуха, Т. Желєзна, П. Кучерук, Є. Олій-
ник, Д. Гродзинський, О. Дембновецький, О. Лев-
чук, В. Дубровін, І. Кириленко, Г. Черевко, Ю. Лу-
зан, С. Козловський, О. Шпичак, Г. Калетнік,
В. Гавриш, Н. Міщенко, Б. Оверченко та інші.
Одними з перших акцентували на проблемі
збільшення ризиків для сільського розвитку
від стихійного розвитку біоенергетики В. Геєць,
О. Бородіна. Значний внесок у просування ідеї
вагомості біоенергетичної економіки для роз-
витку сільської місцевості здійснив Д. Моріс,

який, зокрема, визначив право власності сіль-
ських товаровиробників на заводи з перероб-
ки біопаливної сировини ключовим аспектом
сталого сільського розвитку [4].

Проте проблеми розроблення та покращен-
ня організаційно-економічного механізму роз-
витку біоенергетичного комплексу з позиції
аналізу умов системного забезпечення сталості
сільськогосподарських підприємств майже не
відображені в наукових працях, що зумовлює
необхідність подальших досліджень у цьому
напрямі. Це зумовлює необхідність продовжен-
ня наукових досліджень, спрямованих на роз-
робку концептуальних основ моделі роз витку
біоенергетичного сектора економіки України з
негайним залученням вагомих інвестиційних
ресурсів у цому напрямі виробництва.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Аналіз умов розвитку біоенергетичного
сектору в Україні та світі доводить необхідність
розроблення дієвого механізму їх функціону-
вання для забезпечення конкурентоспромож-
ності в національному та світовому середовищі.
При цьому такий напрям забезпечує високо-
рентабельні показники діяльності сільськогос-
подарських підприємств, але потребує залучен-
ня вагомих капітальних вкладень. Метою дос-
лідження є аналіз сучасного стану та перспек-
тив створення умов для розвитку вітчизняного
біоенергетичного комплексу. Для досягнення
цієї мети було використано ряд наукових ме-
тодів, зокрема, порівняння (для співставлення
стану біоенергетичного забезпечення в Україні
та інших країнах), експертних оцінок (для ви-
явлення проблем розвитку внутрішніх та зов-
нішніх чинників біоенергетичної системи окре-
мого регіону), екстраполяції (для визначення
перспектив розвитку біоенергетичного комп-
лексу), синтезу (для розробки рекомендацій
для розвитку біоенергетичного забезпечення
України).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Згідно із Законом України "Про альтерна-
тивні джерела енергії" альтернативна енерге-
тика — сфера енергетики, що забезпечує ви-
роблення електричної, теплової та механічної
енергії з альтернативних джерел енергії, до
яких належать сонячна, вітрова, геотермальна,
гідротермальна, аеротермальна, енергія хвиль
та припливів, гідроенергія, енергія біомаси,
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газу з органічних відходів, газу каналізаційно-
очисних станцій, біогазів, та вторинні енерге-
тичні ресурси — доменний та коксівний гази,
метан дегазації вугільних родовищ, перетво-
рення скидного енергопотенціалу технологіч-
них процесів [1]. Особливостями альтернатив-
ної енергії є те, що вона добувається з невикоп-
них джерел, які постійно існують, самовіднов-
люються або періодично з'являються в навко-
лишньому природному середовищі.

На противагу відновлюваним джерелам
енергії використання викопного палива є руй-
нівним для навколишнього середовища за ра-
хунок викидів парникових газів та, відповідно,
глобального потепління. Риттман [8] описав
небезпеку використання викопного палива з
трьох точок зору: виснаження запасу паливних
ресурсів; геополітичного конфлікту через кон-
курентну боротьбу за обмежений ресурс; і
зміна клімату внаслідок збільшення концент-
рації CO2 в атмосфері. Тому пошуки "чистої"
енергії стали однією з найважливіших завдань
сучасної науки.

Україна належить до країн із високим по-
тенціалом генерування альтернативної енергії.
В оновленій Енергетичній стратегії України до
2035 року прогнозована частка імпортованих
компонентів в енергобалансі країни може бути
суттєво знижена за рахунок розвитку віднов-
люваних джерел енергії, власного видобутку
природного газу, а також енергозбереженню
та підвищенню енергоефективності [6]. Проте,
станом на 2016 р. в енергетичному балансі Ук-
раїни імпортні енергоресурси й досі становлять
високу питому вагу — 46 %, або 29151 тис. т н.
е. (табл. 1).

У структурі виробництва електроенергії в
Україні станом на кінець 2016 р. найбільшу пи-
тому вагу займають атомні та теплові електро-
станції — 51 та 34 % відповідно, на альтерна-
тивні електростанції доводиться лише 7 % ви-
робленої електроенергії (табл. 2).

Наведені дані свідчать про високу за-
лежність енергетичного сектора України від
викопних ресурсів, що не відповідає стратегії
розвитку країн ЄС стосовно переходу до "чис-

Таблиця 1. Енергетичний баланс України у 2016 р., тис. т нафтового еквівалента

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України (2016 р.).
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Виробництво 20146 2304 - 15172 21247 660 124 3348 - 599 63600 
Імпорт 10617 527 9155 8807 - - - 38 7 - 29151 
Експорт -495 -25 -24 - - - - -553 -329 - -1427 
Міжнародне бункерування - - -157 - - - - - - - -157 
Зміна запасів -541 - -586 1619 - - - -1 - - 491 
Загальне постачання пер-
винної енергії 

29727 2806 8387 25598 21247 660 124 2832 -323 599 91658 

Таблиця 2. Структура виробництва електроенергії
за джерелами постачання (2016 р.)

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України (2016 р.)

Вид електростанцій 

Установлена 
електрична 
потужність, 

тис. кВт 

Обсяг 
виробництва 
електричної 

енергії, 
млн кВт-год 

Структура, 
% 

Атомні 
електростанції 

13835 75931 
51,4 

Теплові 
електростанції 

27489 50215 
34,0 

Теплоелектроцентралі 10569 11078 7,5 
Гідроелектростанції 6167 9004 6,1 
Сонячні 
електростанції 

324 408 
0,3 

Вітрові 
електростанції 

387 949 
0,6 

Інші енергогенеруючі 
установки 

405 192 
0,1 

Усього  59176 147777 100,0 



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 12, 2018

23

тої" енергії. Тому вітчизняні науковці ведуть
пошук вирішення проблем становлення та роз-
витку альтернативної енергетики України.
Найбільший потенціал заміщення прогнозуєть-
ся у використанні біомаси, сонячної та вітро-
вої енергії. Згідно з Національним планом дій
з відновлюваної енергетики (НПДВЕ) на пері-
од до 2020 р., затвердженим Кабінетом Мініст-
рів України 1 жовтня 2014 р. біоенергетика по-
винна вийти на рівень заміщення природного
газу обсягом 8,3 млрд м3 на рік.

За оцінкою Біоенергетичної асоціації Ук-
раїни потенціал енергії з біомаси складає
20,2 млн т н.е. [8]. За даними Держенергоефек-
тивності за останні три роки в Україні було вве-
дено більш ніж 1.6 ГВт теплових потужностей,
що працюють на альтернативних видах палива.
У 2016 р. збільшилась кількість встановлених
сонячних панелей — 1109 господарств порівня-
но з 244 у 2015 р. Водночас зросла їх потужність
майже у 7 разів: з 2,2 МВт станом на кінець
2015 р. до 16,7 МВт на кінець 2016 р. [8]. Окрім
того за останні три роки було введено в дію
3 вітроелектростанції загальною потужністю
11,6 МВт та 1 електростанцію на біомасі потуж-
ністю 3,5 МВт. Також у 2016 році встановлено
3,3 МВт потужностей малих ГЕС та 3,1 МВт —
об'єктів, що виробляють електроенергію з біо-
газу.

Виробництво альтернативних видів енергії
також може здійснюватися в аграрному сек-
торі економіки: нарощується виробництво
ріпаку для промислового використання біо-
дизеля, є резерви для переорієнтації вироб-
ництва харчового спирту на паливний етанол,
запропоновано використання енергії біома-
си та інших альтернативних джерел для енер-
гетичної безпеки сільських територій [7, с.
115].

Наприкінці 2011 р. Україна вперше була
включена в міжнародний рейтинг привабли-
вості країн для розвитку відновлюваної енер-
гетики, в якому зайняла 32 місце серед 40 країн
світу. Лідерство очолили Китай, США і Німеч-
чина. В 3-му кварталі 2012 р. За заявами украї-
нського уряду, до 2020 р. планується вивести
виробництво альтернативної енергії до рівня
15% від усього обсягу виробництва енерго-
носіїв. При використанні енергозберігаючих
технологій та обладнання на такому рівні, як у
країнах ЄС, споживання енергоресурсів могло
б зменшитися до обсягу 650 млн т умовного
палива. Тобто потенціал енергозбереження
України становить приблизно 35 % [9, c. 54].

Отже, поступова реалізація стратегії енер-
гозбереження на основі розширення альтерна-

тивної енергетики сприятиме досягненню
трьох ефектів:

— екологічного — обмеження впливу тра-
диційного енергетичного сектору на навко-
лишнє середовище;

— соціального — створення додаткових ро-
бочих місць, зниження цін на енергоресурси;

— економічного — диверсифікація поста-
чання енергії забезпечить енергоефективність
та енергоавтономію окремих територій,
зміцнить енергетичну незалежність країни.

Концепція енергетичної трансформації
країни дозволить порівняно недорого для сус-
пільства отримати вигоду від застосування аль-
тернативних джерел енергії і створити еколо-
гічно безпечне безперебійне постачання енер-
гії. Особливу увагу слід приділити вивченням
питань розвитку біоенергетики.

Біоенергетика — галузь електроенергетики,
заснована на використанні біопалива, яке ство-
рюється на основі використання біомаси. До
біомаси відносять усю рослинну і вироблену
тваринами субстанцію. При використанні біо-
маси в енергетичних цілях для виробництва теп-
ла, електроенергії і палива, розрізняють енер-
гетичні рослини і органічні відходи. Енергетич-
ними рослинами вважаються: сорти дерев, що
швидко ростуть і спеціальні однорічні рослини
з високим вмістом сухої маси для використан-
ня як твердого палива; цукро- та крохма-
левмісні польові культури для переробки в ета-
нол, а так само маслянисті культури для вироб-
ництва біодизеля для застосування як рідкого
палива; польові культури, придатні для сили-
рування і використання у виробництві біогазу
[2].

До органічних відходів відносяться відходи,
що виникають в сільському, лісовому, домаш-
ньому господарстві і промисловості: відходи
деревообробки, солома, трава, листя, гній,
шлам, органічні відходи домашнього господар-
ства тощо. До біогенного твердого палива
відносяться усі не викопні види палива органі-
чного походження, які до моменту їх викорис-
тання знаходяться в твердому стані, як наприк-
лад: деревина усіх видів і у будь-якій формі,
солома, макуха, зерно, кукурудза, злаки, цук-
ровий буряк, ріпак, рослинні олії, біологічні
відходи,екскременти, водорості тощо [3, c. 92—
93].

Виробництво електроенергії та тепла з твер-
дої біомаси на сьогодні здійснюється в основ-
ному шляхом спалювання в твердопаливних
котлах, з отриманням пари високого тиску. Цей
процес здійснюється за допомогою біомасових
енергетичних установок. Розрізняють відпо-
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відно: біомасові котельні — установки що ви-
робляють тільки тепло; біомасові теплоелект-
роцентралі (Біо-ТЕЦ) — виробляють разом з
теплом ще і електрику.

Щорічно приріст біомаси у світі оцінюєть-
ся в 200 млрд т (у перерахунку на суху речови-

ну), що енергетично еквіва-
лентно 80 млрд т нафти. Од-
ним із джерел біомаси є ліси.
При переробці ділової дере-
вини 3—4 млрд т складають
відходи, енергетичний еквіва-
лент яких становить 1,1—1,2
млрд т нафти. Світова потре-
ба в енергії (11 млрд т у.п.)
становить тільки 12 % енергії
щорічного світового прирос-
ту біомаси. Частка і кількість
біомаси, використовуваної
для одержання енергії, по-
стійно знижується, що мож-
на пояснити порівняно низь-
кою теплотою згоряння біо-
маси, унаслідок високого
вмісту в ній води.

Для ефективного функціонування галузі
біоенергетики України слід створити сучасну
організаційну систему управління, котра за-
безпечить її прогресивне функціонування
(рис. 1). Оскільки галузь біоенергетичного за-
безпечення розвивається досить динамічно,

Сільськогосподарське 
підприємство 

Ринкове середовище 
біоенергетики 

Постачальники 
матеріально-технічного 
забезпечення біоенерге-

тичного виробництва 

Управління 
агропромислового розвитку 

Інвестори 

Служби сертифікації та 
контролю сфери 
біоенергетики 

Міністерство аграрної 
політики та продовольства 

України 

Департамент 
контролю розвитку 
біоенергетичного 

забезпечення 

Відділ формування 
стратегічних альтернатив 

розвитку біоекономіки 

Департамент реалізації 
біопродукції в сфері ЗЕД 

Відділи фопстизу 
біоенергетики 

місцевих ринкових 
структур 

Прибуток

Рис. 1. Формування організаційної системи управління
біоенергетичним комплексом України

Джерело: власні розробки авторів.
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1 1 2 2 3 2 2 3 4 7 1 3 4 7 9 3 9 10 12 15 
Наявність придатних 
сільськогосподарських угідь 

0,15                  +   

Стань сільськогосподарських 
угідь 

0,1             +        

Доступність технології 0,1        +             

Рівень матеріально-технічного 
забезпечення виробництва 

0,1             +        

Рівень фінансового 
забезпечення виробництва 

0,1         +            

Наявність кваліфікованих 
працівників 

0,1            +         

«Глибина» переробки 
виробленої продукції 

0,05        +             

Якість біоенергетичної 
продукції 

0,1         +            

Перспективи розширення 
виробництва 

0,05             +        

 

Таблиця 2. Оцінка перспектив розвитку регіонального біоенергетичного забезпечення
на основі економічних можливостей сільськогосподарських підприємств Житомирської області

в перспективному періоді (2017—2019 рр.)

Джерело: власні розробки авторів.
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ефективність її ресурсного забезпечення має
напряму залежати від ефективності функціо-
нування самих сільськогосподарських підпри-
ємств.

Неабиякий вплив на формування ефектив-
ної системи біоенергетичного забезпечення Ук-
раїни спричиняють чинники кон'юнктури світо-
вих сільськогосподарських систем даного на-
пряму виробництва. Тому державна підтримка
біоенергетики, в першу чергу має будуватися
за принципом дотаційного забезпечення під-
приємств біоенергетичного підкомплексу, а
також сприяти розробці різного роду програм
щодо здешевлення кредитних ресурсів та дос-
тупу на міжнародні ринки передових біоенер-
гетичних розробок. Саме тому для якісної оці-
нки біоенергетичних перспектив розвитку в
сучасному господарському середовищі країни
пропонуємо застосувати методику експертних
бальних оцінок, котру було проведено на осно-
ві основних показників діяльності сільськогос-
подарських підприємств Житомирської області
(2014—2016 рр.).

Як ще одним бар'єром для розвитку біо-
енергетики фахівці називають проблему
спрощення процедури ліцензування вироб-
ництва альтернативних видів енергії. Також
існує прогалина у діючому законодавстві,
згідно з якою більшість енергетичних куль-
тур досі не віднесені до сільськогосподарсь-
ких. Тому їх вирощування на землях сіль-
ськогосподарського призначення неможли-
ве. А існуюча процедура включення до реє-
стру агрокультур є довгою — випробування
тривають три роки. Таким чином, необхідно
внести належні корективи до відповідних
нормативних актів. І це не єдині законодавчі
проблеми, які створюють додаткові пере-
шкоди для розвитку біоенергетики. Фахівці
вважають, що потрібно врегулювати питан-
ня заготівлі деревного палива приватними
компаніями, які мають відповідну техніку, в
лісах державної форми власності. Разом з
тим існує ціла низка обмежень для приват-
них компаній з цього виду діяльності. Окрім
того, недосконалим є законодавство щодо
"зеленого" тарифу на електроенергію, ви-
роблену з біомаси та біогазу. Наприклад, за
думкою фахівців в галузі біоенергетики, ко-
ефіцієнти "зеленого" тарифу є заниженими.

Прийнятий урядом план дій з ВДЕ до 2020 ро-
ку ставить завдання перед сектором біоенер-
гетики додатково замістити 5,27 млрд куб м на
рік природного газу твердим біопаливом і до-
сягти загального заміщення 7,2 млрд м3 на рік у
2020 році. Це потребуватиме значного нарощу-

вання використання теплогенеруючого об-
ладнання на біомасі: з 3 650 МВт у 2016 році до
15 750 МВт у 2020 році. Фактично збільшення
потужностей — у 4,3 рази. Досягнення таких
цілей неможливе без швидкого нарощування
енергетичного споживання аграрних відходів
та біопалива з енергетичних плантацій. Таким
чином, у поточному році необхідно вирішити
усі проблемні моменти , що заважають розвит-
ку біоенергетичної галузі в Україні. Тому що
це є стратегічне питання, вирішення якого без-
посередньо впливає на забезпечення енергоне-
залежності нашої держави.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Оцінка обсягів споживання теплової та
електричної енергії свідчить про зростання
ролі енергетичної галузі у формуванні ста-
лості розвитку сільськогосподарського ви-
робництва. Зважаючи на кореляційні зв'яз-
ки між обсягами валового регіонального
продукту та рівнем споживання енергетич-
них ресурсів, а також динаміку зростання
вартості традиційних енергоресурсів, питан-
ня енергозабезпечення сільськогосподарсь-
ких підприємств є одним із ключових. Пози-
тивна динаміка зростання обсягів виробниц-
тва сільськогосподарської продукції свід-
чить про стабільність біоенергетичного ре-
сурсу досліджуваного регіону, що є підста-
вою для розвитку біоенергетичної сіль-
ськогосподарської галузі, яка зможе вирі-
шити низку завдань як економічного, еколо-
гічного, соціального, агротехнологічного,
так і енергетичного характеру.

Першочерговими заходами щодо подаль-
шого розвитку біоенергетики включають: вико-
нання європейських і національних політичних
стратегій по тепловій енергії, бо вона утворює
найбільший ринок для біоенергетики, варто
наголосити, що для реалізації місцевих ініціа-
тив вкрай важливо наявність потужної політич-
ної підтримки; створення умов, що забезпечу-
ють економічну привабливість біотепла; опо-
даткування викопних палив полегшення опо-
даткування біопалив; стимулювання інвестицій
у системи біоенергетики; інформування насе-
лення з метою підвищення обізнаності про існу-
ючі обмеження енергетичних систем і можли-
востях біоенергетики; удосконалення інфрас-
труктури та матеріально-технічного забезпе-
чення для поставок біопалив; сприяння проце-
сам розвитку ринку шляхом впровадження ме-
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ханізмів стандартизації та контролю якості
щодо біопалив і технологій перетворення енер-
гії; комплексна розробка адміністративних і
законодавчих документів для біоенергетичних
проектів; науково-дослідні розробки для по-
дальшого підвищення ефективності біоенерге-
тики і зниження витрат.

Одним з можливих шляхів впроваджен-
ня біоенергетичних технологій в Україні
можливо лише за рахунок залучення інозем-
них інвесторів. При цьому можливе частко-
ве фінансування державою. Компанії вироб-
ники в такому випадку отримують держав-
ну підтримку у вигляді підготовленої для
будівництва майданчика з необхідною ін-
фраструктурою. Подібна схема дає певні
гарантії потенційним інвесторам, спрощує
для них доступ на ринок. Безумовно, дер-
жаві для створення біоенергетичної інфра-
структури потрібно здійснити значні ви-
трати, однак необхідно розуміти, що це дов-
гострокові інвестиції, які згодом забезпе-
чать створення робочих місць, а також ко-
мунальні та податкові платежі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підвищення економічної безпеки сільсько-

господарських підприємств і виявлення ре-
зервів ресурсного потенціалу можна шляхом
оптимізації наявних фінансових ресурсів та
раціонального їх використання. Оптимізувати
виробництво сільськогосподарської продукції
конкретного підприємства можливо за допомо-
гою методів економіко-математичного моде-
лювання. Рішення задачі зводиться до пошуку
максимальної дохідності від реалізації про-

УДК 338.432:336.132
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РОЗПОДІЛ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЯК
ОСНОВА ДОСЯГНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
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DISTRIBUTION OF FINANCIAL RESOURCES AS A BASIS FOR ACHIEVING THE ECONOMIC
SAFETY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті розглянуто ефективність різних варіантів розподілу фінансових ресурсів між двома напрямами вироб-
ництва (рослинництво, тваринництво), що сприяє підвищенню економічної безпеки сільськогосподарських
підприємств. Розподіл фінансових ресурсів здійснюється за допомогою економіко-математичної моделі оптимізації
використання земельних ресурсів при обмежених ресурсах.

The article considers the effectiveness of various variants of distribution of financial resources between two directions
of production (plant growing, animal husbandry), which contributes to increasing the economic security of agricultural
enterprises. The distribution of financial resources is carried out with the help of an economic and mathematical model
for optimizing the use of land resources with limited resources.

Ключові слова: фінансові ресурси, економічна безпека, сільськогосподарські підприємства,
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дукції в умовах обмежених обсягів фінансових
ресурсів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розподілу фінансових ресурсів сільськогос-
подарських підприємств є об'єктом досліджен-
ня у роботах І. Бланка, Л. Буряка, Н. Васильє-
вої, Ю. Воробйова, Ю. Журавльової, А. Заго-
роднього, В. Опаріна, А. Поддєрьогіна, О. Полі-
щук, П. Сука, М. Ярошко та ін.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є виявлення найопти-

мальнішого обсягу фінансових ресурсів у
сільськогосподарських підприємствах для за-
безпечення їх економічної безпеки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В сільському господарстві найбільш широ-

кого поширення набули моделі математичного
програмування і особливо оптимізаційні мо-
делі. Колектив авторів під керівництвом Ва-
сильєвої Н.К. стверджує, що об'єктивну оцін-
ку ефективності діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств можуть надати лише
кількісні показники, розраховані з застосуван-
ням математичного апарату та інформаційних
технологій [4].

Для оптимізації виробництва сільськогос-
подарської продукції (рослинництво і тварин-
ництво) в ТОВ "Альфа-Агро" було використа-
но економіко-математична модель. У резуль-
таті детально проаналізовано вплив змін гро-
шових ресурсів підприємства, а також варіації
урожайності сільськогосподарських культур і
собівартості їх виробництва на виробництво
сільськогосподарської продукції на підпри-
ємстві. Розглянемо числову модель, яка буде
використана для реалізації запропонованої
оптимізаційної моделі використання ресурсів
сільськогосподарських підприємств. Необхід-
ною її складовою є структура земельного фон-
ду ТОВ "Альфа-Агро", його зміни в динаміці
наведені в таблиці 1.

Використання ефективних способів орга-
нізації виробництва сільськогосподарської
продукції на сьогоднішній день є актуально.
Відзначимо, що рішення цього завдання потре-
бує широкого використання математичних ме-
тодів для аналізу і обробки наявної інформації,
для оптимізації кожного етапу виробництва
продукції.

Слід ще зазначити, що чинником, стримую-
чим рішення задачі адаптації сільськогоспо-
дарських підприємств до змін клімату, є суттє-
ва обмеженість ресурсів усіх видів, що призво-
дить до необхідності врахування додаткових
обмежень при вирішенні різних завдань.

Нижче наводиться економіко-математична
модель оптимізації використання земельних
ресурсів при обмежених фінансових. Відомо,
що дана задача допускає рішення в рамках
лінійного програмування. Дана задача є однією
з найважливіших проблем адаптації сільсько-
господарських підприємств до змін природних
факторів.

Для запису моделі припустимо, що в силу
різних обставин вся площа може не викорис-
товуватися. При цих припущеннях можна вид-
ілити такі блоки моделі; в яких описуються [3]:

— розподіл обмежених фінансових ре-
сурсів між різними напрямками виробництва
сільськогосподарської продукції;

— вимоги до обсягів виробництва різних
видів сільськогосподарської продукції;

— виробництво кормових культур для тва-
ринницької галузі; забезпечення тварин корма-
ми різних видів.

Система обмежень моделі записується на-
ступним чином:

1. Обмежень, щодо розподілу ріллі по сіль-
ськогосподарським культурам:

 

18∑
15

1
x

i ix =

=
(1);

 1202≤18x (2).
Розподіл фінансових ресурсів ТОВ "Альфа-

Агро" за напрямками виробництва продукції
набуває вигляду:

 

19∑
15

1
xix

i
P

iYP
iS =

=
(3);

 
2017pПpS

16мSмП xxx =+ (4);

Показник 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 
Відхилення 2015 р.  

від 2011 р. 
+,- % 

Загальна площа – 
всього, га. 

3624 3569 3564 3564 3564 -60 98,3 

В т.ч.: 
сільськогосподар
ські угіддя, га 

3003 2948 2948 2948 2953 -50 98,3 

З них: рілля, га 1289 1252 1260 1202 1202 -87 93,3 
сінокоси, га 34 34 34 34 39 5 114,7 
пасовища, га 1327 1335 1327 1327 1327 0 100,0 
багаторічні 
насадження, га 

353 327 327 385 385 32 109,1 

Рівень 
рентабельності, % 

36,02 51,78 3,81 0,07 6,59 -29,43 в.п. 18,29 

Таблиця 1. Структура земельних угідь ТОВ "Альфа-Агро"

Джерело: сформовано за даними фінансової звітності підприємства.
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  Ф≤2019 xx + (5).
2. Обмеження, що описують розподіл

фінансових ресурсів за різними напрямами:

1+3N
x=ix

p
iY∑

1N

1=i

P
iS (6);

 

2
3

∑
2

1
1

+
=

+= N
xix

N

Ni
T
iS (7);

 

4
3

≤
3

3 ++ N
xNRx

(8);

 
ФN

x
N

x ≤
4

3
2

3
1

3
N

x
+

+
+

+
+ (9).

3. Обмеження, що описують виробництво
сільськогосподарських культур у заданих об-
сягах:

 

iVixP
iy ≥  i = 1,2,…… ;  (10);

  T
iVixT

iS ≥  i = 1,2,3,4.  (11).

4. Обмеження, що описують забезпечення
тварин кормами:

— умова забезпечення тварин кормовими
одиницями:

 

∑ ∑
1
1

1
2

1 1

≥
N

i

N

j
j

r
jcni

P
i xKKKxyK

= =

++ (12);

— умова забезпечення тварин перетравним
протеїном:

 

jx
N

j

r
jP

N

i
cn

p
ii PPyP ∑

1
2

1
≥∑

1
1

1 ==

++ (13);

5. Обмеження, що описують забезпечення
тварин кормами різних видів:

— умови, забезпечення тварин концентро-
ваними кормами:

 

jxП
jk

N

j

k
jП

N

i
i

p
ii xyk ∑

1
2

1
≥∑

1
1

1 ==
(14);

— умови забезпечення тварин грубими кор-
мами:

 

jxg
jП

N

Nj

g
jk

N

i
i

p
ii xyg ∑

2

1
1

≥G∑
1

1 +=

+

=
(15);

— умови забезпечення тварин соковитими
кормами:

 

jxs
jП

N

Nj

s
jk

N

i
i

p
ii xys ∑

2

1
1

≥0S∑
1

1 +=

+

=
(16);

— умови забезпечення тварин зеленими

кормами:

 

jxz
jП

N

Nj

z
jk

N

i
i

p
ii xyz ∑

2

1
1

≥
0

z∑
1

1 +=

+

=
(17).

Визначимо систему обмежень, щодо вимог
до обсягів виробництва різних видів сільсько-
господарських культур, які необхідно запи-
сати для товарної продукції, а обсяги вироб-
ництва кормових культур будуть визначати-
ся з умов забезпечення тваринництва корма-
ми.

Виходячи з цього, наведено таку систему
обмежень:

 

1≥2211 VxPYxPY ++ (18);

 

2≥33 VxHY (19);

 

3≥19
0

1944 VxYxHY + (20);

 

4≥55 VxHY (21);

 

5≥66 VxHY (22);

6≥16мП Vx , 7≥17рП Vx (23),
де 1V , 2V , 3V , 4V , 5V  — мінімальні обсяги ви-

робництва товарної пшениці, кукурудзи на зер-
но, соняшнику, картоплі та овочів;

6V , 7V  — мінімальні обсяги виробництва мо-
лока і м'яса.

Від кормової бази в сільськогосподарсь-
ких підприємствах безпосередньо залежать
можливості збільшення поголів'я худоби і
підвищення його продуктивності, що, в свою
чергу, визначає темпи зростання і рівень ви-
робництва продукції тваринництва. Організа-
ція кормової бази включає систему виробниц-
тва і використання кормів, що характери-
зується відповідною структурою посівних
площ кормових культур, технологією вироб-
ництва, заготівлі, зберігання і приготування
кормів до згодовування [5]. В якості кормів
використовується солома від зернових куль-
тур, тоді умови щодо забезпечення тварин
кормовими одиницями набуває такого вигля-
ду:
 

кc
V

с
Пcycdexydxydxyd

xydxydxydxydxydxyd

xydexydexydexydexydexyde

≥≥999988887777

151515141414131313121212111111101010

999988887777333322221111

+++

++++++

++++++

(24).

Перетравний протеїн характеризує
втрати загального обсягу азоту з травно-
го тракту, але не дає змоги визначити, в
якій саме формі був засвоєний азот — у
вигляді амонію чи амінокислот [8]. Умови
щодо забезпечення тварин перетравним
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протеїном:
 

nр
V

n
Пnynp

с
Пcycpypypyp

ypypypypypyp

ypeypeypeypeypeype

≥999988887777

151515141414131313121212111111101010

999988887777333322221111

++++

++++++

++++++

ααα

αααααα

αααααα

(25).

Основною ланкою безпосереднього
зв'язку рослинництва і тваринництва є кор-
мо виробництво. Створення міцної кормової
бази — найважливіша умова розвитку тва-
ринництва. її стан і рівень розвитку визна-
чають можливості збільшення поголів'я тва-
рин, підвищення їх продуктивності, пол-
іпшення якості продукції та зниження її со-
бівартості [1]. Обмеження з виробництва
кормів різних видів:
 

max≤≤min
999888777

кVкVкV

кVxykxykxyk =+++

(26).

До грубих кормів належать сіно, солома,
полова, стебла кукурудзи та деякі інші відходи
рослинництва з високим вмістом клітковини, а
також трав'яне борошно [6]. Обмеження з ви-
робництва грубих кормів:

 

max≤≤min
1414141212129999

88887777333322221111

aVaVaV

г
V

с
Пcpcexypxypxype

xypexypexypexypexype

=+++

+++++

 (27).

До соковитих кормів належать коренебуль-
боплоди, силос, сінаж. Коренебульбоплоди —
кормові і цукрові буряки, бруква, турнепс, мор-
ква, картопля, топінамбур — повноцінні кор-
ми для всіх видів сільськогосподарських тварин
[7]. Обмеження з виробництва соковитих
кормів:
 

max≤≤min
151515131313111111101010

sVcVsV

cVnxnynccxycxycxycxyc =+++++

(28).

В якості цільової функції в моделі можна
використовувати максимум прибутку від ви-
робництва і реалізації всіх видів сільськогоспо-
дарської продукції.

 

jx
N

Nj

T
jP

N

i
P i

p
i

P
i xyP ∑

2

1
1

∑
1

1 +=

+

=

=    (29).

Зазначимо, що задача допускає використан-
ня і інших цільових функцій, наприклад, мак-
симуму валового обсягу сільськогосподарської
продукції. Використання того чи іншого кри-
терію оптимальності в основному визначаєть-
ся наявною інформацією.

У моделі використано такі позначення:
 

1N  — площа зайнята під i-ою культурою, га;
 2N  — об'єм виробництва i-го виду продукції

тваринництва;

1+3N , 2+3N , 4+3N  — об'єм фінансових ре-
сурсів направлених на виробництво сільсько-
господарської продукції в рослинництві і тва-
ринництві та на розширення рілля;

R  — вартість розширення ріллі;
 H

iY  — урожайність i-ої культури, ц/га;

 Р
iS  — собівартість виробництва продукції

рослинництва;
 Т

iS  — собівартість виробництва продукції

тваринництва

MП , PП  — середній надій з однієї корови і
середній приріст однієї голови ВРХ на
відгодівлі;

Ф — обсяг фінансових ресурсів сільськогос-
подарського підприємства;

 
ik  — вміст кормових одиниць в 1 га і-ї куль-

тури;
nK , cK  — сумарні кількості кормових оди-

ниць, одержуваних тваринами за рахунок при-
родних пасовищ і сінокосів;

 
jK  — вихід концентрованих кормів з 1 ц і-го

виду кормової культури;
 r

jK  — потреба кормових одиниць для вироб-
ництва одиниці і-го виду тваринницької про-
дукції;

 П
jk  — кількість концентрованих кормів, не-

обхідного для виробництва одиниці і-го виду
тваринницької продукції;

 
iP  — зміст перетравного протеїну в 1 ц і-ї куль-

тури;
nР , cР  — сумарні кількості перетравного про-

теїну, одержуваних тваринами за рахунок при-
родних пасовищ і сінокосів;

 r
jР  — кількість перетравного протеїну необ-

хідного для виробництва одиниці і-го виду тва-
ринницької продукції;

 П
jР  — кількість концентрованих кормів, не-

обхідного для виробництва одиниці і-го виду
тваринницької продукції;

 k
jП  — частка концентрованих кормів в за-

гальній кількості кормових одиниць в раціоні
і-го виду тварини;

 
ig  — вихід грубих кормів з 1 ц і-го виду кор-

мової культури;
 G — кількість грубих кормів одержуваних

за рахунок сіножатей;
g
jk  — кількість грубих кормів, необхідне для

виробництва одиниці і-го виду тваринницької
продукції;
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g
jП  — частка грубих кормів в загальній по-

требі кормових одиниць;
 

is  — вихід соковитих кормів з 1 ц і-го виду
кормової культури;

 s
jk  — кількість грубих кормів, необхідне для

виробництва одиниці і-го виду тваринницької
продукції;

 s
jП  — частка соковитих кормів в раціоні тва-

рин (у загальній потребі кормових одиниць);
 

iz — вихід зелених кормів з 1 ц і-го виду кор-
мової культури;

 z
jk  — кількість зелених кормів, необхідне для

виробництва одиниці і-го виду тваринницької
продукції;

 z
jП  — частка зелених кормів в раціоні тва-

рин;

0S , 
0z  — кількість соковитих і зелених кор-

мів, одержуваних тваринництвом за рахунок
власних пасовищ і сінокосів;

 P
iP  — прибуток від виробництва одиниці

і-ої культури в рослинництві;
 T

jP  — прибуток від виробництва одиниці

і-го виду тваринницької продукції;
х1— площа озимої продовольчої пшениці,

га;
х2 — площа ярої пшениці, га;
х3— площа кукурудзи на зерно, га;
х4— площа ярого продовольчого ячменю,

га;
х5 — площа картоплі, га;
х6 — площа овочів, га;
х7— площа озимого вівса, га;
х8 — площа ярового вівса, га;
х9 — площа ріпаку, га;
х10— площа ярого фуражного ячменю, га;
х11— площа кукурудзи на корм, га;
х12 — площа кукурудзи на силос, га;
х13 — площа багаторічних трав на зелений

корм, га;
х14 — площа однорічних трав на сіно, га;
х15 — площа однорічних трав на зелений

корм, га;

х16 — поголів'я корів у молочному стаді, га;
х17 — поголів'я великої рогатої худоби, га;
х18 — площа ріллі, га;
х19 — обсяги ресурсів, що спрямовуються на

виробництво продукції рослинництва;
х20— обсяги ресурсів, що спрямовуються на

виробництво продукції тваринництва;
х

21— загальний обсяги ресурсів, що викори-
стовується на підприємстві для виробництва
продукції;

Модель є лінійною (загальна задача лінійно-
го програмування) і детермінованою. Основна
мета моделі полягає в знаходженні оптималь-
ного з точки зору використовуваного критерію
розподілу обмежених ресурсів між різними
напрямками виробництва сільськогосподарсь-
кої продукції.

У загальному випадку вхідні дані моделі
носять стохастичний характер. У зв'язку з цим
детермінованість моделі пред'являє певні вимо-
ги до формування вхідних даних моделі, про-
ведення розрахунків та інтерпретації отрима-
них результатів.

Обсяг фінансових ресурсів, що використо-
вуються в різних напрямках виробництва про-
дукції є невідомими. В моделі загальний обсяг
фінансових ресурсів Ф оптимальним чином
розподіляється між двома напрямками: вироб-
ництво сільськогосподарської продукції в рос-
линництві, виробництво тваринницької про-
дукції.

Визначення значень вхідних параметрів на
планований рік вимагає рішення задачі їх про-
гнозування з використанням часових рядів. Але
в силу складної залежності цих параметрів від
безлічі випадкових чинників, рішення даної за-
дачі можливо з певним ступенем точності.

Вхідними даними системи обмежень (10, 11)
є мінімальні обсяги виробництва сільськогос-
подарських культур і тваринницької продукції,
необхідні для задоволення власних потреб.
Значення цих параметрів можна визначити з
достатньої для вирішення завдання точністю.

Вхідними даними системи обмежень (12, 13)
крім урожайностей сільськогосподарських

Культура 
Урожайність, 

ц/га 
Собівартість 

грн/ц 
Озимі 24,3 110,8 
Ярі 21,8 128,6 
Кукурудза на зерно 30,4 70,4 
Ріпак 20,1 278,5 
Картопля 163,4 177,2 
Овочі відкритого ґрунту 186,1 197,5 

Таблиця 2. Урожайність і собівартості сільськогосподарських культур
(у середньому за 5 років), використовувані в моделі

Джерело: сформовано за даними фінансової звітності підприємства.
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культур є і вміст кормових одиниць і перетрав-
ного протеїну в 1 ц кормових культур, а також
потреби в них різних видів тварин.

А в обмеженнях (14—29) додатково вико-
ристовуються дані про вміст кормових одиниць
в різних видах кормів і частки даного виду кор-
му в кормових раціонах тварин.

В якості цільової функції в моделі були ви-
користані максимум валового виробництва
сільськогосподарської продукції в грошовому
вираженні. Використання цієї функції пов'яза-
но з тим, що деякі види продукції, незважаючи
на необхідність їх виробництва, є нерентабель-
ними. Для оцінки значень цих параметрів у пла-
нованому році нами використовувалися їх зна-
чення за попередній 5-річний період. Уро-
жайність культур та їх собівартість наведені в
таблиці 2.

Остаточна економіко-математична модель
оптимізації виробництва сільськогосподарсь-
кої продукції в ТОВ "Альфа-Агро" представ-
лена у вигляді симплекс-таблиці. В результаті
рішення задач на ЕОМ отримані такі дані (сим-
плекс-таблиця 1):

 

X1=61,7 га;           Х6=21,19 га;  Х14=71,5 га; 

X2=7,41 га;          Х9=97,22 га;  X19=1500 тис.грн.; 

Х5=3,27 га;          Х13=748 га;   X21=1500 тис.грн.;               Z=2694 тис.грн. 

(1).

Для того, щоб виявити резерви зниження
собівартості нами були використані кілька ва-
ріантів.

Зупинимося далі для порівняння на резуль-
тати розрахунків при Ф=2000 тис. грн. Опти-
мальний план виробництва сільськогоспо-
дарської продукції, відповідний початкового
варіанту собівартості виробництва сільськогос-
подарських культур, має такий вигляд (симп-
лекс-таблиця 2):

 

Х1=61,7 га; Х9=97,22 га; Х16=20,0 гол; 

Х3=210,8 га; X12=79,69 га; Х19=1685 тис.грн.; 

Х4=7,41 га; Х14=41,74га; Х20=315 тис.грн.;   

Х5=5,17 га; Х13=748 га; Х21=2000,0 тис.грн.; 

Х6=21,19 га; Х15=230,7 га; Z =3625 тис.грн. 

(2).

 Порівняння планів (1) і (2) показує, що роз-
глянуте зниження собівартості виробництва
озимої і ярої пшениці призвело до помітного
збільшення валового обсягу виробництва —
майже на 931 тис. грн

Крім цього, порівняно з планом (1) в остан-
ньому з'явилося виробництво молока, а відда-
ча вкладеної у виробництво гривні збільшила-
ся в результаті зниження собівартості вироб-
ництва пшениці з 2,21 грн валової продукції до
2,36 грн тобто майже на 7%.

Зупинимося далі на результатах розра-
хунків при Ф = 2500 тис. грн. Оптимальний план
виробництва сільськогосподарської продукції,
відповідний початкового варіанту собівартості

виробництва сільськогосподарських культур,
має наступний вигляд (симплекс-таблиця 3):

 

Х1=67,7 га; Х19=97,2 га; Х17=50,0 гол.; 

Х3=310,8 га; Х12=13,69 га; Х19=1886 тис.грн.; 

Х4=7,41 га; Х13=748 га; Х20=614 тис.грн.; 

Х5=5,17 га; Х15=230,7 га; Х21 = 2500 тис.грн.; 

Х6=21,19 га; Х16=20,0 гол.; Z=4859 тис.грн. 
(3).

Як можна помітити, підвищення обсягу
фінансових ресурсів, що використовуються для
виробництва сільськогосподарської продукції,
на 1234 тис. грн при тих же значеннях собівар-
тості виробництва культур призвело до зрос-
тання валового обсягу виробництва на суму,
меншу ніж на 1234 тис. грн (2694 тис. грн у плані
1). На виробництво тваринницької продукції
направляється 613,1 тис. грн.

Структури посівних площ в планах (1) і (3)
також різняться. Таким чином, можна зазна-
чити, що одним із найважливіших факторів
підвищення ефективності виробництва є зни-
ження собівартості виробництва продукції.

Відзначимо, що у всіх варіантах, розгляну-
тих вище, фінансові ресурси використовували-
ся повністю.

Для визначення максимальної потреби сіль-
ськогосподарського підприємства в фінансо-
вих ресурсах розглянемо випадок, коли Ф =
3500 тис. грн.

Оптимальний план розв'язання задачі, від-
повідний початкових значень собівартості про-
дукції, має наступний вигляд (симплекс-табли-
ця 4):

 

Х1=61,7 га;        Х6 = 21,19 га;             Х13=748 га;              Х19=2300 тис.грн. 

Х3=322,7 га;      Х9=97,22 га;               Х15=164,0 га;           Х21=3500 тис.грн.; 

Х4=7,41 га;        Х10=63 га;                   Х16=40,0 гол.;          Х20=1200 тис.грн.; 

Х5= 5,17 га;       Х12=4,70 га                 Х17=100 гол.             Z =5454 тис.грн. 

(4).

 Порівняння отриманих результатів з ре-
зультатами (1) показує, що збільшення значен-
ня Ф на 2000 тис. грн призвело до істотного
збільшення валового обсягу виробництва про-
дукції на підприємстві — більше ніж на 2760 тис.
грн.

Звідси можна зробити висновок, що ефек-
тивність вкладень на виробництво сільськогос-
подарської продукції в досліджуваному під-
приємстві залежить від їх обсягу, і ця за-
лежність носить нелінійний характер.

Крім цього, можна помітити, що наявний
обсяг ресурсів не використовується повністю,
тобто при заданих умовах виробництва сіль-
ськогосподарської продукції потребу підприє-
мства у фінансах дорівнює 2500 тис. грн.

Для дослідження впливу зниження собівар-
тості на ефективність використання фінансо-
вих ресурсів були проведені розрахунки для
другого варіанта значень собівартості ярої та
озимої пшениці (на 15% нижче вихідних) і от-
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римані наступні результати (симплекс-табли-
ця 5):

 

Х4=645,9 га;       Х13=748 га;                  Х19 =2487 тис.грн.; 
Х7= 87,1 га;        Х16= 40,0 гол.;             Х20 =675,9 тис.грн.; 
Х9= 15,02 га;      Х17= 140,0 гол.;           Х21=3451 тис.грн.;         Z =7846 тис.грн. 

(5).

 Головна відмінність отриманого від плану
(4), як можна помітити, полягає в тому, що ва-
ловий обсяг виробництва продукції підвищив-
ся на 2392 тис. грн (на 17,5%) та фінансові ре-
сурси використовуються повністю.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Таким чином, можна стверджувати, що зни-
ження собівартості продукції призводить не
тільки до підвищення валового виробництва
продукції, але і до поліпшення освоєння фінан-
сових ресурсів підприємства. Зазначимо, що
такі розрахунки були проведені для випадків:

— собівартості озимої і ярої пшениці були зни-
жені на 20% у порівнянні з вихідним варіантом;

— собівартості всіх культур були знижені
на 15% у порівнянні з вихідним варіантом.

Запропонована нами модель при впровад-
женні її в практику господарювання сільськогос-
подарських підприємств сприятиме підвищенню
економічної безпеки. Така модель виходить з
орієнтирів досліджуваного підприємства на пер-
спективу з визначенням основних напрямів і пріо-
ритетів по виробництву сільськогосподарської
продукції, насичення ринку продовольчими то-
варами, створення умов для рентабельного веден-
ня господарської діяльності, щодо запобігання
вибуття сільськогосподарських угідь з обігу.

Подальші наукові дослідження мають спря-
мовуватися пошук ефективних методів для за-
лучення фінансових ресурсів сільськогоспо-
дарськими підприємствами.
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APPROBATION OF MECHANISM FORMING ACCOUNTING AND ANALYTICAL SYSTEM
OF FINANCIAL RESULTS MANAGEMENT

Статтю присвячено результатам апробації механізму формування обліково-аналітичної системи управління
фінансовими результатами. Дослідження проведено на прикладі підприємства деревообробної галузі Житомирської
області, яке ефективно розвивається, а саме Коростенський завод МДФ. Було проведено аналіз розвитку та резуль-
тативності діяльності, інформаційне забезпечення якого сформоване через систему бухгалтерської звітності. Здійсне-
но розрахунок ряду економічних показників, які розраховуються на основі даних у розрізі видів господарської діяль-
ності: операційна, фінансова, інвестиційна. Здійснено оцінку руху грошових коштів Коростенського заводу МДФ.
Важливим є здійснення аналітичної роботи на підприємстві в напрямку аналізу фінансових результатів, у наслідок
чого було здійснено оцінку динаміки та структури основних показників фінансових результатів. Здійснено розраху-
нок інтегрального показника економічного потенціалу ПАТ "Коростенський завод МДФ", а також здійснено фак-
торний аналіз економічного потенціалу з метою виявлення впливу різних факторів: виробничого, кадрового, марке-
тингового та фінансового потенціалів на його загальну величину.

This article is devoted to the results of approbation of the mechanism of formation of the accounting and analytical
system of management of financial results. The research was conducted on the example of the enterprise of the
woodworking industry of Zhytomyr region, which is developing effectively, namely the Korosten MDF plant. An analysis
of the development and performance of the activity, the information support of which was formed through the system of
financial statements, was conducted. Calculation of a number of economic indicators, which are calculated on the basis
of data in terms of types of economic activity: operational, financial, investment. An estimation of cash flow of the Korosten
Plant of MDF was carried out. It is important to carry out analytical work at the enterprise in the direction of analysis of
financial results, as a result of which the evaluation of the dynamics and structure of the main indicators of financial
results. The calculation of the integral index of economic potential of PJSC "Korosten Plant MDF" was carried out, as
well as a factor analysis of the economic potential in order to identify the influence of various factors: production,
personnel, marketing and financial potentials on its overall magnitude.

Ключові слова: економічний аналіз, факторний аналіз, економічний потенціал, аналітич-
на робота, обліково-аналітична система.

Key words: economic analysis, factor analysis, economic potential, analytical work, accounting
and analytical system.

інформаційного простору прийняття управ-
лінських рішень. Особливістю механізму є
те, що він враховує не лише фінансові ре-
зультати які відірваний процес/об'єкт уп-
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равління, а визначає його місце в економіч-
ному потенціалі підприємства. Запропонова-
на система аналітичних показників повинна
бути апробована на прикладі діяльності
підприємств, що покаже ефективність дано-
го механізму. Крім того, на основі отрима-
них даних є можливість прогнозування
фінансових результатів та формування стра-
тегічних положень розвитку підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми ефективного управління та
економічного аналізу фінансових резуль-
татів піднімали у своїх працях вітчизняні та
зарубіжні вчені, зокрема: М. Чумаченко,
М. Болюх, В. Бурчевський, М. Горбаток [5],
Л. Лахтiонова [9], І. Бланк, Р. Хиггінс [15],

А. Шеремет, Р. Сайфулин, Е. Ненашев [16],
В. Ковальов [8], В. Бочаров [3], Г. Савицька
[1], В. Мец [10], Є. Мних [11], Г.І. Кіндраць-
ка [7],  В.  Артеменко,  Н. Анисимова [2],
С. Мошенський, О. Олійник [12], Є. Грабо-
вецький [4], П. Попович [14], Г. Андрєєва,
В. Андрєєва [13], М. Болюх, В. Бурчевський,
М. Горбаток [6] та ін. У працях вчених розг-
лянуті різні підходи до аналітичної оцінки
результатів діяльності суб'єктів господарю-
вання, не зважаючи на вагомість цих дослі-
джень, конкретизації потребують окремі
питання здійснення економічного аналізу
фінансових результатів в частині організа-
ційних та методичних положень з урахуван-
ням особливостей діяльності підприємств та
сучасних чинників зовнішнього і внутрішнього
середовища.

№ 
з/п 

Показник 
В розрізі періодів 

Дані 2013 р. Дані 2014 р. Дані 2015 р. 
1 2 3 4 5 

1  Фінансові результати, в тому числі: 25463 29898 -48789 
1.1 - від операційної діяльності 108357 309896 307695 
1.2 - інвестиційної діяльності 32025 15728 125366 
1.3 - фінансової діяльності -114919 -295726 -481850 
2 Позитивний грошовий потік: 
2.1 - від операційної діяльності 532506 916766 1190369 
2.2 - інвестиційної діяльності 0 500 10900 
2.3 - фінансової діяльності 687896 0 1000 
3 Негативний грошовий потік 
3.1 - від операційної діяльності -726291 -581177 -785549 
3.2 - інвестиційної діяльності -15114 -702 -11030 
3.3 - фінансової діяльності 328049 -324015 -332824 
4 Чистий грошовий потік, в тому числі: 
4.1 - від операційної діяльності -193785 335589 404820 
4.2 - інвестиційної діяльності -15114 -202 -130 
4.3 - фінансової діяльності 359847 -324015 -331824 

 

Таблиця 1. Інформаційне забезпечення оцінки руху грошових коштів Коростенського заводу
МДФ

№ 
з/п 

Показник 
В розрізі періодів 

Дані 2013 р. Дані 2014 р. Дані 2015 р. 
1 2 3 4 5 

1 Розрахункові показники у розрізі видів діяльності) 
1.1 Рентабельність залишку грошових коштів 182,11 399,49 -517,16 
1.1.1 - від операційної діяльності 774,97 4140,78 3261,55 
1.1.2 - інвестиційної діяльності 229,04 210,15 1328,87 
1.1.3 - фінансової діяльності -821,91 -3951,44 -5107,59 
1.2 Рентабельність витрачених грошових 

коштів 
-6,16 -3,30 4,32 

1.2.1 - від операційної діяльності -14,92 -53,32 -39,17 
1.2.2 - інвестиційної діяльності -211,89 -2240,46 -1136,59 
1.2.3 - фінансової діяльності -35,03 91,27 144,78 
1.3 Рентабельність грошових коштів 

отриманих 
2,09 3,26 -4,06 

1.3.1 - від операційної діяльності 20,35 33,80 25,85 
1.3.2 - інвестиційної діяльності - 3145,60 1150,15 
1.3.3 - фінансової діяльності -16,71 - -48185,00 
1.4 Рентабельність чистого грошового 

потоку 
16,87 262,91 -66,96 

1.4.1 - від операційної діяльності -55,92 92,34 76,01 
1.4.2 - інвестиційної діяльності -211,89 -7786,14 -96435,38 
1.4.3 - фінансової діяльності -31,94 91,27 145,21 

Таблиця 2. Оцінка руху грошових коштів Коростенського заводу МДФ
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Апробація механізму обліково-аналітично-

го забезпечення несе в собі ряд завдань, а саме:
— оцінка ефективності запропонованого

методичного підходу через, якісні параметри
інформації, яка отримана в результаті засто-
сування аналітичних показників та запропоно-
ваної системи облікового забезпечення;

— оцінка можливості застосування розроб-
леного механізму в практиці діяльності під-
приємств, адже діючі організаційно-методичні
положення бухгалтерського обліку можуть
бути не пристосованими до запропонованого
комплексу аналітичних показників;

— оцінка параметрів застосування запропо-
нованого механізму через удосконалення сис-
тем бухгалтерського обліку та економічного
аналізу господарської діяльності підприємства;

Апробацію механізму обліково-аналітично-
го забезпечення здійснимо на прикладі під-
приємств деревообробної галузі Житомирсь-

кої області, які ефективно розвиваються, а саме
Коростенський завод МДФ за останні 3 кален-
дарні роки (2013—2015 рр.).

Першим етапом розробленого механізму
обліково-аналітичного забезпечення управ-
ління фінансовими результатами підприємств
є аналіз розвитку та результативності діяль-
ності. Інформаційне забезпечення сформова-
не через систему бухгалтерської звітності
представлено в таблиці 1.

У результаті даного етапу аналітик має здійс-
нити розрахунок наступних показників: рента-
бельність залишку грошових коштів, рентабельність
витрачених грошових коштів, рентабельність гро-
шових коштів отриманих, рентабельність чистого
грошового потоку. Всі зазначенні показники роз-
раховуються на основі представлених даних у
розрізі видів господарської діяльності: операційна,
фінансова, інвестиційна (табл. 2).

Показники рентабельності руху грошових
коштів на підприємстві мають таку характеристику:

№ 
з/п 

Показник 
Дані періоду 

Питома вага, %, 
за періодами 

Відхилення 

2015 2014 2015 2014 
Абсолютне, 

грн 
Відносне, 

% 
Пунктів 

структури 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Дохід від реалізації 
продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

790688 700244 - - 90444 12,92 - 

2 Чистий дохід від 
реалізації продукції 
(товарів, робіт, 
послуг) 

988360 875305 104,67 114,99 113055 12,92 -10,32 

3 Собівартість 
реалізованої 
продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

637157 536736 64,06 66,46 100421 18,71 -2,41 

4 Валовий прибуток 
(збиток) 

351203 338569 - - 12634 3,73 0,00 

5 Інші операційні 
доходи 

27371 44756 2,90 5,88 -17385 -38,84 -2,98 

6 Адміністративні 
витрати 

19034 13465 2,05 1,67 5569 41,36 0,39 

7 Витрати на збут 20416 10266 2,05 1,27 10150 98,87 0,78 
8 Інші операційні 

витрати 
31429 49698 3,16 6,15 -18269 -36,76 -2,99 

9 Прибуток (збиток) 
від операційної 
діяльності 

307695 309896 - - -2201 -0,71 0,00 

10 Дохід від участі в 
капіталі  

0 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

11 Інші фінансові 
доходи 

794 442 0,08 0,06 352 79,64 0,03 

12 Інші доходи 125366 15728 13,28 2,07 109638 697,09 11,21 
13 Фінансові витрати 286657 197420 28,82 24,45 89237 45,20 4,37 
14 Витрати від участі в 

капіталі 
0 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

15 Інші витрати 195987 98748 19,70 12,23 97239 98,47 7,48 
16 Сума всіх доходів 944219 761170 100 100 183049 24,05 - 
17 Сума всіх витрат 994693 807585 100 100 187108 23,17 - 
18 Прибуток (збиток) 

до оподаткування 
0 29898 - - -29898 -100,00 - 

19 Чистий прибуток 
(збиток) 

-48789 29898 - - -78687 -263,18 - 

Таблиця 3. Аналіз динаміки та структури основних показників фінансових результатів ПАТ
"Коростенський завод МДФ" (тис. грн)
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— Рентабельність залишку грошових кош-
тів. Показник загальної рентабельності за ос-
танні 3-ри роки має неоднозначну динаміку,
зокрема спостерігається збільшення в 2014 р. з
182,11 до 399,49. Водночас цей показник має не-
гативну динаміку в 2015 р., адже спостерігаєть-
ся спад до -517,16. Така ситуація пов'язана з не-
гативною тенденцією щодо фінансової діяль-
ності підприємства (2013 р. — -821,91; 2014 р.
— -3951,44; 2015 р. — -5107,59), в той час як
операційна (2013 р. — 774,97; 2014 р. — 4140,78;
2015 р. — 3261,55) та інвестиційна (2013 р. —
229,04; 2014 р. — 210,15; 2015 р. — 1328,87) по-
казують позитивну тенденцію.

— Рентабельність витрачених грошових
коштів. Показник загальної рентабельності
прямує до збільшення, так у 2013 р. показник
мав значення -6,16; 2014 р. — -3,30; 2015 р. —
4,32. Від'ємне значення показника спостері-
гається щодо операційної (2013 р. — -14,92; 2014
р. — -53,32; 2015 р. — -39,17) та інвестиційної
(2013 р. — -211,89; 2014 р. — -2240,46; 2015 р. —
-1136,59) діяльності. Щодо фінансової діяль-
ності показник має наступні значення (2013 р.
— -35,03; 2014 р. — 91,27; 2015 р. — 144,78).

— Рентабельність грошових коштів отрима-
них. Показник загальної рентабельності в 2014 р.
збільшився на 1,17 порівняно з 2013 р., а в 2015 р.
зменшено на 7,32 порівняно з попереднім ро-
ком. Цей показник щодо операційної діяль-
ності в 2014 р. збільшився на 13,45 порівняно з
попереднім роком; а в 2015 р. зменшився на 7,95.
Показник не підлягав розрахунку, за відсут-
ності даних, в 2013 р. у частинні інвестиційної
діяльності, а в 2014 р. фінансової діяльності
підприємства;

— Рентабельність чистого грошового пото-
ку. Показник загальної рентабельності значно
зріс в 2014 р. на 246,0, а в наступному році
(2015 р.) спав о рівня   -66,96. Щодо операцій-
ної діяльності показник зріс в 2014 р. на 148,26, а
в 2015 р. знизився на 16,33 по відношенню до
попереднього року. Від'ємне значення показ-
ника характерне для інвестиційної діяльності
(2013 р. — -211,89; 2014 р. — -7786,14; 2015 р. —
-96435,38). Тенденція до збільшення показни-
ка характерна для фінансової діяльності
підприємства: 2014 р. на 123,21, а в 2015 р. на
53,94.

У процесі формування обліково-аналітич-
ної системи управління суб'єктом господарю-
вання важливим є здійснення аналітичної ро-
боти на підприємстві в напрямі аналізу фінан-
сових результатів, величина яких є пріоритет-
ною метою будь якої економічної одиниці та
визначає її подальший розвиток. З огляду на це,

здійснено оцінку динаміки та структури основ-
них показників фінансових результатів, та по-
дано нижче (табл. 3).

Результати аналізу динаміки та структури
основних показників фінансових результатів
ПАТ "Коростенський завод МДФ" свідчить, що
за період 2014—2015 рр., дохід від реалізації про-
дукції (товарів, послуг) збільшився у 2015 році
на 90444 тис. грн, тобто на 12,92 % та становив
у 2015 році — 790688 тис. грн. Натомість, со-
бівартість реалізованої продукції також зрос-
ла на 100421 тис. грн у 2015 році порівняно з
2014 роком, тобто на 18,71 %. Така тенденція
обумовлена в першу чергу, збільшенням обсягів
реалізації продукції, товарів робіт, послуг
суб'єктом господарювання та збільшенням зат-
рат на виготовлення такої продукції. Валовий
прибуток має позитивну тенденцію за період
2014—2015 рр. Зокрема, даний показник у
2014 році становив 338569 тис. грн, а у 2015 році
— 351203 тис. грн, що на 12634 тис. грн більше
або на 3,73 %. Слід відзначити, що на 38,84 %
зменшилися інші операційні доходи у 2015 році
порівняно з 2014 роком та ставлять 27371 тис.
грн. Натомість, збільшилися адміністративні
витрати та витрати на збут, а саме на 41,36 % та
98,87 % відповідно. Інші операційні витрати
зменшилися на 18269 тис. грн або на 36,76 % у
2015 році порівняно з попереднім періодом,
однак в загальній структурі витрат становлять
3,16 %. В свою чергу, прибуток від операційної
діяльності ПАТ "Коростенський завод МДФ"
у 2014 році становив 309896 тис. грн, а у 2015 ро-
ці зменшився на 2201 тис. грн (0,71%) та скла-
дає 307695 тис. грн Що стосується інвестицій-
ної діяльності аналізованого суб'єкта господа-
рювання, то за період 2014 — 2015 рр., дохід від
участі в капіталі та витрати від участі в капіталі
відсутні. Натомість, збільшилися показники
фінансових доходів та фінансових витрат. Так,
у 2014 році фінансові доходи ПАТ "Корос-
тенський завод МДФ" становили 442 тис. грн, а
у 2015 році збільшилися на 352 тис. грн або на
79,64 % до рівня 794 тис. грн В свою чергу,
фінансові витрати збільшилися у 2015 році на
89237 тис. грн або на 45,2 % та ставлять у 2015 ро-
ці — 286657 тис. грн проти рівня 2014 року —
197420 тис. грн. Суттєве збільшення спостері-
гається по статті інші доходи: у 2014 році —
15728 тис. грн, а вже у 2015 році збільшилися
на 109638 тис. грн тобто на 697,09 % до рівня
125366 тис. грн. Суттєво також зросла стаття
інших витрат у 2015 році порівняно з попе-
реднім періодом — на 98,47 % та становить у
2015 році 195987 тис. грн. Слід відзначити, що
загальна величина всіх витрат ПАТ "Корос-
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Адміністративні витрати ↓ 13465 19034 12278 1,10 1,55 1,00 
Інші операційні витрати  ↓ 49698 31429 31050 1,60 1,01 1,00 
Амортизація ↓ 135366 125158 77539 1,75 1,61 1,00 
Поточна кредиторська 
заборгованість за 
розрахунками з оплати праці 

↓ 936 800 766 1,22 1,04 1,00 

Інтегрований показник виробничого потенціалу (ВП) 2015 рік =  = 0,97 

Інтегрований показник виробничого потенціалу (ВП) 2014 рік =  = 0,78 

Інтегрований показник виробничого потенціалу (ВП) 2013 рік =  = 0,63 

К
ад

ри
 

Витрати на оплату праці ↓ 27048 24575 22664 1,19 1,08 1,00 
Відрахування на соціальні 
заходи 

↓ 
9466 8493 8022 1,18 1,06 1,00 

Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

↑ 
988360 875305 615395 1,00 0,89 0,62 

Інтегрований показник кадрового потенціалу (КП) 2015 рік =  = 0,85 

Інтегрований показник кадрового потенціалу (КП) 2014 рік =  = 1,01 

Інтегрований показник кадрового потенціалу (КП) 2013 рік =  = 1,12  

М
ар

ке
ти

н
г 

Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

↓ 637157 536736 472628 1,35 1,14 1,00 

Витрати на збут ↓ 20416 10266 11006 1,99 1,00 1,07 
Необоротні активи, утримувані 
для продажу, та групи вибуття 

↓ 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Інтегрований показник маркетингового потенціалу (МП) 2015 рік =  = 1,64 

Інтегрований показник маркетингового потенціалу (МП) 2014 рік =  = 1,07 

Інтегрований показник маркетингового потенціалу (МП) 2013 рік =  = 1,03 

ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА (ІЕП) 2015 рік  = 1,13 

ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА (ІЕП) 2014 рік  = 0,97 

ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА (ІЕП) 2013 рік  = 0,84 

Таблиця 4. Розрахунок інтегрального показника економічного потенціалу
ПАТ "Коростенський завод МДФ"

 

С
кл

ад
ов

а 

Показник-індикатор 

Б
аж

ан
а 

ве
ли

чи
на

 Дані за періоди, тис грн 
Нормалізовані дані  
розрахунок періоди 

20
15

 

20
14

 

20
13

 

20
15

 

20
14

 

20
13

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ф
ін

ан
си

 Нематеріальні активи ↑ 2363 2669 4432 0,53 0,60 1,00 

Основні засоби 
↑ 

1141102 
117583

8 
1281749 0,89 0,92 1,00 

Довгострокові фінансові 
інвестиції: 

↑ 
0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Ф
ін

ан
си

 

Інші фінансові інвестиції  ↑ 1560 0 0 1,00 0,00 0,00 

Інші необоротні активи  ↑ 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
Власний капітал ↑ -112069 -63280 -93178 1,77 1,00 1,47 
Поточні фінансові інвестиції  ↑ 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
Валовий прибуток ↑ 351203 338569 142767 1,00 0,96 0,41 

Чистий прибуток 
↑ 

-48789 29898 25463 
-

1,63 
1,00 0,85 

Запаси ↑ 215011 186057 165188 1,00 0,87 0,77 
Довгострокові зобов’язання і 
забезпечення 

↓ 
1491267 

145760
9 

1375273 1,08 1,06 1,00 

Незавершені капітальні 
інвестиції 

↓ 
6977 6744 7504 1,03 1,00 1,11 

Короткострокові кредити 
банків 

↓ 
0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Поточна кредиторська 
заборгованість за 
довгостроковими 
зобов’язаннями 

↓ 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Фінансові витрати  ↓ 286657 197420 71106 4,03 2,78 1,00 
Втрати від участі в капіталі  ↓ 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Інтегрований показник фінансового потенціалу (ФП) 2015 рік =  = 1,2 

Інтегрований показник фінансового потенціалу (ФП) 2014 рік =  = 1,03 

Інтегрований показник фінансового потенціалу (ФП) 2013 рік =  = 0,91 

В
и

ро
бн

и
ц

тв
о 

Інші оборотні активи ↑ 5245 1090 19204 0,27 0,06 1,00 
Поточні біологічні активи  ↑ 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
Дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 

↑ 59087 39299 7329 1,00 0,67 0,12 

Гроші та їх еквіваленти  ↑ 6868 12000 1484 0,57 1,00 0,12 
Інша поточна дебіторська 
заборгованість  

↑ 1527 1089 596 1,00 0,71 0,39 

Матеріальні затрати ↓ 466735 372065 403533 1,25 1,00 1,08 
Поточна кредиторська 
заборгованість за товари, 
роботи, послуги 

↓ 12951 14926 24840 1,00 1,15 1,92 

Адміністративні витрати ↓ 13465 19034 12278 1,10 1,55 1,00 
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тенський завод МДФ" у 2015 році збільшилася
з рівня 807585 тис. грн до рівня 994693 тис. грн
тобто на 187108 тис. грн або на 23,17 %. У відсот-
ковому співвідношення відповідно підвищився
і загальний показник доходів ПАТ "Корос-
тенський завод МДФ". Так, у 2014 році доходи
суб'єкта господарювання 761170 тис. грн, а у
2015 — 944219 тис. грн, що на 24,05 % більше.
Однак важливим показником є прибуток до
оподаткування та чистий прибуток (збиток). У
2015 році ПАТ "Коростенський завод МДФ"
отримало збитки у розмірі 48789 тис. грн, на-
томість, у 2014 році — прибуток — 29898 тис.
грн, тобто показник чистих фінансових резуль-
татів у 2015 році знизився на 263,18 %, що
свідчить про негативну ситуацію на підпри-
ємстві та необхідність оцінки його потенційних
можливостей.

З метою аналізу підсумків діяльності суб'єк-
та господарювання, оцінки його реальних мож-
ливостей, а також формування даних для прий-
няття стратегічно важливих управлінських
рішень необхідним є комплексне дослідження
економічного потенціалу підприємства. Дану
аналітичну роботу здійснено за методикою, що
враховує суттєві аспекти діяльності підприєм-
ства: фінанси, виробництво, персонал та мар-
кетинг. Розрахунок показників, що характери-
зують економічний потенціал підприємства
здійснено на даних ПАТ "Коростенський завод
МДФ" (табл. 4).

У процесі оцінки економічного потенціалу
ПАТ "Коростенський завод МДФ", було вико-
ристано дані фінансової звітності та нормалі-
зовано показники, величини яких характеризу-
ють кожну із складових фінансового, виробни-
чого, кадрового та збутового потенціалів зок-
рема, та економічного потенціалу аналізовано-
го підприємства в цілому, що дало змогу отри-
мати однорідні дані та представити категорію
економічного потенціалу у вигляді конкретно-
го значення. Так, у результаті даного дослі-
дження, було встановлено, що інтегрований по-
казник фінансового потенціалу ПАТ "Корос-

тенський завод МДФ" у 2013 році становив 0,91,
у 2014 році — 1,03 а у 2015 збільшився до рівня
1,2 пункти. В свою чергу, виробничий потенці-
ал також має позитивну тенденцію: у 2013 році
— 0,63 пункти, а у 2014 та 2015 роках збільшив-
ся 0,15 та 0,34 пункти відповідно та становив у
2014 р. — 0,78, а у 2015 році — 0,97. Натомість,
спостерігається зниження кадрового потен-
ціалу ПАТ "Коростенський завод МДФ" у 2015 ро-
ці порівняно з попередніми періодами, зокре-
ма, у 2013 році цей показник становив 1,12 пунк-
ти, у 2014 році — 1,01, а у 2015 зменшився до
рівня 0,85. Що стосується такого аспекту діяль-
ності як маркетинг, то тенденція спостерігаєть-
ся позитивна — суттєве підвищення показника
маркетингового потенціалу — рівня 1,03 та 1,07 у
2013 та 2014 роках відповідно, до величини
1,64 у 2015 році. На основі розрахованих інтег-
рованих показників економічного потенціалу
ПАТ "Коростенський завод МДФ", було
здійснено розрахунок інтегрального показни-
ка, що характеризує економічний потенціал
аналізованого підприємства. Цей показник за
період 2013—2015 років зріс, а саме у 2013 році
він становив 0,84 пункти, у 2014 році — 0,97, а у
2015 році підвищився до рівня 1,13, тобто на
збільшився у 2015 році порівняно з попереднім
на 0,16 пунктів. Результати аналізу дали змогу
оцінити категорію економічного потенціалу
ПАТ "Коростенський завод МДФ" на основі
порівняння різних за значенням, однак норма-
лізованих величин. З метою підвищення резуль-
татів аналізу доцільно охарактеризувати та
визначити вплив факторів на формування еко-
номічного потенціалу, що дасть змогу комплек-
сно охарактеризувати ефективність діяльності
підприємства.

Останнім напрямом у процесі аналізу фі-
нансових результатів суб'єкта господарюван-
ня є оцінка ефективності його діяльності, до-
цільно здійснити факторний аналіз економіч-
ного потенціалу з метою виявлення впливу
різних факторів: виробничого, кадрового, мар-
кетингового та фінансового потенціалів на

№ 
з/п 

Показник 

Розрахунок за 
періоди Відхилення 

показника 
2015 2014 

1 2 3 4 5 

1 Фінансовий потенціал 1,2 1,03 0,17 
2 Виробничий потенціал 0,97 0,78 0,19 
3 Кадровий потенціал 0,85 1,01 -0,16 
4 Маркетинговий потенціал 1,64 1,07 0,57 
5 Економічний потенціал 1,13 0,97 0,16 

 

Таблиця 5. Вихідні дані для аналізу впливу виробничого, фінансового, кадрового
та збутового потенціалів на величину економічного потенціалу ПАТ "Коростенський завод

МДФ"
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його загальну величину. Цей аналіз здійснено
на даних фінансової звітності ПАТ "Корос-
тенський завод МДФ" та подано нижче.

І етап. Формула результативного показни-
ка економічного потенціалу у послідовності,
що відповідає заміні факторів матиме такий
вигляд:

(1),
де ФП — фінансовий потенціал; ВП — ви-

робничий потенціал; КП — кадровий потенці-
ал; МП — маркетинговий потенціал.

Вихідні дані для аналізу економічного по-
тенціалу досліджуваного підприємства подано
нижче.

ІІ етап. Розраховуємо умовні величини ре-
зультативного показника економічного потен-
ціалу шляхом поступової заміни факторів:

ІЕП 2014 = 0,97;

ІЕПум.1 =  = 1;

ІЕПум.2 =  = 1,06 ;

ІЕПум.3 =  = 1,01;

ІЕП2015 =  = 1,13;
ІІІ етап. Розраховуємо вплив окремих фак-

торів на зміну показника економічного потен-
ціалу ПАТ "Коростенський завод МДФ":

▲ ІЕПфп = 1-0,97 = 0,03;
▲ ІЕПвп = 1,06-1 = 0,06;
▲ ІЕПкп = 1,01-1,06 = -0,05;
▲ІЕПфп = 1,13-1,01 = 0,12;
ІV етап. Баланс відхилень:
▲ ІЕП = ІЕП 2015-ІЕП 2014 = Σ  (▲ІЕПфп

+▲ІЕПвп +▲ІЕПкп + ▲ІЕПмп);
▲ ІЕП = 1,13 — 0,97 = 0,03+0,06-0,05+0,12 =

0,16 (розрахунки проведено правильно).
За результатами проведеного факторного

аналізу показника економічного потенціалу
ПАТ "Коростенський завод МДФ" за період
2014—2015 рр, бачимо що даний показник
збільшився на 0,16, що є позитивною тенден-
цією, що спричинена такими факторами. По-
перше, за рахунок підвищення фінансового по-
тенціалу у 2015 році на 0,17 пунктів, економіч-
ний потенціал ПАТ "Коростенський завод
МДФ" збільшився на 0,03 пункти. В свою чергу,
виробничий потенціал підприємства у 2015 ро-
ці збільшився на 0,19 пунктів, тобто з рівня
0,78 до 0,97, що вплинуло на підвищення загаль-
ної величини економічного потенціалу на
0,06 пункти. Однак кадровий потенціал ПАТ "Ко-
ростенський завод МДФ" у 2015 році порівня-
но з 2014 роком знизився з рівня 1,01 до рівня
0,85 — на 0,16 пункти, що в загальній величині

вплинуло на зниження рівня економічного по-
тенціалу досліджуваного підприємства на 0,05
пункти. Суттєве підвищення за аналізований
період спостерігається у частині маркетинго-
вого потенціалу, який у 2014 році становив 1,07
та збільшився на 0,57 пункти у 2015 році до
рівня — 1,64. Підвищення рівня маркетингово-
го потенціалу на 0,57 пункти обумовило суттє-
ве поліпшення загальної величини економічно-
го потенціалу ПАТ "Коростенський завод
МДФ" у 2015 році, а саме на 0,12 пункти. Цей
показник за аналізований період мав найбіль-
ший вплив на величину економічного потен-
ціалу підприємства. Таким чином, факторний
аналіз економічного потенціалу ПАТ "Корос-
тенський завод МДФ" дозволи оцінити досить
складну категорію та визначити вплив фінан-
сового, виробничого, кадрового та маркетин-
гового потенціалів на його величину.

ВИСНОВКИ
Таким чином, на прикладі діяльності ПАТ

"Коростенський завод МДФ" було апробовано
механізм формування обліково-аналітичної
системи управління. Здійснення аналітичної
роботи дозволило забезпечити підтримку
прийняття управлінських рішень, які є ключо-
вим інструментом розвитку будь якого суб'єкта
господарювання в сучасних умовах. Результа-
ти апробованого механізму формування об-
ліково-аналітичної системи управління дозво-
лили отримати вичерпну інформацію про
підсумки діяльності ПАТ "Коростенський за-
вод МДФ" у цілому та здобути якісні аналітичні
дані щодо потенційних можливостей діяльності
аналізованого суб'єкта господарювання, що є
запорукою прийняття важливих управлінських
рішень. Здійснення аналітичної роботи за зап-
ропонованим та апробованим на ПАТ "Корос-
тенський завод МДФ" механізмом формуван-
ня обліково-аналітичної системи управління
дає змогу отримати реальну картину діяльності
підприємства, проаналізувати фактори впливу
та застосувати конкретні заходи щодо покра-
щення результатів його діяльності, а також за-
безпечити використання мінімально можливо-
го набору ресурсів для досягнення максималь-
ного рівня фінансових результатів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах дефіциту фінансування сільсько-

господарського виробництва стає актуальним
підвищення його ефективності не лише коштом
капітальних витрат (будівництво і реконструк-
ція виробничих центрів, інфраструктури), знач-
них щорічних витрат на інтенсифікацію вироб-
ництва (хімічні засоби догляду за рослинами,
меліорація), а й шляхом запровадження інно-
вацій, у тому числі динамічних сівозмін.

УДК 631.153

І. І. Садовий,
к. е. н., старший викладач кафедри землевпорядне проектування,
Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва
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аспірант, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ СІВОЗМІН
ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

I. Sadovyy,
Ph.D. in Economics, Senior Lecturer in Land Planning Department,
Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Docuchaev
V. Shevchenko,
Postgraduate Student, Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Docuchaev

INTRODUCTION OF DYNAMIC CROP ROTATIONS AS AN INNOVATIVE WAY
OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Запропоновано інноваційний підхід планування вирощування сільськогосподарських культур за допомогою за-
провадження динамічних сівозмін. Показано, що під час зміни кон'юнктури ринку або впливу негативних природних
явищ доцільно змінювати культури в сівозміні, але при цьому не порушувати правила землеробства. Якщо ж зміни
суттєві, то потрібно переходити до нової сівозміни, а відтак потрібно з допомогою економіко-математичних методів
розрахувати різні альтернативні проекти сівозмін. Для дослідів обрано підприємство з найбільш розповсюдженим
для Харківської області набором основних сільськогосподарських культур: соняшнику, озимої пшениці. Розрахова-
но обсяг валової продукції, розмір прибутку, баланс гумусу, потребу в добривах для різних варіантів сівозмін. До-
сліджено питання забезпечення бездефіцитного балансу гумусу в умовах недостачі органіки тваринного походження.

An innovative approach to planning crop production by introduction of dynamic crop rotations is offered. It is
shown that during changing of market conditions or influence of negative natural phenomena, it is expedient to change
crops in crop rotation, but not to violate rules of agriculture. If changes are significant then it is necessary to switch to a
new crop rotation and it is appropriate to calculate various alternative crop rotation projects with the help of economic
and mathematical methods. For experiments it was chosen company with the most common set of basic crops for Kharkiv
region: sunflower, winter wheat. There were calculated volume of gross output, profit amount, humus balance and need
for fertilizers for various crop rotation options. An issue of ensuring a non-deficit balance of humus in conditions of a
shortage of organics of animal origin was researched.

Ключові слова: динамічні сівозміни, інноваційний шлях розвитку, добрива, прибуток,
структура посівних площ.

Key words: dynamic crop rotation, innovative way of development, fertilizer, profit, structure of
sown areas.

Жорстке (безальтернативне) закріплення
чергування сільськогосподарських культур
не відповідає кон'юнктурі ринку та природ-
ним умовам, що постійно змінюються. Тому
пропонують застосовувати не "традиційні", а
динамічні сівозміни. У динамічних сівозмінах
культури можуть замінятись, якщо це не по-
рушує правила землеробства:  ячмінь —
вівсом, соя — горохом, пшениця — житом
тощо.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідження напрямів розвитку

сільського господарства обумовлено важ-
ливістю цієї галузі для економіки держа-
ви. Проблемами запровадження сівозмін,
заснованих на використанні досягнень на-
уки і передового досвіду, займалися нау-
ковці-аграрники: Л.М. Десятник, В.М. Кри-
венко, Л.Я. Новаковський, П.Т. Саблук,
А.М. Третяк, М.М. Федоров, О.І. Цилюрик.

Однак мало уваги приділено адаптації
планів вирощування сільськогосподарсь-
кої продукції до змін природних та еконо-
мічних умов. Усе це свідчить про актуаль-
ність теми, а відтак зумовило вибір напря-
му дослідження в науковому і практично-
му аспектах.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою цієї статті є виявлення шляхів

розвитку сільського господарства на ос-
нові інновацій, у тому числі застосуванні
динамічних сівозмін.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Пропонуємо дві стадії запровадження ди-

намічних сівозмін. На першій стадії за допомо-
гою економіко-математичних методів скла-
дається основний та альтернативні варіанти
("каркаси") сівозмін, під час цього враховують-
ся умови виробництва і кон'юнктура ринку, що
склалися на момент проектування. На другій
стадії кожен рік проводиться аналіз резуль-

татів діяльності і вносяться корективи: або за-
мінюються певні сільськогосподарські культу-
ри в сівозміні, або повністю переходять до аль-
тернативних варіантів сівозмін.

Для дослідів обрано СТОВ "Восток Агро-
2004" Борівського району як підприємство з
найбільш розповсюдженим для Харківської
області набором основних сільськогосподарсь-
ких культур: соняшник, озима пшениця. Пло-
ща ріллі СТОВ "Восток Агро-2004" в середньо-

Сільськогосподарські 
культури 

Потреба елементів живлення 

На 1 га, кг д. р. Усього т д. р. 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Варіант 1 (семипільна польова сівозміна) 
Соя  

      
Озима пшениця 106,8 136,5 65,0 33,2 42,4 20,2 
Соняшник 161,0 276,2 150,6 25,0 42,9 23,4 
Кукурудза на зерно 159,1 105,8 143,2 49,4 32,8 44,5 
Ячмінь 95,6 0,0 60,8 14,8 - 9,4 
Усього 122,4 118,1 97,4 

Варіант 2 (п’ятипільна польова сівозміна зерно-просапна) 
Соя  31,6 0,0 28,9 6,8 - 6,3 
Озима пшениця 106,8 195,0 65,0 23,2 42,3 14,1 
Соняшник 161,0 197,3 150,6 35,0 42,9 32,7 
Кукурудза на зерно 159,1 151,2 143,2 34,6 32,85 31,1 
Ячмінь 95,6 0,0 60,8 20,8 - 13,2 
Усього 

   
120,4 118,1 97,5 

Варіант 3 (п’ятипільна польова сівозміна зерно-паро-просапна) 
Соя  

      
Озима пшениця 106,8 97,5 65,0 46,4 42,4 28,3 
Соняшник 161,0 197,3 150,6 35,0 42,9 32,7 
Кукурудза на зерно 159,1 151,2 143,2 34,6 32,8 31,1 
Ячмінь - - - - - - 
Усього 

   
116,0 118,1 92,1 

Таблиця 2.  Потреба елементів живлення в сівозмінах СТОВ "Восток Агро-2004"
Борівського району Харківської області за проектний період

Таблиця 1. Результати моделювання
для польової сівозміни СТОВ "Восток Агро-2004"

Борівського району Харківської області

Варіанти 
Прибуток, 
тис., грн 

Вид 
сівозміни 

Чергування 
культур 

1 2 3 4 
№ 1 
Варіант 1 
(семипільна польова 
сівозміна) з 
середнім розміром 
поля 155,2 га 

8769,6 Зерно-
паропросапна 

пар 
озима пшениця 
озима пшениця 
кукурудза на зерно 
кукурудза на зерно 
ячмінь ярий 
соняшник 

№ 2 
Варіант 2 
(п’ятипільна 
польова сівозміна 
зерно-просапна) з 
середнім розміром 
поля 217,3 га 

9645,8 Зерно-
паропросапна 

соя 
озима пшениця 
ячмінь ярий 
соняшник 
кукурудза на зерно 

№ 3 
Варіант 3 
(п’ятипільна 
польова сівозміна 
зерно-паро-
просапна) з 
середнім розміром 
поля 217,3 га 

9665,5 Зерно-
просапна 

пар 
озима пшениця 
озима пшениця 
кукурудза на зерно 
соняшник 
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му становить 1086,7 га. Ґрунтовий покрив пред-
ставлений чорноземами звичайними середньо-
гумусними глибокими. Крутизна схилу пере-
важно дорівнює три градуси. За допомогою
економіко-математичної моделі запроектова-
но три варіанти сівозмін (табл. 1).

За варіантом №1 співвідношення соняшни-
ку та повернення його на одне і теж місце відпо-
відає Постанові Кабінету Міністрів України від
11.02.2010 р. №164. За варіантами № 2, 3
співвідношення соняшнику та повернення його
на одне і теж місце не відповідає Постанові
Кабінету Міністрів України, але відповідає ре-
комендаціям дослідників: А.В. Кохана, В.В. Ган-
гура, О.Є. Корецького, О.І. Леня, Л.А. Манька
[1].

Важливим критерієм економіко-екологіч-
ної оцінки сівозміни є баланс поживних речо-
вин грунту та потреба елементів живлення
сільськогосподарських культур (табл. 2).

Розрахунки потреби елементів живлення за
проектом проведено згідно з рекомендаціями
раціонального використання добрив [2, с. 20].
Для зазначених розрахунків використано такі
вихідні дані: нормативна потреба елементів
живлення на 1 ц урожаю на богарних землях
Харківської області, кг [2, с. 29]; картограма
агровиробничих груп грунтів; довідкові коефі-
цієнти на вміст рухомих поживних речовин у
грунтах Харківської області [2, с. 31]; аг-
рохімічні паспорти полів.

Структура посівних площ за раціональних
попередників у СТОВ "Восток Агро-2004" у
сівозміні представлена у таблиці 3.

Структура посівних площ за варіантом № 1
змінилася в сторону зменшення площі під зер-
новими культурами на 5,1% та зменшення
площі під технічними культурами на 7,4% до
законодавчо допустимих норм. За варіантом №
2 відповідно — під зерновими збільшилася на
2% і під технічними зменшилася на 16 %. За ва-
ріантом № 3 відповідно — під зерновими куль-
турами збільшилася на 2 % і під технічними —
збільшилася на 4 %.

Пропонована система сівозмін на основі
побудованої моделі дозволяє:

— поліпшити організацію виробництва сіль-
хозпродукції;

— вибрати найбільш прийнятні технології
та обладнання;

— визначити асортимент сільгосппродукції,
що випускається.

Ми отримали моделі сівозмін, де нечітко
визначене чергування культур за роками, а
принципові схеми послідовності зміни основ-
них культур для умов полів такої групи.

Скорочення витрат на мінеральні добрива з
одночасним отриманням більш високих вро-
жаїв є одним зі шляхів підвищення ефектив-
ності виробничої діяльності СТОВ. Поряд з
балансом поживних речовин важливим факто-
ром урожайності сільськогосподарських куль-

 
Посівні площі та їх структура 

Культура 

за досліджуваний період за проектом польова сівозміна, варіанти 

розмір площ 
за роками, га 

структура посівних 
площ, % 

№1 №2 №3 

2014 2015 2016 
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Зернові – усього    45-80 58,0 465,6 42,9 651,9 60,0 651,9 60,0 
в т. ч. озимі    45-80 46,5 155,2 14,3 434,6 40,0 217,3 20,0 
озима пшениця 490 500 526 45-80 46,5 155,2 14,3 434,6 40,0 217,3 20,0 
Ярі – усього     11,5 310,4 28,6 217,3 20,0 434,6 40,0 
з них: ячмінь   100 45-80 3,1 155,2 14,3 - - 217,3 20,0 
гречка  36  45-80 1,1       
кукурудза на зерно 240   45-80 7,4 155,2 14,3 217,3 20,0 217,3 20,0 
Технічні – усього     36,0 310,4 28,6 217,3 20,0 434,6 40,0 
з них: соняшник  248 367 353 10(14,3**) 29,7 155,2 14,3 217,3 20,0 217,3 20,0 
соя  175 30 45-80 6,3 155,2 14,3 - - 217,3 20,0 
Пар 109 175 116 5-14 12,3 155,2 14,3  0,0   
Усього 1087 1078 1095  100 1086,7 100,0 1086,7 100,0 1086,7 100,0 

Таблиця 3. Структура посівних площ у СТОВ "Восток Агро-2004" Борівського району
Харківської області на час складання проекту і на перспективу*

Примітка: *Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогос-
подарських регіонах: постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2010 р. № 164 [5];

**для соняшнику — не менше ніж через сім років 1/7=0,143 (14,3%).
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тур є дотриманням балансу гумусу (табл. 4).
Розрахунок балансу гумус за проектом вико-
нано за алгоритмом, який описаний у "Мето-
дичних вказівках з охорони грунтів" [4, с. 86—
92].

З одного боку, СТОВ "Восток Агро-2004" не
має галузі тваринництва, а джерела органічних
добрив (гною), які знаходяться поряд, нале-
жать та використовуються іншими сільгоспви-
робниками. З іншого — СТОВ "Восток Агро-
2004" розташовано поряд з Червонооскольсь-

ким водосховищем та іншими водними об'єкта-
ми, то покрити нестачу гумусу можливо, на-
приклад, за рахунок сапропелю — органічного
мулу, відкладів прісних континентальних во-
доймищ, що містять понад 15% (мас.) органіч-
них речовин. Вміст азоту у сапропелі знахо-
диться в інтервалі від 0,4 до 4,5% на суху речо-
вину (до 6% — на органічну). Валовий вміст
фосфору становить 0,1—4,6% (у середньому
0,28—1,37%), який в основному входить до
складу фосфатів кальцію і заліза. Вміст ка-

Сільськогосподарські 
культури 

Структура 
посівних 
площ, % 

Баланс гумусу 

усього, т з 1 га, т 

Варіант 1 (семипільна польова сівозміна) 
Пар  14,3 -291,0 -1,9 
Озима пшениця 14,3 241,5 0,8 
Соняшник 14,3 -226,6 -1,5 
Кукурудза  14,3 188,8 0,6 
Ячмінь 14,3 64,5 0,4 
Усього 100 -22,9 -0,02 

Варіант 2 (п’ятипільна польова сівозміна зерно-просапна) 
Соя  20,0 254,2 1,2 
Озима пшениця 20,0 169,0 0,8 
Соняшник 20,0 -317,3 -1,5 
Кукурудза  20,0 132,2 0,6 
Ячмінь 20,0 90,3 0,4 
Усього 100 254,2 0,2 
Варіант 3 (п’ятипільна польова сівозміна зерно-паро-просапна) 
Пар 20,0 -407,5 -1,9 
Озима пшениця 40,0 338,1 0,8 
Соняшник 20,0 -317,3 -1,5 
Кукурудза  20,0 132,2 0,6 
Усього 100 -254,6 -0,2 

Таблиця 4. Баланс гумусу в СТОВ "Восток Агро-2004" Борівського району Харківської області
за проектній період

Сільськогосподарсь
кі культури 

Валовий 
вихід 

продукції, ц 

Площа 
посіву чи 
пару, га 

Врожайність, 
ц/га 

Постійні ціни 
2010 р. за 1 ц, 

грн 

Валовий 
вихід в 
тис. грн 

Варіант 1 (семипільна польова сівозміна) 
Пар - 155,2 - - - 
Соя    236,29  
Озима пшениця 14415,0 310,4 46,4 102,75 1481,1 
Соняшник 8058,0 155,2 51,9 284,21 2290,2 
Кукурудза на зерно 24695,4 310,4 79,6 107,27 2649,1 
Ячмінь 6741,9 155,2 43,4 95,4 643,2 
Усього  1086,4   7063,6 

Варіант 2 (п’ятипільна польова сівозміна зерно-просапна) 
Пар - - - - - 
Соя 1960,046 217,3 9,02 236,29 463,1 
Озима пшениця 10091,412 217,3 46,4 102,75 1036,9 
Соняшник 11282,216 217,3 51,9 284,21 3206,5 
Кукурудза на зерно 17288,388 217,3 79,6 107,27 1854,5 
Ячмінь 9439,512 217,3 43,44 95,4 900,5 
Усього  1086,4   7461,6 

Варіант 3 (п’ятипільна польова сівозміна зерно-паро-просапна) 
Пар - 217,3 - - - 
Соя    236,29  
Озима пшениця 20182,8 434,6 46,4 102,75 2073,8 
Соняшник 11282,2 217,3 51,9 284,21 3206,5 
Кукурудза на зерно 17288,4 217,3 79,6 107,27 1854,5 
Ячмінь    95,4 0,0 
Усього  1086,4   7134,8 

Таблиця 5. Зміни обсягів валової продукції в СТОВ "Восток Агро-2004" Борівського району
Харківської області в результаті запровадження динамічних сівозмін
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лію — 0,1—3,2% (в середньому 0,3—1,1%) на
суху речовину[6].

Ефективніше сапропель використовувати
саме у вигляді компостів, оскільки при цьому
знижуються показники вологості, зменшуєть-
ся вміст насіння бур'яну, патогенна мікро-
флора, що сприяє зменшенню поширення хво-
роб сільськогосподарських культур. Опти-
мальні дози внесення таких добрив становлять
0,4—1,5 т/га в перерахунку на 20% вологість [7,
с. 11]. Для покриття дефіциту балансу гумусу в
грунті за варіантом №1 (22,9 т гумусу) можна
використати 0,5 т/га сапропелю, за варіантом
№ 3 (-254,6 т гумусу) — 5 т/га. Затрати на транс-
портування та внесення сапропелю не переви-
щує аналогічні витрати для підстилкового гною
і становлять 14 грн на тонно-кілометр.

У разі використання сапропелю є мож-
ливість потрапляння в грунт важких металів і
токсичних сполук. Тому необхідно ретельно
вивчити хімічний склад, установити допусти-
мий вміст важких металів і токсичних сполук у
сапропелі, що планується для застосування на
добриво.

Ще одним засобом скорочення витрат у
сільському господарстві є дотримання правил
землеробства. Так, у варіанті № 1 (семипільна
польова сівозміна) збільшення частки культур,
культивованих за раціональними попередника-
ми, — до 42 % та за допустимими — до 68 %,
для варіантів № 2, 3 (п'ятипільні польові сіво-
зміни) відповідно до 20 та до 80 %.

Позитивні результати (табл. 5) планується
отримати шляхом підвищення врожайності в

середньому на 10 %, що є наслідком обгрунто-
ваного чергування культур.

Як свідчать дані таблиці 5, за варіантом №
1 обсяг валової продукції — 7063,6, за варіан-
том № 2 — 7461,6, за варіантом № 3 — 7134,8
тис. грн.

Після проведеної оптимізації структури по-
сівних площ та розміщення культур у сівозміні
по раціональних та допустимих попередниках,
найвагомішим ефектом стало підвищення уро-
жайності у розрізі всіх культур, що вирощують-
ся у господарстві. Валовий збір є значущим по-
казником, що дозволяє визначити оптимальний
набір культур та лежить в основі економічної
ефективності виробництва продукції рослин-
ництва. Збільшення обсягу валової продукції є
безпосереднім показником підвищенням ефек-
тивності виробничої діяльності СТОВ "Восток
Агро-2004".

Треба підкреслити, що визначення резуль-
тату — це один з найбільш важких аспектів про-
цесу планування. Показники використовують-
ся для того, щоб оцінити ступінь, які варіанти
відповідають попередньо встановленим цілям.
До вибору кожного показника слід підходити
критично в сенсі відповідності їх поставленим
цілям [3, с. 144]. Якщо конкретні розрахунки є
метою дослідження, то обмеженням економі-
ко-екологічного обгрунтування виступає обсяг
реально доступної статистичної інформації.
Навпаки, якщо мета дослідження не пов'язана
з конкретними розрахунками, то спостері-
гається інша крайність — в економіко-екологі-
чне обгрунтування включається практично все,

Сільськогосподарс
ькі культури 

Валовий вихід продукції, ц 
Площа посіву, 

га 
Врожайність, 

ц/га 

Прибуток 
з усієї площі, 

тис. грн 
з 1 га, грн 

1 2 3 4 5 6 
Варіант 1 (семипільна польова сівозміна) 

Соя  
  

   
Озима пшениця 14415,0 310,4 46,4 1550,0 4993,5 
Соняшник 8058,0 155,2 51,9 3967,5 25563,6 
Кукурудза на зерно 24695,4 310,4 79,6 2771,7 8929,4 
Ячмінь  6741,9 155,2 43,4 480,5 3095,8 
Усього  1086,4  8769,6   

Варіант 2 (п’ятипільна польова сівозміна зерно-просапна) 
Соя  1960,046 217,3 9,02 392,0 1804,0 
Озима пшениця 10091,412 217,3 46,4 1085,1 4993,5 
Соняшник 11282,216 217,3 51,9 5555,0 25563,6 
Кукурудза на зерно 17288,388 217,3 79,6 1940,4 8929,4 
Ячмінь  9439,512 217,3 43,44 673,3 3098,6 
Усього  1086,4  9645,8  

Варіант 3 (п’ятипільна польова сівозміна зерно-паро-просапна) 
Соя       
Озима пшениця 20182,8 434,6 46,4 2170,2 4993,5 
Соняшник 11282,2 217,3 51,9 5555,0 25563,6 
Кукурудза на зерно 17288,4 217,3 79,6 1940,4 8929,4 
Ячмінь       
Усього  1086,4  9665,5  

Таблиця 6. Економічна оцінка проекту сівозмін СТОВ "Восток Агро-2004"
Борівського району Харківської області
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що можна, без будь-яких спроб структурувати
цей складний агрегат, не кажучи вже про взає-
мозв'язок його елементів.

Узагальнена оцінка ефективності виробни-
чої діяльності сільськогосподарського товари-
ства знаходить своє відображення в показни-
ках прибутковості. У свою чергу загальний
фінансовий результат по господарству фор-
мується залежно від прибутковості окремих
культур. Дані таблиці 6 свідчать, що соняшник
залишається найбільш прибутковою культурою
і перенасичення нею структури посівних площ —
це один зі шляхів максимізації прибутку, тоб-
то основної мети підприємницької діяльності.

Але, з іншого боку, не обов'язково збільшу-
вати площу посіву "прибуткової" культури,
можна збільшити вихід валової продукції че-
рез інтенсифікацію виробництва. Ще одним
фактором є те, що некомпенсоване викорис-
тання природних ресурсів (землі) призведе до
зниження врожайності сільськогосподарських
культур. Це спричинить негативні економічні
наслідки.

Прибуток за варіантом сівозміни № 3 на
0,2% більше, ніж за варіантом № 2 та на 9,3%,
ніж за варіантом № 1. Таким чином, запропо-
нована модель складання сівозмін дозволяє
зменшити виробничі витрати на мінеральні та
органічні добрива, збільшити вихід валової
продукції сільськогосподарських культур та
адаптуватися до змін агрометеорологічних та
економічних умов ведення сільського госпо-
дарства.

ВИСНОВКИ
Запровадження інновацій в сільському гос-

подарстві у вигляді динамічних сівозмін забез-
печує не лише збереження та відтворення ро-
дючості грунтів, а й несе економічні вигоди. Під
час дослідження виявлено, що залежно від ви-
бору варіанта динамічної сівозміни прибут-
ковість може змінитися на 9,3 %. При цьому
відтворення родючості грунтів та збереження
навколишнього природного середовища мож-
ливо за рахунок використання сапропелю як
замінника, або як доповнення до гною чи со-
ломи.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Значний науково-технічний потенціал люд-

ства розширює можливості економічного роз-
витку та супроводжується негативним впливом
на навколишнє природне середовище. Антро-
погенна діяльність змінює природний перебіг
процесів у довкіллі, що ставить під загрозу здо-
ров'я і життя людини. Екологічна проблема
охопила весь світ і стала однією з глобальних
криз. Досягнення компромісу між економічни-
ми та екологічними потребами суспільства є
одним із факторів задоволення людства обме-
женими природними ресурсами. Економічна
наука не приділяє належної уваги екологічним
аспектам господарювання — навколишнє при-
родне середовище сприймається виключно як
джерело ресурсів для господарської діяль-
ності.

У процесі оцінювання меж впливу людства
на навколишнє природне середовище ключо-
ва роль відводиться інформуванню. Бухгал-
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терський облік є системою формування дос-
товірної, релевантної, повної інформаційної
бази, на підставі якої здійснюється процес
управління як окремим суб'єктом господарю-
вання, так і економікою на рівні держави.
Діюча система бухгалтерського обліку не за-
безпечує достатнього системного відобра-
ження впливу суб'єктів господарювання на
довкілля.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Велике значення і науково-практичну роль
відіграють дослідження проблем співвідношен-
ня економіки та екології, екологічної безпеки,
обліку, аналізу й аудиту екологічної діяльності,
а також впливу антропогенної діяльності на
довкілля, яким присвятили праці Вороновсь-
ка О.В. [1], Гангал Л.С. [2], Жук В.М. [3], Заму-
ла І.В. [4], Ільїчова О.В. [5], Кирсанова Т.А. [6],
Лень В.С. [8], Сахно Л.А. [13] та інші.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження передумов ви-

никнення та основ бухгалтерського обліку еко-
логічної діяльності підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Формування бухгалтерського обліку еколо-
гічної діяльності відбувалося природним шля-
хом під дією усвідомлення суспільством гло-
бальної екологічної загрози за такими етапа-
ми: 1) у традиційному суспільстві не було по-
треби в обліку екологічних факторів у зв'язку
з їх достатнім обсягом; 2) у перехідному
суспільстві, у зв'язку з використанням природ-
них ресурсів як засобів і предметів праці, ви-
никла потреба в їх обліку, актуалізувалася про-
блема оцінки природних ресурсів; 3) у постінду-
стріальному суспільстві гостро постали еко-
логічні питання, в європейських країнах поча-
лася розробка вихідних положень бухгалтерсь-
кого обліку екологічної діяльності; 4) в інфор-
маційному суспільстві відбулося формування
системи бухгалтерського обліку з відображен-
ням екологічної діяльності суб'єктів господа-
рювання (табл. 1).

Синтезуючи напрями періодизації розвит-
ку людства, можна прослідкувати наближення
суспільства до усвідомлення необхідності фор-
мування економічної думки з урахуванням еко-
логічних факторів.

Для найбільш раннього (традиційного) су-
спільства особливість взаємозв'язку людини з
природою проявлялась в тому, що людина лише

користувалася природними ре-
сурсами, не виробляючи мате-
ріальних благ. На цьому етапі
домінувало питання забезпе-
чення продуктами харчування
з віддаленістю від проблем
природоексплуатації, адже
загроза обмеженості ресурсів
не вбачалася.

У період перехідного су-
спільства, коли людина почала
використовувати природні ре-
сурси як засоби і предмети
праці, з'явилась необхідність у
їх економічній інтерпретації.
На цьому етапі виникло проти-
стояння між двома основними
підходами до оцінки економі-
чної вартості природних благ:
трудовою теорією вартості
(класична політична еконо-
мія — А. Сміт, Д. Рікардо) і те-

орією граничної корисності, або маржиналі-
стською (австрійська школа — К. Менгер, Е.
Бем-Баверк, Ф. Візер): теорія граничної корис-
ності дозволяє розглядати обмін рідкісними
благами незалежно від того, чи є вони продук-
том праці чи ні; трудова теорія розглядає обмін
саме продуктів праці як товарів [4, с. 54].

На етапі перехідного суспільства про-
слідковується бездефіцитність природних благ
і відповідно їх нульова мінова вартість. Це, в
свою чергу, виключило потребу в обліку при-
родних ресурсів, а тим більше у врахуванні його
екологічних аспектів.

Політика індустріалізації 1926—41 рр. при-
звела до значного зростання кількості підпри-
ємств важкої промисловості (з 54,4 % у 1928 р.
до 70,7 % у 1932 р.), що збільшило навантажен-
ня на навколишнє природне середовище [4, с.
54].

Під дією процесів глобалізації, що розвива-
лися на початку 80-х рр. ХХ ст., світова гро-
мадськість відчула необхідність розпочати ро-
боту над основними положеннями бухгал-
терського обліку екологічної діяльності. Тому
створено Міжурядову робочу групу експертів
з міжнародних стандартів обліку та звітності,
яка у 1989 р. розпочала роботу над зазначеним
питанням. Дослідження показали, що деякі
підприємства систематично включають розгор-
нуту інформацію щодо витрат на природоохо-
ронні заходи у фінансові звіти. Але стандарти-
зованих вимог щодо такої інформації встанов-
лено не було. У 1991 р. Міжурядовою робочою
групою експертів розроблено перші рекомен-

Таблиця 1. Характеристика епох розвитку суспільства в
розрізі його екологічної орієнтації

Джерело: [4, с. 53].

Епоха 
Соціальна характеристика 

епохи 
Наявність обліку 

екологічної діяльності 
1 2 3 

1. Традиційне 
суспільство 

Охорона природи та середовища проживання 
ігнорується, тенденція до максимального 
демографічного росту, який обмежено дефіцитом 
їжі та хворобами. 
Домінанта прогодування 

Відсутність обліку 
будь-яких екологічних 
факторів діяльності 

2. Перехідне 
суспільство 

Декларується охорона природи і середовища 
проживання, але здійснюється частково. 
Максимальне демографічне зростання, яке 
підтримується соціально-економічними 
механізмами та медициною. 
Домінанта економіки 

Виникнення обліку 
природних ресурсів та, 
відповідно, проблем 
щодо їх оцінки 

3. Постіндуст- 
ріальне 
суспільство 

Охорона природи і середовища проживання з 
технологічними та економічними обмеженнями. 
Стимулювання демографічного зростання 
декларується, але не здійснюється (в розвинутих 
країнах здійснюється автоматично). 
Домінанта економіки з екологічними обмеженнями 

Розробка основних 
положень обліку 
екологічної діяльності 

4. Інформаційне 
суспільство 

Пріоритет охорони природи і середовища 
проживання. Демографічні процеси підпорядковані 
меті підвищення якості життя людини. Домінанта 
виживання 

Формування системи 
бухгалтерського обліку 
екологічної діяльності 
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дації для бухгалтерів з розкриття інформації
про вплив господарської діяльності підприєм-
ства на навколишнє природне середовище, а у
1998 р. всезагальної директиви для органів, які
займаються встановленням стандартів з відоб-
раження екологічної діяльності в бухгалтерсь-
кому обліку [15, с. 5].

На цьому етапі розвитку суспільства виник-
ла необхідність справедливого (економічно ви-
міряного та обліково підтвердженого) перероз-
поділу природних ресурсів і контролю за їх
використанням. Адже зростання дефіциту важ-
ковідновних і невідновних у процесі праці при-
родних ресурсів, все більше спонукають до пе-
реосмислення традиційних підходів до їх вико-
ристання. Таким чином з'явилися нові об'єкти
бухгалтерського обліку.

У часи формування інформаційного су-
спільства гостро постало екологічне питання у
зв'язку з наростанням глобальної екологічної
кризи. Тому і бухгалтерський облік не залишив-
ся осторонь цих проблем. Як зазначає Л.І. Мак-
симів, "...наступальна екологічна політика як
складова системи екологічно спрямованого
обліку та аудиту може забезпечити підприєм-
ствам цілу низку переваг, насамперед економі-
чних, зокрема: зниження витрат і ризиків, зро-
стання конкурентоспроможності тощо" [10, с.
19]. Організація на кожному підприємстві на-
лежної системи бухгалтерського обліку з ура-
хуванням екологічних складових і контроль
громадськості через оприлюднення показників
екологічної діяльності у фінансовій звітності
допоможе уникнути забруднення та знищення
навколишнього природного середовища.

Запит на інформацію, пов'язану з екологіч-
ною діяльністю, на думку Замули І.В., може
бути зумовлений різними причинами:

— причини-умови (кризи, катаст-
рофи тощо);

— економічні причини (нестача
ресурсів, кризи тощо);

— ринкові причини (попит на еко-
логічно чисту продукцію);

— розвиток людської свідомості
(відчуття причетності до загального
еволюційного процесу, відчуття
цілісності з природою) [4, с. 60].

Перші два види причин впливають
на власника капіталу, змушуючи його
враховувати зовнішні (природні) умо-
ви функціонування підприємства че-
рез що породжується об'єктивна не-
обхідність у екологічній інформації,
яку може забезпечити система бух-
галтерського обліку.

Основними передумовами ведення бухгал-
терського обліку екологічної діяльності є: 1)
операції, пов'язані із взаємодією з навколишнім
природним середовищем, а також їх вплив на
фінансові результати, повинні бути відобра-
жені в системі бухгалтерського обліку; 2) кре-
дитори та інвестори потребують інформації
про екологічну діяльність підприємства для
прийняття рішень щодо побудови партнерських
відносин; 3) отримання конкурентних переваг
за умови виробництва екологічно чистої про-
дукції; 4) бухгалтерський облік екологічної
діяльності є засобом досягнення стійкого роз-
витку економіки

Причини необхідності ведення бухгалтерсь-
кого обліку екологічної діяльності на мікро-
рівні наведено на рисунку 1.

Певні проблеми розвитку бухгалтерського
обліку екологічної діяльності пов'язані з фор-
муванням термінологічного апарату і особли-
востями трактування різними групами корис-
тувачів нових понять. Сьогодні немає однознач-
ного визначення бухгалтерського обліку еко-
логічної діяльності.

У літературних джерелах облік екологічної
діяльності автори називають по-різному. Вияв-
лено такі назви: екологічний облік, облік при-
родоохоронної діяльності, облік охорони на-
вколишнього середовища, соціальний облік
тощо. У зв'язку з цим, виникають непорозу-
міння у науковій і практичній сферах. На нашу
думку, найближчим по змісту до поняття "облік
екологічної діяльності" є термін "екологічний
облік". Саме тому вважаємо за доцільне роз-
крити зміст поняття "екологічний облік" та
особливості його ведення.

Велика кількість екологічних проблем вима-
гає спрямування екологічної політики і діяль-

ПРИЧИНИ НЕОБХІДНОСТІ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 

операції, пов’язані з екологічною діяльністю суб’єкта господарювання, а 
також їх вплив на фінансові результати, повинні бути відображені в 
бухгалтерському обліку 

кредиторам та інвесторам необхідно володіти інформацією про екологічну 
діяльність підприємства для прийняття рішень щодо побудови з ним відносин 

підприємства можуть мати переваги у конкурентній боротьбі за покупців, 
якщо зможуть довести, що їх товари та послуги кращі з екологічної точки 
зору, це сприятиме збільшенню доходів підприємства 

бухгалтерський облік екологічної діяльності є засобом досягнення стійкого 
розвитку 

Рис. 1. Встановлені причини необхідності ведення
бухгалтерського обліку екологічної діяльності суб'єкта

господарювання
Джерело: [4, с. 60].
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ності підприємств на їх усунення і
спонукає до пошуку дієвих інстру-
ментів. Одним із таких інструментів
є бухгалтерський облік екологічної
діяльності підприємства, оскільки
необхідно виміряти та відобразити
в обліку негативний вплив людини
на довкілля. В бухгалтерському
обліку фіксуються господарські
операції підприємства, що здійсню-
ються з використанням природних
ресурсів або призводять до еколо-
гічних наслідків.

На думку В. Жука, успішні ре-
зультати екологічної діяльності
підприємств АПК залежать від без-
перервності прийняття зважених і
послідовних рішень його керів-
ників, кожне з яких грунтується на
існуючій інформаційній базі і в
підсумку зумовлює кращий або
гірший вплив на навколишнє при-
родне середовище. Позитивним
чинником у цьому є входження
екологічної діяльності в систему
бухгалтерського обліку і контролю
[3, с. 18].

У науковій літературі для
характеристики процесу накопи-
чення інформації про навколишнє
середовище використовуються
поняття "екологічний облік",
"екологічний облік на підпри-
ємстві", "бухгалтерський еколог-
ічний облік".

Визначення понять, які
розкривають зміст поняття
"екологічний облік" у різних
джерелах наведено в таблиці
2.

Під "екологічним облі-
ком" як еколого-економічною
категорією слід розуміти про-
цес розпізнавання, оцінюван-
ня і передачі екологічної ін-
формації, що дає можливість
користувачам такої інформа-
ції компетентно приймати
рішення і формувати суджен-
ня. Ця категорія охоплює
формування облікової (бух-
галтерської) та необлікової
інформації про стан, динамі-
ку зовнішнього природного
середовища та вплив на нього
природних факторів та всієї

Джерело Визначення 

Ільїчова О.В. [5] 

Екологічний облік – це система, яка може використовуватися 
для виявлення, організації, регулювання та подання даних і 
інформації про стан навколишнього середовища в натуральних 
і вартісних показниках 

Кірсанова Т.О., 
Кірсанова Є.В., 
Лук’янихін В.О. [6] 

Екологічний облік на підприємстві – система виявлення, 
виміру, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання, 
обробки й підготовки релевантної інформації щодо діяльності 
підприємства у сфері природокористування і охорони 
навколишнього середовища з метою обгрунтування 
управлінських рішень 

Кожухова О. С. [7] 

Екологічний облік є самостійним напрямком бухгалтерського 
обліку та його широке впровадження дозволить на рівні 
підприємств-природокористувачів активізувати практичну 
природоохоронну діяльність і здійснити інформаційний 
супровід екологічного контролінгу 

Лень В.С. 
 [8] 

Екологічний облік – процес розпізнавання, оцінки і передачі 
екологічної інформації, що дає можливість користувачам такої 
інформації компетентно приймати рішення і формувати 
судження 

Лізогуб Р. П. 
 [9] 

Екологічний облік на підприємстві – це система виявлення, 
виміру, реєстрації, нагромадження, узагальнення, зберігання, 
обробки і підготовки релевантної інформації про діяльність 
підприємства в галузі природокористування з метою передачі її 
внутрішнім і зовнішнім користувачам для прийняття оптимальних 
рішень 

Рубанова Н. М. [11] 

Бухгалтерський екологічний облік – це процес збору, реєстрації 
узагальнення і відображення в системі природоохоронних витрат, 
природних активів, екологічних фондів резервів і зобов’язань, а 
також результатів діяльності господарюючих суб’єктів з метою 
управління та визначення екологічного потенціалу підприємства 

Саннікова І.М. [12] 

Бухгалтерський екологічний облік – систематичний і 
документально оформлений процес одержання й обробки 
даних екологічного характеру з метою керування й 
дотримання законодавства 

Сахно Л. А. [13] 

Екологічний облік на підприємстві – це система виявлення, 
вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання, 
обробки і підготовки релевантної інформації про діяльність 
підприємства у сфері природокористування з метою передачі її 
внутрішнім і зовнішнім користувачам для ухвалення оптимальних 
рішень 

Таранічева О.В. [14] 
 

Екологічний облік – це система, яка повинна 
використовуватися для виявлення, організації, регулювання та 
подання даних і інформації про стан навколишнього 
середовища в натуральних і вартісних показниках 

Таблиця 2. Підходи науковців щодо розкриття змісту
поняття "екологічний облік"

Джерело: узагальнено автором.

Рис. 2. Актуальність впровадження екологічного обліку
в сільськогосподарських підприємствах України

Джерело: [2, с. 296].
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діяльності людини на глобальному, національ-
ному та регіональному рівнях [8, с. 228].

На думку Вороновської О.В., екологічний
облік — це процес збору, реєстрації, узагаль-
нення та відображення інформації про еко-
логічні та природоохоронні витрати, природ-
них активах та результатів діяльності господа-
рюючих суб'єктів з метою управління та ви-
значення сукупного потенціалу з урахуванням
екологічних факторів. Екологічний облік спря-
мований на використання даних виробничого
обліку, в якому відображається рух натураль-
но-речових потоків, і фінансового обліку як
носія інформації про рух фінансових потоків.
Інтеграція цих видів облікової інформації в
найбільшій мірі сформує екологічну інформа-
цію [1, с. 302].

Визначення у цих джере-
лах охоплюють інформацію,
що накопичується як у сис-
темі бухгалтерського облі-
ку, так і поза його межами і
мають значення на глобаль-
ному, національному та ре-
гіональному рівнях та збіга-
ються з вимогами Міжна-
родної федерації бухгал-
терів, яка пропонує "еколо-
гічний облік" розглядати на
рівнях: географічному й гео-
політичному — інформація
екологічного обліку зби-
рається для оцінювання ста-
ну окремих екосистем, кон-

кретних країн або всього світу; організації — у
контексті як управлінського, так і фінансово-
го обліку.

Словосполучення "екологічний облік на
підприємстві", на погляд Леня В.С., Колівеш-
ко О.М., не є досить логічно обгрунтованим. З
погляду бухгалтера ніякого для підприємства
окремого екологічного обліку як системи
немає. Можна лише говорити про госпо-
дарські операції, пов'язані з володінням, ви-
користанням, збереженням стану зовнішньо-
го природного середовища та попередженням
негативних природних явищ. А господарські
операції є сферою бухгалтерського обліку. З
цієї позиції для господарюючого суб'єкта в
системі бухгалтерського обліку можна виді-
лити підсистеми (топологічні ділянки) фінан-

сового та управлінський обліку еколо-
гічної діяльності [8, c. 227].

І.М. Саннікова розглядає "бухгалтер-
ський екологічний облік" як облік еколо-
гічних аспектів діяльності підприємства
(компонент системи управління навко-
лишнім середовищем підприємства), як
процес одержання й обробки даних еко-
логічного характеру з метою керування
й дотримання законодавства [12].

Значущість екологічного обліку зу-
мовлена економічними, екологічними та
соціальними викликами (рис. 2).

Лень В.С. та Колівешко В.М. пропо-
нують визначення бухгалтерського об-
ліку екологічної діяльності як підсисте-
ми бухгалтерського обліку, яка формує
та передає користувачам інформацію про
господарські операції, пов'язані з вико-
ристанням природного середовища та
впливом господарської діяльності на
його стан [8, с. 227].

Екологічний облік — процес розпізнавання, оцінки і передачі екологічної інформації, 
що дає можливість користувачам такої інформації компетентно приймати рішення і 

формувати судження 
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його стан 

Рис. 3. Структура екологічного обліку

Джерело: [8, с. 228].

Таблиця 3. Взаємозв'язок функцій екологічного
обліку та задач обліково-аналітичної системи

в умовах екологічної кризи

Джерело: [1, с. 300].

Функції екологічного обліку Задачі обліково-аналітичної системи 
1. Організаційна робота, 
взаємодія внутрішніх 
інформаційних зв’язків 

Формування та пред’явлення достовірної та 
повної інформації про екологічну діяльність 
підприємства для всіх зацікавлених 
внутрішніх та зовнішніх користувачів 

2. Оцінка та виконання 
заходів щодо екологізації 
аграрного виробництва 

Формування інформації про виробництво 
екологічно чистої продукції (обсяг 
виробництва, структура виробленої 
продукції, собівартість продукції тощо) 

3. Планування та 
прогнозування 

Планування заходів щодо впровадження 
екологобезпечних технологій, 
прогнозування майбутніх показників 
екологічної діяльності підприємства 

4. Стимулювання Розмежування сфер відповідальності 
менеджерів та вироблення способів оцінок 
та заохочення ефективності роботи 
підрозділів 

5. Регулювання Запобігання негативних наслідків діяльності 
підприємства та виявлення внутрішніх 
резервів забезпечення екологічної стійкості 

6. Контроль Екологічна експертиза, екологічна оцінка, 
екологічна сертифікація, екологічний аудит, 
екологічний маркетинг, екологічна 
діагностика 
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У загальному плані структуру екологічно-
го обліку можна представити схемою, наведе-
ною на рис. 3.

Більш глибоке розуміння технології проце-
су обліково-аналітичного забезпечення перед-
бачає виділення основних його стадій.

Першій стадії обліково-аналітичного забез-
печення відповідає процес виявлення, вимірю-
вання, реєстрації та накопичення еколого-еко-
номічної інформації стосовно фактів госпо-
дарської діяльності, іншими словами, — фор-
мування масиву первинної облікової інформації.

Узагальнення такої інформації — форму-
вання внутрішньої та зовнішньої екологічної
звітності відбувається на другій стадії.

Таким чином, формуються первинні аналі-
тичні дані, які є вхідними для процесу аналітич-
ної обробки, йому відповідає третя стадія. Саме

третя стадія формує заходи щодо запобігання
екологічних ситуацій в аграрній сфері.

Регулююча функція екологічного обліку за-
безпечує екологічну рівновагу сільських тери-
торій, сприяє збереженню агроландшафтів, а
контрольна функція здійснюється з метою до-
сягнення ефективного використання і віднов-
лення природних ресурсів; охорони навколиш-
нього природного середовища та забезпечен-
ня екологічної безпеки (табл. 3).

Екологічна складова має місце і у внут-
рішніх чинниках забезпечення конкурентос-
проможності: формування системи екологі-
чного менеджменту як складової частини за-
гальної системи управління підприємством,
оптимізації виробничих процесів, зниження
екологічних ризиків і витрат, викликаних не-
раціональним використанням ресурсів. Взає-
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Рис. 4. Механізм адаптації організації обліково-аналітичного забезпечення екологічної

діяльності до запитів управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських
підприємств

Джерело: [2, с. 296].
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мозв'язок систем управління конкурентосп-
роможністю та задач організації обліково-
аналітичного забезпечення у частині еколог-
ічного обліку представлені на рисунку 4. На
сучасному етапі розвитку світової економі-
ки екологічна діяльність сільськогосподарсь-
ких підприємств сприяє появі нових конку-
рентних переваг і забезпечує формування
позитивного фінансового результату діяль-
ності як окремого агровиробника, так і націо-
нальної економіки. Постановка і реалізація
ефективних екологоорієнтованих стратегій
ведення господарської діяльності можлива
лише за умови якісного обліково-аналітично-
го забезпечення системи екологічного менед-
жменту підприємства.

Відображення в бухгалтерському обліку
суб'єкта господарювання операцій, пов'язаних
з його екологічною діяльністю, дозволить фор-
мувати інформацію для налагодження еколо-
гічного управління підприємством і оприлюд-
нення її з метою інформування громадськості
про результати такої діяльності, що є одним з
факторів формування ділового іміджу підприє-
мства.

Екологічний облік на підприємстві є інди-
катором раціональності господарювання,
справедливого перерозподілу природних ре-
сурсів, виробництва екологічно чистої про-
дукції, виявлення проблем екологічного ризи-
ку, надходження інвестицій в аграрний сектор
та контролю негативного впливу на навко-
лишнє середовище. Саме тому він значною
мірою впливає на конкурентоспроможність
господарюючого суб'єкта. Враховуючи це,
перспективним напрямом удосконалення об-
лікової системи вітчизняних аграріїв є допов-
нення її складових екологоорієнтованим об-
ліком та звітністю, спрямованих на формуван-
ня потужного інформаційного базису обліко-
во-аналітичного забезпечення конкурентосп-
роможності сільськогосподарських підпри-
ємств.

ВИСНОВОК
Таким чином, бухгалтерський облік еколо-

гічної діяльності (екологічний облік) є підсис-
темою не лише бухгалтерського обліку, а й ча-
стиною системи екологічного менеджменту,
інформаційною основою для проведення еко-
логічного аудиту, страхування й оцінювання
інвестиційних проектів.

У бухгалтерському обліку та звітності
будь-яка господарська діяльність, у тому
числі і екологічна, знаходить своє відобра-
ження за допомогою показників витрат, до-

ходів та порядку їх формування. Проте сис-
тема обліку екологічної діяльності підпри-
ємств в Україні знаходиться лише у стадії ста-
новлення.
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ВСТУП
Оператори мобільного зв'язку володіють

мобільними телекомунікаційними даними, які
можуть бути класифіковані за різними типа-
ми залежно від характеру інформації, яка ви-
робляється. До них відносяться дані трафіку,
дані про сервісний доступ, дані про місцез-
находження та переміщення, характеристи-
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PROSPECTS OF USING "BIG" DATA OF MOBILE OPERATORS IN THE INFORMATION MODEL
OF "SMART" SUSTAINABLE CITY

Статтю присвячено вивченню перспектив використання "великих" даних операторів мобільного зв'язку в інфор-
маційній моделі "розумного" сталого міста.

У статті представлені деякі існуючі докази важливої ролі "великих" даних операторів мобільного зв'язку у до-
сягненні цілей розвитку в різних сферах політики, включаючи сталий соціально-економічний розвиток та управлін-
ня надзвичайними ситуаціями (нещасними випадками). Наведені приклади використання "великих" даних операторів
мобільного зв'язку для аналізу соціально-економічного розвитку та управління надзвичайними ситуаціями.

За результатами проведеного дослідження встановлено подібності та відмінності в інформації, яку виробляють
оператори мобільних мереж, на відміну від операторів фіксованого зв'язку та Інтернет-провайдерів, і представлені
деякі додаткові дані, зокрема про місцезнаходження та мобільність, що створюють мобільні мережі та послуги. Виз-
начено напрями статистичного аналізу профілю клієнтів, на основі "великих" даних операторів мобільного зв'язку.

The article is devoted to studying the prospects of using "big" data of mobile communication operators in the
information model of "smart" sustainable city.

The article presents some of the existing evidence of the important role of "big" data of mobile operators in achieving
development goals in various policy areas, including sustainable socio-economic development and emergency
management (accident). Examples are given of the use of "big" data from mobile operators to analyze socio-economic
development and emergency management.

According to the results of the survey, similarities and differences in the information produced by mobile network
operators, unlike fixed-line operators and ISPs, are established, and some additional data, including location and mobility,
that create mobile networks and services are presented. The directions of statistical analysis of the profile of clients are
determined on the basis of "big" data of mobile operators.

Ключові слова: "великi" данi, оператори мобільного зв'язку, інформаційна модель, "розум-
не" стале місто, статистичний аналіз.

Key words: "big" data, mobile communication operators, information model, "smart" sustainable
city, statistical analysis.

ки пристрою, дані про клієнтів та дані та-
рифів.

Зусилля, спрямовані на покращення до-
ступності та доповнення офіційної статистики,
призвели до пошуку нових джерел даних, вклю-
чаючи "великі" дані, які мають величезний по-
тенціал задля створення нової і проникливої
інформації.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Використання "великих" даних в офіційній

статистиці, а також для статистичного аналізу
розвитку "розумних" сталих міст пов'язано з
численними труднощами.

Дані операторів мобільного зв'язку мо-
жуть надавати уявлення про сфери економ-
ічного розвитку та соціально-економічний
стан населення, часто в реальному часі. Тому
вивчення перспектив використання "вели-
ких" даних операторів мобільного зв'язку в
інформаційній моделі "розумного" сталого
міста є надзвичайно актуальним і своєчас-
ним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Комітет Європейської статистичної систе-
ми (European Statistical System Committee —
ESSC) у 2013 р. схвалив Меморандум про "Ве-
ликі Дані та Офіційну Статистику", який заз-
начив, що Big Data представляють нові можли-

вості та виклики для офіційної статистики та
заохочує Європейську Статистичну Систему та
її партнерів для ефективного вивчення потен-
ціалу джерел "великих" даних.

Обговоренню питань застосування "вели-
ких" даних були присвячені міжнародні конфе-
ренції з використання великих даних в
офіційній статистиці, що відбулися:

I — у м. Пекіні (КНР) 28—30 жовтня 2014 ро-
ку [5];

II — у м. Абу-Дабі (ОАЕ) 20—22 жовтня
2015 року [10];

III — у м. Дублін (Ірландія) 30 серпня —
1 вересня 2016 року [11];

IV — у м. Богота (Колумбія) 8—10 листопа-
да 2017 року [12].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є вивчення перспектив

використання "великих" даних операторів мо-
більного зв'язку в інформаційній моделі "ро-
зумного" сталого міста.

Таблиця 1. Приклади використання "великих" даних операторів мобільного зв'язку для
аналізу соціально-економічного розвитку та управління надзвичайними ситуаціями

Показники Напрям дослідження Метод аналізу Приклади застосування 
Соціально-економічний розвиток 

Показники мобільності: 
– частота подорожей, 
кількість на рік; 
– діапазон мобільності; 
– регіональна, 
міжрегіональна 
мобільність 

– Зв’язок показників 
мобільності населення, що 
отримані з даних мобільної 
мережі та доходів 
населення (соціально-
економічного рівня) 

Кореляційний 
аналіз 

Результати дослідження [2] показали, що 
населення з більш високими доходами більш 
сильно пов’язане із більшим діапазоном 
мобільності, ніж населення з нижчими доходами 
та соціально-економічним рівнем  

– Моделі комунікації; 
– записи про покупку 
кредитів на ефірний час 

– Картування бідності Методи 
візуалізації 

Відображення бідності в Кот-д’Івуар з 
використанням даних мобільної мережі [3] 

– Записи про покупку 
кредитів на ефірний час, 
поєднані з вивченням 
соціальних мереж 
користувачів 

– Зв’язок показників витрат 
на ефірний час з рівнем 
доходу 

Кореляційний 
аналіз 

Результати дослідження [3] показали, що люди, 
як правило, спілкуються з тими, хто має 
аналогічну купівельну спроможність (тобто 
аналогічний рівень доходу). Двоє користувачів 
розглядалися як пов’язані, якщо вони 
спілкувалися один з одним принаймні один раз 
на місяць 

– Кількість транзакцій, 
здійснених з мобільних 
телефонів 

– Зв’язок показників 
активності здійснення 
транзакцій, отримані з 
даних мобільної мережі та 
соціально-економічного 
рівня населення (доходів) 

Кореляційний 
аналіз 

Результати дослідження [6] показали, що люди, 
які регулярно купують ефірний час мають певний 
соціально-економічний рівень 

– Кількість транзакцій, 
здійснених з мобільних 
телефонів, поєднані з 
вивченням рівня 
кредитоспроможності 

– Оцінювання 
кредитоспроможності 
населення 

Дисперсійний 
аналіз 

Кількість транзакцій, здійснених з мобільних 
телефонів, демонструє передбачуваність доходу, 
здатність планувати наперед, що може бути 
позитивним свідченням спроможності повертати 
позику. У Бразилії компанія Cignifi побудувала 

50 поведінкових змінних із 2,3 млн 

передплачених мобільних підписок та 

підтвердила результати моделі за історичними 

даними щодо кредитування приблизно 40 000 

позичальників, які користуються кредитуванням 

оператора мобільного зв’язку Oi Oi Paggo [4] 

Надзвичайні ситуації 

– Дані пасивного та 

активного позиціонування 

місця знаходження 

– Картування місця 

знаходження 

Методи 

візуалізації 

для 

відстеження 
мобільності 

населення 

Дані про мобільність, зібрані відразу після 

катастрофи, у багатьох випадках допомагають 

рятувальникам особам знаходити постраждале 

населення та дозволяють агентствам надавати 
допомогу у потрібних місцях [7] 
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Створена Глобальною робочою групою СК
ООН цільова група з питань даних мобільного
телефонного зв'язку завершила розроблення
першого повного проекту відповідного довід-
ника, який заснований на досвіді здійснення
кількох проектів Євростату та проекту в Омані
за участю компанії "Позітіум". Крім того, він
також спирається на роботу, виконану в рам-
ках центрів і мереж передового досвіду Євро-
пейської статистичної системи (ESSNet) по
проектам у Бельгії, Іспанії, Нідерландах, Сло-
венії і Франції.

Довідник включає в себе бізнес-моделі парт-
нерства між національними статистичними управ-
ліннями і операторами мобільного зв'язку, до-
датки для підготовки статистики туризму (на
міжнародному, національному та регіонально-
му рівнях), "денної" демографічної статистики
(статистики туризму на певну дату), статисти-
ки подій, транспортної статистики та статис-
тики щільності населення. Довідник завер-
шується тематичними прикладами за двома
країнами — Францією та Індонезією. В цьому
довіднику містяться практичні інструкції,
інформація про запроваджену країнами прак-
тику і безліч довідкових відомостей, що повин-
но бути особливо корисно для країн, що роз-
виваються.

Надалі доцільно представити деякі існуючі
докази важливої ролі "великих" даних опера-
торів мобільного зв'язку у досягненні цілей
розвитку в різних сферах політики, включаю-
чи сталий соціально-економічний розвиток та
управління надзвичайними ситуаціями (нещас-
ними випадками) (табл. 1).

Дані операторів мобільного зв'язку можуть
надавати уявлення про сфери економічного
розвитку та соціально-економічний стан насе-
лення, часто в реальному часі.

Нещодавно "великі" дані почали обробля-
тися та аналізуватися з метою знаходження
взаємозв'язків в економічних і соціальних сис-
темах, що раніше здійснювалося за допомогою
опитувань, експериментів та інших видів збору
даних, на основі чого розроблялись рішення і
будувалися прогнози.

Приклад того, як дані мобільної мережі
можуть відслідковувати переміщення населен-
ня — це землетрус у Гаїті-2010. На рисунку 1
показано кількість людей, які, за оцінками,
були в Порт-о-Пренс (Port-au-Prince (PaP)) в
день землетрусу в Гаїті 2010 року, та опинились
за межами столиці через 19 днів.

Оператори фіксованих та мобільних теле-
комунікаційних мереж, включаючи провайдерів
Інтернет-послуг (ISP), є важливим джерелом
даних, і для цілей аналізу розглядаються всі
форми "великих" даних телекомунікацій (обся-

Рис. 1. Відстеження мобільності населення у надзвичайних ситуаціях за допомогою
мобільних телефонів

Джерело: [1].
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гу, швидкості чи різноманіття). Більшість теле-
комунікаційних даних можна розглядати як
результат дії (наприклад, здійснення дзвінка,
відправлення SMS, доступ до Інтернету або
перезаряджання передплаченої картки).

"Великі" дані для ініціатив з розвитку пере-
важно спираються на "великі" дані мобільної
мережі, а не на операторів фіксованого зв'яз-
ку або Інтернет-провайдерів. У таблиці 2 пока-

зано деякі подібності та відмінності в інфор-
мації, яку виробляють оператори мобільних
мереж, на відміну від операторів фіксованого
зв'язку та Інтернет-провайдерів, і представлені
деякі додаткові дані, зокрема про місцезнаход-
ження та мобільність, що створюють мобільні
мережі та послуги.

Оскільки найширше охоплення та най-
більше поширення та популярність мають по-

 
Оператор 

фіксованого зв’язку 
Оператор мобільного зв’язку 

Інтернет-

провайдер 

1 2 3 4 

Інформація про 

рух даних 

Обсяг даних 

Кількість дзвінків  

 Кількість SMS / MMS  

 Інтенсивність навантаження (Ерланг)  

технологія накопичення статистичних даних, перевірки і фільтрації контенту 

мережевих пакетів (DPI) 

Детальні записи 

про доступ до 

сервісу 

Часова позначка використання 

Тривалість використання 

Контактна мережа  

Застосовані типи оплати послуг 

 Тип телефону  

Технологія, що використовується 

(2G, 3G, DSL / ADSL та ін.) 

Дані про 

місцезнаходження 

Платіжна адреса 

 Пасивні дані позиціонування 

(наприклад, ідентифікатор стільника) 

 

 Дані активного позиціонування 

(наприклад, 

трикутник GPS) 

 

Характеристики 

пристроїв 

 Міжнародний ідентифікатор 

мобільного устаткування IMEI 

 

MAC-адреса 

Інформація про 

клієнта 

Демографічні дані клієнтів (наприклад, вік, стать, номер національної 

ідентифікаційної картки) 

Історія платежів за післяплатою 

Платіжна адреса 

Історія платежів за передоплата 

Історія сервісного замовлення 

Тарифні дані Тарифний план 

  

* – Дані, що генеруються при транзакціях 

* –Дані, що накопичені в сховищах даних 

Таблиця 2. Огляд "великих" даних телекомунікаційної мережі*

Джерело: [4; 9].

Рис. 2. Напрями статистичного аналізу профілю клієнтів
на основі "великих" даних операторів мобільного зв'язку

Джерело: побудовано автором за [4; 8].
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слуги мобільного стільникового зв'язку, дані
операторів мобільного зв'язку мають найбіль-
ший потенціал для отримання репрезентатив-
них результатів та виявлення тенденцій соц-
іально-економічного розвитку територіальних
громад, і все частіше — територій з низьким
рівнем доходу.

Телекомунікаційні оператори фіксують
цілий ряд поведінкових даних щодо своїх клі-
єнтів.

Профілі клієнтів містять інформацію про
моделі мобільності клієнтів, соціальні мережі
та споживчі переваги. У сукупності ці "цифрові
сухарі" дозволяють операторам профілювати
та сегментувати своїх клієнтів на основі різно-
манітних показників (метрик) (рис. 2).

Розглянемо більш детально наведені напря-
ми статистичного аналізу профілю клієнтів, на
основі "великих" даних операторів мобільного
зв'язку:

— Інтереси клієнтів: ці дані можуть бути за-
фіксовані або, у деяких випадках, виведені з
урахуванням часу та / або обсягу пошукових
запитів для різних послуг. Такі дані також мо-
жуть використовуватися для класифікації інте-
ресів на основі відвідуваних сайтів (на відміну
від перегляду контенту). Статистичний аналіз
структури пошукових запитів також може ок-
реслити більш детальні класи інтересів;

— Соціально-економічний клас: хоча деталі
клієнта часто дозволяють класифікувати соц-
іально-економічний статус своїх клієнтів, такі
дані не завжди надійні. З іншого боку, "великі"
дані можуть допомогти уточнити цю класифі-
кацію шляхом статистичного аналізу рівнів
споживання різних послуг, у тому числі на ос-
нові витрат (часто стосовно інших послуг),
типів використовуваних пристроїв, частоти
зміни телефонної трубки тощо;

— Ймовірність відмови клієнтів: це показ-
ник кількості клієнтів, які залишають мережу
або особливу послугу, запропоновану опера-
тором. Аналіз "великих" даних може допомог-
ти операторам змоделювати ймовірність
клієнтів залишити мережу (або відмовитись від
певної послуги), зосереджуючись на поточній
поведінці клієнта та використаних послугах.

— Рівень впливу на клієнтів: оператори
прагнуть поширювати послуги та технології
серед своїх абонентів з метою маркетингу до-
даткових, індивідуальних послуг. Це часто ви-
магає розуміння рівня впливу соціальних ме-
реж на кожного абонента як в мережі (тобто в
межах одного оператора), так і поза мережею
(тобто в мережах конкурента). Визначивши що
велика кількість користувачів перебувають в

мережі конкурента, оператори можуть націлю-
вати абонента та / або користувачів поза мере-
жею на рекламні акції та стимули, спрямовані
на залучення користувачів у мережу певного
оператора.

— Профіль мобільності: оператори мобіль-
ного зв'язку надають першочергову увагу виз-
наченням місць, де клієнти найчастіше корис-
туються запропонованими послугами, з тим
щоб не лише забезпечити високу якість обслу-
говування, але також для створення профілів
мобільності своїх клієнтів, які можуть бути ви-
користані для надання послуг на основі місце-
знаходження.

ВИСНОВКИ
Залежно від країни чи регіону можуть існу-

вати різні правила конфіденційності даних, що
регулюють спосіб, яким оператори можуть збе-
рігати та / або використовувати клієнтські дані.
У цьому випадку, міра використання профілю
поведінки, що використовується операторами,
може сильно відрізнятися. Удосконалений
профіль клієнтів дозволяє операторам більш
ефективно персоналізувати та продавати нові
послуги. Наприклад, розуміючи відносини
своїх клієнтів з соціальними мережами, опера-
тори можуть моделювати поширення послуг та
проводити цільові рекламні акції.

У подальших дослідженнях доцільно про-
вести детальний аналіз джерел "великих" даних
за напрямами: дані супутникових зображень;
дані соціальних мереж; дані скануючих при-
строїв тощо з метою подальшого розроблення
концепції статистичного аналізу "великих" да-
них задля оцінювання розвитку "розумних"
сталих міст.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У розвинутих країнах світу кооперативи як

організаційна форма прояву співпраці товарови-
робників та й просто місцевих жителів у процесі
вирішення проблем їх життєдіяльності та досяг-
нення спільних цілей є важливим елементом
інституційного середовища сільської економіки.

У Бельгії, Великобританії, Польщі через
систему кооперативів, реалізується понад 50%
продукції молочарства, а у Нідерландах, Авст-
рії та Данії ця частка сягає 95%. Практично 90%
молокозаводів у країнах Європейського Союзу
та Північної Америки є кооперативними. Через
свої кооперативи фермери продають понад 60%
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RURAL COOPERATION AS THE BASIS OF LOCAL DEVELOPMENT

У статті кооперативи показані як один із елементів інституційного середовища сільської економіки розвинутих
країн світу. Визначено основні переваги створення кооперативів у контексті сталого розвитку: організація матеріально-
технічного забезпечення, максимізація доходу від реалізації продукції, робіт і послуг через усунення посередників із
заготівельно-збутової діяльності; сприяння зайнятості та самозайнятості населення, налагодження соціальних взає-
мозв'язків, розвиток соціального капіталу; впровадження екологобезпечних технологій, збереження біорозмаїття, роз-
виток органічного виробництва; дотримання сівозмін.

Проаналізовано динаміку наявності сільськогосподарських кооперативів та фермерських господарств в Україні.
Визначено місце агрохолдингів у створенні кооперативів та розвитку місцевості. Обгрунтовано основні етапи форму-
вання кооперативу: формування взаємної довіри, спонукання до взаємодії, інтеграція. Визначено основні складові усп-
ішного кооперування в сільській місцевості: професіоналізм, ефективна організаційна структура, зобов'язання учас-
ників, їх здібності, рівень прийняття кооперативної ідеї та співпраці, доступ до матеріальних ресурсів.

In the article cooperatives are shown as one of the elements of the rural economy institutional environment of developed
countries. The main advantages of creating cooperatives in the context of sustainable development are defined: organization
of material and technical support, maximization of income from the sale of products, works and services through the
elimination of intermediaries from the procurement and sales activities; promotion of employment and self-employment of
the population, establishment of social interactions, development of social capital; introduction of ecologically safe
technologies, preservation of biodiversity, development of organic production; adherence to crop rotation.

The dynamics of the presence of agricultural cooperatives and farms in Ukraine is analyzed. The place of agroholdings
in establishing cooperatives and development of the area is determined. The basic stages of formation of the cooperative
are grounded: formation of mutual trust, motivation to interaction, integration. The main components of successful co-
operation in the countryside are defined: professionalism, effective organizational structure, commitment of participants,
their abilities, the level of adoption of a cooperative idea and cooperation, access to material resources.

Ключові слова: сільський розвиток, кооперація, взаємодія, переваги кооперації, ключові фак-
тори успіху кооперування, кооперативна модель розвитку.

Key words: rural development, cooperation, cooperation, cooperation benefits, key success factors
of cooperation, cooperative development model.

оливкової олії в Іспанії та Греції, 69% м'яса у
Фінляндії, 72% фруктів та овочів у Бельгії, 95%
вирощених квітів у Нідерландах, понад 50%
зерна у Франції та Австрії зберігається на ко-
оперативних елеваторах, що належать не по-
середникам, а безпосередньо товаровиробни-
кам. У Франції близько 520 тис. працівників зай-
нято у кооперативах, і їх річний товарообіг ста-
новить у середньому 77—80 млрд євро, а на збут
припадає близько 60% сільгосппродукції. Пе-
реробно-збутову діяльність там ведуть 3500
сільськогосподарських кооперативів. За рахунок
переробних кооперативів у Франції покриваєть-
ся 40—45% загального обсягу продукції [1].
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В Україні кооперативний рух не набув та-
кого поширення. Натомість більшість площ
сільськогосподарських угідь використовують-
ся великими сільськогосподарськими підприє-
мствами — агрохолдингами. У результаті таких
трансформацій маємо скорочення чисельності
сільського населення, високий рівень безро-
біття та низький рівень якості життя на селі;
виснаження грунтів та знищення біорозмаїття.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у розвиток кооперативної
тематики в аграрній науці зробили В. Андрій-
чук, О. Бородіна, В. Зіновчук, В. Гончаренко,
О. Крисальний, М. Малік, Л. Молдаван, В. Ме-
сель-Веселяк. В. Юрчишин та ін. Розкрито суть
і особливості становлення сільськогосподарсь-
кої обслуговуючої, споживчої, кредитної
кооперації, визначено основні функції коопе-
рації в забезпеченні ефективного розвитку
сільських територій.

До кінця не вивченими залишаються про-
блеми формування стійкої мережі сільського
розвитку, що базується на принципах взаємо-
вигідної співпраці — кооперації, що потребує
узгодження інтересів сільських жителів та
аграрних товаровиробників з інтересами націо-
нальної економіки та державного устрою.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обгрунтування кооператив-

ної моделі як альтернативної стратегії сіль-
ського розвитку.

Відповідно до поставленої мети у процесі дос-
лідження було реалізовано такі завдання: уточ-
нено термін "сільський розвиток"; проаналізова-
но сучасний рівень кооперування в Україні; виз-
начено роль агрохолдингів у створенні коопера-
тивів; запропоновано алгоритм створення коопе-
ративної моделі розвитку місцевих громад.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Термін "сільський розвиток" вживається на

противагу терміну "міський розвиток" і перед-
бачає постійне покращення умов життєдіяль-
ності та рівня життя сільських жителів.

Ідея використання кооперації як стратегії
успішного розвитку, особливо депресивних ре-
гіонів, не нова. Україна мала власну добру
практику кооперації, започатковану ще в
ІІ пол. ХІХ ст. у вигляді споживчих, ощадно-
позичкових товариств, хліборобських артілей,
молочарських кооперативів тощо. Однак націо-
нальну кооперативну мережу було фактично
ліквідовано за часів радянської влади.

Відповідно до програми розвитку ООН
(ПРООН) кооперації відводилася вагоме місце
у постановці цілей розвитку до 60-х рр. ХХ ст.
Стратегія включала консолідацію кооперації та
участі в підприємницьких програмах, які мали
позитивний вплив на рівень життя людей [2].
Тобто правдива модель розвитку грунтується
не лише на залученні індивідуумів до процесів
цього розвитку (наприклад, створення робочих
місць), а й передбачає отримання ними в резуль-
таті додаткових вигод (розвиток інфраструк-
тури, підвищення рівня життя тощо).

З точки зору реалізації концепції сталого
сільського розвитку перевагами створення
кооперативів можуть бути:

— економічні — організація матеріально-
технічного забезпечення, максимізація доходу
від реалізації продукції, робіт і послуг через
усунення посередників із заготівельно-збуто-
вої діяльності;

— соціальні — сприяння зайнятості та са-
мозайнятості населення, налагодження соці-
альних взаємозв'язків, розвиток соціального
капіталу;

— екологічні — впровадження екологобез-
печних технологій, збереження біорозмаїття,
розвиток органічного виробництва; дотриман-
ня науково-обгрунтованих сівозмін.

Реалізація зазначених переваг кооперації
сприятиме формуванню ефективних місцевих
громад, особливо на основі сформованої ме-
режі соціальних взаємозв'язків між учасника-
ми кооперативного руху.

В Україні в сільській місцевості найбільш
поширені сільськогосподарські виробничі та об-
слуговуючі кооперативи. Згідно з чинним зако-
нодавством, сільськогосподарський виробничий
кооператив — це сільськогосподарський коопе-
ратив, який утворюється шляхом об'єднання
фізичних осіб, які є виробниками сільськогос-
подарської продукції, для провадження спільної
виробничої або іншої господарської діяльності
на засадах їх обов'язкової трудової участі з ме-
тою одержання прибутку.

Сільськогосподарський обслуговуючий ко-
оператив — це сільськогосподарський коопе-
ратив, що утворюється шляхом об'єднання
фізичних та/або юридичних осіб — виробників
сільськогосподарської продукції для органі-
зації обслуговування, спрямованого на змен-
шення витрат та/або збільшення доходів членів
цього кооперативу під час провадження ними
сільськогосподарської діяльності та на захист
їхніх економічних інтересів [3].

Розглянемо динаміку зміни чисельності на-
явних в Україні сільськогосподарських коопе-
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ративів та фермерських господарств, як потен-
ційних учасників кооперативного руху.

За період 2013—18 рр. дещо знизилася
кількість фермерських господарств ( на 4060 од.
порівняно з 2013 р.), виробничих кооперативів (на
228 одиниць), але зросла кількість обслуговуючих
кооперативів (на 126). Більш детально і грунтовно
оцінити результативність діяльності сільськогос-
подарських кооперативів в Україні складно,
оскільки немає у необхідних статистичних даних.

Позитивним моментом у розвитку сільської
місцевості є прийняття Концепції розвитку фер-
мерських господарств та сільськогосподарської
кооперації на 2018—2020 рр, та виділення на неї
щорічного фінансування в розмірі 1 млрд грн У
результаті очікується збільшення частки фер-
мерських господарств у виробництві продукції
сільського господарства до 12%; орієнтація на пе-
реробку продукції в середині країни замість си-
ровинної моделі сільського господарства; зрос-
тання кількості створених фермерами робочих
місць із 100 тис. до 0,5 млн (у п'ять разів) [5].

По суті кооперативи є засобом посилення
конкурентних позицій дрібних товаровироб-
ників на ринку у порівнянні з крупними товаро-
виробниками сільськогосподарської продукції.
Однак при цьому має місце участь агрохолдингів
у створенні кооперативів в ареалі своєї вироб-
ничо-господарської діяльності в межах реалі-
зації власних соціальних зобов'язань.

За підтримки агрохолдингу "Мрія", який веде
свою діяльність на заході України, розпочали
свою діяльність та досить успішно функціону-
ють кооперативи: "Файна поляна" с. Хоробрів
Козівського району, "Годувальниця" у с. Біще
Бережанського району, МПП "ЕКОМ" с. Куря-
ни Бережанського району, кооператив "Щедрий
край" у с. Старий Почаїв Кременецького райо-
ну, "Старий млин" у с. Ценів Козівського району
Тернопільської області; "Купинчанка" у с. Ку-

пин Городоцького району, кооператив по
обробітку грунту Чемеровецького райо-
ну Хмельницької області, кооператив
"Подвір'яночка" Чернівецької області.
Кооперативні ініціативи, що знаходять
підтримку в громаді більш охоче фінан-
суються "Мрією". У 2017 р. агрохолдин-
гом "Мрія" в підтримку кооперативного
руху інвестовано 1 317 537 грн [6].

За підтримки агрохолдингу 11 коопе-
ративів Тернопільщини створили об-
'єднання "Файні Ґазди" з метою форму-
вання більших товарних партій сирови-
ни для збуту на вигідніших умовах, на-
лагодження професійного бухгалтерсь-
кого обліку та документообігу, стиму-

лювання розвитку малих кооперативів,
співпраця з органами місцевої влади, лобіюван-
ня інтересів і захист прав своїх членів та взає-
модопомога щодо участі у міжнародних гран-
тах і програмах підтримки кооперації. В перс-
пективі також створення спільного транспор-
тно-логістичного центру, будівництво перероб-
них потужностей, зокрема — цеху глибокої
заморозки ягід, облаштування у торгівельних
центрах кооперативних стелажів із продукцією
від "Файних Ґазд" [7].

Така співпраця між великими та малими
товаровиробниками на кооперативних засадах
з вирішення питань розвитку виробничої та
соціальної сфер села та розвитку місцевості є
основою для подальшого успішного розвитку.

Спробуємо охарактеризувати алгоритм
формування кооперативної моделі розвитку
місцевих громад.

Насамперед, доцільно забезпечити достатній
рівень взаємної довіри між потенційними учас-
никами кооперування чи місцевої громади, який
базується на особистісних характеристиках
членів, їх репутації; вмінні налагоджувати і
підтримувати дружні стосунки. Таким чином
зменшуються ймовірні невизначеності та ризики.

Наступним етапом є спонукання до взаємо-
відносин у процесі реалізації спільних інте-
ресів, яке, як правило, виходитиме від ініціа-
торів кооперації, що супроводжуватиметься
розробкою правил взаємодії на основі вже
встановлених довірчих відносин.

Завершальний етап — власне кооперація /
інтеграція, що передбачає використання нала-
годження комунікаційних зв'язків, впровад-
ження адміністрування організацією, розроб-
ку спільного плану дій — власної стратегії.

Тісні зв'язки в соціальних мережах дозво-
ляють посилити як кооперативну, так і загаль-
ну довіру. Більша солідарність між учасника-

Види підприємств 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Фермерське 

господарство 

49095 49169 47356 43743 44409 45035 

Ланцюговий темп 

росту, % 

- 100,15 96,31 92,37 101,52 101,41 

Сільськогосподарський 

виробничий 

кооператив 

1224 1192 1064 998 997 996 

Ланцюговий темп 

росту, % 

- 97,39 89,26 93,80 99,90 99,90 

Сільськогосподарський 

обслуговуючий 
кооператив 

947 1035 928 949 1017 1073 

Ланцюговий темп 

росту, % 

- 109,29 89,66 102,26 107,17 105,51 

Таблиця 1. Динаміка наявності в Україні
сільськогосподарських кооперативів

та фермерських господарств, од.

Джерело: побудовано за даними [4].
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ми, загальні норми та вищий рівень довіри може
бути пов'язана з більш високими ступенями
однорідності.

Необхідною та, на нашу думку, критичною
умовою успішного кооперування та активної
участі в розвитку місцевих громад є бажання
місцевих жителів інвестувати власний час та капі-
тал для поліпшення "життєздатності" свого сере-
довища проживання. Чим більш депресивною є
територія, тим менший взаємозв'язок та прина-
лежність до неї відчувають місцеві мешканці. Ви-
сокоосвічені люди, які могли б стати ініціаторами
змін, часто виїжджають першими, що сприяє по-
дальшому занепаду сільської місцевості.

Одним з важливих аспектів місцевого розвит-
ку є роль соціального капіталу. В умовах схожих
економічних проблем регіони з високим рівнем
соціального капіталу покращать своє становище
швидше, ніж регіони з низьким рівнем соціаль-
ного капіталу. Це особливо актуально для роз-
витку кооперативу: коли люди знають і довіря-
ють один одному, мають виправдані сподівання
від кооперативу, а також історію спільної робо-
ти з вирішення проблем, вони формують потуж-
ний механізм для досягнення колективних цілей.

Основними складовими успішного кооперу-
вання в сільській місцевості є професіоналізм,
ефективна організаційна структура, залучення
учасників, їх здібності, рівень прийняття коо-
перативної ідеї та співпраці; доступ до матері-
альних ресурсів. Більше детально розглянемо
їх в таблиці 2.

У процесі формування спільного плану дій
необхідно визначити початкові умови, спе-
цифічні для регіону, для того, щоб адаптувати
стратегію до конкретних місцевих умов. Крім
того, слід враховувати специфічну взаємодію
потенціалів успіху. Наприклад, рівень сприй-
няття та співпраці залежить також від здат-
ності суб'єктів спілкуватися та вирішувати кон-
флікти. Крім того, необхідно враховувати

"мінімальний чинник": єдиний критичний по-
тенціал успіху, який може зіпсувати весь про-
цес співпраці. Наприклад, якщо залучення
учасників є низьким, успіх навряд чи буде, на-
віть якщо інші п'ять факторів успіху є сприят-
ливими та добре розвиненими.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

У процесі дослідження встановлено, що пе-
реваги та можливості кооперації можуть бути
успішно використані для вирішення проблем
сільського розвитку. Так, формування мережі
кооперативів, напрацювання досвіду взаємодії
в процесі реалізації економічних та соціальних
інтересів учасників кооперативного руху може
бути використано при формуванні самодос-
татніх сільських громад. Тобто кооперативна
модель взаємодії може бути використана як ос-
нова сільського розвитку.

Основними етапами алгоритму формуван-
ня кооперативної моделі розвитку місцевих
громад є формування взаємної довіри; спону-
кання до співпраці у процесі вирішення
спільних для потенційних учасників коопера-
тиву / громади проблем; кооперування / ство-
рення громади.

Ключовими факторами успіху спільних діє
визначено широке залучення учасників; їх соці-
альні та професійні здібності, які можуть бути
використанні в процесі досягнення спільно по-
ставлених задач; ефективна організаційна
структура кооперативу / громади; якість органі-
зації, її відкритість, прозорість, гнучкість та
здатність адаптуватися; рівень сприйняття в
суспільстві; доступ до ресурсів.

Перспективою подальших досліджень буде
моделювання взаємодії сільських жителів у
процесі формування спільних стратегій розвит-

Таблиця 2. Ключові фактори успіху кооперування в сільській місцевості

Джерело: власні дослідження.

Фактор успіху Характеристика фактора 

1 Залучення учасників Вирішення проблеми безперервної мотивації та самоідентифікації зі своєю 

організацією передбачає залучення авторитетних учасників, позитивне сприйняття 

в суспільстві, демонстрація вигод від спільної діяльності, сприятливий 
психологічний клімат, відкритість, реальний позитивний вплив на учасників 

2 Соціальні та професійні 
здібності учасників 

Готовність до інновацій, навчання в процесі роботи, тренування; саморозвиток, 
зовнішнє консультування 

3 Організаційна 
структура 

Комунікація, кооперація, управління шляхом власної участі, постійного 
інформування, вирішення поточних операційних завдань, відповідальності за 

результати, створення мережі  

4 Якість організації  Професійні якості, орієнтація на успіх, реалістичні цілі, гнучкість, адаптація 

стратегії відповідно до змін 

5 Рівень сприйняття та 

співпраці 

Віра в систему, взаємна довіра, справедливе прийняття рішень, орієнтація на 

консенсус, прозорість 

6 Доступ до матеріальних 

ресурсів 

Політична підтримка, здатність брати участь у грантових програмах, вміння 

контактувати 
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ку у процесі створення конкретних об'єднаних
територіальних громад.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Ефективність діяльності постійних лісоко-
ристувачів відіграє важливу роль не лише в ча-

УДК 630:651.7
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ПОСТІЙНИХ ЛІСОКОРИСТУВАЧІВ У
КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ
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DIVERSIFICATION OF PERMANENT FOREST USERS' ACTIVITIES IN THE CONTEXT
OF ECOLOGIZATION OF FORESTRY PRODUCTION: REGIONAL PECULIARITIES

У статті виявлено особливості диверсифікації діяльності постійних лісокористувачів, виходячи з територіаль-
них відмінностей рівня забезпеченості лісосировинними ресурсами та техніко-технологічного рівня лісозаготівель і
лісопереробки. Проаналізовано динаміку обсягів виробництва лісопродукції та її переробки на власних цехах лісо-
господарських підприємств у 2013—2016 роках у розрізі обласних управлінь лісового та мисливського господарства.
Запропоновано диференційований підхід до вибору пріоритетів диверсифікації діяльності постійних лісокористу-
вачів різних природнокліматичних зон.

The article reveals the peculiarities of the diversification of permanent forest users' activities based on the territorial
differences between the level of availability of forest resources and the technical and technological level of logging and
timber processing. The dynamics of production volumes of wood products and their processing at own workshops of
forest enterprises in 2013—2016 in the context of regional departments of forestry and hunting economy have been
analysed. A differentiated approach to the selection of priorities for the diversification of the activities of permanent
forest users of various natural climatic zones has been proposed.

Ключові слова: диверсифікація, лісогосподарське виробництво, постійний лісокористувач,
суб'єкт підприємницької діяльності, агролісомеліорація, прибутковість.

Key words: diversification, forestry production, permanent forest user, entrepreneur, afforestation
amelioration, profitability.

стині розвитку лісогосподарського виробниц-
тва, але й в частині соціально-економічного
піднесення територій, де концентрується лісо-
ресурсний потенціал. У розрізі регіонів Украї-
ни спостерігається неоднаковий рівень забез-
печеності лісовими ресурсами, що визначаєть-



68
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 12, 2018

ся природнокліматичними факторами та ре-
зультативністю процесів відновлення, відтво-
рення та охорони лісів в попередні періоди.
Тобто при визначенні пріоритетів діяльності
постійних лісокористувачів треба якраз вихо-
дити з об'єктивних передумов ресурсної забез-
печеності. Також від цього необхідно відштов-
хуватися й при виборі механізмів та методів
використання наявних резервів ефективнішо-
го використання лісоресурсного потенціалу.

 Для постійних лісокористувачів, які функ-
ціонують у різних природнокліматичних зонах,
у теперішніх умовах дефіциту бюджетного
фінансування потреб лісового господарства
стратегічним пріоритетом слід визначити ди-
версифікацію виробничо-господарської діяль-
ності. Але форми та методи такої диверсифі-
кації мають застосовуватися вже виходячи з
наявного лісоресурсного потенціалу, техніко-
технологічного рівня лісозаготівель, наявності
чи відсутності власної лісопереробки.

При цьому спільним знаменником всього
пакету диверсифікаційних заходів для по-
стійних лісокористувачів різних природноклі-
матичних зон має бути дотримання вимог сто-
совно екологізації лісогосподарського вироб-
ництва, що регламентуються вітчизняним при-
родоохоронним законодавством та міжнарод-
ними конвенціями, які регулюють процеси збе-
реження та відтворення лісів. При цьому дивер-
сифікація лісогосподарської діяльності має
забезпечувати умови для максимально ефек-
тивного використання деревної та недеревної
сировини у господарському обігу, не порушу-
ючи при цьому екологічних регламентів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У дослідженнях вітчизняних вчених дивер-
сифікації виробничо-господарської діяльності
постійних лісокористувачів в останній час при-
діляється значна увага у зв'язку з підвищенням
вагомості лісового господарства для соціаль-
но-економічного піднесення окремих тери-
торій та територіальних громад внаслідок по-
глиблення децентралізації влади та реформи
місцевого самоврядування. Диверсифікація
діяльності постійних лісокористувачів розгля-
дається і як пріоритет підвищення ефективності
лісогосподарського виробництва, і як основа
диверсифікації сільської економіки в цілому.

Чільне місце у вирішенні проблем розвитку
лісового госп одарства,  на переконання
О. Ютовця, посідають питання розвитку дивер-
сифікаційних процесів, які є гнучким інстру-
ментом антикризового управління в сучасних

умовах макроекономічної нестабільності, фак-
тором формування конкурентоспроможності,
економічного потенціалу та фінансової стій-
кості підприємств. Диверсифікація виробниц-
тва у сфері лісокористування — це розширен-
ня номенклатури та асортименту продукції, що
виробляється підприємством, освоєння нових
видів виробництв та напрямків економічної
діяльності для підвищення ефективності госпо-
дарювання, отримання економічної вигоди, за-
побігання банкрутству з урахуванням еколо-
гічних обмежень та соціальних потреб населен-
ня [8].

Л. Кургузенкова вважає, що для поліпшен-
ня фінансово-економічного стану лісогоспо-
дарських підприємств і як альтернативу "стра-
тегії скорочення" слід розглядати "стратегію
розвитку в умовах кризи", варіантом якої є ди-
версифікація діяльності лісогосподарських
підприємств, що передбачає освоєння підприє-
мством нових, не пов'язаних з основним вироб-
ництвом видів діяльності з метою підвищення
ефективності функціонування підприємства
[6].

Враховуючи те, що діяльність постійних
лісокористувачів, в першу чергу, пов'язана з
розвитком сільської економіки, диверсифіка-
ція може надати додатковий імпульс соціаль-
но-економічному піднесенню села. У багатолі-
сних районах лісове господарство сміливо
можна називати на рівні із сільським госпо-
дарством базовою ланкою сільського розвит-
ку. Т. Зінчук та В. Ткачук запевняють, що не-
зважаючи на збереження сільського та лісово-
го господарства як головних користувачів зе-
мельних ресурсів у сільській місцевості, ці га-
лузі не є основними джерелами зайнятості й
доходів [4]. Важко погодитись з цим тверджен-
ням, оскільки постійні лісокористувачі потен-
ційно можуть на порядок збільшити рівень при-
бутковості і суттєво наростити надходження
фіскальних платежів до місцевих бюджетів за
умови диверсифікації виробничо-господарсь-
кої діяльності і відповідного інституційного
супроводження зі сторони державних органів
управління лісовим господарством.

Про перспективність диверсифікації лісо-
господарського виробництва як важливого
фактору підвищення ефективності діяльності
постійних лісокористувачів свідчить також
досвід країн ЄС, де лісове господарство в пе-
реважній більшості нормативно-правових актів
розглядається як вагома складова сільського
розвитку, тому й спрямовуються у лісовіднов-
лення значні фінансові асигнування. Тому, як
стверджує А. Ковальов, ведення сільського і
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лісового господарств відіграє вирішальне зна-
чення у процесі землекористування та раціо-
нальному використанні природних ресурсів у
сільській місцевості ЄС, а також слугує плат-
формою для диверсифікації сільської еконо-
міки [5].

Також останнім часом ефективним методом
диверсифікації діяльності постійних лісокори-
стувачів розглядають розвиток лісового туриз-
му. Крім того, перспективи здійснення сіль-
ського туризму також пов'язуються з викори-
станням земель лісового фонду. Лісовий ту-
ризм як метод диверсифікації діяльності пост-
ійних лісокористувачів не набув належного
поширення через відсутність необхідного нор-
мативно-правового підгрунтя. Тим більше, що
інфраструктура туризму і дозвілля відносно
недорозвинена у багатьох лісистих місцевостях
в Україні, проте наша країна має велике роз-
маїття лісових ландшафтів, які можуть забез-
печити розвиток місцевого та міжнародного
туризму (що принесе додаткову іноземну валю-
ту в країну) і підніме економіку села [3].

Тому на переконання А. Бойчук, щоб сіль-
ський туризм набув поширення і став вагомим
економічним внеском для родини кожного
сільського господаря, необхідна тісна співпра-
ця органів місцевого самоврядування, гро-
мадських організацій та сільських господарів.
Для цього в Україні необхідно створити спри-
ятливе для сільського населення, прозоре та
дієве нормативно-правове поле, а також меха-
нізми контролю за виконанням чинних законів
[2]. Повноцінна співпраця в контексті створен-
ня умов для розвитку сільського та лісового
туризму буде можливою за умови участі пост-
ійних лісокористувачів.

Враховуючи викладене вище, сьогодні по-
требують додаткового опрацювання теорети-
ко-методологічні підходи стосовно поглиблен-
ня диверсифікації виробничо-господарської
діяльності постійних лісокористувачів як у ча-
стині більш повного врахування територіаль-
них особливостей забезпеченості лісовими ре-
сурсами, комплексності ведення лісового гос-
подарства, дотримання принципів невиснажли-
вого лісокористування, так і в частині впливу
суб'єктів лісогосподарського підприємництва
на розвиток сільської економіки, в тому числі
через створення більш сприятливих умов для
розвитку сільського та лісового туризму.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою публікації є виявлення передумов

диверсифікації діяльності постійних лісокори-
стувачів в контексті екологізації лісогоспо-

дарського виробництва з врахуванням регіо-
нальних особливостей виробництва лісопро-
дукції, динаміки переробки деревини на влас-
них цехах лісогосподарських підприємств, а
також на основі територіальних неоднорідно-
стей в рівнях забезпеченості лісосировинними
ресурсами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Диверсифікація діяльності в умовах ринко-
вої невизначеності та макроекономічної неста-
більності стала ефективним інструментом по-
передження негативного впливу факторів зов-
нішнього середовища на ефективність вироб-
ничо-господарської діяльності суб'єктів
підприємницької діяльності. Саме диверсифі-
кація дає можливість за рахунок надприбутко-
вих видів діяльності підтримувати ті види діяль-
ності, які в силу об'єктивних обставин не мо-
жуть бути надто рентабельними [7], але їх на-
явність є необхідною умовою функціонування
всього продуктового ланцюга. Тому диверси-
фікація стає пріоритетом в пакеті стратегічних
альтернатив розвитку суб'єктів господарюван-
ня. З огляду на це, диверсифікація є формою
реалізації стратегічної альтернативи в упоряд-
кованій системі стратегій підприємства. Вибір
стратегії диверсифікації враховують при об-
грунтуванні напряму розвитку підприємства в
умовах нестабільної економіки [1].

Диверсифікація діяльності постійних лісо-
користувачів, як вже зазначалося, відзначаєть-
ся комплексом особливостей, що вимагає при-
скіпливої уваги до вибору форм та методів її
забезпечення. По-перше, лісогосподарські
підприємства відзначаються неоднаковою по-
родно-віковою структурою наявного лісового
фонду, різними площами лісів та інших лісов-
критих площ, різним рівнем комплексності ве-
дення лісового господарства. Тобто диверси-
фікація діяльності постійного лісокористува-
ча у Поліському економічному районі буде
значно різнитися з диверсифікацією лісогоспо-
дарських підприємств, які функціонують у
Причорноморському економічному районі.

Важливою складовою виробничо-госпо-
дарської діяльності постійних лісокористувачів
виступає виробництво лісопродукції. Значна
кількість державних лісогосподарських
підприємств зберегла і розвинула матеріально-
технічну базу власної лісопереробки, що дає їм
можливість отримувати додаткові прибутки
внаслідок виробництва продукції з високою
доданою вартістю. На багатьох лісогоспо-
дарських підприємствах власна матеріально-
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технічна база лісопереробки фактично відсут-
ня, що змушує постійних лісокористувачів, як
правило, продавати заготовлену деревину.

У 2013—2016 роках найбільші обсяги ви-
робленої лісопродукції мали місце на лісо-
господарських підприємствах Волинського,
Житомирського, Київського, Львівського,
Рівненського, Чернігівського, Закарпатсько-
го, Івано-Франківського та Чернівецького
обласних управлінь лісового та мисливсько-
го господарства (ОУЛМГ). Саме в цих облас-
тях має місце найбільш потужний лісоресур-
сний потенціал, що створює об'єктивні пере-
думови для нарощення обсягів виробництва
лісопродукції. Найбільші обсяги переданої на
переробку у власні цехи лісопродукції також,
як правило, спостерігаються на лісогоспо-
дарських підприємствах перерахованих уп-
равлінь.

За період 2013—2016 рр. у цілому по лісо-
господарських підприємствах підпорядкованих
Державному агентству лісових ресурсів Украї-
ни, спостерігалося збільшення обсягів вироб-
леної лісопродукції. Якщо у 2013 році ці
підприємства виробляли лісопродукції в обсязі
14376,3 тис. куб. м, у 2014 — 15464,2 тис. куб. м, у
2015 — 15616,7 тис. куб. м, то у 2016 — 16419,8 тис.
куб. м.

За аналізований період також спостері-
гається зростання вартості переданої на пере-
робку у власні цехи лісопродукції. В цілому по
Україні обсяг переданої на переробку у власні
цехи лісопродукції становив у 2013 році 1343,2 тис.
куб. м, у 2014 — 1316,9 тис. куб. м, у 2015 —
1446,4 тис. куб. м, у 2016 — 1644,8 тис. куб. м.
Відповідно питома вага переданої на перероб-
ку у власні цехи лісопродукції в цілому по Ук-
раїні в загальному обсязі виробленої лісопро-
дукції складала у 2013 році 9,3 %, у 2014 — 8,5%,
у 2015 році — 9,26%, а у 2016 році — 10% (табл.
1).

У 2013 році питома вага переданої на пере-
робку у власні цехи лісопродукції в загально-
му обсязі виробленої продукції становила на
підприємствах Волинського ОУЛМГ 29,4 %,
Житомирського ОУЛМГ — 14,7 %, Львівсько-
го ОУЛМГ — 14,4 %, Рівненського ОУЛМГ —
4,1 %, Чернігівського ОУЛМГ — 13,2 %, Черні-
вецького ОУЛМГ — 8,8 % (рис. 1).

У 2016 році питома вага переданої на пере-
робку у власні цехи лісопродукції в загально-
му обсязі виробленої лісопродукції становила
на лісогосподарських підприємствах Волинсь-
кого ОУЛМГ — 27,7 %, Житомирського
ОУЛМГ — 16,5 %, Львівського ОУЛМГ — 17,6%,
Рівненського ОУЛМГ — 5,5 %, Чернігівського
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Рис. 1. Вартість 1 куб. м переданої деревини на переробку у власні цехи
та питома вага переданої на переробку у власні цехи лісопродукції в загальному обсязі

заготовленої лісопродукції у 2013 році

Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів України.
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ОУЛМГ — 12,7 %, Чернівецького ОУЛМГ —
14,3 % (рис. 2). Питома вага переданої на пере-
робку у власні цехи лісопродукції в загально-
му обсязі виробленої продукції у 2016 році на
лісогосподарських підприємствах Закарпатсь-
кого ОУЛМГ становила 1,5 %, на лісогоспо-
дарських підприємствах Івано-Франківського
ОУЛМГ — 2,6 %.

У розрізі регіонів України спостерігається
значний варіаційний розмах вартості одного ку-
бометра переданої деревини на переробку у
власні цехи. Так, у 2013 році середня вартість 1
куб. м переданої деревини на переробку у власні
цехи становила на лісогосподарських підприєм-
ствах Вінницького ОУЛМГ 251 грн, Волинського
ОУЛМГ — 217 грн, Кіровоградського ОУЛМГ —
389 грн, Хмельницького ОУЛМГ — 358 грн, Чер-
каського ОУЛМГ — 323 грн, Закарпатського
ОУЛМГ — 256 грн, Чернівецького ОУЛМГ — 310
грн. Значна варіація в рівнях вартості 1 куб. м пе-
реданої деревини на переробку у власні цехи виз-
начається питомої вагою твердих порід в по-
родній структурі заготовленої деревини.

Виходячи з того, що в структурі основних
лісоутворюючих порід лісогосподарських
підприємств Кіровоградського, Хмельницько-
го та Черкаського ОУЛМГ домінують тверді

породи, найвища вартість переданої деревини
на переробку у власні цехи спостерігається
саме в цих регіонах. У 2013 році найбільша пи-
тома вага переданої на переробку у власні цехи
лісопродукції в загальному обсязі заготовле-
ної лісопродукції спостерігалася на підприєм-
ствах Волинського ОУЛМГ (29,4 %), Жито-
мирського ОУЛМГ (14,7 %), Запорізького
ОУЛМГ (52,7 %), Львівського ОУЛМГ (14,4 %),
Сумського ОУЛМГ (13,7 %), Чернігівського
ОУЛМГ (13,2 %).

У 2016 році найбільша вартість одного ку-
бометра переданої деревини на переробку у
власні цехи спостерігалася на підприємствах
Вінницького ОУЛМГ (692 грн), Волинського
ОУЛМГ (477 грн), Кіровоградського ОУЛМГ
(660 грн), Хмельницького ОУЛМГ (693 грн),
Черкаського ОУЛМГ (996 грн), Чернівецького
ОУЛМГ (615 грн). У 2016 році найбільша пито-
ма вага переданої на переробку у власні цехи
лісопродукції в загальному обсязі заготовле-
ної лісопродукції мала місце на підприємствах
Волинського ОУЛМГ (27,8 %), Житомирсько-
го ОУЛМГ (16,5 %), Львівського ОУЛМГ
(17,6%), Сумського ОУЛМГ (15,6 %), Чернігі-
вського ОУЛМГ (12,7 %) та Чернівецького
ОУЛМГ (14,3 %).
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Питома вага переданої на переробку у власні цехи лісопродукції в загальному обсязі заготовленої лісопродукції, %

Рис. 2. Вартість 1 куб. м переданої деревини на переробку у власні цехи
та питома вага переданої на переробку у власні цехи лісопродукції в загальному обсязі

заготовленої лісопродукції у 2016 році

Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів України.



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 12, 2018

73

Лісозаготівельна база багатьох лісогоспо-
дарських підприємств не забезпечує наявних
потреб у здійсненні комплексу лісогосподарсь-
ких заходів, що сформувало потребу залучен-
ня суб'єктів підприємницької діяльності (СПД)
до заготівлі деревини та здійснення окремих
лісогосподарських заходів. В цілому по Україні
у 2013 році обсяг заготовленої лісопродукції
СПД становив 10269,1 тис. куб. м, у 2014 році
— 10894,9 тис. куб. м, у 2015 році — 10130 тис.
куб. м, у 2016 році — 11257,8 тис. куб. м. Відпо-
відно питома вага заготовленої лісопродукції
СПД у загальному обсязі заготовленої лісоп-
родукції в цілому на підприємствах, підпо-
рядкованих Державному агентству лісових
ресурсів України, склала у 2013 році 71,4 %, у
2014 році — 70,5 %, у 2015 році — 64,8 %, у 2016 році
— 68,6 % (табл. 2).

У 2013 році найбільші обсяги заготовленої
лісопродукції СПД мали місце на лісогоспо-
дарських підприємствах Волинського ОУЛМГ
(745 тис. куб. м), Житомирського ОУЛМГ (1833
тис. куб. м), Київського ОУЛМГ (1060 тис. куб.
м), Львівського ОУЛМГ (607 тис. куб. м),
Рівненського ОУЛМГ (1237 тис. куб. м), Черні-

гівського ОУЛМГ (625 тис. куб. м), Закарпатсь-
кого ОУЛМГ (690 тис. куб. м), Івано-Франкі-
вського ОУЛМГ (574 тис. куб. м). Найвища пи-
тома вага заготовленої лісопродукції СПД у
загальному обсязі заготовленої лісопродукції
у 2013 році спостерігається на підприємствах
Вінницького ОУЛМГ (83,5 %), Волинського
ОУЛМГ (91%), Житомирського ОУЛМГ (81,9%),
Київського ОУЛМГ (92,8 %), Кіровоградсько-
го ОУЛМГ (96,4 %), Рівненського ОУЛМГ
(85,6%), Харківського ОУЛМГ (88,8%).

Найбільші обсяги заготовленої лісопро-
дукції СПД у 2016 році спостерігалися на лісогос-
подарських підприємствах Волинського ОУЛМГ
(623 тис. куб. м), Житомирського ОУЛМГ (2253
тис. куб. м), Київського ОУЛМГ (1313 тис. куб.
м), Рівненського ОУЛМГ (1359 тис. куб. м), Чер-
нігівського ОУЛМГ (787 тис. куб. м), Закар-
патського ОУЛМГ (802 тис. куб. м). Найвища
питома вага заготовленої продукції СПД в за-
гальному обсязі заготовленої лісопродукції у
2016 році мала місце на лісогосподарських
підприємствах Вінницького ОУЛМГ (79 %),
Житомирського ОУЛМГ (85,6 %), Київського
ОУЛМГ (93,7 %), Кіровоградського ОУЛМГ

Таблиця 2. Обсяг та вартість заготовленої лісопродукції в цілому та обсяг лісопродукції,
заготовленої СПД, у розрізі обласних управлінь лісового та мисливського господарства

Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів України.
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Вінницьке 497,5 415,6 187,2 514,3 426,5 237,6 508,8 418,4 388,0 489,7 386,8 496,2 

Волинське 818,7 745,1 287,9 1017,6 738,1 423,5 1052,5 504,3 623,6 1100,8 622,8 731,7 

Дніпропетровське 36,7 1,2 6,7 63,0 8,3 12,2 838,2 35,7 20,5 100,9 45,4 31,2 

Донецьке 66,2 36,7 12,8 49,4 37,6 10,6 79,6 63,5 22,2 92,0 71,6 30,3 

Житомирське 2237,8 1833,1 811,4 2448,0 2089,9 1062,7 2488,1 2155,2 1398,8 2631,3 2252,8 1666,9 

Запорізьке 25,1 - 3,8 27,1 - 5,1 30,8 - 7,5 29,5 6,4 7,7 

Київське 1143,0 1060,2 399,2 1234,0 1133,0 512,6 1352,8 1266,6 823,7 1402,2 1313,3 943,1 

Кіровоградське 188,0 181,2 61,1 196,1 183,8 72,9 217,5 203,3 113,2 225,1 202,1 166,4 

Луганське 184,3 130,9 45,9 134,3 93,4 24,2 168,4 131,3 45,9 220,0 120,7 65,7 

Львівське 985,8 606,8 317,2 982,0 660,8 407,3 985,6 570,5 604,4 941,8 532,9 611,3 

Миколаївське 34,6 21,4 7,5 35,7 22,4 7,8 38,8 23,1 10,4 39,6 28,5 12,4 

Одеське 86,7 63,0 18,9 84,3 56,3 21,8 91,4 66,5 29,1 104,5 87,1 48,8 

Полтавське 355,2 154,4 123,2 421,1 195,0 159,0 478,7 230,2 231,9 460,4 219,7 310,2 

Рівненське 1444,6 1237,0 580,6 1465,9 1194,9 729,5 1454,2 1141,8 1044,8 1594,1 1358,6 1259,7 

Сумське 760,2 472,3 292,2 734,5 458,6 371,2 731,3 399,0 587,0 728,9 361,9 637,8 

Тернопільське 245,8 155,9 83,6 240,3 125,7 109,0 249,1 75,6 172,8 229,4 45,6 187,5 

Харківське 362,8 322,2 100,9 383,2 282,0 111,6 425,1 367,6 148,0 442,2 387,5 234,7 

Херсонське 129,4 89,7 18,6 111,5 73,2 18,5 71,6 31,4 16,0 54,2 39,0 15,7 

Хмельницьке 472,9 249,8 193,7 488,1 245,2 260,7 547,7 252,2 416,1 596,8 264,4 509,3 

Черкаське 566,6 388,1 230,0 605,4 448,6 290,8 647,6 470,6 458,9 632,7 498,4 607,6 

Чернігівське 919,1 625,4 312,0 1005,2 768,8 413,8 1006,2 736,6 562,2 1112,8 787,2 702,9 

Закарпатське ОУЛГ 1068,5 590,4 335,5 1289,5 704,2 468,7 260,0 142,1 143,0 1373,4 801,6 738,5 

Ів-Франківське ОУЛГ 915,1 574,1 316,8 933,5 589,0 400,2 995,1 582,4 551,0 991,1 593,4 578,6 

Чернівецьке ОУЛГ 702,9 249,4 231,0 919,5 308,7 337,9 815,7 209,1 425,7 739,9 167,3 430,4 

Разом 14376,3 10269,1 5003,9 15464,1 10894,9 6491,1 15616,8 10130,0 8876,4 16419,8 11257,8 11070,6 



74
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 12, 2018

(89,8 %), Рівненського ОУЛМГ (85,2 %), Харкі-
вського ОУЛМГ (87,6 %), Черкаського ОУЛМГ
(78,8 %), Чернігівського ОУЛМГ (70,7 %).

Виходячи з викладеного вище та врахо-
вуючи неоднорідність в обсягах виробницт-
ва лісопродукції та переробки деревини в
розрізі обласних управлінь лісового та мис-
ливського господарства, варто констатува-
ти необхідність диференційованого підходу
до вибору пріоритетів диверсифікації діяль-
ності постійних лісокористувачів різних
природнокліматичних зон. Як стверджує О.
Ютовець, лісгоспи Полісся України відріз-
няються певною диверсифікацією діяль-
ності: лісогосподарські роботи, мисливство,
лісозаготівля та деревообробка. Крім вироб-
ничої діяльності, деяким лісгоспам прита-
манна і торговельна діяльність, громадське
харчування (діяльність їдалень), надання
транспортних послуг, тваринництво та рос-
линництво. Проте найбільші суми виручки
від реалізації лісогосподарські підприємства
отримують від двох видів діяльності: лісово-
го господарства (реалізації деревини від всіх
видів рубок лісу) та деревообробки. Питома
вага деревообробки у загальній виручці від
реалізації за роками в середньому станови-
ла 3,7—23,8 % [8].

У багатолісних Поліському та Карпатсько-
му економічних районах диверсифікація
діяльності постійних лісокористувачів, які
мають власну виробничо-технічну базу лісо-
переробки, має передбачати, в першу чергу,
урізноманітнення номенклатури готових ви-
робів та покращення їх якісних характерис-
тик, виходячи із запитів на світовому, націо-
нальному та регіональному ринках, зокрема,
на основі використання на умовах лізингу су-
часного деревообробного обладнання; нала-
годження виробництва нових видів продукції,
попит на які виник через розширене відтворен-
ня рекреаційної інфраструктури на Заході
України у зв'язку з неможливістю використо-
вувати рекреаційну індустрію в Криму (вироб-
ництво будівельних конструкцій з деревини
для облаштування індустрії туристично-оздо-
ровчих закладів).

Диверсифікація діяльності постійних лісо-
користувачів, які не мають власної виробничо-
технічної бази, має передбачати підвищення
рівня комплексності ведення лісового госпо-
дарства через налагодження виробництва твер-
дого біопалива з лісосічних відходів, розширен-
ня співпраці із суб'єктами підприємницької
діяльності в частині надання різного роду по-
слуг, які максимізують приріст деревної маси,

підвищення ефективності заготівлі другоряд-
них лісових матеріалів та побічних лісокорис-
тувань. Держава також має створювати
відповідні інституційні передумови та надава-
ти фінансові преференції для розбудови
індустрії рекреаційного лісокористування, що
підвищуватиме рівень капіталізації лісових та
лісогосподарських активів в цілому та сприя-
тиме збереженню та відтворенню лісових біо-
геоценозів.

Важливою складовою диверсифікації діяль-
ності постійних лісокористувачів Причорно-
морського та частково Придніпровського еко-
номічних районів, які потерпають від хронічно-
го бюджетного дефіциту, стало б розширення
масштабів здійснення агролісомеліоративних
робіт, зокрема створення додаткових захисних
лісових смуг, що забезпечуватиме зменшення
втрат сільськогосподарських культур та упе-
реджуватиме ерозію та дефляцію грунтів. За-
мовниками таких робіт мають виступати суб-
'єкти аграрного підприємництва, які концент-
рують значний банк земель. Поштовхом до ак-
тивізації процесів агролісомеліорації стала б
повноцінна імплементація положень Спільної
аграрної політики Європейського Союзу в ча-
стині інтеграції сільського та лісового госпо-
дарства.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Дослідження показали, що підвищення
ефективності функціонування постійних
лісокористувачів потребує диверсифікації
напрямів діяльності з метою використання
наявних резервів зростання рівня комплекс-
ності ведення лісового господарства, змен-
шення втрат лісосировини при здійсненні
лісогосподарських заходів, результативнішо-
го використання несировинних корисностей
лісу та введення додаткових потужностей в
рекреаційному лісокористуванні. Диверсиф-
ікація діяльності постійних лісокористувачів
має базуватися на традиційних принципах не-
виснажливого та збалансованого лісокорис-
тування, але при цьому не зменшувати площі
експлуатаційних лісів. Виходячи з резуль-
татів аналізу обсягів виробництва лісопро-
дукції, переробки деревини на власних цехах
лісогосподарських підприємств, обсягів за-
готівлі лісопродукції суб'єктами підприєм-
ницької діяльності в розрізі обласних уп-
равлінь лісового та мисливського господар-
ства, встановлено що диверсифікація діяль-
ності постійних лісокористувачів має врахо-
вувати територіальну асиметрію рівнів забез-
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печеності лісосировинними ресурсами та тех-
ніко-технологічного рівня лісозаготівель і
лісопереробки.
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THE MAIN IMPROVEMENT DIRECTIONS OF THE MOTIVATIONAL SYSTEM THE UKRAINE'S
NATURE RESERVE FUND'S EMPLOYEES

Постійні зміни в економічній, соціальній, екологічній та політичній сферах України, одночасно створюють ве-
ликі можливості і серйозні загрози для кожної особистості та вносять значний рівень невизначеності в житті прак-
тично кожної людини. Тому лише дієвий мотиваційний механізм, що відповідає сучасним умовам та є гнучким до
швидких економічних змін, забезпечить ефективне використання трудових ресурсів. Використання ефективної сис-
теми мотиваційно-економічних чинників в установі свідчить про уважне і дбайливе ставлення керівництва до влас-
ного персоналу, а отже, і про піклування про його матеріальне і соціальне становище. Імідж будь-якого підприєм-
ства чи організації визначається насамперед належним відношенням до всіх членів трудового колективу, а успіх
підприємству гарантовано, якщо є зацікавленість його працівників у підвищенні продуктивності праці та в повній
реалізації свого творчого потенціалу. Ринкові форми господарювання відкривають широкі можливості для практич-
ного використання різних методів мотивації. Економічні чинники заохочення персоналу включають різні форми і
системи заробітної плати, організацію преміювання працівників, розгалужену систему доплат та надбавок, як по-
стійного характеру у відсотковому розмірі до ставки заробітної плати (посадового окладу), так і одноразових гро-
шових заохочень за певні досягнення, успіхи у роботі, з нагоди ювілею, народження дитини, виходу на пенсію тощо.

Відсутність належних стимулів до праці, неможливість досягнути поставлених цілей законними методами, не-
реалізовані мрії про підвищення рівня життя зумовлюють виникнення незадоволення працівником своєю роботою та
своїм становищем у суспільстві, неузгодження галузевих актів, що враховують специфіку професійних обов'язків
працівників та діяльність установи в цілому, відсутність заходів, спрямованих на індивідуалізацію трудових відно-
син, у частині механізмів соціально-економічного стимулювання, що як наслідок знижує показники його трудової
діяльності, якості продукції, рівень трудової дисципліни, в решті-решт співробітники починають працювати "фор-
мально".

Constant changes in the Ukraine's economic, social, environmental and political spheres create either great
opportunities or serious threats for almost every person. Therefore, only a workable motivational mechanism, that meets
modern conditions and flexible economic changes, will ensure the efficient use of labor resources. Using an effective
motivation system and good economic factors, enterprises can show careful attitude its own staff, material and social
situation.

The enterprises' image is primarily determined by the proper attitude to all labor members. Increasing the labor
productivity and creative potential, the success is guaranteed to the enterprise. Management's market forms open up the
wide opportunities for the practical use for various motivation methods. Promotion economic factors include various
forms and wages systems, the employee bonuses organization, an additional payments' and allowances' extensive system,
for example: the occasion of the anniversary, child's birth , retirement, etc.

 The impossibility to achieve the goals, unrealized dreams of raising a good living standard, can cause the employee's
dissatisfaction with his work and his position in society. The staff are beginning to work "formally" because the absence
measures aimed at the labor relations individualization, disagreement with sectoral acts, to high professional
responsibilities, absence socio-economic stimulation's mechanisms, the low level of labor discipline.

Aim and tasks. The aim of the article is represented the main tendencies and realities of socio-economic stimulation
the nature — reserved fund's employees. Increasing the work-level, the enterprises should develop a system, which
considering psychological motivation and economic factors.

Research results. In this article we have reviewed the financial measures and economic encouragement the Ukraine's
nature reserve fund employees. The today's conditions set clear requirements for the employees' motivation's formation,
for regularly deeping knowledge, improving skills, developing abilities. The Ukrainian' law may define economic, legal
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Питання стимулювання працівників до про-
дуктивної праці спрямованої на досягнення по-
зитивних результатів є одним із найважливіших
питань в умовах, коли підприємство, установа,
організація прагне отримати якомога більше
конкурентних переваг від найму і використан-
ня висококваліфікованого, досвідченого, дис-
циплінованого, творчого, креативного персо-
налу.

Проте на сьогоднішній день в Україні тіль-
ки починають з'являтися ефективні системи мо-
тивації та заохочення персоналу, стимулюван-
ня його до праці. Відповідні трансформації по-
в'язані насамперед зі звільненням соціально-
трудових відносин від тягаря командно-адмі-
ністративної системи радянського минулого,
зміни пріоритетів як працівників, так і робото-
давців. Підвищення ефективності праці безпо-
середньо пов'язане з головною метою суспіль-
ства — забезпечення економічного зростання,
покращення рівня життя, добробуту, потреби
у самореалізації, яка підкріплена заходами
фінансово-економічного заохочення. Наразі
дуже актуальним є питання заходів фінансово-
економічного та соціально-побутового стиму-
лювання працівників природоохоронної галузі,
осіб, які працюють у царині природно-запо-
відної справи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
З ПРОБЛЕМИ

Сутність процесів реформування системи
економічних чинників стимулювання до праці
вивчали наступні науковці: А. Колот, Є. Саве-
льєв, В. Абрамов, В. Куриляк, С. Бандур, С. Єро-
хін, М. Долішній, А. Афоніна, А. Сміт, К. Левін,
В. Врум, А. Маршал, Л. Портер, Г. Хаєт, Р. Оуена,
Д. МакГрегора, А. Врума.

and organizational principles of labor remuneration. It shall apply to the employees who are in labor relations on the
basis of labor agreement with enterprises, institutions and organizations of all ownership forms and economic activity
(hereinafter enterprises), as well as with separate citizens.

Conclusions. The formation a highly effective wage system, as the main material incentives' element, should be
based on an effective organizational and economic remuneration mechanism. It should reflect the relationship and
remuneration level with the institution's results, the employee's labor contribution, the state's distribution relations and
market conditions.

Ключові слова: економічне стимулювання, заробітна плата, законодавство, природно-за-
повідний фонд, законодавство, колективний договір, мотиваційні чинники.

Key words: economic stimulation, wages, legislation, nature reserve fund , collective agreement,
motivational factors.

Питання оплати праці, як об'єкта дослі-
дження висвітлювалась у працях Д. Богині,
О. Грішнової, А. Калини, А. Мерзляка, Л. По-
тьомкіна, С. Сардака тощо.

Б. Буркиньский, М. Хвесик, І. Бистряков,
А. Бутенко, А. Коваленко, Л. Левковська до-
сліджували соціально-економічний потенціал
сталого розвитку країни, модернізації природ-
но-господарських комплексів, основні засади
регіоналізації державного управління еконо-
мікою.

Кодексом законів про працю України ви-
значено поняття заробітної плати, як винаго-
роди, обчисленої, як правило, у грошовому
виразi, яку власник або уповноважений ним
орган виплачує працiвниковi за виконану ним
роботу. Розмiр заробiтної плати залежить вiд
складностi та умов виконуваної роботи, про-
фесiйно-дiлових якостей працiвника, резуль-
татiв його працi та господарської дiяльностi
пiдприємства, установи, органiзацiї i макси-
мальним розмiром не обмежується [1].

Закон України "Про оплату праці" визначає
економічні, правові та організаційні засади оп-
лати праці працівників, які перебувають у тру-
дових відносинах, на підставі трудового дого-
вору з підприємствами, установами, організа-
ціями усіх форм власності та господарювання,
а також з окремими громадянами та сфери дер-
жавного і договірного регулювання оплати
праці і спрямований на забезпечення відтворю-
вальної і стимулюючої функцій заробітної пла-
ти [2].

Закон України "Про відпустки" встановлює
державні гарантії права на відпустки, визначає
умови, тривалість і порядок надання їх праців-
никам для відновлення працездатності, зміц-
нення здоров'я, а також для виховання дітей,
задоволення власних життєво важливих потреб
та інтересів, всебічного розвитку особи [3].

Законом України "Про загальнообов'язко-
ве державне соціальне страхування" визначе-
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но правові, фінансові та організаційні засади
загальнообов'язкового державного соціально-
го страхування, гарантії працюючих громадян
щодо їх соціального захисту у зв'язку з тимча-
совою втратою працездатності, вагітністю та
пологами, від нещасного випадку на вироб-
ництві та професійного захворювання, охоро-
ни життя та здоров'я [4].

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Матеріальне стимулювання розвитку пер-
соналу в організації спрямоване на задоволен-
ня потреб працівників в одержані більш висо-
кої заробітної плати шляхом підвищення рівня
індивідуальної професійної майстерності, зай-
няття внаслідок професійно-кваліфікаційного
просування більш відповідальної і високоопла-
чуваної посади [5, с. 85].

У сучасній організації від персоналу вима-
гається не тільки пунктуальне й своєчасне ви-
конання обов'язків, передбачених посадовими,
робочими інструкціями, кваліфікаційними кар-
тами, картами компетенції, а й здатність і ба-
жання виконувати функції, які нині ще не пе-
редбачені посадовими інструкціями, але не-
обхідні для більш ефективного функціонуван-
ня підприємства. Інтенсивне впровадження у
виробництво новітніх досягнень науково-тех-
нічного прогресу вимагає наявності в персона-
лу не стільки різнобічних знань і навичок, скіль-
ки здібності поглиблювати опановані та набу-
вати нові знання, вміння і навички. Матеріаль-
не стимулювання працівників підприємства
здійснюється додатково до діючих систем по-
годинної та відрядної оплати праці з метою сти-
мулювання працівників до високопродуктивної
праці, досягнення високих кінцевих результатів
виробництва та прискорення науково-техніч-
ного прогресу тощо [5, с. 86].

Однак при розробленні та впровадженні
системи фінансово-економічного стимулю-
вання необхідно враховувати галузь народно-
го господарства, до якої належить установа,
особливості функціональних та посадових
обов'язків працівників, наявність управлінсь-
ких або розпорядних повноважень, ступінь
відповідальності. Вітчизняний науковець Б.
Буркинський зазначає, що при наявності пер-
шочергової задачі подолання соціально-еко-
номічної кризи, яка зумовлена політичними,
економічними, соціальними, екологічними
протиріччями та проблемами, а також на-
явність ресурсового дифіциту виникає нагаль-
на необхідність проведення комплексних дос-
ліджень [6, с.  119].

З метою залучення до роботи в галузі охо-
рони природно-заповідного фонду молодих,
амбітних, принципових фахівців та стимулюван-
ня існуючих, досвідчених, висококваліфікова-
них кадрів необхідно розробити гнучку та роз-
галужену систему фінансово-економічного та
соціально-побутового заохочення, такий ме-
ханізм має стимулювати працівників до ініціа-
тивності, креативності, професійного розвитку
та вдосконалення, самоосвіти та кар'єрного ро-
сту. Система заохочень повинна поділятись в
свою чергу на заохочення систематичного ха-
рактеру, у разі якісного та повного виконання
своїх професійних обов'язків, у вигляді надба-
вок та премій в відсотковому відношенні до став-
ки заробітної плати (посадового окладу), та ра-
зових заохочень за надпоказники, наукові до-
робки, з нагоди ювілею, за сумлінну службу, за
перемогу у галузевих професійних змаганнях.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ
Головним завданням цієї статті є розгляд

заходів фінансово-економічного та соціально-
побутового стимулювання працівників уста-
нов природно-заповідного фонду, шляхом
встановлення гнучкої системи стимулювання
в залежності від професії, посади, кваліфі-
кації. Проаналізовано методологічні основи
та методи реформування системи фінансово-
економічного заохочення працівників природ-
но-заповідного фонду.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Б. Буркинський та С. Степанов зазначають,

що з метою розробки комплексних підходів
дослідження необхідно критично проаналізу-
вати старі та нові категорії з новим змістом та
суттю, стратегічні та тактичні установки роз-
витку, що дасть змогу сформувати нову соці-
ально-економічну та економіко-екологічну си-
стему сталого розвитку [6, с. 118].

Основне значення для теоретичного та
практичного розвитку набуває проблема управ-
ління територіями та об'єктами, нові умови роз-
витку потребують нових підходів та концепцій
досліджень, які пов'язані з такими царинами,
як економіко-екологічна, соціально-економіч-
на, еколого-політична [6, с. 118]. Необхідно
враховувати той факт, що загальний стан еко-
номіки країни залежить від ефективності фун-
кціонування всіх ланок механізму управління
економічною системою, особливо на регіональ-
ному рівні [7, с. 12]. Тому розроблення системи
мотиваційних заходів для працівників природ-
но-заповідного фонду є однією з ланок для ста-
лого розвитку та функціонування всієї галузі.
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На сьогоднішній день в економічній літера-
турі існує багато визначень поняття мотивація,
так, наприклад, Колот А.М. визначає мотива-
цію як сукупність внутрішніх і зовнішніх руш-
ійних сил, які спонукають людину до діяль-
ності, визначають поведінку, форми діяльності,
надають цій діяльності спрямованості, орієнто-
ваної на досягнення особистих цілей і цілей
організації. Це сукупність усіх мотивів, які
справляють вплив на поведінку людини [8, с.
17]. Кузьмін О.С. визначає мотивування як вид
управлінської діяльності, який забезпечує про-
цес спонукання себе та інших працівників до
діяльності, що спрямована на досягнення осо-
бистих цілей і цілей організації [9, с. 220]. Мес-
кон М. трактує мотивацію як процес спонукан-
ня себе та інших до діяльності для досягнення
особистих цілей та цілей організації [10, с. 307].
За Сердюком О.Д. мотивація — це процес по-
нукання та стимулювання кожного працівни-
ка і колективу в цілому до результативної
діяльності для досягнення особистих цілей та
головної мети організації [11, с. 189]. Нестер-
чук В.П. визначає мотивацію, як процес спону-
кання людини чи групи людей на досягнення
цілей організації, що включає в себе мотиви,
інтереси,потреби, захоплення [12, с. 34]. Тра-
він В.В. окреслює феномен мотивації, як праг-
нення працівника задовольнити свої потреби
(одержати певні блага) за допомогою трудової
діяльності [13, с. 147]. Підсумовуючи сказане,
поняття мотивація — це процес спонукання
працівників до ефективної діяльності для до-
сягнення цілей підприємства (через задоволен-
ня потреб кожного працівника). Отже, ефек-
тивна реалізація функції мотивації потребує
усвідомлення того, що саме спонукає робітни-
ка до праці, та розуміння, як спрямувати ці спо-
нукання в русло досягнення цілей підприєм-
ства. Узагальнення практичного досвіду діяль-
ності підприємств показує, що найбільш опти-
мальними з погляду впливу на трудову поведі-
нку та формування механізму використання
трудового потенціалу є такі групи мотиваторів:
матеріальні мотиватори, професійні мотивато-
ри, особисті мотиватори та психофізіологічні
мотиватори [14, с. 94].

Матеріальні мотиватори (рівень оплати пра-
ці,участь у прибутку) та професійні (рівень ос-
віти, професійні навики, досвід роботи, само-
освіта, можливості самовдосконалення) хоча і
віднесені у різні групи, проте тісно пов'язані
між собою. Серед особистісних мотиваторів
особливе місце займають компетентність, від-
повідальність, підприємливість та ініціатив-
ність, адже у сучасних умовах комбінація саме

названих складових може значною мірою впли-
нути на формування трудового потенціалу,
здатного генерувати нові ідеї під впливом
внутрішніх спонукальних мотивів до самовира-
ження, реалізації власних можливостей. Пси-
хофізіологічним чинникам впливу на персонал
(охорона здоров'я, охорона праці, моральний
клімат у колективі, пільги, конфліктогенність
колективу) на підприємстві відводиться роль
амортизатора, здатного зменшити за потреби
соціальну напругу, забезпечити цілісність ко-
лективу та реалізацію трудового потенціалу
[14, с. 95]. Сьогодні більшість із використову-
ваних систем оплати праці працівників на
підприємствах України не відповідає вимогам,
які ставляться до матеріального стимулюван-
ня, як складової цілісної системи мотивації,
спрямованої на досягнення максимальних ре-
зультатів від господарської діяльності. Спро-
би часткового реформування системи оплати
праці працівників у межах окремих підприємств
не привели до сподіваних результатів, оскіль-
ки всі вони спричиняли суперечність між
кількістю вкладеної праці, очікуваною винаго-
родою та отриманою платнею [15, с. 20—26].

Аналізуючи систему економічних, фінансо-
вих та соціально-побутових інструментів моти-
вації можна побачити наступні недоліки:

— регулювання оплати праці працівників
установ природно-заповідного фонду здійс-
нюється нормами трудового законодавства,
законодавства про оплату праці, але майже
відсутня система норм галузевого характеру,
що регулює розміри оплати праці, систему га-
лузевих надбавок, доплат, механізм преміюван-
ня та заохочення, компенсаційні, регуляторів
виплати тощо;

— галузевим законодавством затверджені
розміри, схеми тарифних розрядів і коефі-
цієнтів з оплати праці працівників бюджетних
установ природно-заповідного фонду, науко-
вих та науково-дослідних установ, деякі види
надбавок та доплат, які по суті не враховують
обсяги та специфіку природоохоронної діяль-
ності працівників [16]. Разом з тим законода-
вець встановлює, що посадові особи служби
державної охорони природно-заповідного
фонду України підлягають обов'язковому дер-
жавному особистому страхуванню в порядку,
встановленому законодавством [17];

— граничний розмір надбавок для одного
працівника обмежений, не більше 50% посадо-
вого окладу [18];

— майже всі надбавки носять загальногос-
подарський характер,тобто притаманні всі га-
лузям народного господарства (наприклад: за
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науковий ступінь, вчене звання або володіння
іноземною мовою) [18];

— при нагородженні працівників державни-
ми нагородами відсутня система фінансово-
економічного заохочення працівників, які були
відзначені керівництвом [19];

— майже відсутня система галузевих зма-
гань, на предмет показників якості охорони
об'єкту природно-заповідного фонду, яка на-
дасть додатковий стимул для покращення ро-
боти;

— відсутні умови та порядок роботи Рад ве-
теранів та молодіжних Рад, розвиток яких
дасть змогу проведення активного реформу-
вання галузі, імплементації нестандартних про-
ектів, розробки інноваційних напрямів забез-
печення природоохоронної діяльності, опти-
мізації процедури заповідання земель, на яких
розташовані цінні природні комплекси та об'єк-
ти тощо.

З метою вдосконалення роботи галузі, за-
лучення молодих, досвідчених, принципових до
роботи установ природно-заповідного фонду,
доцільно переглянути систему заходів мотива-
ційно-стимулюючого характеру та внести в неї
зміни, які відповідатимуть вимогам сучасного
суспільства. Рівень деталізації та персоналі-
зації відносин між роботодавцем та працівни-
ком в частині заходів стимулювання зумовить
ріст попиту відповідних професій на ринку
праці, здорової трудової конкуренції, можли-
вості реалізувати свої здібності до праці яко-
мога вигідніше. Водночас відповідна природо-
охоронна галузь отримує висококваліфікова-
них, працьовитих, творчих, амбітних, принци-
пових працівників, що дасть змогу росту та
"омолодженню" напрямів її розвитку, звільнен-
ню від тягаря командно-адміністративної уп-
равлінської системи, сприятиме позитивним
результатам роботи та підвищенню якості ви-
конуваних функцій.

Водночас однією з проблем сталого розвит-
ку є оцінка ризику негативних наслідків тих чи
інших рішень для економічної, соціальної та
політичної системи [6, с. 131]. Тобто система
заходів фінансово-економічного характеру по-
винна будуватись на підставі комплексного
підходу, бути гнучкою та розгалуженою, вклю-
чати в себе як мінімум три складові: базові соц-
іально-економічні засоби стимулювання пра-
цівників до роботи, систему додаткових фінан-
сово-економічних заохочень постійного харак-
теру [премії, надбавки, як правило, у відсотко-
вому значенні], систему додаткових разових
фінансово-економічних заохочень [грошові
виплати, винагороди] (Рис. 1).

 До базових соціально-економічних засобів
стимулювання працівників природно-заповід-
ного фонду доцільно віднести:

— пріоритетність направлення коштів на
оплату праці порівняно з іншими платежами. У
випадку виникнення заборгованості з оплати
праці направляти на заробітну плату не менше
50—70% грошових надходжень до повного її
погашення;

— розроблення системи пільгового утри-
мання податків з заробітної плати молодих
спеціалістів, які працюють у сільській місце-
вості або віддаленій місцевості в установах при-
родно-заповідного фонду, шляхом часткового
відшкодування з боку держави відсотків по
єдиному соціальному внеску та податку на до-
ходи фізичних осіб, або системи квазіакуму-
ляції податків;

— надання матеріальної допомоги праців-
никам установ природно-заповідного фонду та
непрацюючим пенсіонерам — заповідної спра-
ви (наприклад тим, які під час роботи отрима-
ли галузеві винагороди) для ремонту житла, у
разі його руйнування або пошкодження від сти-
хійного лиха чи пожежі, яке сталася не з вини
постраждалої особи;
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— розроблення процедури надання безвід-
соткової позики працівникам установ природ-
но-заповідного фонду та їх дітям для навчан-
ня або перекваліфікації за рідкісними, дифіцит-
ними спеціальностями або необхідними для
розвитку заповідної справи;

— розроблення Галузевої угоди установ
природно-заповідного фонду, якою буде пе-
редбачено більш широке коло фінансових та
соціально-економічних заохочень працівників,
ніж трудовим законодавством;

— запровадження форм і системи оплати
праці, норм праці, розцінок, тарифних сіток,
ставок, схем посадових (місячних) окладів,
умов та розмірів надбавок, доплат, премій, ви-
нагород та інших заохочувальних, компенсац-
ійних і гарантійних виплат мають встановлю-
ються з дотриманням норм і гарантій, передба-
чених законодавством України, діючою Галу-
зевою угодою, та погоджуватись з відповідним
профспілковим органом;

— підвищення заробітної плати шляхом пе-
регляду тарифних ставок і посадових окладів
зі збереженням між розрядних та між профе-
сійних співвідношень не рідше 1 разу на рік;

— постійне проведення індексації заробіт-
ної плати;

— підвищення заробітної плати не нижче
темпів зростання заробітної плати в галузях
економіки та забезпечення підвищення рівня
заробітної плати не менше ніж на 25 % щороку;

— відсутність обмеження розміру індиві-
дуальної оплати праці працівників, який пови-
нен формуватися в прямій залежності від об-
сягу і якості виконуваних робіт;

— встановлення індивідуальних посадових
окладів у межах діапазону ("вилки") посадових
окладів відповідної професійно-кваліфікацій-
ної групи, до якої належить посада,і визнача-
тись штатним розкладом;

— виникнення права на підвищення посадо-
вого окладу у межах діапазону ("вилки") через
рік роботи працівника на посаді, або достро-
ково у разі володіння іноземними мовами, наяв-
ності наукового доробку, здійснення винахід-
ницької діяльності, публікації статей, моно-
графій, авторських робіт природоохоронного
напряму;

— оплата надурочних годин відпрацьованих
понад встановлений робочий час, в кінці об-
лікового періоду у подвійному розмірі відпові-
дно до законодавства України;

— за суміщення професій, збільшення об-
сягу виконуваних робіт, розширення зони об-
слуговування або виконання обов'язків тимча-
сово відсутнього працівника без звільнення від

своєї основної роботи встановлення у відсот-
ках до тарифної ставки (посадового окладу) по
основній роботі в розмірі, передбаченому ко-
лективним договором установи природно-за-
повідного фонду, але не менше 30—35% тариф-
ної ставки (посадового окладу) працівникам
служби державної охорони установ природно-
заповідного фонду — не менше 40% тарифної
(ставки посадового окладу);

— встановлення мінімального розміру доп-
лати не менше 10%. Однак при зниженні якості
виконуваних робіт розмір доплати буде зниже-
но або відмінено повністю;

— надання матеріальної допомоги на оздо-
ровлення в розмірах не менше 50% тарифної
ставки (посадового окладу), чинних на момент
надання допомоги;

— оплата технічного навчання працівників
(яким за професіями необхідно проводити тех-
нічне навчання без відриву від виробництва,
наприклад посадовим особам служби держав-
ної охорони), яке проводиться у неробочий час,
з розрахунку годинної тарифної ставки (окла-
ду) за кожну годину навчання;

— надання щорічної додаткової оплачува-
ної відпустки за безперервний стаж роботи в
сфері заповідної справи наступної тривалості:
за перші три роки роботи — один день, за чо-
тири роки — два дні, за п'ять років — три дні,
за шість років — чотири дні;

— надання права на додаткову оплачувану
відпустку тривалістю 5 календарних днів у разі
смерті рідних, вступу до шлюбу, народження
дитини (двійні — 10 календарних днів), усинов-
лення дитини, взяття під опіку дитини або для
оздоровлення в разі виявлення професійних
захворювань, що стали наслідком роботи за
професією/посадою (згідно з окремим пере-
ліком);

— надання додатково до основної відпуст-
ки до 3 календарних днів відпустки за участь у
забезпеченні громадського порядку 5-кіломет-
рової зони по периметру об'єкта природно-за-
повідного фонду та профілактиці екологічних
правопорушень на цій території, не враховую-
чи охоронні зони;

— право на одержання путівки в санаторій-
профілакторій, придбання путівок в дитячі
літні табори відпочинку для працівників уста-
нов природно-заповідного фонду, у випадках
передбачених Галузевою угодою або нормами
чинного законодавства з частковою компенса-
цією оплати витрат на отримання путівки з Дер-
жавного бюджету України, місцевих бюджетів
або власних коштів установ природно-запо-
відного фонду;
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— заборона проведення оперативних ви-
робничих нарад у неробочий час і у вихідні дні.
Як виняток, у разі наявності виробничої необ-
хідності (наприклад під час розроблення лімітів
на наступний календарний рік, сезону нересту
риб, пожежонебезпечного періоду тощо), такі
наради проводити за згодою відповідного
профспілкового органу із наданням передба-
чених законодавством компенсацій;

— пенсіонерам, які звільнились на пенсію із
установ природно-заповідного фонду і відпра-
цювали в галузі: жінки — не менше 15 років,
чоловіки — не менше 20 років, а також особи,
що стали інвалідами І та ІІ групи внаслідок не-
щасного випадку або професійного захворю-
вання під час роботи в установах природно-за-
повідного фонду, передбачити право на без-
коштовне отримання путівки в санаторій —
профілакторій відповідного напряму лікуван-
ня не рідше одного разу на 5 років, посадовим
особам служби державної охорони природно-
заповідного фонду — на 3 роки;

— при проведенні підвищення кваліфікації
працівників на професійних курсах без відри-
ву від виробництва, технічного навчання в не-
робочий період, дистанційного навчання, он-
лайн навчання або перепідготовки, прослухо-
вування он-лайн курсів, авторських програм,
вебінарів (працівникам, для яких неможливо
його організувати протягом робочого часу у
зв'язку із технологічними процесами), години
навчання мають оплачуватись за тарифними
ставками (посадовими окладами), встановлени-
ми штатним розкладом при наявності відпо-
відного сертифікату або диплому, що підтвер-
джує підвищення кваліфікації;

 — надання допомоги в розмірі двох
мінімальних заробітних плат працівнику уста-
нови природно-заповідного фонду в разі смерті
його рідних по крові та по шлюбу (батька, ма-
тері, батьків його дружини або чоловіка, його
дітей, рідних братів і сестер діда, баби, онуків,
жінки, чоловіка), пенсіонеру — природно-за-
повідної справи в разі смерті його дружини або
чоловіка, а також сім'ї пенсіонера — природ-
но-заповідної справи у разі його смерті;

— запровадження виплати винагороди за
підсумком року.

Для посадових осіб служби державної охо-
рони доцільно запровадити додаткові гарантії,
які пов'язані зі специфікою діяльності, покла-
деної на них посадовими інструкціями, зокре-
ма:

— працівникам служби державної охорони
установ природно-заповідного фонду, на яких
через умови здійснення процесу охорони об'єк-

ту природно-заповідного фонду, не можна
встановити перерву для відпочинку і харчуван-
ня, повинна бути надана можливість прийман-
ня їжі протягом робочого часу;

— оплата листків непрацездатності у роз-
мірі 100% незалежно від стажу роботи; оплата
мобільного зв'язку між посадовими особами
служби державної охорони;

— право отримання пенсії за віком на
пільгових умовах, зменшення пенсійного віку
— 1 рік 4 місяці за кожний повний рік такої
роботи чоловікам та 1 рік 6 місяців за кожний
повний рік такої роботи жінкам;

— впровадження обов'язкового медичного
огляду, визначення періодичності його прове-
дення та кола спеціалістів, які має відвідати
працівник. Оплата часу, витраченого для про-
ходження періодичного медичного огляду та
часу виконання державних обов'язків, має
здійснюватись за середнім заробітком;

— у випадку направлення медичними закла-
дами на обстеження або лікування працюючих
посадових осіб СДО в спеціалізовані платні
медичні заклади, НДІ, оплату обстеження та
лікування мають проводити за рахунок страхо-
вих установ/фондів;

— проведення доплати працівникам, за яки-
ми збережено 38-годинний робочий тиждень до
місячної норми робочих годин (наприклад
жінки, які працюють на посадах, що відносять-
ся до СДО);

— розроблення цільової програми забезпе-
чення житлом (умови, пільгові категорії праці-
вників);

— надання матеріальної допомоги пенсіо-
нерам природно-заповідної справи, які працю-
вали тривалий час в установах природно-запо-
відного фонду, по оплаті рахунків за лікуван-
ня у випадках тяжких захворювань та за про-
тезування;

— надання всебічної допомоги сім'ям пра-
цівників установ природно-заповідного фонду
в організації ритуалу поховання працівників га-
лузі, а для померлих, які не мають родичів та
близьких, брати на себе всі турботи по органі-
зації поховання. У випадку смерті працівників
установ природно-заповідного фонду надава-
ти одноразову допомогу сім'ям у розмірі не
менше 3-х місячних тарифних ставок (посадо-
вих окладів) померлого;

— часткова або повна компенсацію проїзду
до місця несення служби для посадових осіб
СДО.

Додаткові фінансові економічні заходи
стимулювання постійного характеру мають
спонукати персонал до підвищення показників
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роботи та мають включати в себе наступні
складові:

— встановлення надбавки постійного ха-
рактеру у відсотковому відношенні до посадо-
вого окладу (ставки заробітної плати): за наяв-
ність сертифіката екологічного аудитора, при
наявності екологічного сертифікату ISO 14001
"Екологічний менеджмент", за наявність патен-
ту або авторського права на сорт рослин, сорт
рослин лікувального характеру, наявність ав-
торського права або патенту на мінеральні доб-
рива або еко-регулятори росту рослин, засоби
захисту росту рослин від гризунів чи комах,
ведення власної Інтернет— сторінки (facebook,
twitter, instagram) або каналу (YоuTube,
Тelegram, Vimeo, Metacafe, Vitomy) з інформа-
цією природоохоронного, еколого-освітнього,
рекреаційного спрямування, основами приро-
доохоронного законодавства, відомостями про
об'єкти природно-заповідного фонду,основни-
ми напрямами їх діяльності;

— проведення градації рівня надбавки у
відсотковому відношенні в залежності від мови,
яку використовує працівник, зокрема в залеж-
ності від попиту на ринку праці або ареолу ви-
користання (наприклад французька мова,
арабська, китайська, японська);

— надання надбавки за роботу в зоні радіо-
активного забруднення, за допуск до держав-
ної або комерційної таємниці, за вислугу років
залежно від стажу роботи (у відсотковому
відношенні до посадового окладу (ставки заро-
бітної плати) в залежності від кількості пропра-
цьованих років, наприклад понад 3, 5, 10, 20, 25,
30 років в галузі) або щомісячно;

— забезпечення доплати керівникам вироб-
ничого навчання та виробничої практики, які
призначені з числа керівників, професіоналів,
фахівців, технічних службовців та кваліфіко-
ваних робітників установ природно-заповідно-
го фонду, учнів (слухачів) професійно-техніч-
них навчальних закладів відповідного напряму
на термін проходження ними виробничого на-
вчання та виробничої практики щомісяця (на-
приклад 5% відсотків від посадового окладу
(місячної тарифної ставки), який вони отриму-
ють за основним місцем роботи, за наявності
1—2 учнів (слухачів); 20% — 5—7 учнів (слу-
хачів));

— надання щомісячної матеріальної допо-
моги непрацюючим пенсіонерам природно-за-
повідного фонду, які, наприклад, нагороджені
під час роботи знаками "Почесний працівник
заповідної справи", "Почесний природоохоро-
нець" та "Науковий доробок" трьох ступенів у
розмірі визначеному у колективному договорі

через адміністрації установ природно-запові-
дного фонду, з яких вони звільнилися на пен-
сію;

— на період дії режиму антитерористичної
операції годинні тарифні ставки, посадові (мі-
сячні) оклади працівників природно-заповід-
ного фонду, які за рішенням керівництва ан-
титерористичної операції залучалися до
участі в забезпеченні її проведення безпосе-
редньо в районах, де проходить така антите-
рористична операція, доцільно підвищити на
50 відсотків за фактично відпрацьований час
у таких районах;

— підвищення тарифних ставок, посадових
окладів, окладів працівників, які постійно пра-
цюють на територіях та об'єктах природно-за-
повідного фонду, розташованих на територіях,
яким надано статус гірських або 80 % довжини
яких знаходиться в районах, що розташовані
на територіях, яким надано статус гірських;

— проведення доплати керівнику стажуван-
ня (наставнику) при проведенні стажування та
наставництва молодих фахівців — випускників
навчальних закладів, потреба в яких раніше
була заявлена центральним органом виконав-
чої влади в галузі охорони навколишнього при-
родного середовища;

— встановлення доплати до посадового ок-
ладу безпосереднім керівникам практики сту-
дентів вищих навчальних закладів на період
проведення виробничої практики, що організо-
вується для студентів, які навчаються за замов-
ленням центрального органу виконавчої влади
в галузі охорони навколишнього природного
середовища, цільовими направленнями та уго-
дами на підготовку з установами природно-за-
повідного фонду за погодженням з централь-
ним органом виконавчої влади в галузі охоро-
ни навколишнього природного середовища за
керівництво виробничою практикою, за умови
закріплення за керівником практики від одно-
го до п'яти студентів.

 Додаткові заходи фінансово-економічного
заохоченні одноразового характеру мають на
меті заохотити працівників не тільки до підви-
щення рівня або показників роботи, алей актив-
ної громадської діяльності в межах установ
природно-заповідного фонду. До таких на-
прямів стимулювання доцільно віднести такі:

— виплата грошової винагороди за вагомий
особистий внесок у розвиток заповідної спра-
ви та за конкретні видатні заслуги, за наявність
державних, урядових або галузевих нагород, за
багаторічну сумлінну працю та в зв'язку з ви-
ходом на пенсію (наприклад в розмірі від 1 до 3
місячних посадових окладів);
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— розроблення системи вузькогалузевих
відомчих заохочувальних відзнак ("Почесний
працівник заповіднику","Почесний працівник
національного парку", "Почесний природоохо-
ронець", "Почесний науковець природно-запо-
відної справи", "Почесний працівник Нижньод-
ністровського національного природного пар-
ку", "Заповідний знак" трьох ступенів, "Науко-
вий доробок" трьох ступенів, знак "За доблес-
ну працю в сфері природно-заповідної справи",
знак "За сприяння розвитку природно-заповід-
ної справи", знак "Відмінник природно-запові-
дної справи");

— виплата грошової винагороди за бездо-
ганну працю з нагоди ювілею та досягнення
пенсійного віку, (в т.ч. на пільгових умовах);

— надання одноразової матеріальної допо-
моги при поверненні на роботу в установи при-
родно-заповідного фонду звільнених у запас
військовослужбовців строкової служби. На
соьгоднішній день, з метою підтримки не тільки
наукової діяльності з боку працівників природ-
но-заповідного фонду, але активної участі у
навчально-виховних, пропагандистських,
інформаційних напрямах необхідно встанови-
ти одноразові виплати за такі досягення:

— за участь у регіональній, всеукраїнській,
міжнародній природоохоронній, еколого-
освітній або іншій конференції відповідного
напряму;

— за публікацію наукової статті відповід-
ного напряму у регіональному (всеукраїнсько-
му, міжнародному) науковому виданні;

— за публікацію монографії;
— за публікацію книги відповідного напря-

му обсягом до 2000 (понад 5000—10000) друко-
ваних аркушів;

— за проведення авторської еколого-осві-
тньої лекції щодо збереження цінних природ-
них комплексів та об'єктів серед молоді або
дітей дошкільного або шкільного віку відпо-
відного регіону; за участь у виставці, симпозі-
умі або форумі відповідного напряму, в залеж-
ності від рівня (регіональний, загальнодержав-
ний, міжнародний);

— за розробку екологічної, еколого-освіт-
ньої стежки чи маршруту (в залежності від дов-
жини, інформаційного навантаження, попу-
лярності серед відвідувачів, економічної об-
грунтованості та доцільності);

— за виступ на телебаченні, по радіо або
висвітлення у ЗМІ авторської програми збере-
ження цінних природних комплексів та об'єк-
тів, екологічної мережі, охорони об'єктів при-
родно-заповідного фонду, розширення тери-
торії для заповідання;

— за розробку авторської дитячої літера-
тури для дітей дошкільного та молодшого
шкільного віку природоохоронного, еколого-
освітнього чи іншого відповідного спрямуван-
ня у вигляді дитячих нарисів, казок, коротких
оповідань, ілюстрацій;

— за проведення авторських вебінарів або
он-лайн-консультацій з іншими природоохо-
ронними установами або представниками гро-
мадськості — за ведення он-лайн-консультації
(в залежності від рейтингу, кількості постійної
аудиторії, мови проведення або тривалості);

— за перемогу в галузевих змаганнях, кон-
курсах професійної майстерності, виробничих;

— за високі досягнення у спортивних зма-
ганнях, конкурсах народної творчості місцево-
го, міжгалузевого та державного рівнів;

— за активну участь у спортивній та куль-
турно-масовій роботі, чітку організацію прове-
дення спартакіади, спортивних турів та оглядів-
конкурсів народної творчості;

— за досягнення не пов'язані з природоохо-
ронною (виробничою) діяльністю, згідно з
рішенням керівництва установи природно-за-
повідного фонду;

— за запобігання розкраданню матеріаль-
них цінностей та попередження виробничого;

— за впровадження заходів з удосконален-
ня організації, оплати та нормування праці,
оцінки результатів діяльності, впровадження
прогресивних норм виробітку і нормативів чи-
сельності, зниження трудомісткості, оптимі-
зації організаційно-штатної структури управ-
ління (за одну авторську пропозицію);

— за розповсюдження авторської полігра-
фічної продукції;

— за участь в еколого-освітніх заходах,
участь у селекційних та раціоналізаторських
заходах відповідного напряму, участь в інфор-
маційно-навчальних або інформаційно-пропа-
гандистських заходах;

— за проведення вебінарів, онлайн-конфе-
ренцій, розробка ноу-хау відповідного напря-
му участь в екологічних виставках, форумах,
симпозіумах;

— за виступи на радіо, телебаченні з ав-
торською програмою чи пропозиціями захис-
ту або розширення об'єктів природно-запові-
дного фонду;

— за написання та друк наукових, науково-
освітніх, науково-публіцистичних статей, мо-
нографій;

— за розроблення екологічних, еколого-
освітніх, оздоровчих стежок чи маршрутів;

— за залучення молоді до природоохорон-
них та еколого-відтворювальних заходів, про-
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ведення та участь у соціологічних опитуваннях
природоохоронного або еколого-освітнього
спрямування;

— за співпрацю з туристичними та екскур-
сійними агентствами, міжнародними екологіч-
ними установами чи фондами.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У ринкових умовах як для держави, так і для
роботодавців важливим питанням, що потребує
вирішення, залишається поліпшення якості
трудового потенціалу та підвищення ефектив-
ності його використання особливо з урахуван-
ням галузевої спеціалізації. Тому умови сього-
дення ставлять чіткі вимоги по формуванню
мотивації працівників до постійного поглиб-
лення своїх знань, підвищенню рівня кваліфі-
кації, удосконаленню практичних навичок та
розвитку здібностей.

Недосконалість законодавчих та інших нор-
мативно-правових актів, якими регулюються
відносини щодо стимулювання професійного
зростання працівників та неврахування змін,
що відбуваються в економіці і суспільному
житті країни при встановлені систем стимулю-
вання в установах різних сфер народного гос-
подарства зумовлюють необхідність розроб-
лення гнучкої та розгалуженої системи фінан-
сово-економічних та соціально-побутових чин-
ників заохочення персоналу, імплементованих
безпосередньо у колективні договори або кон-
тракти, укладені з працівниками.

На сьогоднішній день можна дійти виснов-
ку, що ступінь індивідуалізації трудових відно-
син в частині соціально-економічного стимулю-
вання працівників до роботи буде прямо про-
порційний якості виконуваних робіт, тобто чим
більш гнучкий механізм мотивації буде запро-
ваджений роботодавцем, чим більш престиж-
ною та економічно-вигідною буде посада, тим
кращий буде рівень якості роботи персоналу.
Наразі доцільно розробити та затвердити сис-
тему заохочувальних заходів в галузі охорони
природно-заповідного фонду, яка б реально
відображала коло обов'язків працівників, сту-
пінь їх відповідальності та працювала, як ва-
жель щодо підвищення ініціативності, творчої
активності, продуктивності та якості викону-
ваних трудових обов'язків.

Отже, формування високоефективної сис-
теми оплати праці, як основного елементу ма-
теріального стимулювання працівників, повин-
но базуватися на ефективному організаційно-
економічному механізмі оплати праці. Він по-
винен відображати взаємозв'язки рівня опла-

ти праці з результатами діяльності установи,
трудового внеску в них конкретного працівни-
ка, державної політики в галузі відносин роз-
поділу та ринкової кон'юнктури. Перспективи
подальшої роботи над темою щодо розроблен-
ня системи заходів фінансово-економічного та
соціально-побутового стимулювання праців-
ників природно-заповідної галузі мають бути
спрямовані на розгляд практичного аспекту
впровадження різних способів мотивації в
установах природно-заповідного фонду та до-
слідження впливу цих нововведень на ефек-
тивність праці персоналу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
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Загострення проблеми забезпечення зрос-
таючого населення планети продовольством
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ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО КОНЦЕПТУ
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО
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FORMATION OF THE MODERN CONCEPT OF IMPLEMENTING AN ENVIRONMENTALLY-CLEAN
PRODUCTION IN THE AGRO-INDUSTRIAL FIELD OF UKRAINE

Обгрунтовано, що сучасний концепт впровадження моделі екологічно чистого виробництва в агропромисловій
сфері має базуватися на наступних інституціональних передумовах: умонтування в національну аграрну політику
окремих Цілей сталого розвитку, затверджених ООН; гармонізація вітчизняних та європейських регламентів безпеч-
ності та якості харчових продуктів; впровадження служб сільськогосподарського дорадництва; інституціоналізація
преференцій суб'єктам аграрного та переробно-харчового підприємництва, які впроваджують проекти екологізації
виробництва сільськогосподарської сировини та готових харчових продуктів. Встановлено, що основною передумо-
вою екологічно чистого виробництва в агропромисловій сфері України є екологічно орієнтоване сільськогосподарське
виробництво, побудоване на впровадженні систем грунтозахисного та органічного землеробства, забезпеченні ба-
лансу застосування органічних та мінеральних добрив, пестицидів і гербіцидів, формуванні системи субстратів по-
глинання шкідливих речовин, екологічному реінжинірингу використання забруднених радіонуклідами грунтів та ви-
користанні сидератних добрив.

It has been substantiated that the modern concept of implementing an environmentally-clean production model in
the agro-industrial field should be based on the following institutional conditions: incorporation of the separate
Sustainable Development Goals set by the United Nations into the national agricultural policy; harmonization of domestic
and European regulations on the safety and quality of food products; introduction of agricultural advisory services;
institutionalization of preferences for agrarian and processing and food businesses, which implement projects on
ecologization of agricultural raw materials and ready-made food production. It has been established that the ecologically-
oriented agricultural production based on the implementation of soil protection and organic farming systems, ensuring
balanced application of organic and mineral fertilizers, as well as pesticides and herbicides, formation of a system of
substrates for the absorption of harmful substances, environmental reengineering of the use of radionuclides-contaminated
soils and use of green manure are the main preconditions for environmentally-clean production in the agro-industrial
field of Ukraine.

Ключові слова: екологічно чисте виробництво, інституціональні передумови, сільськогос-
подарське дорадництво, реінжиніринг, безпечність харчових продуктів, технічні регламенти.

Keywords: environmentally-clean production, institutional conditions, agricultural advising,
re-engineering, safety of food products, technical regulations.

відкриває значні перспективи перед Україною
в частині експорту на світовий ринок як сіль-
ськогосподарської сировини, так і готових хар-
чових продуктів. У структурі українського аг-
рарного експорту в останні роки чітко про-
слідковується тенденція зростання питомої
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ваги сільськогосподарської продукції і відпов-
ідно зниження частки готових харчових про-
дуктів. Тобто має місце посилення сировинної
спрямованості експортних поставок продукції
вітчизняного АПК і зниження обсягів прода-
жу за кордон продукції з високою доданою
вартістю. Логіка сьогодення вимагає перелом-
лення такої негативної тенденції через
збільшення обсягів виробництва і експорту го-
тової продукції переробно-харчових вироб-
ництв. Натомість відсутність ефективної сис-
теми державної підтримки виробників харчо-
вих продуктів, техніко-технологічна відста-
лість вітчизняної виробничо-технічної бази
переробно-харчових виробництв, невідпо-
відність харчової продукції міжнародним рег-
ламентам та стандартам накладають об'єктивні
обмеження на перспективи швидкого нарощен-
ня обсягів експорту продукції харчової про-
дукції і завоювання нових перспективних ніш
на ринках високорозвинених країн. Значною
конкурентною перевагою вітчизняних вироб-
ників харчових продуктів над виробниками ви-
сокорозвинених країн, які домінують на світо-
вому ринку завдяки нижчим показникам енер-
го- та ресурсомісткості виробництва продо-
вольства, а також завдяки перманентному
удосконаленню техніко-технологічного рівня
виробництва, є суттєве збільшення обсягів ви-
робництва готових харчових продуктів на ос-
нові впровадження технологій екологічно чис-
того виробництва в агропромисловій сфері.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У працях вітчизняних вчених проблемати-
ка впровадження екологічно чистого вироб-
ництва в окремі сегменти АПК розглядається
вже тривалий період, що значною мірою зумов-
лено необхідністю розробки організаційно-
економічних механізмів мінімізації негативно-
го впливу забруднення навколишнього природ-
ного середовища внаслідок аварії на Чорно-
бильській АЕС на виробництво сільськогоспо-
дарської і харчової продукції, усунення
наслідків іншого деструктивного техногенно-
го та антропогенного впливу на природно-ре-
сурсну базу сільськогосподарського виробниц-
тва, нарощення конкурентних переваг вітчиз-
няних товаровиробників на зовнішніх ринках
продовольства за рахунок застосування ме-
тодів та технологій органічного землеробства
[1—9].

Прикметною рисою значної кількості до-
сліджень є обгрунтування доцільності форму-
вання комплексного підходу до впровадження

екологічно чистого виробництва, зокрема у
сільськогосподарський та переробний сегмент
АПК [1; 6]. Розкриваючи мультиплікативний
вплив технологій екологічно чистого виробниц-
тва на процес суспільного відтворення, Б. Бур-
кинський стверджує, що розвиток екологічно
чистого виробництва сприяє формуванню
ефективних економічних засад розв'язання
екологічних проблем, насамперед у промисло-
вому, паливно-енергетичному, агропромисло-
вому, транспортному, житлово-комунальному
секторах економіки, в інфраструктурі надання
послуг, у виробничій та соціальній сферах [1].
Екологічно чисті виробництва, на переконан-
ня О. Нікішиної та Г. Корчаковської, стають ви-
сокорентабельною сферою економічної діяль-
ності, формуючи один з найбільш доходних
видів підприємництва, пов'язаних з виробниц-
твом, яке є значно дбайливішим до природно-
го середовища, враховує весь "життєвий цикл"
продукції. Ефект від впровадження екологіч-
но чистих виробництв може бути як економіч-
ним, пов'язаним зі збільшенням прибутковості
виробництва, так і екологічним, пов'язаним зі
зменшенням негативного впливу підприємства
на природне середовище [5].

Виходячи з багатофункціональної спрямо-
ваності передумов та складових екологічно чи-
стого виробництва, О. Котикова та Ю. Юрчен-
ко констатують таке: у виробничій сфері еко-
логічно чисте виробництво — це зменшення ма-
теріальних та енергетичних витрат підпри-
ємств, вилучення з виробничого процесу ток-
сичних матеріалів, зменшення кількості й рівня
токсичності усіх викидів і відходів до виходу їх
із виробничого процесу; стосовно продукції,
екологічно чисте виробництво — це зменшен-
ня негативного впливу на навколишнє середо-
вище на протязі всього життєвого циклу това-
ру, тобто від добування сировини для вироб-
ництва й до перетворення продукції у відходи
[3].

У контексті доцільності масштабного впро-
вадження технологій екологічно чистого вироб-
ництва в аграрний сектор заслуговує на увагу
підхід О. Михайлюк, згідно якого модель еко-
логічно чистого виробництва навіть за умови
більш високого рівня її затратності порівняно з
традиційною для України сировинною моделлю
розвитку сільськогосподарського та переробно-
го сегменту АПК є більш прийнятною як з огля-
ду на короткострокову, так і на довгострокову
перспективу. Зокрема, на думку вченого, еколо-
гічно чисте виробництво має суттєві переваги,
оскільки забезпечує збереження якісних
грунтів, нерозповсюдження ГМО-культур,
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створення якісних продуктів харчування, збере-
ження здоров'я нації, орієнтацію експорту не
просто на продовольство, а й на екологічно чи-
сте продовольство, а також створення екологі-
чно чистої продукції в харчовій промисловості
через сертифікацію технологій виробництва
продукції, які б виключали використання забо-
ронених або сумнівних домішок, консервантів,
стабілізаторів та інших речовин [4].

Інша частина досліджень присвячена окре-
мим аспектам забезпечення екологічно чисто-
го виробництва в агропромисловій сфері, зок-
рема розвитку екологобезпечного кормови-
робництва як необхідної передумови вироб-
ництва екологічно чистої продукції тваринниц-
тва [7], використанню екологічно чистих тех-
нологій енергозабезпечення на підприємствах
харчової промисловості [2], екологізації ви-
робництва окремих видів харчових продуктів
та напоїв [3; 8], особливостям ведення орга-
нічного землеробства, яке створює сировинну
базу для виробництва якісних екологобезпеч-
них харчових продуктів [9].

Водночас недостатньо опрацьованими є
підходи стосовно формування сприятливого
інституціонального середовища впровадження
екологічно чистого виробництва у всіх фазах
агропродуктового ланцюга з огляду на незадо-
вільне консультативне забезпечення суб'єктів
аграрного підприємництва стосовно можливих
вигод та переваг від нарощення потенціалу
органічного та грунтозахисного землеробства,
надмірно уніфікований набір методів та інстру-
ментів фіскального та кредитного стимулюван-
ня впровадження технологій екологічного чи-
стого виробництва у сільськогосподарський та
переробно-харчовий сегмент АПК, повільну
імплементацію комплексу природоохоронних
директив Європейського Союзу, які створюють
люфти для припливу іноземних інвестицій з
огляду на гармонізацію вітчизняних та євро-
пейських регламентів та стандартів еколого-
безпечного господарювання в аграрній сфері.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою статті є формування сучасного кон-

цепту впровадження моделі екологічно чисто-
го виробництва в агропромислову сферу Украї-
ни з врахуванням ресурсних потоків, функціо-
нальних та виробничо-технічних зв'язків між
окремим фазами агропродуктового ланцюга.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Впровадження моделі екологічно чистого
виробництва в агропромислову сферу покли-

кане забезпечити досягнення як економічних,
так і екологічних пріоритетів, оскільки збіль-
шення обсягів виробництва екологічно безпеч-
ної продукції супроводжується використанням
систем органічного землеробства і відповідно
зниженням рівня забрудненості грунтів та на-
вколишнього середовища, а також створює
конкурентні переваги вітчизняним товарови-
робникам на світовому ринку.

Конкурентні переваги досягаються завдяки
високим стандартам екологічної безпечності
сільськогосподарської продукції на основі ви-
користання методів та технологій органічного
землеробства. Досягнення українськими ви-
робниками переваг над конкурентами за раху-
нок продуктивності та цінових факторів є над-
то проблематичним, оскільки іноземні вироб-
ники, як правило виробники високорозвинених
країн, отримують неспівставні з українськими
обсяги фінансової підтримки. Звичайно, що
також мають місце конкурентні переваги віт-
чизняних виробників окремих видів сільсько-
господарської продукції над іноземними зав-
дяки унікальним природно-ресурсним умовам
ведення сільськогосподарського виробництва.

Органічними або екологічно чистими вва-
жаються продукти, виготовлені з дотриманням
визначених екологічних стандартів на всіх тех-
нологічних та реалізаційних етапах. При вироб-
ництві органічних продуктів застосовують тех-
нології максимального збереження поживних
речовин. Для цього повністю відмовляються від
ароматизаторів, барвників, консервантів та ге-
нетично модифікованих організмів. Забороне-
но рафінування, мінералізація та інші техно-
логічні операції, які зменшують поживні влас-
тивості продукту. До того ж, матеріали для упа-
кування екологічно чистого продукту виготов-
ляються з натуральної сировини.

Ведення органічного землеробства базуєть-
ся на застосуванні мінімального обробітку
грунту та відмови від отрутохімікатів і міне-
ральних добрив. Такий підхід відновлює баланс
поживних речовин у грунті, нормалізує робо-
ту живих організмів, збільшує вміст гумусу і,
як результат, — підвищує урожайність сіль-
ськогосподарських культур. Однак перехід на
органічне господарювання є тривалим та не га-
рантує швидкої віддачі [9].

Базовою передумовою впровадження еко-
логічно чистого виробництва у агропромисло-
ву сферу України є виробництво сільськогос-
подарської сировини на основі збалансовано-
го використання органічних та мінеральних
добрив у відповідності до науково обгрунтова-
них норм внесення поживних речовин. Аналіз
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основних тенденцій використання органічних
та мінеральних добрив під урожай в цілому по
Україні демонструє низхідну тенденцію в ди-
наміці використання органіки (скорочення
відбулося в рази), а також поступове нарощен-
ня обсягів внесення фосфорних та калійних
добрив в останні роки після суттєвого про-
сідання на початку 2000-х років (рис. 1).

Значне скорочення обсягів внесення орган-
ічних добрив (у 2016 році порівняно з 1990 ро-
ком обсяги внесення органічних добрив змен-
шилися у 28 разів, порівняно з 2000 роком — у
3,1 разу) при тому, що посівна площа у 2016 ро-
ці порівняно з 1990 роком зменшилася на 40%,
означає погіршення рівня екологічності веден-
ня сільськогосподарського виробництва і
відповідно звуження ресурсної бази екологіч-
ного чистого виробництва вже у переробно-
харчовому сегменті АПК. При тому, що у 2016
році порівняно з 1990 роком обсяги внесення
мінеральних добрив зменшилися на 59%, а по-
рівняно з 2000 роком навіть збільшилися в 6
разів.

Тобто в основному значне скорочення об-
сягів внесення мінеральних добрив під урожай
відбувалося в 90-х роках минулого століття,
коли відбувалася масова руйнація крупното-
варних сільськогосподарських виробництв.
Поступове відновлення обсягів внесення міне-
ральних добрив відбувалося у зв'язку із

зміцненням позицій сільськогосподарських
підприємств, які входять у вертикально інтег-
ровані агропромислові об'єднання холдингово-
го типу, які завдяки високій концентрації інве-
стиційного капіталу мають можливість придба-
вати мінеральні добрива.

Також про не надто сприятливі передумо-
ви для нарощення обсягів виробництва еколо-
гічно чистої сільськогосподарської сировини
свідчить висока частка застосування пести-
цидів у загальній площі застосування захисту
рослин. У 2010—2016 рр. цей показник коли-
вався в межах 88,5—96,3% (рис. 2). Пестициди
мають значну кількість видів, оскільки вико-
ристовуються для знищення, контролю за роз-
множенням та попередженням появи тварин-
них, мікробіологічних чи рослинних
шкідників.

Як правило, суб'єкти малого та середнього
аграрного бізнесу використовують незначну
специфікацію пестицидів, що не наносить та-
кого негативного впливу на довкілля, ніж ви-
користання широкого спектра пестицидів
сільськогосподарськими підприємствами, які
входять у горизонтально та вертикально інтег-
ровані агропромислові об'єднання. Тобто і в
цьому плані малий і середній бізнес є більш
прийнятним для нарощення потенціалу вироб-
ництва екологічно чистої, зокрема органічної,
сільськогосподарської сировини.
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Рис. 1. Обсяги внесення мінеральних та органічних добрив і загальна посівна площа
сільськогосподарських культур у 1990—2016 рр.

Джерело: за даними Державної служби статистики України.
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Для досягнення пріоритетів нарощення мас-
штабів екологічно чистого виробництва в агро-
промисловій сфері необхідно усунути таку
інституціональну пастку в секторі сільськогос-
подарського виробництва як інформаційний
вакуум особливо для малих та середніх вироб-
ників в частині переваг та вигод від збільшення
обсягів виробництва екологічно безпечної
сільськогосподарської продукції, в тому числі
і органічної продукції. Доцільність усунення
такої інституціональної пастки в системі впро-
вадження моделі екологічно чистого виробниц-
тва зумовлена, за версією В. Оскольського, та-
кож тим, що інфраструктура ринку органічної
продукції ще недостатньо розвинута, тому ви-
робники обмежені в застосуванні маркетинго-
вих підходів для просування товарів. Слабкі
нормативна база та відповідна система серти-
фікації створюють на шляху виробників чистої
продукції багато труднощів, у тому числі й під
час її позиціонування на ринку [6].

Вибір стратегічних пріоритетів та впровад-
ження моделі екологічно чистого виробництва
в агропромисловій сфері вимагає формування
комплексу інституціональних передумов, які
дозволять забезпечити синхронізацію держав-
ної політики в цьому напрямку з міжнародни-
ми правилами та нормами, а також створити
необхідне консультативне та фінансове супро-
водження.

В умовах українських реалій, коли великі
сільськогосподарські виробники зорієнтовані
на виробництво сировини, яка у переважній
більшості спрямовується на експорт, і тут го-
ловною детермінантою формування виробни-

чої програми виступає максимізація врожай-
ності за рахунок використання каталізаторів
росту та засобів захисту рослин, саме сектор
малого та середнього бізнесу може виступити
полігоном для впровадження сучасних методів
та технологій екологізації сільськогосподарсь-
кого виробництва, зокрема виробництва сиро-
вини для переробно-харчових виробництв. У
зв'язку із скрутним фінансовим становищем
цієї категорії сільськогосподарських вироб-
ників через орієнтацію системи державної
фінансової підтримки на великий аграрний
бізнес можливості стосовно впровадження
еколого орієнтованих систем господарювання
є обмеженими. Також інвестиційний дефіцит у
цій групі виробників сільськогосподарської
продукції консервується через відсутність на-
лежної системи інформування та консульту-
вання державою та місцевим самоврядуванням
малого і середнього бізнесу стосовно можли-
востей отримання преференцій у зв'язку з ви-
користанням методів та технологій забезпечен-
ня виробництва екологічно безпечної сільсько-
господарської продукції.

Заповненням інституціональної прогалини
в системі інформування та консультування ви-
робників екологічно чистої сільськогоспо-
дарської продукції стане реальне впроваджен-
ня інституту сільськогосподарського дорад-
ництва в регуляторну систему управління
сільським господарством. Служби сільськогос-
подарського дорадництва за сприяння місцево-
го самоврядування мають надати суб'єктам
аграрного підприємництва, в першу чергу фер-
мерським та особистим селянським господар-
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Джерело: за даними Державної служби статистики України.

Рис. 2. Застосування пестицидів у цілому по Україні у 2010—2016 рр.
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ствам, інформацію стосовно нових можливос-
тей, які відкриваються перед їх бізнесом у зв'яз-
ку з переходом до використання методів та тех-
нологій органічного та грунтозахисного зем-
леробства, зокрема в частині виходу і закріп-
лення на нових ринкових нішах. Також ці служ-
би мають консультувати сільгоспвиробників
щодо наявної системи прямої та непрямої дер-
жавної підтримки, в тому числі і виробництв,
зорієнтованих на виробництво екологічно чи-
стої продукції. Теперішня система державної
фінансової підтримки суб'єктів аграрного
підприємництва не є ефективною з огляду на
надмірну уніфікованість методів та інстру-
ментів надання допомоги виробникам тварин-
ницької та рослинницької продукції, а також
через її орієнтованість на підтримку великих
виробників.

У результаті фермерські та особисті се-
лянські господарства не отримують належної
допомоги, що й звужує їх можливості й щодо
нарощення обсягів і масштабів виробництва
екологічно чистої сільськогосподарської про-
дукції. З огляду на це потрібна інституціоналі-
зація широкого спектра податкових, кредит-
них, митних та майнових методів і інструментів
підтримки сільськогосподарських товарови-
робників, у тому числі тих, які реалізують про-
екти виробництва екологічно безпечної сільсь-
когосподарської продукції з подальшим доне-
сенням інформації про такі преференції до тих
категорій виробників, які більше схильні до ве-
дення доволі капіталомісткого та трудомістко-
го органічного та грунтозахисного землероб-
ства.

Однією з основних інституціональних пере-
думов впровадження моделі екологічно чисто-
го виробництва в агропромисловій сфері з проек-
цією на можливість отримання преференцій з
глобальних екологічних фондів є умонтування
в спектр пріоритетів національної аграрної
політики окремих Цілей сталого розвитку, за-
тверджених ООН, зокрема Цілі 2 "Подолання
голоду, досягнення продовольчої безпеки, пол-
іпшення харчування і сприяння сталому роз-
витку сільського господарства", Цілі 7 "Забез-
печення доступу до недорогих, надійних,
стійких та сучасних джерел енергії для всіх",
Цілі 12 "Забезпечення переходу до раціональ-
них моделей споживання і виробництва", Цілі
15 "Захист та відновлення екосистем суші та
сприяння їх раціональному використанню, при-
пинення і повернення назад (розвертання) про-
цесу деградації земель та зупинення процесу
втрати біорізноманіття". Саме ці цілі передба-
чають екологізацію процесу сільськогоспо-

дарського виробництва та забезпечення комп-
лексності використання агроресурсного потен-
ціалу та відходів сільськогосподарської сиро-
вини.

У латентному стані перебуває формування
такої важливої інституціональної передумови
впровадження моделі екологічно чистого ви-
робництва в агропромисловій сфері як гармо-
нізація українських та європейських регла-
ментів безпечності та якості харчових про-
дуктів. Виходячи з вимог укладеної Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС в частині, яка
стосується гармонізації українських та євро-
пейських регламентів безпечності та якості
харчових продуктів, не виконано навіть критич-
но необхідного комплексу робіт, у першу чер-
гу, по продуктах тваринного походження.
Більше того, понад дві третини переробно-хар-
чових підприємств не виконали певних норм за-
конодавства, яке регламентує основні принци-
пи та вимоги до безпечності та якості харчових
продуктів, що фактично означає втрату мож-
ливостей постачати власну продукцію до країн
ЄС. Також поодинокі випадки впровадження
міжнародної системи контролю за безпечністю
і якістю харчових продуктів деформують лан-
цюги доданої вартості через неможливість ви-
ходу на конкурентні ринки високорозвинених
країн.

Перераховані інституціональні передумови
впровадження моделі екологічно чистого ви-
робництва в агропромисловій сфері України
(умонтування в національні аграрну політику
окремих Цілей сталого розвитку, гармонізація
вітчизняних та європейських регламентів без-
печності та якості харчових продуктів, впро-
вадження служб сільськогосподарського до-
радництва та інституціоналізація преференцій
суб'єктам аграрного та переробно-харчового
підприємництва, які впроваджують екологічно
чисте виробництво) спрямовані на те, щоб за-
безпечити екологізацію всіх фаз агропродук-
тового ланцюга, зокрема сільськогосподарсь-
кого виробництва і переробно-харчових вироб-
ництв (рис. 3), що дасть можливість нарощува-
ти обсяги екологобезпечної сировини для ви-
робництва екологічно чистих харчових про-
дуктів.

Базовою установкою державної політики в
частині підтримки проектів впровадження еко-
логічно чистого виробництва є те, що на пере-
робно-харчові підприємства має поступити
екологічно безпечна сільськогосподарська си-
ровина. Тобто необхідною передумовою вироб-
ництва екологічно чистих харчових продуктів
є екологічно орієнтоване сільськогосподарсь-
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ке виробництво як в частині виробництва си-
ровини для переробно-харчових виробництв
рослинного та тваринного спрямування, так і в
частині виробництва кормів. Екологічно оріє-
нтоване сільськогосподарське виробництво
має передбачати впровадження систем грунто-
захисного та органічного землеробства, забез-
печення балансу застосування органічних та
мінеральних добрив (чого у більшості сільсько-
господарських товаровиробників на даний мо-
мент не спостерігається), пестицидів та гербі-
цидів, формування системи субстратів погли-
нання шкідливих речовин, зокрема недопущен-
ня попадання азотистих сполук у природні
водні об'єкти, які знаходяться поблизу сіль-
ськогосподарських угідь.

Магістральним напрямом екологізації
сільськогосподарського виробництва має ста-
ти екологічний реінжиніринг використання
забруднених радіонуклідами грунтів, оскіль-
ки значна частина території України постраж-
дала внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
Більше того, сільськогосподарська продукція
вирощена на радіоактивно забруднених грун-
тах — головний шлях внутрішнього опромі-
нення населення. Тому на сьогоднішній день
важливим завданням організації кормовироб-
ництва має бути зменшення потоку радіо-
нуклідів, що надходять у раціон тварин із кор-
мами. У зв'язку з цим, виробництво кормових
культур, як і в цілому сільськогосподарське
виробництво має проводитись у відповідності
до законодавчих та нормативних актів, що ре-
гулюють господарську та природоохоронну
діяльність [7]. Практика діяльності сільсько-
господарських підприємств-піонерів органіч-
ного виробництва в Україні доводить, що от-
римання прийнятного рівня врожайності
сільськогосподарських культур без застосу-
вання мінеральних добрив забезпечується за
рахунок використання сидератних добрив, що
водночас і сприяє укріпленню стійкості агро-
ландшафтів.

Надходження екологічно безпечної сільсь-
когосподарської сировини на переробні
підприємства має доповнюватися формуван-
ням систем технічного контролю безпечності
та якості готових харчових продуктів, утиліза-
цією та біоконверсією тваринних, рослинних та
змішаних харчових відходів, екологічним реін-
жинрингом полів фільтрації на основі вироб-
ництва біогазу, жорстким дотриманням вимог
стосовно виробництва субпродуктів та викори-
стання харчових добавок, посиленням контро-
лю за використанням імпортної некондиційної
сировини для виробництва харчових продуктів.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Дослідження показали, що нарощення об-
сягів виробництва екологічно безпечної
сільськогосподарської та харчової продукції
залежить від формування відповідної дер-
жавної політики, побудованої на сучасному
концепті впровадження моделі екологічно
чистого виробництва в агропромисловій
сфері України, який передбачає створення
відповідних інституціональних передумов
екологізації всіх фаз агропродуктового лан-
цюга. Базовою установкою впровадження
названої моделі має бути усвідомлення того,
що виробництво екологічно чистих харчових
продуктів є можливим за наявності екологі-
чно безпечної сільськогосподарської сирови-
ни. Масове впровадження методів і техно-
логій екологічно чистого виробництва у
сільськогосподарському та переробно-хар-
човому сегментах АПК стане можливим за
умови інституціоналізації податкових, кре-
дитних, митних та майнових преференцій, які
дозволять закласти необхідні виробничо-
технічні та організаційні передумови для ви-
рівнювання умов виробництва продукції з ви-
користанням традиційного набору агротехн-
ічних та агрохімічних заходів і виробництва
продукції на основі органічного та грунтоза-
хисного землеробства.
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