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DEVELOPMENT OF HOUSEHOLDS OF UKRAINE AS A COMPONENT OF ECONOMIC
SECURITY OF NATIONAL ECONOMY
У статті досліджено тенденції розвитку домогосподарств України як складової економічної безпеки національN
ної економіки. Виявлено, що на сучасному етапі господарювання домогосподарства є важливою складовою еконоN
мічної і фінансової системи країни. Визначено, що середній розмір домогосподарств в Україні загалом за період 2014—
2018 рр. суттєво не змінився і склав у 2018 р. 2,58 особи на 1 домогосподарство, а у місті Києві 2,62 особи на 1 домоN
господарство. Сукупні ресурси в середньому на місяць на одне домогосподарство в Україні загалом зросли за період
2014—2018 рр. у 2,17 рази, в місті Києві у 2,28 рази. Сукупні витрати в середньому на місяць на одне домогоспоN
дарство як по Україні загалом, так і по місту Києву зросли за 2014—2018 рр. майже однаково: у 2,05 рази по Україні
і 2,06 рази по місту Києву. Рівень споживчих сукупних витрат на одне домогосподарство є високим і у 2018 р. загалом
по Україні був 96,0 %, в по місту Києву 95,0 %. Середні витрати домогосподарств на продукти харчування в цілому по
Україні складали у 2018 р. 47,7%, а по місту Києву 44,8%. Витрати домогосподарств на непродовольчі товари та
послуги за досліджуваний період зросли загалом по Україні на 12,67 %, а по місту Києву на 8,41%. Доведено, що у
перерахунку на доларовий еквівалент за 2014—2018 рр. сукупні ресурси в середньому на місяць на одне домогосN
подарство зросли тільки 23,61 % загалом по Україні і 29,59 % по місту Києву. В цілому по Україні середні доходи
на 1 члена сім'ї за місяць перевищували прожитковий рівень у 2014 р. на 30,26 %, у 2015 р. були менше прожиткового
мінімуму на 10,51%, у 2016 р. — менше на 8,49 %, у 2017 р. — перевищували на 7,59 %, у 2018 р. — перевищували
на 17,65 %. По місту Києву середні доходи на 1 члена сім'ї за місяць перевищували прожитковий рівень у 2014 р. на
69,39 %, у 2015 р. на 8,88%, у 2016 р. на 19,10 %, у 2017 р. на 35,0 %, у 2018 р. на 58,86 %. Обсяги кредитування домогосN
подарств України за досліджуваний період 2014—2018 рр. зменшились на 4,79 %. Обсяги депозитних вкладів домоN
господарств України за той же період зросли на 26,81 %. Доведено, що зростання добробуту домогосподарств та
збільшення доходів, які переходять у заощадження і які можна використовувати як інвестиції, сприятиме підвищенN
ню рівня економічної безпеки національної економіки загалом.
The article examines the development trends of Ukrainian households as a component of economic security of the
national economy. It is revealed that at the present stage of household management is an important component of the
economic and financial system of the country. It is determined that the average size of households in Ukraine as a whole
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for the period 2014—2018 did not change significantly and amounted to 2.58 people per 1 household in 2018, and in the
city of Kyiv 2.62 people per 1 household. The total resources per month per household in Ukraine as a whole increased
2.17 times over the period 2014—2018, in the city of Kyiv 2.28 times. The total monthly expenditures per household per
household in Ukraine as a whole and in the city of Kyiv increased almost equally in 2014—2018: 2.05 times in Ukraine and
2.06 times in the city of Kyiv. The level of consumer total expenditures per household is high and in 2018 in Ukraine as a
whole was 96.0%, in the city of Kyiv 95.0%. The average expenditure of households on food in Ukraine as a whole in 2018
was 47.7%, and in the city of Kyiv 44.8%. Expenditures of households on nonNfood goods and services for the studied
period increased in Ukraine as a whole by 12.67%, and in the city of Kyiv by 8.41%. It is proved that in terms of the dollar
equivalent for 2014—2018, the total resources per month per household increased by only 23.61% in Ukraine as a whole
and 29.59% in the city of Kyiv. In general, in Ukraine, the average income per family member on average per month
exceeded the subsistence level in 2014 by 30.26%, in 2015 it was less than the subsistence level by 10.51%, in 2016 — less
by 8.49%, in 2017 — exceeded by 7.59%, in 2018 — exceeded by 17.65%. In the city of Kyiv, the average income per
1 family member on average per month exceeded the subsistence level in 2014 by 69.39%, in 2015 by 8.88%, in 2016 by
19.10%, in 2017 by 35.0%, in 2018 by 58.86%. The volume of lending to households in Ukraine for the study period 2014—
2018 decreased by 4.79%. Over the same period, deposits of Ukrainian households increased by 26.81%. It has been
proven that increasing the welfare of households and increasing incomes that are transferred to savings and that can be
used as investments will help increase the level of economic security of the national economy as a whole.

Ключові слова: національна економіка, економічна безпека, домогосподарства, доходи, виB
датки, сукупні споживчі витрати, кредити, депозити, заощадження, інвестиції, розвиток.
Key words: national economy, economic security, households, income, expenditure, total consumer
spending, loans, deposits, savings, investment, development.

ВСТУП

Сучасні трансформаційні процеси в еко&
номіці країни підсилюють значимість сталого
економічного розвитку домогосподарств у
контексті забезпечення соціальної та еконо&
мічної безпеки країни. Економічна безпека на&
ціональної економіки залежить від багатьох
чинників, які мають як позитивний так і нега&
тивний вплив на неї. Економічна діяльність до&
могосподарств як сектора економіки вважаєть&
ся неформальною, проте підвищення ступені
участі домогосподарств у виробництві благ у
національній економіці вказує на неможливість
із різних причин працювати у формальному
секторі економіки. Рівень економічного роз&
витку домогосподарств стосується кожної
людини, яка мешкає в Україні. Чим вище рівень
стабільного економічного забезпечення кож&
ного домогосподарства, тим вище рівень со&
ціальної і економічної безпеки країни. Еконо&
мічне становище домогосподарств значно за&
лежить від розвитку продуктивних сил у країні.
В період реформування економіки становище
та роль домогосподарств постійно змінюється.
Розвиваючись та задовольняючі власні потре&
би, домогосподарства впливають на розвиток
економіки країни. Розвиток домогосподарств
України як складової економічної безпеки на&
ціональної економіки потребує подальших дос&
ліджень.
Передплатний індекс 21847

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням дослідження ефективності еко&
номічного розвитку, фінансам, оцінці інвести&
ційного потенціалу домогосподарств присвяче&
но наукові праці небагатьох авторів, зокрема:
Т.О. Кізими [1], А.Ю. Рамського [2], Г.В. Чаба&
на [3], Н.А. Василиги [4—5] та інших. Здобутки
вказаних вчених мають теоретичне та практич&
не значення у вказаній сфері і стали основою
для проведення подальших досліджень з питан&
ня розвитку домогосподарств як складової
економічної безпеки національної економіки
України. Враховуючи швидкі зміни у соціаль&
но&економічній та політичній сфері країни, ок&
реслена тематика потребує подальшого комп&
лексного дослідження і висвітлення.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є дослідження економічного
розвитку домогосподарств України як складо&
вої економічної безпеки національної еконо&
міки.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Комплексний підхід до феномена еконо&
мічної безпеки передбачає постановку та вирі&
шення широкого спектру задач: забезпечення
сталого соціально&економічного розвитку
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організації, на рівні домогосподар&
ства та окремої людини. Система еко&
номічної безпеки національної еконо&
міки складається із багатьох складо&
Відхилення
вих і спрямована на забезпечення
Показник
2014 2015 2016 2017 2018
даних 2018
від 2014, %
функціонування суб'єкта господарю&
Україна
вання або іншого суб'єкта соціально&
Середній розмір
2,58
2,59
2,58
2,58
2,58
економічних відносин в умовах нейт&
домогосподарств, осіб
ралізації негативних впливів різного
Частка домогосподарств
38,0
38,2
38,2
38,2
37,8
- 0,52
із дітьми до 18 років
роду загроз і ризиків. Найбільш по&
Частка домогосподарств
62,0
61,8
61,8
61,8
62,2
0,32
ширена концепція економічної безпе&
без дітей, %
ки грунтується на ідеях та положен&
Місто Київ
Середній розмір
нях жорсткої структуризації та керо&
2,59
2,60
2,61
2,62
2,62
1,16
домогосподарств, осіб
ваності економічної системи та над&
Частка домогосподарств
35,3
35,6
35,9
35,9
36,4
3,11
ійної її захищеності від зовнішніх заг&
із дітьми до 18 років
роз [6]. Економіка домогосподарств
Частка домогосподарств
64,7
64,4
64,1
64,1
63,6
- 1,70
без дітей, %
тісно пов'язана із економічною та соц&
Примітка: дані наведено без урахування частини тимчасово окупованих іальною політикою держави. Домо&
територій у Донецькій та Луганській областях.
господарства — це унікальне соціаль&
Джерело: складено авторами на основі даних [7; 8].
но&економічне утворення і важлива
країни, створення економічних та соціальних складова економічної і фінансової системи
сприятливих умов для розвитку регіонів, галу& країни. Домогосподарства отримують власні
зей, підприємств, домогосподарств та кожної доходи за рахунок різних джерел: власної
людини, як особистості, в межах суспільства. праці, підприємницької діяльності, трансферів,
Процес забезпечення економічної безпеки соціальної допомоги, власності. Вимірювання
відбувається на різних ієрархічних рівнях доходів та витрат домогосподарств, досліджен&
управління: на рівні держави, на рівні регіону, ня тенденцій змін у рівні доходів та витрат, доз&
на рівні окремого підприємства, установи, воляє зробити висновок про соціально&еконо&
мічний розвиток країни,
рівень економічного розша&
Таблиця 2. Динаміка сукупних ресурсів та витрат
рування у суспільстві, підви&
домогосподарств України та міста Києва
щення або зниження рівня
за період 2014—2018 рр.
економічної безпеки націо&
Відхилення
Показник
2014
2015
2016
2017
2018
даних 2018 нальної економіки.
від 2014, %
Динаміка змін порівняль&
Україна
ної характеристики домо&
Сукупні ресурси
4563,3
5231,7
6238,8
8165,2
9904,1
Зростання
господарств України та Киє&
в середньому на місяць на
у 2,17 рази
ва дозволила зробити такі
одне домогосподарство, грн
Сукупні витрати в
4048,9
4952,0
5720,4
7139,4
8308,6
Зростання
висновки (табл. 1).
середньому на місяць на
у 2,05 рази
Середній розмір домо&
одне домогосподарство, грн
господарств в Україні в ціло&
Споживчі сукупні витрати, % 91,6
92,9
93,2
92,9
96,0
4,80
у тому числі:
му за період 2014—2018 рр.
- продукти харчування, %
51,9
52,6
49,8
47,9
47,7
- 8,09
суттєво не змінився і склав у
- непродовольчі товари і
36,3
36,5
40,5
41,9
40,9
12,67
2018 р. 2,58 особи на 1 домо&
послуги, %
Місто Київ
господарство. Середній роз&
Сукупні ресурси
5955,81 6389,28 8213,89 10403,68 13579,91 Зростання
мір домогосподарств в міс&
в середньому на місяць на
у 2,28 рази
ті Києві за період 2014—
одне домогосподарство, грн
2018 рр. зріс на 1,16 %. За да&
Сукупні витрати в
5283,93 6305,91 7710,79 9123,15 10892,20 Зростання
середньому на місяць на
у 2,06 рази
ними 2018 р. середній розмір
одне домогосподарство, грн
домогосподарств міста Киє&
Споживчі сукупні витрати, % 96,3
96,7
92,8
96,3
95,0
- 1,35
ва перевищував середній
у тому числі:
- продукти харчування, %
49,7
51,2
45,0
46,4
44,8
- 9,86
розмір домогосподарств в
- непродовольчі товари і
42,8
41,8
44,9
46,7
46,4
8,41
цілому по Україні на 1,55 %.
послуги, %
Частка домогосподарств з
Примітка: дані наведено без урахування частини тимчасово окупованих територій у
дітьми до 18 років змен&
Донецькій та Луганській областях.
шилась в цілому по Україні
Джерело: складено авторами на основі даних [7; 8].
Таблиця 1. Динаміка змін характеристики
домогосподарств України та міста Києва за період
2014—2018 рр.
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Таблиця 3. Динаміка середнього значення сукупного доходу на
1 домогосподарство та на 1 члена сім'ї по Україні загалом та по місту Києву у доларовому
еквіваленті за період 2014—2018 рр.
Показник
Сукупні ресурси
в середньому на місяць на одне
домогосподарство, грн
Курс валют НБУ на 31 грудня,
долар США
Сукупні ресурси
в середньому на місяць на одне
домогосподарство, дол. США
Сукупні ресурси
в середньому на місяць
на 1 члена сім’ї, дол. США
Середньорічний розмір
фактичного прожиткового
мінімуму (в середньому
на 1 особу в місяць), грн
Середньорічний розмір
фактичного прожиткового
мінімуму (в середньому
на 1 особу в місяць), дол. США
Відхилення рівня сукупних
ресурсів
у середньому на місяць на
1 члена сім’ї над середньорічним
розміром фактичного
прожиткового мінімуму
на 1 особу в місяць у доларовому
еквіваленті, %

2014

2015

Відхилення
даних 2018
від 2014, %

2016

2017

2018

4563,3

Україна
5231,7
6238,8

8165,2

9904,1

Зростання у
2,17 рази

15,7686

24,0007

27,1909

28,0672

27,6882

75,59

289,39

217,98

229,44

290,92

357,70

23,61

112,16

84,16

88,93

112,76

138,64

23,61

1357,6

2257,0

2642,4

2941,5

3262,7

Зростання у
2,4 рази

86,09

94,04

97,18

104,80

117,84

36,88

30,28

- 10,51

- 8,49

7,59

17,65

-

Місто Київ
Сукупні ресурси
5955,81 6389,28 8213,89 10403,68 13579,91 Зростання у
в середньому на місяць на одне
2,28 рази
домогосподарство, грн
Курс валют НБУ на 31 грудня,
15,7686 24,0007 27,1909 28,0672 27,6882 75,59
доллар США
Сукупні ресурси
377,70
266,21
302,08
370,67
490,46
29,85
в середньому на місяць на одне
домогосподарство,
дол. США
Сукупні ресурси
145,83
102,39
115,74
141,48
187,20
29,85
в середньому на місяць на
1 члена сім’ї, дол. США
Відхилення рівня сукупних
69,39
8,88
19,10
35,0
58,86
ресурсів в середньому на місяць
на 1 члена сім’ї над
середньорічним розміром
фактичного прожиткового
мінімуму на 1 особу в місяць у
доларовому еквіваленті, %
Примітка: дані наведено без урахування частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Джерело: складено авторами на основі даних Державної служби статистики України, Головного управління статистики м.
Києва та Національного банку України [7; 8; 11—15].

за досліджуваний період на 0,52 %, а в місті
Києві за той же період зросла на 3,11 %. Част&
ка домогосподарств без дітей в цілому по Ук&
раїні за 2014—2018 рр. зросла на 0,32%, а по
місту Києву за той же період зменшилась на
1,70%. Позитивними тенденціями можна вва&
жати зростання частки домогосподарств із
дітьми по місту Києву та зростання середнього
розміру домогосподарств по місту Києву.
Проведений аналіз динаміки сукупних ре&
сурсів та витрат домогосподарств по Україні
Передплатний індекс 21847

загалом та по Києву зокрема дозволив зроби&
ти такі висновки (табл. 2).
Сукупні ресурси в середньому на місяць на
одне домогосподарство в Україні загалом зрос&
ли за період 2014—2018 рр. у 2,17 рази. За той
же період сукупні ресурси на одне господар&
ство в місті Києві зросли у 2,28 рази. Темпи зро&
стання сукупних ресурсів на одне домогоспо&
дарство у місті Києві перевищували темпи зро&
стання того ж показника в цілому по Україні
на 5,07 %. За абсолютною величиною сукупні
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200
187,2

180
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145,83

141,48

138,64

140
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86,09

117,84
97,18

94,04
80

112,76

102,39
104,8

88,93

84,16

60
40
20
0
2014

2015

2016

2017

2018

Середньорічний розмір фактичного прожиткового мінімуму (в середньому на 1 особу в місяць),
дол. США
Сукупні ресурси в середньому на місяць на 1 члена сім’ї по Україні в цілому, дол. США
Сукупні ресурси в середньому на місяць на 1 члена сім’ї по місту Києву, дол. США

Рис. 1. Динаміка середньорічного розміру фактичного прожиткового мінімуму
(в середньому на 1 особу в місяць) та сукупних ресурсів в середньому на місяць
на 1 члена сім'ї в цілому по Україні та по місту Києву у перерахунку
на доларовий еквівалент, дол. США
Джерело: складено авторами на основі даних Державної служби статистики України, Головного управління статистики м.
Києва та Національного банку України [7; 8; 11—15].

ресурси в середньому на місяць на 1 домогос&
подарство по місту Києву у 2018 р. склали
13579,91 грн, що у 1,37 рази перевищували су&
купні ресурси в середньому на місяць на 1 до&
могосподарство по Україні, які у 2018 р. скла&
дали 9904,1 грн. Сукупні витрати в середньому
на місяць на одне домогосподарство як по Ук&
раїні загалом, так і по місту Києву зросли за
2014—2018 рр. майже однаково: у 2,05 рази по
Україні і 2,06 рази по місту Києву. Темпи при&
росту сукупних витрат у середньому на місяць
на одне домогосподарство за досліджуваний
період відставали від темпів приросту сукупних
ресурсів в середньому на місяць на одне домо&
господарство на 5,53 % загалом по Україні і на
9,65 % по місту Києву. Абсолютна величина су&
купних витрат у середньому на місяць на одне
домогосподарство по місту Києву у 2018 р.
склала 10892,20 грн, що 1,31 рази перевищува&
ла абсолютну величина сукупних витрат в се&
редньому на місяць на одне домогосподарство
по Україні загалом. Рівень споживчих сукуп&
них витрат на одне домогосподарство є висо&
ким і у 2018 р. загалом по Україні був 96,0 %, в
по місту Києву 95,0 %. Середні витрати домо&
господарств на продукти харчування загалом
по Україні складали у 2018 р. 47,7%, а по місту
Києву 44,8%. Аналіз динаміки витрат на харчу&
вання за період 2014—2018 рр. показав знижен&
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ня витрат в цілому по Україні в середньому на
одне домогосподарство на 8,09 %, а по місту
Києву — на 9,86 %. Витрати домогосподарств
на непродовольчі товари та послуги за дослід&
жуваний період зросли загалом по Україні на
12,67 %, а по місту Києву на 8,41%. Домогоспо&
дарства міста Києва у 2018 р. витрачали на про&
дукти харчування на 6,08 % менше, а на непро&
довольчі товари та послуги на 13,45 % більше,
ніж домогосподарства загалом по Україні.
Домогосподарства беруть участь у роз&
поділі і перерозподілі валового внутрішнього
продукту країни, тому вагомість співвідношен&
ня доходів та витрат домогосподарств зростає.
Домогосподарства забезпечують економічну
основу відтворення людини. Рівень доходів і
витрат домогосподарств слугують показником
виміру рівня життя населення. Аналіз динамі&
ки сукупних ресурсів домогосподарств у дола&
ровому еквіваленті дозволив зробити такі вис&
новки (табл. 3, рис. 1).
За період 2014—2018 рр. сукупні ресурси в
середньому на місяць на одне домогосподар&
ство загалом по Україні зросли у 2,17 рази, а
по місту Києву у 2,28 рази. У перерахунку на
доларовий еквівалент динаміка зростання су&
купних ресурсів у середньому на місяць на одне
домогосподарство склала тільки 23,61 % зага&
лом по Україні і 29,59 % по місту Києву. Аналіз
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Таблиця 4. Динаміка розподілу загальних доходів
динаміки відхилення рівня сукуп&
домогосподарств
України за децильними (10%) групами
них ресурсів у середньому на місяць
за
період 2014—2018 рр.
на 1 члена сім'ї над середньорічним
розміром фактичного прожитково&
Розмір доходів
Відхилення
го мінімуму на 1 особу в місяць у до&
на 1 особу за
даних 2018
Назва групи
2014 2015 2016 2017 2018
даними 2018 р.,
ларовому еквіваленті дозволив зро&
від 2014, %
грн
бити такі висновки. Середньоріч&
до 1920,0
51,7 35,3
18,4
6,9
2,6
- 94,9
ний розмір фактичного прожит& Перша (з
1920,1-2280,0 16,5 17,6
16,0
7,7
4,0
- 75,76
кового мінімуму (в середньому на найменшими
1 особу в місяць) у доларовому ек& доходами)
Друга
2280,1-2640,0 11,7 15,9
16,4
11,0
6,7
- 42,74
віваленті зріс за період 2014— Третя
2640,1-3000,0 7,8
11,4
13,6
11,0
7,6
- 2,56
2018 рр. на 36,88 %. Рівень доходів Четверта
3000,1-3360,0 4,6
6,7
10,0
10,7
9,4
Зростання у
2,04 рази
мешканців міста Києва був вищим
П’ята
3360,1-3720,0 2,5
4,4
7,9
10,8
9,2
Зростання у
у порівнянні із рівнем доходів меш&
3,68 рази
канців інших міст та сіл України. Це Шоста
3720,1-4080,0 5,2
8,7
17,7
9,3
8,7
67,31
4080,1-4440,0 6,3
8,9
41,27
підтверджується розміром відхи& Сьома
4440,1-4800,0 6,4
7,0
9,38
лення рівня сукупних ресурсів у се& Восьма
Дев’ята
4800,1-5160,0 5,1
6,9
35,29
редньому на місяць на 1 члена сім'ї Десята (з
понад 5160,0
14,8
29,0
95,94
над середньорічним розміром фак& найбільшими
тичного прожиткового мінімуму на доходами)
Примітка: дані наведено без урахування частини тимчасово окупованих тери&
1 особу в місяць у доларовому екв&
у Донецькій та Луганській областях.
іваленті. Загалом по Україні се& торій
Джерело: складено авторами на основі даних Державної служби статистики
редні доходи на 1 члена сім'ї у се& України [7].
редньому за місяць перевищували
прожитковий рівень у 2014 р. на 30,26 %, у 2015 р. захищеними, названо "економічною бідністю"
були менше прожиткового мінімуму на 10,51%, [15]. В Україні до економічно бідних людей
у 2016 р. — менше на 8,49%, у 2017 р. — переви& можна віднести: людей із престижною освітою,
щували на 7,59 %, у 2018 р. — перевищували на проте працюючих у бюджетній сфері, заробіт&
17,65 %. По місту Києву середні доходи на 1 чле& на плата в якої частіше ненабагато вище
на сім'ї у середньому за місяць перевищу& мінімальної оплати праці в країні (освіта, ме&
вали прожитковий рівень у 2014 р. на 69,39 %, у дицина, культура); працездатних громадян, які
2015 р. на 8,88%, у 2016 р. на 19,10 %, у 2017 р. втратили роботу через структурны зміни на
на 35,0 %, у 2018 р. на 58,86 %. За наведеною ди& ринку і вимушені працювати на роботі із мен&
намікою можна зробити висновок, що рівень шою заробітною платою; людей, які зазнали не&
життя населення у місті Києві вищий, ніж зага& вдачі у підприємницькій діяльності; праців&
ників, які постраждали через нерівномірну оп&
лом в Україні.
Потрібно зауважити, що двократне зрос& лату їхньої праці по різних причинах. В Україні
тання доходів домогосподарств у гривньовому є ознаки формування "спадкової" бідності на&
еквіваленті за останні 5 років не суттєво підви& селення, тобто, коли діти з бідних сімей стають
щило рівень життя населення. Досліджуючи також бідними у дорослому віці. Таким чином,
рівень сукупних доходів домогосподарств на сучасна проблема бідності населення може ста&
1 члена сім'ї у доларовому еквівалентів, можна новити значну проблему для економічного роз&
констатувати, що він є значно нижчим, ніж у витку країни у майбутньому. Раптова збід&
європейських країнах. Традиційно вважається, нілість населення є найбільш загрозим видом
що ризик виникнення бідності мають домогос& бідності, який переростає у хронічну бідність.
подарства із великою кількістю утриманців Бідність веде до економічної та соціальної дег&
(дітей, пенсіонерів або інвалідів). Ризик бідності радації суспільства. Бідній людини потрібно
у таких сім'ях виникає у зв'язку із відсутністю вижити "тут" і "зараз", тому її не цікавить май&
членів сімей із високим або середнім доходом бутнє. Бідною людиною легше маніпулювати.
та обмеженою можливістю займатися певними Модель бідності, яка сформувалась нині в Ук&
видами діяльності інших членів сім'ї із за віку раїні, є наслідком хронічно низьких доходів
або здоров'я. Потрібно зауважити, що в украї& більшості населення. Бідність можна вважати
нських реаліях з'являються "нові бідні", які ма& однім із загрозливих чинників економічній і
ють роботу, але недостатній рівень оплати сут& соціальній безпеці країни.
За даними вибіркового дослідження умов
тєво обмежує їх рівень життя. Це явище, коли
працюючі люди відчувають себе економічно не& життя домогосподарств України Держкомста&
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ту, за період 2014—2018 роки в Таблиця 5. Динаміка обсягів кредитів та депозитів домашніх
господарств України за період 2014—2018 рр.
країні виділено 10 груп домо&
господарств (табл. 4). До пер&
Відхилення
шої групи віднесено домогос&
даних
Назва групи
2014
2015
2016
2017
2018
подарства із найнижчим рівнем
2018 від
2014, %
середньодушових еквівалент&
Кредити домашнім
них загальних доходів. До деся& господарствам на кінець 211,21 174,87 163,33 174,18 201,10 - 4,79
тої децильної групи віднесено періоду, млрд грн
домогосподарства із найвищим Депозити домашніх
418,13
410,90
444,68
495,31
530,25
26,81
на кінець
рівнем середньодушових екві& господарств
періоду, млрд грн
валентних загальних доходів.
Джерело: складено авторами на основі даних Національного банку України [9].
Аналіз динаміки розподілу за&
гальних доходів домогосподарств України заощаджень домогосподарств України у виг&
за децильними (10%) групами за період 2014— ляді депозитних вкладів, можна зробити вис&
2018 рр. надав можливість зробити наступні новок, що ймовірність використання цих за&
ощаджень у якості інвестицій у розвиток еко&
висновки (табл. 4).
За статистичними даними загального роз& номіки країни має низьке значення через не&
поділу доходів домогосподарств у 2018 р. най& належну правову забезпеченість цього про&
більшу питому вагу у 29,0 % мала 10 децильна цесу та недостатній захист капіталу інвес&
група домогосподарств із найбільшими дохо& торів.
дами. Мінімальна заробітна плата у 2018 р. ста&
новила 3723 грн. Таким чином межа 10 де&
ВИСНОВКИ
цильної групи із найбільшими доходами на
Економічний розвиток домогосподарств
1 одну людину у домогосподарстві в середньо& України за період 2014—2018 рр. проходив по&
му по країні у 2018 р. склала 1,38 мінімальної вільними темпами. Сукупні ресурси домогоспо&
заробітної плати. За досліджуваний період дарств України за досліджуваний період зрос&
2014—2018 рр. значно зменшилась кількість до& ли у 2,17 разів у гривньовому еквіваленті, у пе&
могосподарств із низьким рівнем доходів.
рерахунку на доларовий еквівалент це зростан&
Обсяг заощаджень домогосподарств є дже& ня склало тільки 23,61 %. Споживчі сукупні ви&
релом інвестиційного розвитку національної трати домогосподарств України склали у
економіки. Проте роль фінансових заощад& 2018 р. 96,0%. Домогосподарства міста Києва
жень домогосподарств у інвестуванні розвит& розвивались більш прискореними темпами, ніж
ку національної економіки залишається домогосподарства по Україні загалом. Сукупні
мінімальною. У розвинених країнах заощад& ресурси домогосподарств міста Києва зросли
ження домогосподарств є одним із стабільні& у 2,28 разів у гривньовому еквіваленті та на
ших джерел інвестування економіки. Населен& 29,85 % у доларовому еквіваленті. Рівень жит&
ня розвинутих країн вважає здійснення за& тя населення у місті Києві вищий, ніж загалом
ощаджень і інвестування їх у розвиток еконо& в Україні. Обсяги заощаджень домогоспо&
міки своїх країн важливим заходом щодо дарств України за період 2014—23018 рр. зрос&
фінансового забезпечення себе у майбутньому. ли на 26,81%. Це свідчить про позитивну тен&
Важливу роль у трансформації заощаджень до& денцію накопичення капіталу домогосподар&
могосподарств у інвестиції у розвинутих краї& ствами, проте ймовірність використання цих за&
нах відіграє держава. У країнах ЄС за останні ощаджень у якості інвестицій для розвитку еко&
10 років обсяги інвестування за рахунок зао& номіки країни є низькою.
щаджень домогосподарств збільшились у 5
Зростання добробуту домогосподарств та
разів.
збільшення доходів, які переходять у заощад&
Аналіз динаміки обсягів кредитів і депозитів ження і які можна використовувати як інвес&
домашніх господарств України за період 2014— тиції, сприятиме підвищенню рівня економі&
2018 рр. дозволив зробити такі висновки (табл. чної безпеки національної економіки зага&
5).
лом.
Обсяги кредитування домогосподарств
України за досліджуваний період 2014—2018
Література:
рр. зменшились на 4,79 %. Обсяги депозитних
1. Кізима Т.О. Фінанси домогосподарств:
вкладів домогосподарствами України за той сучасна парадигма та домінанти розвитку
же період зросли на 26,81 %. Зважаючи на по& [Текст] / Т.О. Кізима; вст. слово С.І. Юрія. —
зитивну тенденцію щодо зростання обсягів К.: Знання, 2010. — 431 с.
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EFFICIENT USE OF AGRICULTURAL LAND AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF RURAL AREAS
У статті охарактеризовано забезпечення сталого розвитку сільських територій на основі регіонального еконоN
мічного зростання і посилення державної підтримки сільської економіки, яка дозволить уповільнити процеси депоN
пуляції і стабілізувати демографічну ситуацію в сільській місцевості, підвищити рівень зайнятості працездатних
сільських жителів, скоротити частку сільського населення з доходами нижче величини прожиткового мінімуму, моN
дернізувати соціальну інфраструктуру, поліпшити доступ селян до суспільних послуг і підвищити рівень благоустрою
сільських поселень.
Проаналізовано, що одним з основних завдань є подолання відомчої роз'єднаності в управлінні сільською місцеN
вістю і посилення координації в забезпеченні сільського розвитку між: міністерствами і відомствами; державними,
регіональними та місцевими органами влади; органами державної та органами місцевого самоврядування, громадсьN
кими та комерційними організаціями, об'єктами бізнесу та населенням.
Виявлено, що основними проблемами сільського розвитку залишаються нестабільні умови і організація праці,
низькій рівень побутових умов, нестійке матеріальне забезпечення, неякісні житлові умови, занепад інженерної інфраN
структури, що створює передумови для росту міграційного потенціалу сільських мешканців і нестійкого сільського
розвитку.
The article describes the provision of sustainable rural development on the basis of regional economic growth and
strengthening state support for the rural economy, which will slow down depopulation and stabilize the demographic
situation in rural areas, increase employment of ableNbodied rural residents, reduce the share of rural population below
the subsistence level., to modernize the social infrastructure, to improve the access of peasants to public services and to
increase the level of improvement of rural settlements.
It is proved that rural regions are characterized by narrow interconnections of industries, low population density,
lower degree of socio — economic development, a small set of types of work, great professional and social homogeneity
of the population. Thus, a rural area is a terrestrial space outside urban areas, inhabited by people and characterized by
the commonality of any features.
It is shown that the development of any territory is subject to a combination of two principles: functional compliance,
which involves the use of land depending on their internal natural properties and resource value, and the second principle
— positionality, which assumes the spatial position of land relative to other natural and anthropogenic objects. socioN
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economic situation. According to these principles, there is a territorial division into rural areas (rural areas) and highly
urbanized industrial zones.
It is analyzed that one of the main tasks is to overcome departmental disunity in rural management and strengthen
coordination in ensuring rural development between: ministries and departments; state, regional and local authorities;
state and local government bodies, public and commercial organizations, business facilities and the population.
It was revealed that the main problems of rural development are unstable working conditions and organization, low
living conditions, unstable material security, poor housing conditions, declining engineering infrastructure, which creates
preconditions for growing migration potential of rural residents and unsustainable rural development.

Ключові слова: сільська територія, органи влади, населення, сільські поселення, економічB
ний розвиток, місцеве самоврядування, сільський розвиток, сталий розвиток.
Key words: rural territory, authorities, population, rural settlements, economic development, local
selfBgovernment, rural development, sustainable development.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Нині в Україні формується державна пол&
ітика в галузі сталого розвитку сільських тери&
торій, які володіють багатими природними ре&
сурсами, економічним і культурним потенціа&
лом, що може забезпечувати повну зайнятість,
високий рівень якості життя населення.
Стратегічна мета сталого розвитку сіль&
ських територій — це забезпечення економіч&
ної ефективності, екологічної безпеки та со&
ціальної справедливості на селі. Однак сучас&
на соціально&економічна ситуація на селі доз&
воляє стверджувати, що сільські території пе&
реживають системну кризу, основними проява&
ми якого є низький рівень доходів сільського
населення та охорони здоров'я, високий сту&
пінь зносу основних виробничих фондів, транс&
порту, слабкість розвитку виробничої інфра&
структури, низький рівень розвитку малого та
середнього бізнесу, зниження якості сільсько&
го життєвого середовища і загострення про&
блеми бідності населення.

Завдання дослідження є обгрунтування
шляхів наповнення місцевих бюджетів за раху&
нок ефективного використання земель сільсь&
когосподарського призначення сільських тери&
торій і на основі цього забезпечити соціально&
економічних розвиток.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми розвитку сільських територій
досліджувалась в наукових працях О. Булавки,
П. Гайдуцького, З. Герасимчук, В. Горкавого,
Б. Данилишина, В. Збарського, М. Кропивка,
М. Маліка, В. Месель&Веселяка, П. Саблука,
В. Трегобчука, Г. Черевка, В. Юрчишина та ба&
гатьох інших вчених. Крім того, заслуговують
на увагу наукові розвідки стосовно питань
фінансування соціально&культурних та побу&
тових закладів на селі А. Величко, Ю. Лузана,
П. Макаренка, А. Стельмащука. Результати
досліджень засвідчили наявність суттєвих дис&
пропорцій розвитку сіл та міст в Україні, які
проявляються у неналежному фінансуванні
соціальних потреб сільських жителів.
Передплатний індекс 21847

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Ефективне функціонування сільських тери&
торій, їх сталий розвиток залежать від систе&
ми основних чинників: соціальних, економіч&
них, екологічних, інституційних.
Сільські території покликані виконувати
наступні функції: ефективного та конкуренто&
спроможного виробництва, раціонального ре&
сурсокористування, ресурсозбереження та
охорони природних ресурсів; сприяння розши&
реному відтворенню сільського населення; за&
безпечення зайнятості та належного рівня й
якості життя; впровадженню інновацій та вдос&
коналення облаштування не тільки сільських
населених пунктів, але й прилеглих до них те&
риторій; активізації діяльності сільських гро&
мад, гармонійного розвитку особистості кож&
ного селянина, виховання почуття патріотиз&
му, національної ідентифікації, відродження
історичних та формування нових культурних
традицій [9].
Але погіршення демографічної ситуації
сільських територій, деградація виробничої
бази та соціальної сфери села, скорочення еко&
номічного потенціалу за рахунок вибуття із
сільськогосподарського обороту земель, від&
сутність чітких стратегічних цілей і пріоритетів
у соціально& економічному розвитку відповід&
них територій, низька привабливість і перспек&
тивність життя і роботи на селі для молоді ви&
магають негайних заходів щодо вибору необ&
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хідних напрямів і інструментів забезпечення
сталого розвитку сільських територій.
У загальноприйнятому понятті сталий роз&
виток — це стабільний соціально&економічний
розвиток, не руйнує своєї природної основи і
забезпечує безперервний прогрес суспільства.
Перехід до сталого розвитку означає поступо&
ве забезпечення цілеспрямованої самооргані&
зації суспільства в економічній, соціальній та
екологічній сферах. У цьому сенсі сталий роз&
виток характеризується економічною ефектив&
ністю, екологічною безпекою і соціальною
справедливістю.
Також під сталим розвитком сільських те&
риторій розуміється стабільний розвиток
сільського спільноти, що забезпечує: виконан&
ня ним його народногосподарських функцій
(виробництво продовольства, сільськогоспо&
дарської сировини, інших несільськогоспо&
дарських товарів і послуг, а також громадсь&
ких благ, надання рекреаційних послуг, збере&
ження сільського способу життя і сільської
культури, соціальний контроль над територією,
збереження історично освоєних ландшафтів,
розширене відтворення населення, зростання
рівня і поліпшення якості його життя, підтри&
мання екологічної рівноваги в біосфері).
Забезпечення сталого розвитку сільських
територій на основі регіонального економічно&
го зростання і посилення державної підтрим&
ки сільської економіки дозволить уповільнити
процеси депопуляції і стабілізувати демогра&
фічну ситуацію в сільській місцевості, підвищи&
ти рівень зайнятості працездатних сільських
жителів, скоротити частку сільського населен&
ня з доходами нижче величини прожиткового
мінімуму, модернізувати соціальну інфра&
структуру, поліпшити доступ селян до суспіль&
них послуг і підвищити рівень благоустрою
сільських поселень.
Сільські регіони характеризуються вузьки&
ми взаємозв'язками галузей, низькою щіль&
ністю населення, меншим ступенем соціально&
економічного розвитку, невеликим набором
видів трудової діяльності, великої професійної
та соціальної однорідністю населення. Таким
чином, сільська територія — земний простір за
межами урбанізованих територій, населене
людьми і характеризується спільністю жодних
ознак ( природних, історичних та ін.)
Основними проблемами розвитку сільських
територій, які потребують вирішення є:
— низький рівень життя населення порівня&
но з середнім рівнем по Україні;
— нераціональне використання ресурсів
сільських територій;
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— відсутність системи партнерства між вла&
дою, бізнесом і населенням в період інститу&
ційних перетворень.
У сільських районах, особливо гірських,
виникла критична проблема закріплення насе&
лення. З'явився стереотип, згідно з яким, лише
виїхавши з сільського району, можна долучи&
тися до "нормальних " стандартів освіти, відпо&
чинку, лікування, культури, комунальних та
інших послуг.
Тому найважливішим напрямком еконо&
мічного розвитку країни є політика забезпечен&
ня сталого розвитку сільських територій.
Забезпечення сталого розвитку сільських
територій є комплексною проблемою і можли&
во за умови:
— макроекономічної стабільності і збіль&
шення валового внутрішнього продукту;
— забезпечення економічного зростання в
сільському господарстві;
— розвитку несільськогосподарської зай&
нятості в сільській місцевості;
— досягнення на селі соціально рівних з
містом умов отримання доходів і суспільних
благ;
— поліпшення доступу для господарюючих
суб'єктів, які ведуть підприємницьку діяльність
на селі, до ринків матеріально &технічних, кре&
дитних, інформаційних, інших ресурсів;
— формування в сільській місцевості інсти&
тутів громадянського суспільства, що забезпе&
чують захист економічних і соціальних інте&
ресів різних груп сільського населення;
— здійснення програм щодо поліпшення
екологічної ситуації в сільській місцевості.
Основоположними ресурсами, що сприя&
ють реалізації сталого розвитку сільської те&
риторії, мають стати:
— природно&ресурсний сектор, максималь&
но адаптований до формування та підтриман&
ня внутрішнього і зовнішнього попиту на тери&
торіальний продукт;
— принципи розміщення населення мають
бути незмінними, а тип виробництва та освоєн&
ня природних ресурсів може бути змінений. Це
дозволить збільшити ефективність і ком&
фортність освоєння ресурсів і знизити соціаль&
ну та комунальне навантаження сільських му&
ніципальних поселень;
— формування ефективної системи самоор&
ганізації місцевого співтовариства через
зміцнення місцевого самоврядування і форму&
вання громадянських інститутів.
— забезпечення енергетичної безпеки тери&
торії за рахунок місцевих паливних ресурсів та
відновлюваних джерел енергії;
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 1. Кількість населених пунктів та населення Вінницької області

Всього населених
пунктів
Міста
Селища
Села
Населення всього,
тис. чол
в тому числі
міське, тис. чол
%
сільське, тис. чол
%

2014
1513

2015
1513

РОКИ
2016 2017
1513 1508

2018
1504

+ - 2018 р.
до 2014 р.
-9

17
30
1466
1811

18
29
1466
1720,1

18
29
1466
1641,2

18
29
1461
1634,2

18
29
1457
1627,0

1
-1
-9
-184

844,3

813,1

814,1

815,8

816

-28,3

46,6
966,7
53,4

47,3
907,0
52,7

49,6
827,1
50,4

49,9
818,4
50,1

50,2
811
49,8

3,6
-155,7
-3,6

— раціональне використання природних ба&
гатств території, дотримання екологічного
імперативу;
— формування та розвиток транспортної
інфраструктури, що підсилює геополітичний і
економічний статус території;
— розвиток сфери послуг за рахунок залу&
чення і підтримки середнього і малого підприє&
мництва;
— розгляд сільськогосподарського вироб&
ництва як фактора ендогенного потенційного
розвитку економіки території, що забезпечує і
задовольняє як її потреби, так і потреби мега&
полісів.
Розвиток будь&якої території підпорядко&
вується поєднанню двох принципів: функ&
ціональної відповідності, який передбачає ви&
користання земель залежно від їх внутрішніх
природних властивостей і ресурсної цінності і
другий принцип — позиційності, що припускає
просторове положення земель щодо інших при&
родних і антропогенних об'єктів, тобто соціаль&
но &економічне становище. Згідно з цими прин&
ципами відбувається територіальний поділ на
сільську місцевість (сільські території) та висо&
коурбанізовані промислові зони.
Одним з основних завдань є подолання
відомчої роз'єднаності в управлінні сільською
місцевістю і посилення координації в забезпе&
ченні сільського розвитку між: міністерствами
і відомствами; державними, регіональними та
місцевими органами влади; органами держав&
ної та органами місцевого самоврядування,
громадськими та комерційними організаціями,
об'єктами бізнесу та населенням.
Нерівномірність розвитку, деградація і не&
раціональне використання сільських територій
— це дуже актуальна проблема. Попри важли&
ву роль сільських територій у життєдіяльності
держави, прослідковується тенденція дегра&
дації сільських територій, яка призвела до того,
що зникають з лиця землі історично сформо&
вані поселенські структури зі всієї соціально&
Передплатний індекс 21847

економічної, культурної, духовної інфраструк&
турою, відбувається обезлюднення територій.
Так, у Вінницькій області за останніх три роки
зникли 9 сільських населених пунктів (табл. 1).
У 2017 році виключено з облікових даних
5 населених: в Оратівському районі с. Лишава
Лопатинської сільської ради, в Погребищенсь&
кому — с. Богатир Морозівської сільської ради,
Соколівка Новофастівської сільської ради та
с. Барвінкове Розкопанської сільської ради, в
Чернівецькому районі с. Світле Вило&Ярузької
сільської ради. У 2018 році виключили з обліко&
вих даних ще 4 сільських населених пунктів —
це селище Катеринівку Вовчинецької сільської
ради та село Вікторівка Воскодавинецької
сільської ради Козятинського району, селище
Кавків Яр Гарячківської сільської ради Крижо&
пільського району та селище Дукля Соболівсь&
кої сільської ради Теплицького району.
В області зменшується також кількість
сільського населення, так якщо в 2014 році
сільське населення становило 966,7 тис. осіб
(53,4%) всього населення області, то в 2018 році
— лише 811 тис. осіб (49,8%), тобто зменшилось
на 155,7 тис. осіб. Однією з причин зменшення
населення сільських територій — це міграція
молоді до міст.
У цих умовах завдання держави полягає в
тому, щоб зберегти сформовану систему роз&
селення, інженерну та соціальну інфраструк&
туру з метою активізації різних форм госпо&
дарського життя та забезпечення гідного рівня
життя населенню країни.
Сільські території володіють величезним
ресурсним потенціалом, різноманітними
природно&кліматичними, соціально&куль&
турними та економічними умовами. Раціо&
нальне, багатофункціональне використання
цього потенціалу — найважливіший фактор
сталого соціально&економічного розвитку
країни.
В умовах деградації значної частини
сільських територій, вкрай низького рівня при&
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бутковості сільськогосподарського виробниц&
тва ефективне використання сільськогоспо&
дарських земель державної власності, звичай&
но ж, не панацея від усіх бід, але цілком може
стати джерелом додаткового доходу для сіль&
ських територій та фактором, що сприяє ком&
плексному раціональному розвитку сільських
територій.
Так, із 2649,2 тис. га земельного фонду
Вінницької області — 2015,2 тис. га займають
сільськогосподарські угіддя, до числа яких вхо&
дять 1725,6 тис. га ріллі.
Площа державних земель (запас, резервний
фонд) в області складає 636,6 тис. гектарів. Сіль&
ськогосподарські угіддя складають 408,8 тис.
га. В оренду підприємствам та фізичним осо&
бам передано 268,1 тис. гектарів.
Вільними залишились 368,5 тис.га різно&
го цільового призначення, з яких придатні
для сільськогосподарського використання
171,9 тис. га.
У Вінницькій області всі адміністративні
послуги, що відносяться до сфери Держгеока&
дастру в частині ведення Державного земель&
ного кадастру, надаються виключно через Цен&
три надання адміністративних послуг або через
мережу Інтернет — це реєстрація земельних
ділянок, надання витягів з Державного земель&
ного кадастру тощо.
За 2018 року державними кадастровими
реєстраторами було надано 199,3 тис. адміні&
стративні послуги в тому числі:
— 81,3 тис. — державна реєстрація земель&
них ділянок;
— 74,1 тис. — надання витягів з Державно&
го земельного кадастру;
— 14,3 тис. — виправлення технічної помил&
ки у відомостях з Державного земельного ка&
дастру, яка була допущена органом, що
здійснює його ведення;
— 11,9 тис. — надання викопіювань з кадас&
трової карти (плану) та іншої картографічної
документації Державного земельного кадаст&
ру;
— 11,7 тис. — надання довідки з держав&
ної статистичної звітності про наявність зе&
мель та розподіл їх за власниками земель, зем&
лекористувачами, угіддями (за даними форми
6&зем);
— 6 тис. — внесення до Державного земель&
ного кадастру відомостей (змін до них) про зе&
мельну ділянку;
Згідно з розпорядженням Кабінету Мініст&
рів України від 31.01.2018 №60&р "Питання пе&
редачі земельних ділянок сільськогосподарсь&
кого призначення державної власності у ко&
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мунальну власність об'єднаних територіаль&
них громад", на території Вінницької області
у 2018 році передано 34 об'єднаним територі&
альним громадам 37,644 тис. га земель
сільськогосподарського призначення держав&
ної власності у комунальну власність: Барсь&
кої, Гніванської, Тульчинської, Калинівської,
Іллінецької, Немирівської міських об'єднаних
територіальних громад, Брацлавської, Воро&
новицької, Вапнярської, Глуховецької, То&
машпільської, Шпиківської, Дашівської, Ора&
тівської селищних об'єднаних територіальних
громад, Джулинської, Іванівської, Красно&
пільської, Мельниківської, Ковалівської, Рай&
городоцької, Ситковецької, Жданівської,
Кунківської, Мурафської, Новогребельської,
Сокиринецької, Росошанської, Северинівсь&
кої, Студенянської, Староприлуцької, Лука&
Мелешківської, Бабчинецької, Якушинецької,
Шляхівської сільських об'єднаних територі&
альних громад.
А на 2019 рік передбачалося провести пе&
редачу земель державної власності сільсько&
господарського призначення ще по Вінни&
цькій міській об'єднаній територіальній гро&
маді, Тростянецькій селищній об'єднаній те&
риторіальній громаді — 650,5747 га, в тому
числі 319,211 га несформованих земельних
ділянок та по Хмільницькій міській об'єднаній
територіальній громаді — 256,9483 га, в тому
числі — 244,42 га несформованих земельних
ділянок.
Під час вживання заходів щодо поновлен&
ня дії договорів оренди земель сільськогоспо&
дарського призначення державної власності на
7 років по області встановлено орендну плату
у розмірі 12%.
У 2018 році по Вінницькій області укладено
847 договорів оренди та додаткових угод до
договорів оренди земель сільськогосподарсь&
кого призначення державної власності площею
18358 га з загальною орендною платою 54,448 млн
грн, з яких:
— кількість угод про поновлення: 136, пло&
щею 4 119 га, орендна плата до поновлення ста&
новила: 1 830 875 грн/рік;
— кількість угод про внесення змін: 388,
площею 11 508 га, орендна плата до внесення
змін: 10 921 331 грн/рік;
— кількість угод про розірвання: 47, площею
792.
Тобто середня орендна плата по укладеним
у 2018 році договорам оренди та додатковим
угодам до договорів оренди земельних ділянок
сільськогосподарського призначення держав&
ної власності становить 2965 грн/га.
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ВИСНОВКИ

Таким чином, під стійким розвитком
сільських територій пропонується розуміти
зміни життя і діяльності людей, на основі ком&
плексного програмно&цільового збалансовано&
го вирішення соціально&економічних завдань і
проблем збереження сприятливого навколиш&
нього середовища та природно&ресурсного по&
тенціалу сільських територій з метою задово&
лення потреб нинішнього і майбутніх поколінь
людей в рамках державної політики сталого
розвитку сільських територій.
Основними проблемами сільського розвит&
ку залишаються нестабільні умови і організа&
ція праці, низькій рівень побутових умов, не&
стійке матеріальне забезпечення, неякісні жит&
лові умови, занепад інженерної інфраструкту&
ри, що створює передумови для росту мігра&
ційного потенціалу сільських мешканців і не&
стійкого сільського розвитку.
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FACTORS AND CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF ORGANIC MILK PRODUCTION
IN AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE
У статті обгрунтовано чинники та передумови становлення і розвитку органічного виробництва молока і молочN
ної продукції в системі впровадження новітніх технологій аграрного господарювання та поліпшення екологічного
стану довкілля, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції на внутрішньоN
му та світових аграрних ринках. Визначено завдання, які необхідно реалізувати для розгортання органічного виробN
ництва молока в аграрних підприємствах. Встановлено, що у світовому й національному вимірі спостерігається поN
стійне зростання попиту на органічну молочну продукцію, тому відповідно, її виробництво потрібно стимулювати на
державному рівні з метою набуття більшої популярності серед господарських суб'єктів — виробників сільськогосN
подарської продукції. Визначено, що органічне сільськогосподарське виробництво молока, поряд з економічними
функціями, передбачає виконання природоохоронних, екологічних та соціальних функцій, зокрема, це збереження
природного різноманіття, здоров'я населення, забезпечення ощадного використання наявних ресурсів, сприяння розN
витку сільської інфраструктури й зайнятості сільських жителів.
The article substantiates the factors and prerequisites for the formation and development of organic production of
milk and dairy products in the system of introducing the latest technologies of agricultural management and improving
the environmental condition of the environment, increasing the competitiveness of domestic agricultural products in the
domestic and world agricultural markets. The tasks that need to be implemented for the deployment of organic milk
production in agricultural enterprises are defined. It is proved that it is important to assist enterprises in developing the
infrastructure of internal and external markets for organic products by creating brand stores, wholesale warehouses,
procurement points, service centers, dealer companies and other infrastructure facilities; conducting certification of
agricultural entities that produce organic agricultural products; promoting the introduction of new advanced technologies
of organic farming in agriculture, processing and food, in particular dairy, industry; establishment of cooperation between
educational and research institutions in the regions in the direction of developing and implementing innovative programs
for the development of organic agricultural production; creation of information and Advisory and agricultural service
structures. It is determined that the implementation of the above principles of formation and development of organic
milk production and products from it is qualitatively related to the rational use of the resource potential of organic
agricultural production, the introduction of innovative technologies in combination with organizational and economic
measures to ensure marketing research of potential foreign export and domestic food markets of Ukrainian organic
dairy products. It is established that in the global and national dimensions, there is a constant increase in demand for
organic dairy products, so, accordingly, its production needs to be stimulated at the state level in order to gain greater
popularity among economic entities — producers of agricultural products. It is determined that organic agricultural
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milk production, along with economic functions, provides for the implementation of environmental, environmental and
social functions, in particular, the preservation of natural diversity, public health, ensuring the economic use of available
resources, promoting the development of rural infrastructure and employment of rural residents.

Ключові слова: органічне виробництво, молоко, аграрні підприємства, умови, чинники, завB
дання, розвиток, управлінські рішення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

МЕТА СТАТТІ

Аграрні підприємства України мають вели&
кий потенціал для збільшення площ під орга&
нічне сільське господарство та розвиток ринку
органічної продовольчої продукції. Такі умови,
як великі масиви сільськогосподарських угідь з
високою природною родючістю грунтів, великий
досвід виробників, визнані національні традиції
є основою для переходу на органічне виробниц&
тво. Швидке та стале збільшення обсягів міжна&
родної торгівлі органічними продуктами, зрос&
тання внутрішнього попиту на здорові та без&
печні харчові товари, прийнятні ціни їх реалі&
зації забезпечують сприятливі потенційні мож&
ливості забезпечення потреб споживачів та по&
кращення фінансово&економічного стану вироб&
ників продукції органічного сектору.
Необхідно зазначити також, що впродовж
останніх років потенціал внутрішнього ринку
органічної продукції в Україні викликає зацікав&
леність і представників національної та міжна&
родної торгівлі. Переваги органічного сільсько&
го господарства є надзвичайно великими — від
забезпечення тривалого економічного зростан&
ня, захисту навколишнього середовища, якості
та безпеки харчових продуктів, запобігання
зміні клімату до утвердження соціальної спра&
ведливості й соціальної відповідальності за здо&
ров'я теперішнього і майбутнього поколінь.

Метою статті є обгрунтування чинників ста&
новлення і розвитку органічного виробництва
молока й молочної продукції в умовах збере&
ження переваг традиційних та залучення пере&
ваг новітніх технологій аграрного господарю&
вання та поліпшення екології довкілля, підви&
щення якості й конкурентоспроможності
вітчизняної сільськогосподарської продукції
на внутрішньому та світових аграрних ринках.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання органічного виробництва сільсько&
господарської продукції у своїх працях дослі&
джували такі українські науковці: В.І. Артиш,
П.Т. Саблук, О.В. Рудницька, Н.А. Берлач,
Л.О. Мармуль, І.Г Ткачук, В.О. Шлапак та інші.
Наукові дослідження цих авторів висвітлюють
питання ефективності органічного землероб&
ства, сучасного стану світової органіки та пер&
спектив її розвитку в Україні, вивчають орга&
нізаційно&економічні передумови стабілізації
ринку органічної продукції. Однак стосовно
органічного виробництва молока, його чин&
ників, умов, результатів є теоретична і практич&
на необхідність продовження наукових по&
шуків і обгрунтувань та практичних рекомен&
дацій і розробок.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Підвищення якості і безпечності сільсько&
господарської продукції та продуктів харчу&
вання, у т.ч. молока і продукції з нього, тісно
пов'язане з розвитком традиційного для краї&
ни і, одночасного, інноваційного напряму гос&
подарювання — органічного аграрного вироб&
ництва [1, с. 55]. Динамічний і великомасштаб&
ний перехід на органічне агровиробництво ба&
гатьма країнами світу мотивується багатьма
основними чинниками. По&перше, бурхливим
розвитком новітніх технологій в аграрній сфері
(зокрема — в агроекології та біології), які сут&
тєво змінюють структуру, склад, властивості
продовольчої сировини і продуктів харчуван&
ня на клітинному і навіть на генному рівні.
І це не завжди добре для споживачів і навіть
відтворення населення. По&друге, отже, об'єк&
тивно існує потреба суспільства у споживанні
екологічно чистих продуктів харчування. По&
третє, виробники зацікавлені у зниженні мате&
ріальних та енергетичних затрат, у раціональ&
ному використанні ресурсного потенціалу
сільського господарства, які забезпечує орга&
нічне господарювання. По&четверте, існує своє&
рідна мода на все органічне, своєрідна філосо&
фія, яка видається правильною і якій можна і
треба слідувати. По&п'яте, йдеться про значні
комерційні переваги цього виду діяльності за
наявності великого потенціалу аграрних
підприємств у вигляді банків землі і капіталу,
як це є в Україні.
Дійсно, в країні наявні сприятливі умови для
виробництва органічної й екологічно чистої про&
дукції, передусім, це природно&географічний
чинник — клімат та грунти — високопродук&
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тивні чорноземи, які займають 26,5 млн га, або
44,0 % загальної площі території. Це означає
25,0% у європейському вимірі. Це досить тепла і
сонячна погода помірного кліматичного поясу,
у якому розміщена територія країни [2, с. 80].
Це багатовікові хліборобські традиції й праце&
любність сільського населення, вміння господа&
рювати. Це можливості впровадження екологі&
чних технологій і більш чистих виробництв у
процесі реструктуризації аграрної сфери і
сільських територій, модернізації і розвитку
індустріальних секторів національної економі&
ки, у т.ч. харчової і молочної промисловості.
Постає завдання розвитку органічного ви&
робництва молока і продуктів з нього як склад&
ної екологічно збалансованої системи орга&
нічного сільськогосподарського виробництва,
в якій ключовим завданням є ефективне вироб&
ництво натуральної продукції з високими біо&
логічно цінними якостями та оздоровчими вла&
стивостями для забезпечення повноцінного
харчування людей, особливо дітей та молоді.
Це виключає будь&які ризики для здоров'я,
сприяє збереженню навколишнього природно&
го середовища.
Відомо, що молоко містить понад 200,0 ко&
рисних речовин. До їх переліку входить 20,0 амі&
нокислот, понад 30,0 вітамінів, 25,0 мінералів,
понад 40,0 жирних кислот, молочний цукор та
мікроелементи. Як наслідок, 1 літр спожитого
органічного молока повністю задовольняє до&
бові потреби організму людини в жирах, каль&
цію та фосфорі; на 50,0% — в жирах та калію;
на 35,0% — у вітамінах А і групи В; на 26,0% —
в енергії. Отже, цей цінний продукт може за&
мінити будь&який напій. Він зміцнює імунну си&
стему, знижує ризики утворення пухлин, цук&
рового діабету [3, с. 114]. Молочні продукти
відіграють провідну роль у формуванні кістко&
вих тканин у людини. Тому органічне вироб&
ництво молока має бути пріоритетним завдан&
ням вітчизняного тваринництва.
На розвиток органічного виробництва мо&
лока в аграрній сфері негативний вплив мають
такі упущення: відсутність науково обгрунто&
ваних сівозмін, недостатнє застосування грун&
тозахисних технологій в землеробстві, занепад
кормовиробництва загалом і органічного зок&
рема. Мова йде й про повільне впровадження
екологічних технологій в аграрному господа&
рюванні загалом, несвоєчасну реалізацію стра&
тегій забезпечення якості та екологічної чис&
тоти продукції. Недостатньо сформованою є
нормативно&законодавча база щодо розвитку
органічного виробництва молока та мережа ла&
бораторій щодо його оцінки і сертифікації.
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Серед основних складових загроз та ризиків
забезпечення формування, становлення і роз&
витку органічного виробництва молока в Україні
є значний рівень монополізації вітчизняної аг&
ропромислової сфери великими агрокорпорац&
іями та агрохолдингами, у т.ч. з іноземним капі&
талом; монополізація земельних і бюджетних
ресурсів підприємств середнього і малого гос&
подарювання, спричинена агрохолдингізацією
[4, с. 28]. Тобто йдеться про зростанням частки
великоземельних, вертикально інтегрованих
господарських структур в аграрній економіці.
Тому для забезпечення успішного станов&
лення і розвитку органічного виробництва мо&
лока слід створити відповідні передумови уза&
гальнюючого характеру: насамперед, треба за&
безпечити сприятливі інституціональні умови
для розвитку конкурентоспроможного аграр&
ного виробництва на основі організаційно&еко&
номічної модернізації аграрної сфери; здійсни&
ти моніторинг структурно&галузевих перетво&
рень у регіонах, обгрунтувати висновки і прий&
няти рішення щодо завершення аграрної й зе&
мельної реформ; практикувати використання
матеріалів і технологій, що поліпшують еколо&
гічну рівновагу в природних системах та сприя&
ють створенню стійких і збалансованих вироб&
ничих агроекосистем у формі підприємств по&
вного циклу відтворення [5, с. 18].
Наступна група умов стосується запровад&
ження економічного стимулювання раціональ&
ного використання і охорони земель; реалізації
пріоритетів сталого розвитку, екологічної
рівноваги, засад біобезпеки молочнотоварного
виробництва; перетворення аграрного сектору
на високоефективний, конкурентоспроможний
(на внутрішньому і зовнішньому ринках) сектор
економіки країни; створення державної систе&
ми сертифікації щодо регулювання органічно&
го виробництва молока й інших видів продукції;
впровадження державних цільових програм з
екологічних технологій в аграрний сфері, зок&
рема в галузі органічного виробництва молока.
Наразі в Україні функціонує вкрай недо&
статня кількість виробництв органічного моло&
ка та продуктів з нього. Найбільш відомими та
масштабними є ТОВ "Органік Мілк", ТОВ "Ста&
рий Порицьк", ТМ "ЕтноПродукт". Так, перше
з них було організоване у 2008 р. на Житомир&
щині, обробляє 8,5 тис. га сільськогосподарсь&
ких угідь та має власне органічне кормовироб&
ництво, вільний випас корів протягом 200 днів
на рік, власний органічний молокопереробний
завод. Українсько&швейцарське підприємство
ТМ"ЕтноПродукт" функціонує на Чернігів&
щині, де обробляється понад 4,5 тис. га орга&
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нічних земель, випасається понад 1000 корів, а
молочна сировина переробляється на органіч&
ному заводі поблизу Києва. Екоферма "Старий
Порицьк" працює на Волині та є комплексним
виробником продовольчих товарів, насампе&
ред, молока та виробів з нього.
У системі функціонування аграрної сфери
невідкладним є розгортання органічного агро&
виробництва у т.ч. молока з реалізацією таких
завдань [6, с. 65]:
— формування економічних механізмів сти&
мулювання суб'єктів аграрного господарюван&
ня до впровадження більш чистих виробництв
та екологічних технологій;
— розроблення і реалізація спеціальних на&
ціональних та регіональних програм та стратегій
впровадження органічного агровиробництва;
— здійснення постійного моніторингу і за&
безпечення державної підтримки органічного
агровиробництва (утвердження відповідних цін
на сільськогосподарську продукцію органічно&
го походження, формування державних служб
із стандартизації і сертифікації виробленої
сільгосппродукції, налагодження системи дер&
жавного пільгового кредитування підприємств&
виробників екологічно чистого й органічного
продовольства на інвестиційних засадах.
Важливе значення має сприяння підприєм&
ствам у розвитку інфраструктури внутрішньо&
го і зовнішнього ринків продукції органічного
походження шляхом створення фірмових ма&
газинів, оптових складів, заготівельних пунктів,
сервісних центрів, дилерських фірм та інших
об'єктів інфраструктури; проведення паспор&
тизації суб'єктів аграрної сфери, які виробля&
ють органічну сільгосппродукцію; сприяння
впровадженню нових прогресивних технологій
органічного землеробства в сільському госпо&
дарстві, переробній та харчовій, зокрема, мо&
лочній, промисловості; налагодження співпраці
освітніх і дослідницьких установ регіонів у на&
прямі розроблення і реалізації інноваційних
програм розвитку органічного агровиробниц&
тва; створення інформаційно&консультативних
і агросервісних структур [7, с. 279].
Необхідно адаптувати сорти рослин, які ви&
рощуються в органічних системах, до природ&
но&кліматичних умов, грунтового покриву;
здійснювати використання видів і сортів рослин,
стійких до хвороб і шкідників; забезпечити зас&
тосування грунтозахисних технологій збере&
ження і підвищення біологічної родючості
грунтів в процесі запровадження технологій
органічного виробництва, вносити достатню
кількість добрив рослинного та тваринного по&
ходження (висів азотофіксуючих рослин і сиде&
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ратів на зелене добриво, зернобобових та їх
суміші); вивчення зарубіжного досвіду із впро&
вадження і розвитку органічного виробництва.
Провідними в аграрній сфері мають бути ста&
новлення й утвердження екологічного менедж&
менту, організація системи контролю за веденням
органічного виробництва; проведення європейсь&
кого рівня сертифікації сільськогосподарських
земель на предмет виробництва органічної про&
дукції; підвищення рівня інформованості та еко&
логічної свідомості населення щодо органічної
продукції; запровадження нової системи по&
стійного моніторингу розвитку та оцінювання про&
цесів органічного виробництва [8, с. 119].
Реалізація викладених вище засад станов&
лення і розвитку виробництва органічного мо&
лока та продукції з нього якісно пов'язана з
раціональним використанням ресурсного по&
тенціалу органічного агровиробництва, впро&
вадженням інноваційних технологій у по&
єднанні з організаційно&економічними захода&
ми забезпечення маркетингових досліджень
потенційних експортних зарубіжних та внут&
рішніх продовольчих ринків української орга&
нічної молочної продукції.
ВИСНОВКИ

У світовому й національному вимірі спосте&
рігається постійне зростання попиту на орга&
нічну молочну продукцію. Відповідно, її вироб&
ництво потрібно стимулювати на державному
рівні з метою набуття більшої популярності
серед господарських суб'єктів — виробників
сільськогосподарської продукції. Органічне
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поряд з економічними функціями, передбачає
виконання природоохоронних, екологічних та
соціальних функцій. Зокрема це збереження
природного різноманіття, здоров'я населення,
забезпечення ощадного використання наявних
ресурсів, сприяння розвитку сільської інфра&
структури й зайнятості сільських жителів.
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ALGORITHM OF DIGITAL PROMOTION OF HIGHTECH PRODUCTION PRODUCTS
Статтю присвячено аналізу інструментів цифрового маркетингу для просування продукції високотехнологічного виN
робництва та розробці алгоритму впровадження стратегії цифрового просування продукції.
У статті представлено рекомендації щодо оцінки ефективності стратегії по просуванню продукції на високотехнологіN
чному виробництві, необхідні для оцінки показники, які з упевненістю можуть бути використані маркетологами науковоN
виробничого підприємства. У цій статті представлено деякі найбільш широко використовувані та найефективніші стратегії
цифрового маркетингу. Такі дії можна масштабувати та адаптувати до будьNякого бренду та організації, які хочуть мати
активну та ефективну присутність в Інтернеті.
Було обговорено деякі методи залучення користувачів та потрібної аудиторії, щоб створити привабливий та цікавий
контент, щоб клієнти залишалися лояльними до організацій та брендів. Також представлено деякі конкретні стратегії та
методи вимірювання результатів. Організації, що працюють у цифровому середовищі, повинні бути обережними, щоб не
загубитися у складному всесвіті інструментів та платформ. Вони повинні надавати та отримувати цінність, а їх найважливіN
шим надбанням є їх реальна сутність та аудиторія, незалежно від каналів, які використовуються для цих відносин.
Якщо у підприємства не вистачає ресурсів для активної присутності, адаптованої до цифрового світу, принаймні йому
потрібно мати стратегію моніторингу та знати, про що йдеться про їхню компанію в Мережі.
Основним підсумком статті є розробка алгоритму цифрового просування продукції високотехнологічного виробництN
ва, а також рекомендації щодо оцінки ефективності стратегії цифрового просування.
Розроблений алгоритм включає в себе ряд послідовних дій для виконання маркетологами високотехнологічного виробN
ництва і складається з 11 етапів, які об'єднані в 3 блоки — підготовка, вибір інструментів цифрового маркетингу, а також
оцінка ефективності.
Результати роботи, що мають наукову цінність, є доцільними для подальшого використання з метою покращення просуN
вання продукції високотехнологічного виробництва. Розроблені практичні рекомендації є придатними й можливими до втіленN
ня на високотехнологічному виробництві.
The article is devoted to the analysis of digital marketing tools for the promotion of highNtech products and the development
of an algorithm for implementing a strategy for digital product promotion.
The article presents recommendations for evaluating the effectiveness of the strategy for the promotion of products in highN
tech production, necessary for the evaluation of indicators that can be used with confidence by marketers of research and production
enterprise. This article presents some of the most widely used and effective digital marketing strategies. Such actions can be
scaled and adapted to any brand and organization that wants to have an active and effective presence on the Internet.
Some methods of engaging users and the right audience to create compelling and engaging content to keep customers loyal
to organizations and brands were discussed. Some specific strategies and methods for measuring results are also presented.
Organizations working in the digital environment must be careful not to get lost in the complex universe of tools and platforms.
They must provide and receive value, and their most important asset is their true nature and audience, regardless of the channels
used for that relationship.
If a company does not have the resources for an active presence adapted to the digital world, at least it needs to have a
monitoring strategy and know what their company is about on the Web.
The main result of the article is the development of an algorithm for digital promotion of highNtech products, as well as
recommendations for evaluating the effectiveness of digital promotion strategy.
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The developed algorithm includes a series of sequential actions to be performed by marketers of highNtech production and
consists of 11 stages, which are combined into 3 blocks — preparation, selection of digital marketing tools, as well as evaluation
of effectiveness.
The results of work of scientific value are appropriate for further use in order to improve the promotion of highNtech products.
The developed practical recommendations are suitable and possible for implementation in highNtech production.

Ключові слова: цифровий маркетинг, інструменти цифрового маркетингу, високотехноB
логічна продукція, науковоBвиробниче підприємство, маркетингові канали, корпоративний
сайт, контекстна реклама, конкурентоздатність.
Key words: digital marketing, digital marketing tools, highBtech products, scientificBproduction
enterprise, marketing channels, corporate website, contextual advertising, competitiveness.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Умови функціонування сучасної економіки,
які характеризується гострою конкуренцією,
вимагають від керівництва компаній постійної
модернізації бізнес&процесів підприємства, ви&
користання інноваційних технологій. Впровад&
ження комплексу цифрового&маркетингу доз&
воляє сучасним українським підприємствам
автоматизувати процес взаємодії з клієнтами,
надаючи індивідуальне обслуговування в зруч&
ний час, ефективно організувати зворотний
зв'язок, оперативно отримувати маркетингову
інформацію і на цій основі приймати ефективні,
обгрунтовані маркетингові рішення, проводи&
ти високоефективні рекламні кампанії. Отже,
використання новітніх технологій та інстру&
ментів цифрового&маркетингу сприяє підви&
щенню конкурентоспроможності підприєм&
ства.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням розвитку науково&технічної
та інноваційної сфери займається багато
вітчизняних науковців. Напрями та умови роз&
витку інноваційних процесів у сучасних умовах
розвитку економіки України досліджувало ба&
гато вчених&науковців, зокрема, Б. Дадашев [1],
О. Кантаєва [2], Н. Мешко [3] та ін.
Проблемами сектору високих технологій та
обгрунтуванням необхідності його розвитку
займається велика кількість авторів, зокрема,
О. Васильєв [4], І. Одотюк [5], В. Россоха [6],
Л. Чорна [7] та ін.
Перспективи сектору досліджували: Ф. Яо
[9], В.М. Геєць [10] та ін. Дослідженням ін&
новаційної діяльності країн світу займалися
В.В. Солошенко [8], Д. Жуйков [12], Н.В.
Васильєва [11] та інші. Але, попри досить грун&
товні дослідження у різних аспектах сектору
високих технологій в Україні вченими&дослі&
дниками, з метою удосконалення потребує по&
глибленого дослідження сфера державної
підтримки сектору високих технологій, зокре&
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ма, державні програми розвитку науково&тех&
нічної та інноваційної сфери України.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є узагальнення теоретичних
основ та вивчення методичних підходів з фор&
мування алгоритму цифрового просування
продукції високотехнологічного виробництва
та оцінка ефективності використання інстру&
ментів цифрового маркетингу, розроблення
рекомендацій прикладного характеру щодо
аналізу поточного маркетингового становища.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Цифровий маркетинг — це використання
Інтернету, мобільних пристроїв, соціальних
медіа, пошукових систем та інших каналів для
досягнення споживачів. Деякі експерти з мар&
кетингу вважають цифровий маркетинг цілком
новим починанням, яке вимагає нового спосо&
бу наближення до клієнтів та нових способів
розуміння поведінки клієнтів у порівнянні з
традиційним маркетингом. Завдання цифрово&
го маркетингу — це використання Інтернету
для досягнення споживачів (рис. 1).
Цифровий маркетинг — це широке поле, яке
включає залучення клієнтів через електронну
пошту, контент&маркетинг, пошукові платфор&
ми, соціальні медіа та інше.
Цифровий маркетинг орієнтований на пев&
ний сегмент клієнтської бази та є інтерактив&
ним. Цифровий маркетинг зростає і включає
рекламу із результатами пошуку, електронну
пошту та рекламні твіти — все, що включає мар&
кетинг із відгуками клієнтів або двосторонньою
взаємодією компанії та замовника [1, c. 155—
167].
Інтернет&маркетинг відрізняється від циф&
рового маркетингу. Інтернет&маркетинг — це
реклама, яка використовується виключно в
Інтернеті, тоді як цифровий маркетинг може
здійснюватися через мобільні пристрої, на
платформі метро, у відеоіграх або через дода&
ток для смартфонів.
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валі стосунки зі своєю аудиторією,
Інтернет пропонує можливість вести
бесіду і створювати позитивний досвід
роботи з брендом. Така інтерактивність
може бути базовою, як оцінка продук&
ту, або стати всеосяжним досвідом [2,
c. 35—46].
— Візуальна комунікація. Відповід&
но до візуального мислення, цифровий
маркетинг пропонує маркетологам
різні інструменти на основі зображень
та відео. Це привабливий спосіб залу&
чення аудиторії, який може призвести
до більшого залучення.
— Відповідна реклама. Легка сег&
ментація та налаштування реклами в
Інтернеті максимально збільшують ре&
зультат. Крім того, вільне від обмежень
Рис. 1. Завдання цифрового маркетингу
інших засобів масової інформації, це
Джерело: побудовано на основі [1].
середовище дозволило зробити більш
Перші підходи до цифрового маркетингу привабливою рекламу.
— Зв'язки з громадою. Інтернет — це уні&
визначають в Інтернеті як проекцію звичайно&
го маркетингу, його інструментів та стратегій. кальна можливість з'єднати організації зі
Однак особливості цифрового світу та його своєю аудиторією та користувачами між со&
асигнування на маркетинг сприяли розвитку бою. Цей зв'язок може покращити їхній досвід
каналів, форматів та мов, що призвели до не& та покращити відносини з продуктом, торговою
мислимих інструментів та стратегій в режимі маркою чи організацією.
— Вірусність. Суть Інтернету як Web взає&
офлайн.
Сьогодні цифровий маркетинг став новим мопов'язаних вузлів робить можливим експо&
явищем, яке поєднує в собі налаштування та ма& ненціальне розширення будь&якого контенту.
сове розповсюдження для досягнення марке& Беручи модель спілкування WOM (із вуст у ву&
тингових цілей. Технологічна конвергенція та ста), вірусне спілкування стає більш актуаль&
примноження пристроїв призвели до відкрит& ним завдяки зв'язності, миттєвості та доступ&
тя шляхів, за якими ми думаємо про маркетинг ності веб&платформ, що сприяють поширенню
в Інтернеті, і просунули межі до нової кон& контенту.
— Вимірювання виходу. Інтернет&платфор&
цепції цифрового маркетингу — орієнтованої
на користувачів, більш вимірюваної, всюдису& ми займають перше місце за наявністю додат&
кових варіантів та можливістю оцінки резуль&
щої та інтерактивної.
Стратегії розвитку цифрового маркетингу татів.
У будь&якому випадку, щоб найкраще вико&
пропонують великий потенціал для брендів та
ристати всі ці можливості, організації повинні
організацій. Деякі з них такі:
— Брендінг. Платформи та сервіси 2.0 — це забезпечити, щоб їхня присутність в Інтернеті
відмінна можливість створити імідж бренда в чи їхня присутність на їхніх різних каналах 2.0
Інтернеті завдяки їх обсягу, наявності та пост& відповідали стратегії з конкретними цілями,
відповідно до іміджу бренду чи організації.
ійним оновленням.
— Повнота. Можливості розповсюдження Бути в Інтернеті без належного планування
інформації за допомогою посилань пропону& може не лише означати втрачену можливість з
ють споживачам можливість підходити до точки зору ресурсів та потенціалу, але й може
організації більш широким та індивідуальним справді негативно впливати на організацію,
оскільки аудиторія, їх потреби та сприйняття
способом.
— Корисність — функціональність. Web 2.0 щодо організації&невідомі.
Цілі плану цифрового маркетингу включа&
пропонує прості та зручні для всіх платформи
для поліпшення роботи користувачів та покра& ють обговорення організацій та їх оточення.
Крім того, план повинен бути "дорожньою кар&
щення їх діяльності.
— Інтерактивність. У контексті, в якому тою" для організацій або підприємств, щоб зна&
організації намагаються налагодити довготри& ти, як керувати маркетинговою стратегією
Передплатний індекс 21847
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Рис. 2. Маркетинговий план
Джерело: побудовано на основі [2].

організації, щоб ресурси були належним чином
розподілені. План також допомагає контролю&
вати та оцінювати результати і вирішувати
будь&які можливі відхилення від очікуваних
результатів організації. У цьому рядку марке&
тинговий план стає гнучким документом, який
повинен бути адаптований до ситуації компанії
і який повинен враховувати результати, отри&
мані після кожної з розроблених дій, особли&
во на цифровій арені.
Розробка плану онлайн&маркетингу за
своєю структурою схожий на звичайну, але він
також включає деякі зміни на операційному
рівні. Насправді це означає не тільки розробку
деяких конкретних стратегій та інструментів,
а й те, що розвиненість цифрових медіа та
здатність негайного вимірювання та аналізу
організацій змушують їх розробляти стратегію,
яка також може бути переглянута в короткос&
троковій перспективі, як ітераційний процес
між дією та контролем.
План маркетингу в Інтернеті — це доку&
мент, що відповідає стратегічному плану ком&
панії, який визначає цілі діяльності в цифрово&
му середовищі [3, c. 78—88].
Існують різні варіанти щодо структури мар&
кетингового плану. Більшість виступає за чоти&
рифазну структуру, оскільки це легко і зрозумі&
ло для планування будь&якої стратегії дії (рис. 2).
Однією з найбільш релевантних частин
будь&якого стратегічного документа є визна&
чення базової ситуації організації та її оточен&
ня. Цей аналіз дозволяє розробити план дій,
який базується на реальності, і тому повинен
мінімізувати ризики при розробці стратегії [4,
c. 209—227].
Вихідним пунктом будь&якого ситуаційно&
го аналізу є визначення місії, бачення та цінно&
стей організації. Це визначення допомагає ке&
рувати будь&якими маркетинговими діями.
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Для завершення ситуаційного аналізу слід
визначити аудиторію з особливою увагою до
цільової групи, не нехтуючи іншими зацікавле&
ними сторонами. Цей опис повинен також зо&
середжуватись на присутності та діяльності
цих аудиторій у цифровому світі: активна при&
сутність на платформах та послугах, пристрої
доступу, час використання, вміст, що цікавить,
основна діяльність тощо [5, c. 21—33].
Пояснення аудиторії повинно бути дуже
детальним, намагаючись пристосувати пропо&
зицію як до реальних потреб цих користувачів,
так і до їхніх прагнень.
Цей етап допомагає визначити організацію
та її ситуацію в середовищі, в якому вона пра&
цює, а точніше в цифровому світі. З цієї інфор&
мації можна визначити потенціал та прогали&
ни організації для розробки майбутньої стра&
тегії.
Постановка цілей — одна з ключових фаз
будь&якого маркетингового плану. Постанов&
ка цілей пропонує уявлення про те, куди йде
організація, і вона дозволяє коригувати марке&
тингову стратегію.
Як тільки ці цілі будуть встановлені, вони
повинні бути реалізовані за допомогою основ&
них показників ефективності. Ці показники
дозволяють проводити вимірювання та моніто&
ринг.
Для досягнення запланованих цілей не&
обхідно визначити конкретну стратегію. Стра&
тегія — це реалізована схема досягнення таких
цілей. Ця стратегія матеріалізується в діяль&
ності, яка є шляхами планування досягнення
таких цілей [6, c. 67—74].
Стратегія інтернет&маркетингу базується на
моделі маркетингової воронки, яку вводив
Стронг, як розвиток моделі AIDA (обізнаність,
інтерес, бажання, дії). Трансформація марке&
тингу за останні десятиліття та особливості
цифрового світу дозволили переглянути цю
модель маркетингу, щоб вона відображала
стратегію конверсії, а також стратегію лояль&
ності, ключову в світі Інтернету.
Існує кілька пропозицій, таких як у Роджер&
са, який виступає за те, щоб, окрім обізнаності,
врахування, переваг та дій (оновлення фаз мо&
делі AIDA в поточному контексті), повинні бути
включені два нові стани: лояльність та адвока&
ція. Як і модель Стронга, кожна фаза означає
більш високий рівень прихильності, і тому ло&
яльність та адвокація знаходяться в нижній
частині моделі.
Однак в Інтернеті лояльність та підтримка
бренду можуть призвести до того, щоб зміни&
ти споживачів, тим самим збільшивши сферу дії
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організації, що може призвести до розширен&
ня її споживчої бази.
На етапі визначення стратегії також по&
винні бути визначені засоби та дії. Переклад
звичайного маркетингу в Інтернет, а також
множення платформ і служб 2.0, підкреслив
складність нової медіа&реальності.
Хоча класифікація платних, зароблених та
власних засобів масової інформації була по&
стійною у маркетингу, в минулому відмінності
у трьох категоріях були чітко визначені.
Більшість маркетингових ініціатив зосереджу&
вались на платних ЗМІ, тоді як власні та зароб&
лені ЗМІ використовувались для посилення
рекламних повідомлень. Втрата ефективності
реклами та появи соціальної мережі призвели
до переосмислення цієї моделі, розмиваючи
лінії між різними типами медіа.
Їх конвергенція приживається в цифрових
каналах, швидко переходячи від одного типу
носіїв до іншого. Компанії повинні знати та
поєднувати три типи засобів масової інфор&
мації, щоб забезпечити більшу ефективність у
процесі побудови власної аудиторії.
У контексті, коли користувачі ставляться до
організацій більш критично і в яких експертна
оцінка надає більше кредитів, ніж брендів, от&
римані медіа стають ключовими проти платних
чи власних ЗМІ. На рекламу може бути виділе&
но багато коштів, але не можна змусити спо&
живачів оцінювати їхній досвід чи рекоменду&
вати товар чи послугу.
Будь&який коментар щодо певної марки в
Інтернеті може мати вимірний вплив з точки
зору сфери застосування; отже, мета органі&
зацій — мати значні стосунки зі своїми корис&
тувачами, щоб вони перетворювались на спо&
живачів і, на більш високому рівні зобов'язань,
приймали рішення.
Попри підвищення актуальності заробле&
них засобів масової інформації, три типи по&
винні використовуватися узгоджено, щоб до&
сягти максимальної ефективності стратегії
цифрового маркетингу [7, c. 38—40].
Прийняття рішень у сфері маркетингу, як
правило, пов'язано з розробкою рішення щодо
комбінації різних інструментів, і направлено на
розробку і реалізацію стратегій маркетингу і
його елементів. Для прийняття рішень викори&
стовуються відомі всім моделі: матриця Ансоф&
фа, модель Портера, варіації матриці БКГ [8, c.
118—121].
Вивчивши різні моделі і алгоритми прийнят&
тя маркетингових рішень, було виділено та уза&
гальнено основні етапи під час прийняття мар&
кетингових рішень:
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— аналіз ситуації (зовнішнього і внутріш&
нього середовища);
— постановка цілей і завдань;
— розробка стратегії;
— реалізація стратегії;
— контроль і оцінка.
На сьогодні в науковій літературі практично
не розглянуті етапи алгоритму розробки стра&
тегії цифрового просування, а тим більше, ніким
не розглянуті алгоритми розробки стратегії циф&
рового просування для високотехнологічної про&
дукції та науково&виробничих підприємств.
Тому було створено алгоритм розробки
стратегії цифрового просування для нашого
підприємства. Запропонований алгоритм вклю&
чає в себе принципово нові, ніким не запропо&
новані раніше етапи, а саме:
— дослідження попиту в Інтернеті на висо&
котехнологічну продукцію;
— аналіз актуального стану цифрового мар&
кетингу підприємства;
— розробка медіаплану;
— аналіз ефективності інструментів цифро&
вого маркетингу підприємства;
— вибір відповідних інструментів цифрово&
го маркетингу;
— формування стратегіїцифрового&просу&
вання.
Також формалізовано процедуру форму&
вання цілей рекламних кампаній і запропоно&
вано методику оцінки стану цифрового марке&
тингу підприємства [9, c. 50—51].
Алгоритм представлено на рисунку 3.
Розроблений нами алгоритм включає 11 по&
слідовних етапів (кроків) вибору і оцінки
інструментів цифрового&маркетингу, розділе&
них на три блоки:
1&й блок — це підготовка інформації та зат&
вердження цілей;
2&й блок — це розробка і вибір цифрових
інструментів;
3&й блок — це оцінка обраних інструментів
цифрового маркетингу з точки зору ефектив&
ності їх реалізації.
Перший етап розробки стратегії цифрово&
го&просування для науково&виробничого
підприємства — це формування цілей реклам&
ної кампанії.
Нижче представлений перелік найбільш час&
то використовуваних цілей науково&виробничо&
го підприємства, яких можна досягти, викорис&
товуючи інструменти цифрового&маркетингу:
— вихід на нові ринки збуту;
— просування на ринок нового продукту;
— збільшення первинних / вторинних про&
дажів;
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цілей для побудови стратегії
просування. Найчастіше саме
власник бізнесу володіє по&
вною інформацією про довго&
строкових і короткострокових
цілях компанії. У питаннях
визначення мети фахівцям
компанії необхідно покладати&
ся, в тому числі, на його бачен&
ня [10, c. 272].
Другим етапом розробки
стратегії цифрового&просуван&
ня продукції є визначення пози&
ціонування і формування уні&
кальної торговельної пропо&
зиції конкретної компанії. Не&
рідко у компанії немає повного
розуміння того, чого може чека&
ти клієнт від продукту. Фахів&
цям відділу маркетингу необхі&
дно чітко сформулювати конк&
ретні вигоди від придбання то&
вару. Для цього можна скорис&
татися методикою оцінки кон&
курентоспроможності на основі
концепції "4P".
Така методика унікальна і
проста у використанні, вона
допомагає розробити марке&
Рис. 3. Алгоритм розробки стратегії цифрового просування тингову політику підприєм&
ства на основі аналізу його
продукції
діяльності за чотирма пара&
Джерело: побудовано авторами.
метрами:
— Продукт;
— збільшення продажів у певних регіонах
— Ціна;
країни;
— Місце продажу;
— прискорення терміну прийняття рішен&
— Просування товару.
ня споживачем;
Елемент "Продукт" відповідає на питання
— залучення клієнтів з суміжних і конку&
"Що необхідно ринку або цільовій аудиторії?",
рентнихкомпаній;
— посилення позицій бренду медійними елемент "Ціна" допомагає визначити вартість
продажу товару і оцінити рівень рентабель&
цифровими активностями;
— продаж високотехнологічної продукції, ності продажів, елемент "Місце продажу" до&
попит на яку ще слабко сформований через помагає вибудувати правильну модель дистри&
буції (або доставки товару до кінцевого спожи&
Інтернет;
вача), а елемент "Просування" відповідає на
— утримання поточних клієнтів.
Насправді, список бізнес&цілей набагато питання "Яким способом інформація про товар
ширше. Компанії необхідно обдумано підходи& компанії буде поширюватися на ринку?".
Після того, як складено модель "4Р", необ&
ти до їх вибору для того, щоб стратегія просу&
вання товару в мережі Інтернет принесла очі& хідно сформулювати унікальну торгову пропо&
зицію для формування концепції стратегії циф&
куваний результат.
Необхідно відзначити, що бізнес&цілі ком& рового&просування продукції.
Унікальна торгова пропозиція, відповідно до
панії динамічні і можуть бути змінені згодом.
Відповідно зі зміною бізнес&цілі, повинна бути теорії, має відповідати трьом головним критеріям:
— кожне рекламне повідомлення містить
змінена стратегія просування в мережі Інтернет.
Дуже важливо, щоб власник бізнесу брав звернення до покупця з обіцянкою конкретної
участь у формуванні та затвердженні бізнес& вигоди;
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— пропозиція сформовано таким чином, що
конкурент або не може дати його, або не встиг
висунути раніше;
— пропозиція повинна мати велику силу,
щоб привернути до себе якомога більше спо&
живачів.
Формування унікальної торговельної про&
позиції — основа для проведення подальшої
роботи — підбору максимально повного і ре&
левантного бізнесу семантичного ядра, вивчен&
ня сформованого і несформованого попиту в
Інтернеті [11, c. 54—59].
Третій етап розробки стратегії цифрового
просування товару науково&виробничого під&
приємства — це сегментація клієнтів. На дано&
му етапі фахівцям компанії необхідно відпові&
сти на ряд питань:
— чого хоче клієнт від послуг / товарів, які
проблеми хоче вирішити;
— які товари / послуги йому підійдуть для
вирішення його завдань з асортименту вашої
компанії;
— чи існують альтернативні варіанти вирі&
шення проблеми клієнта,
— хто впливає на прийняття рішень, і які
питання його цікавлять;
— з якими типовими запереченнями стика&
ються менеджери з продажу;
— які бар'єри у свідомості цільової ауди&
торії;
— які складнощі в роботі з сегментами.
Після того, як зібрано повну інформацію
про всі цільові групи, необхідно виділити серед
них вузькі сегменти, на які буде спрямована
рекламна кампанія.
Найчастіше фахівці компанії повинні само&
стійно визначити саме ті вузькі сегменти, за ра&
хунок яких вони бачать розвиток свого бізнесу.
Наступний етап — це масштабний блок дос&
ліджень цифрового маркетингу галузі, який
можна розділити на:
— дослідження попиту в Інтернеті на висо&
котехнологічний товар;
— аналіз стану цифрового маркетингу кон&
курентів;
— аналіз актуального стану цифрового мар&
кетингу підприємства.
Після того, як виділено цільові аудиторії і
сформовано унікальну торгову пропозицію, фа&
хівцям науково&виробничогопідприємства необ&
хідно зайнятися вивченням місць знаходження
цільових груп у мережі. Найважливіша частина
цього етапу — складання бази пошукових запитів
(або дослідження попиту в Інтернеті). Семантич&
не ядро (база пошукових запитів), складене на
основі сегментації цільової аудиторії, виглядає
Передплатний індекс 21847

як список з декількох сотень запитів. Оптималь&
на кількість пошукових запитів для рекламної
кампанії в сфері B2B — 800—1200 шт. На цьому
етапі дуже важливо врахувати ті запити, які ма&
ють великий потенціал, але не перетинаються ні
з однією з цільових аудиторій.
Пошук місць концентрації цільової ауди&
торії — наступний крок у вивченні попиту в
Інтернеті на високотехнологічний товар. Зав&
дання маркетолога компанії на цьому етапі —
зібрати можливі майданчики, де може відбува&
тися комунікація з цільовою аудиторією: галу&
зеві портали, партнерські мережі, соціальні
мережі, медійна реклама.
Ще одне дослідження, необхідне для того,
щоб розробити стратегію цифрового&просу&
вання продукції, це аналіз конкурентів. Шаб&
лонних схем для аналізу немає, але можна ви&
ділити основні напрями дослідження для ана&
лізу конкурентів: [12, c. 22—27].
— позиціонування і унікальна торгова про&
позиція;
— асортимент і цінова політика;
— клієнтський сервіс;
— інструменти цифрового&маркетингу і
бюджети на їх просування;
— точки контакту з цільовою аудиторією.
Нарешті, фахівцями компанії повинен бути
проведений аналіз актуального стану цифро&
вого маркетингу компанії.
Критерії для аналізу стану цифрового мар&
кетингу в компанії представлені в таблиці 1.
Результатом першого блоку "підготовки"
повинен стати документ, в якому відображені:
— цілі рекламної кампанії в Інтернеті;
— позиціонування компанії і унікальна тор&
гова пропозиція для клієнтів;
— виділені вузькі сегменти потенційних
клієнтів, на яких буде спрямована рекламна
кампанія в Інтернеті;
— визначені місця знаходження цільових
груп в мережі;
— складено семантичне ядро (база пошуко&
вих запитів);
— представлені результати аналізу конку&
рентів в мережі Інтернет;
— представлені результати аналізу стану циф&
рового маркетингу в компанії з пропозиціями
впровадження додаткових інструментів / сервісів
для оцінки ефективності рекламної кампанії.
Другий блок алгоритму має на увазі вибір
оптимальних інструментів цифрового&марке&
тингу для проведення рекламної кампанії.
Цей блок складено з урахуванням особли&
востей науково&виробничого підприємства
бізнесу, а саме:
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сельності цільової групи, частота
контакту — як часто представник
цільової аудиторії зустрічається із
Детальні критерії для
Інструменти для
Основні параметри
дослідження
реалізації аналізу
засобом інформації, вартість пун&
Корпоративний сайт - маркетингова діяльність;
- юзабілітіаналіз;
кту рейтингу — ціна інформування
компанії
- юзабіліті;
- SEO-аналіз сайту;
1% аудиторії засобами інформації;
- ефективність пошукової
- технічний аналіз
оптимізації;
— масштаб носіїв — міжнарод&
- технічний стан
ний / регіональний / місцевий — за&
Стан бізнес- IT-інфраструктура;
- аналіз ITлежить від цілей кампанії та гео&
процесів
- стан внутрішньої фінансової інфраструктури;
звітності;
- аналіз бухгалтерської
графії бізнесу;
- аналітичні процеси в
фінансової звітності
— період проведення рекламної
компанії
кампанії
— визначаються точні
Діяльність відділу
- прийом заявок і обробка
- аналіз діючої CRMдати проведення кампанії, а також
продажу
вхідних дзвінків;
системи
- взаємодія з CRM-системою
розподіл медіа тиску — чи буде він
Ефективність
- налаштування систем
- аналіз поточних
безперервним або сконцентрова&
аналітики (веб-аналітика,
маркетингових заходів
поточних
ним в певні періоди часу — в залеж&
телефонія, CRM);
маркетингових
- ефективність рекламних
заходів
ності від цього будуть розподіляти&
інструментів і каналів
ся витрати на рекламну кампанію.
Після детального опрацювання
Джерело: побудовано авторами.
всіх параметрів приступають до
— наявністю обмежень по рекламному бюд& розробки календарного плану реалізації за&
ходів, в якому буде точно відображено, коли і
жету;
— наявністю корпоративного сайту потре& за допомогою якого медіа носія повинен відбу&
буючого удосконалення з допомогою інстру& тися контакт споживача з рекламним матеріа&
лом.
ментів цифрового&маркетингу.
Також всі інструменти поділено на:
— базові (основні, без яких не можна до&
ВИСНОВКИ
сягти поставленої мети);
З урахуванням інформації, отриманої в пер&
— швидкі (інструменти, що дозволяють шому блоці алгоритму розробки стратегії циф&
отримати результат в найкоротші терміни).
рового просування продукції, необхідно по&
Наступним етапом побудови рекламної слідовно здійснювати реалізацію другого та
кампанії стає розробка медіа плану. Недостат& третього блоків (вибір інструментів цифрово&
ньо вибрати сукупність інструментів цифрово& го маркетингу та оцінка ефективності стратегії
го&маркетингу для реалізації поставленої мети, цифрового&просування продукту).
додатково необхідно вибрати носії, місце і час
Представлені рекомендації щодо оцінки
розміщення реклами, що дозволяють охопити ефективності стратегії по просуванню про&
необхідну кількість цільової аудиторії достат& дукції високотехнологічного виробництва, не&
ню кількість разів в рамках певного бюджету. обхідні для оцінки, які можуть бути викорис&
Мета складання медіа плану — за певний термін тані маркетологами науково&виробничого
донести рекламну інформацію до цільової гру& підприємства. Слід підкреслити, що тільки ви&
пи.
користання комплексного підходу для оцінки
Під час розробки медіа плану потрібно виз& ефективності інтернет&реклами дає можливість
начити:
найбільш повно відобразити ступінь впливу на
— бюджет — є найголовнішим обмежува& споживачів, виявити сильні і слабкі сторони
чем під час вибору засобів рекламної кампанії. проведених стратегій цифрового просування
Залежно від розмірів бюджету визначаються ті високотехнологічної продукції, підвищити
чи інші носії, а також частота і тривалість де& ефективність підприємницької діяльності за
монстрації рекламного повідомлення;
допомогою комплексного аналізу результатів
— охоплення аудиторії — яка частина проведених рекламних кампаній в мережі
цільової групи повинна побачити рекламу;
Інтернет і використання цих даних при плану&
— частота показу рекламних оголошень;
ванні і проведенні наступних рекламних кам&
— основні медіа носії — де і як будуть де& паній.
монструватися рекламні матеріали.
Під час їх вибору необхідно враховувати на&
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Таблиця 1. Критерії аналізу стану цифрового маркетингу
компанії
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DEVELOPMENT PROSPECTS OF EUROPEAN AGRICULTURE: LESSONS FOR UKRAINE
У статті проаналізовано загальні умови та перспективи розвитку європейського сільського господарства. ДоN
сліджено особливості індустріального та індукованого розвитку сільського господарства. Доведено, що розвиток
сільського господарства в сучасному світі є результатом як самостійних економічних процесів, так і реалізованої
національної аграрної політики з урахуванням як внутрішніх умов, так і глобальних тенденцій, що визначають місце
сільського господарства в економіці окремих країн, його значення та напрями змін. Запропоновано схематичну моN
дель процесу реформування спільної сільськогосподарської політики. Проаналізовано динаміку реформи спільної
сільськогосподарської політики в 1980—2020 роках та систематизовано основні статистичні дані щодо сільського
господарства та харчової промисловості державNчленів, що пов'язані спільною сільськогосподарською політикою.
Встановлено проблеми спільної сільськогосподарської політики (CAP) та запропоновано основні напрямами
розвитку такої політики в майбутньому.
The article analyzes the general conditions and prospects for the development of European agriculture. Peculiarities
of industrial and induced development of agriculture are investigated. It is proved that the development of agriculture in
the modern world is the result of both independent economic processes and implemented national agricultural policy,
taking into account both domestic conditions and global trends that determine the place of agriculture in the economy,
its importance and direction of change.
Despite the evolution of common agricultural policy instruments, its main goals have remained unchanged for years,
namely the development of competitive agriculture, production of high quality products using environmentally friendly
technologies, stabilization of agricultural incomes, support for the rural development and others. The specificity of
agriculture is that many factors of production can not be applied for other purposes. Either they will be used in agriculture
or they will remain unnecessary. Strengthening market rules should not cause choice and concentration of subjects.
We have proposed a schematic model of the process of reforming the common agricultural policy. We analyzed the
dynamics of the reform of the common agricultural policy in 1980—2020 and systematized basic statistics on agriculture
and food industry of the Member States related to the common agricultural policy.
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The common agricultural policy (CAP) is undergoing another major reform to meet today's challenges. Its goal is a
policy that is more environmentally friendly, fairer in accessing funds and more effective in achieving its goals. European
agriculture must become more competitive from both an economic and an environmental point of view.
When creating a new strategy for the development of European agriculture, adapted to global conditions, it is
necessary to rely on all the most important models of agricultural development in the modern world.
The problems of the common agricultural policy (CAP) are identified and the main directions of development of this
policy in the future are suggested.

Ключові слова: Європейське сільське господарство, Спільна сільськогосподарська політиB
ка, індустріальний розвиток, Індукований розвиток.
Key words: European agriculture, Common Agricultural Policy (CAP), Industrial development,
Induced development.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Тривалий час для розвитку європейського
сільського господарства формуються механіз&
ми інституціональної, соціально&економічної,
екологічної, просторової координації розвит&
ку, які, за умов адекватного фінансового забез&
печення процесів цього розвитку, зумовлюють
підвищення ефективності сільського господар&
ства, агробізнесу, а також — сприяють стало&
му розвитку сільських територій та підвищен&
ню рівня життя сільського соціуму. До основ&
них проблем формування цих механізмів відно&
ситься необхідність швидких змін напрямів ко&
ординації, з огляду на постійні зміни векторів
соціально&економічних, демографічних, інсти&
туціональних, просторових, територіальних,
екологічних процесів розвитку та посилення
інтеграції цих процесів. Означене зумовлює
необхідність постійних змін та удосконалень
стратегічних орієнтирів політики розвитку
сільського господарства, агробізнесу, особли&
во — в частині визначення вихідних припущень
для подальшої розробки стратегічних планів і
програм розвитку. Розвиток спільної сільсько&
господарської політики Європейського Союзу
зумовлений необхідністю формування загаль&
них координацій щодо швидких реакцій на ви&
клики, пов'язані із швидкими змінами поточних
процесів розвитку агробізнесу, сільських тери&
торій та необхідністю постійного корегування
вихідних умов та прогнозів розвитку.
Динаміка та напрями соціально&економіч&
них процесів у сучасних умовах стають все
Передплатний індекс 21847

менш прогнозованими, попри значний прогрес
у методах прогнозування. Труднощі виникають
не тільки зі складності проблеми, що поєднує
природні, соціальні, економічні, просторові та
політичні аспекти, але головним чином із зміни
початкових припущень. Окрім труднощів, по&
в'язаних із визначенням економічної ситуації
в країні та світі, напрямами розвитку та мож&
ливостями здійснення технічного прогресу,
демографічними змінами, ситуацією на ринку
праці тощо, існують обмеження, пов'язані з
неточним визначенням цілей та принципів еко&
номічної політики в сільському господарстві.
Все більш поширеною стає думка, що пробле&
ма реконструкції та модернізації агробізнесу
є одним із найважливіших та найскладніших
завдань економічної політики. Багато серйоз&
них теоретичних суперечок сконцентровано
навколо сільськогосподарської політики, що,
в свою чергу, перетворюється на політичні су&
перечки, утрудняючи прийняття стійких прин&
ципів та цілей економічної та соціальної пол&
ітики [12].
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

Проблеми, пов'язані з розвитком євро&
пейського сільського господарства, агробізне&
су та розробкою і втіленням спільної сільсько&
господарської політики досліджують західні
науковці Вайнгартен П., Вайчі Л., Вінтерс П.,
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Готебовський Дж., Девіс В., Зегар Дж., Ко&
вальські А., Кутковска В., Лерман З., Петрік М.,
Рирдон Т., Руновський Є., Сичевський А.,
Сікорський Дж., Стамуліс К., Шумський С. Ос&
новні напрями розвитку вітчизняного сільсько&
го господарства, аграрного сектору, сільських
територій у контексті євроінтеграційних про&
цесів відображені у роботах В. Андрійчука, О.
Бородіної, В. Власова, В. Зіновчука, Т. Зінчук,
Ю. Лопатинського, Т. Осташко, Б. Пасхавера,
О. Попової, П. Саблука, В. Юрчишина та ін.
Продовження досліджень потребують аспекти
механізмів втілення спільної сільськогоспо&
дарської політики Європейського Союзу та
формування політики розвитку сільського гос&
подарства, агробізнесу, сільських територій в
Україні.
МЕТА СТАТТІ

Метою дослідження є пропозиції перспек&
тив розвитку європейського сільського госпо&
дарства на засадах реалізації спільної сільсько&
господарської політики та основних напрямів
розвитку такої політики в майбутньому, що
стане прикладом для розвитку відповідних ас&
пектів в Україні.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Дослідження підходів до розвитку сільсько&
го господарства здійснюються у сенсі розгля&
ду його як основної структуроформуючої сис&
теми економічного розвитку соціуму, сільських
територій та об'єкта інституціонального забез&
печення координацій цього розвитку.
Стратегічні проблеми сільського господар&
ства, як це часто трапляється, не можна роз&
глядати лише з точки зору харчування суспіль&
ства та умов життя сільськогосподарського
населення. Необхідно розглянути ці проблеми
через призму питань безробіття, соціальних
навантажень державного бюджету та місцевих
бюджетів, можливостей фінансової підтримки
з боку держави, небезпеки розширення регіо&
нальних зон бідності, посилення лібералізації
міжнародної торгівлі. З цієї причини довго&
строкові проблеми сільського господарства не
можуть бути вирішені в рамках вузько зрозу&
мілої аграрної політики [5].
У сучасних європейських умовах основни&
ми стає індустріальний та індукований розви&
ток сільського господарства.
Індустріальний розвиток. На матеріально&
му рівні індустріалізація відкрила нові горизон&
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ти для зростання сільськогосподарського ви&
робництва шляхом виробництва засобів вироб&
ництва, що підтримують та замінюють робочу
силу — людські руки та тварини (механізація)
— та підтримуючих ефективність земельних
ресурсів та сільськогосподарських тварин
(сільськогосподарська хімія, промисловий
корм, агробіологічний прогрес). Перші дозво&
лили перевищити масштаби виробництва, ра&
ніше обмежені трудовими ресурсами, звільня&
ючи значні трудові ресурси для потреб промис&
ловості та інших несільськогосподарських га&
лузей соціального господарства. Це дало змо&
гу збільшити урожай і продуктивність тварин,
і перш за все ефективність праці в сільському
господарстві.
На економічному рівні індустріалізація
мала вплив на сільське господарство за раху&
нок збільшення попиту на сільськогосподарсь&
ку продукцію, відволікання робочої сили з
сільського господарства. Це створило переду&
мови для найважливіших змін, а саме комер&
ціалізації сільського господарства, що поля&
гає у виведенні грошових доходів на перше
місце серед цілей, поставленими фермерами,
в крайньому випадку навіть як єдиної і голов&
ної цілі.
Попри швидке зростання продуктивності
праці в сільському господарстві, доходи
сільського господарства — головний мотив
функціонування фермерського господарства в
епоху промисловості — не відстають від до&
ходів поза сільським господарством. Ринковий
механізм встановлює ціну за конкретних умов
попиту та пропозиції, які можуть не відобра&
жати фактично створену додану вартість, але
визначати реалізовану вартість, тобто дохід. За
допомогою цього механізму здійснюються ве&
личезні трансферти вартості, що утворюється
в сільському господарстві, а отже, і дохід [1].
Виявилося, що індустріальна модель вирі&
шила проблему сільськогосподарського вироб&
ництва, але не вирішила проблеми рівня доходів
сільськогосподарського населення та стану
навколишнього середовища. Крім того, підви&
щився рівень ризику сільськогосподарського
виробництва.
Індукований розвиток. Індукований розви&
ток є концепцією примусового розвитку
сільського господарства. Оскільки сільське
господарство генерує занадто слабкі внутрішні
сили, щоб можна було викликати процес зрос&
тання і підтримувати його в стані динамічної
рівноваги, основні імпульси для його розвитку
повинні бути задіяні ззовні. Це ключові питан&
ня, а саме: створення капіталу, інновації, інсти&
Передплатний індекс 21847
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Рис. 1. Схема процесу реформування спільної сільськогосподарської політики
Джерело: власні дослідження.

туційні структури та ефективне розподілення
ресурсів.
Інновації та матеріальні носії прогресу в
сільському господарстві — відповідно до мо&
делі індукованого розвитку — виникають поза
сільським господарством і включені в сільське
господарство через ринкові канали [10].
Прихильники соціально стійкої моделі
сільського господарства, роблячи висновки з
історичного досвіду інших країн, вважають, що
сучасні концепції розвитку повинні об'єднува&
ти такі три складові: 1) пристосування обсягу
та темпів зростання виробництва продоволь&
ства до кінцевого попиту; 2) підтримання задо&
вільного рівня доходів сільськогосподарсько&
го населення, що зупинить надмірну міграцію
сільського населення та зменшить тиск на ри&
нок праці (скорочення робочої сили обмежене
в коротко& та середньостроковій перспективі);
3) припинення деградації природного середо&
вища, що покращить біологічну якість вироб&
лених продуктів харчування [2; 6].
Перспективи розвитку європейського сіль&
ського господарства.
Розвиток сільського господарства в сучас&
ному світі є результатом як самостійних еко&
номічних процесів, так і реалізованої націо&
Передплатний індекс 21847

нальної аграрної політики з урахуванням як
внутрішніх умов, так і глобальних тенденцій,
що визначають місце сільського господарства
в економіці окремих країн, його значення та
напрями змін.
Глобалізація створює нові можливості,
але й нові загрози. Ті економіки, які створю&
ють умови для залучення іноземних інвес&
тицій та нових технологій, мають шанс на ви&
сокі темпи зростання. Відсутність об'єктив&
них причин, що заохочують інвесторів, озна&
чає, що капітал, технології та висококваліф&
ікована робоча сила переїжджають у країну,
яка здатна створити сприятливе ділове сере&
довище, тоді як економіки, нездатні адапту&
ватися до конкуренції, скочуються за межі
економічного світу. Можливості та загрози,
пов'язані з глобалізацією та глобальною кон&
куренцією, а також зміни клімату, мають ре&
альний та інституційний аспект для сектору
продовольчої економіки. Зростає значення
сільського господарства для збереження при&
родного середовища, зайнятості, способу
життя, задоволення прагнень сільськогоспо&
дарського населення, підтримання та ство&
рення культурних цінностей, розвитку туриз&
му та відпочинку.
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Таблиця 1. Основні показники розвитку Європейського сільського господарства (ЄСK28)

Країни

Використовувана
сільськогосподарська
площа (у тис. га)
2017

BE Бельгія
BG Болгарія
CZ Чехія
DK Данія
DE Німеччина
EE Естонія
EL Греція
ES Іспанія
FR Франція
IE Ірландія
IT Італія
CY Кіпр
HR Хорватія
LV Латвія
LT Литва
LU Люксембург
HU Угорщина
MT Мальта
NL Нідерланди
AT Австрія
PL Польща
PT Португалія
RO Румунія
SI Словенія
SK Словаччина
FI Фінляндія
SE Швеція
UK Велика
Британія
UE-28

Використовувана
Кількість
сільськогосподарська
господарств
площа на
(у тис.)
господарство (га)
2016

Зайнятість у
сільському
господарстві
(у тис. осіб)

1 329
5 030
3 521
2 631
16 687
1 002
5 151
23 841
29 101
4 470
12 843
123
1 497
1932
2 935
131
5 352
11
1 790
2 656
14 498
3 603
13 378
481
1 911
2 272
3 011
17 360

2016
36,8
202,7
26,5
35,0
276,1
16,7
684,90
945,0
456,5
137,6
1 145,7
34,9
134,5
69,9
150,3
1,9
430,0
9,2
55,7
132,5
1410,7
259,0
3422,0
69,9
25,7
49,7
62,9
185,1

36,7
22,0
130,2
74,6
60,5
59,6
6,6
24,6
60,9
35,5
11,0
3,2
11,6
27,6
19,5
66,3
10,9
1,2
32,3
20,1
10,2
14,1
3,7
7,0
73,6
44,9
47,9
90,1

2017
51,4
186,6
113,3
56,7
490,3
17,1
437,8
749,7
646,1
104,3
797,8
8,7
92,2
45,7
90,9
3,1
197,3
1,5
171,1
157,2
1574,2
278,6
1925,2
49,4
48,5
70,8
60,8
329,4

178 548

10 467,7

16,6

8 756,0

Загальна
продукція
сільського
господарства
(у млн євро)
2019
8 701
4 253
5 422
11 649
57 005
1 004
11 307
50 637
75 419
8 578
56 579
740
2 275
1 560
3 000
429
8 705
127
28 635
7 561
26 789
7 958
19 942
1 320
2 232
4 571
6 243
—
412 808
(UE-27)

Джерело: Eurostat (Євростат), Статистика сільського господарства, лісового та рибного господарства, — ред. Європейська
комісія 2018 року, "Контекстні показники Спільної сільськогосподарської політики на 2014—2020 роки, оновлення з 2018 року".

Відбувається переоцінка концепції кількіс&
ного розвитку на якісні рішення. Все частіше в
сільському господарстві реалізуються не лише
економічні цілі, а й екологічні, соціальні,
суспільні та культурні цілі [12]. Диференціація
рівнів економічного розвитку та економічних
систем держав, а також соціальних, економіч&
них та політичних структур призводить до того,
що вибір стратегій розвитку сільського госпо&
дарства в конкретній країні індивідуальний,
хоча в об'єднаній Європі багато заходів узгод&
жуються разом для досягнення спільних цілей.
Аналіз змін у світовому сільському госпо&
дарстві є неодмінною основою для формуван&
ня програми розвитку європейського сільсько&
го господарства та сільськогосподарської по&
літики. Ця політика повинна все більше базу&
ватися на глобальних чинниках. У глобально&
му масштабі все більш важливого значення на&
бувають чинники: приріст населення; збільшен&
ня попиту на їжу; використання біомаси для не&
продовольчих цілей; впровадження нових тех&
нологій; зміни в структурах сільського госпо&
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дарства та сільськогосподарського маркетин&
гу; зниження виробництва сільського госпо&
дарства в країнах з розвиненою економікою;
прискорений процес урбанізації сільських те&
риторій [4; 5; 11]. Тому необхідною вбачається
реформа спільної сільськогосподарської по&
літики, орієнтована на адекватну реакцію на
розвиток цих чинників (рис. 1).
Зростаюча міжнародна конкуренція зму&
шує європейське сільське господарство конку&
рувати насамперед на якісному рівні, шляхом
впровадження методики контролю за процесом
виробництва харчових продуктів відповідно до
встановлених стандартів якості. Попри еволю&
цію інструментів спільної сільськогосподарсь&
кої політики, її основні цілі роками залишають&
ся незмінними, а саме: розвиток конкурентос&
проможного сільського господарства, вироб&
ництво високоякісної продукції за допомогою
екологічно чистих технологій, стабілізація до&
ходів сільського господарства, підтримка роз&
витку сільських територій та інші. Значення
інструментів, що регулюють ринки сільського
Передплатний індекс 21847
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господарства, зменшуються на користь поси&
лення інструментів підтримки сільських струк&
тур та підтримки доходів сільськогосподар&
ських виробників.
Основним довгостроковим джерелом зро&
стання конкурентоспроможності в сільському
господарстві стає економічний прогрес. Озна&
ками економічного прогресу є: відносне підви&
щення ефективності, зниження витрат на ви&
робництво одиниці продукції, впровадження
нових технологій [7; 10]. Якісні аспекти ре&
структуризації проявляються, серед іншого, у
в змінах: технології виробництва, включаючи
формування та розповсюдження біологічного
прогресу; управління господарством; обсягу та
структури виробництва з урахуванням еконо&
мічного потенціалу та природних умов госпо&
дарства, а також вимог ринку [4; 7].
Специфіка сільського господарства полягає
в тому, що багато факторів виробництва не
можуть бути перенесені на інші сфери засто&
сування. Або вони будуть використовуватися
в сільському господарстві, або вони залишать&
ся непотрібними. Посилення ринкових правил
не повинно викликати вибір та концентрацію
суб'єктів. Господарства часто реагують на па&
діння цін і продажів через збільшення вироб&
ництва [10].
Аналіз динаміки реформи спільної сіль&
ськогосподарської політики в 1980—2020 рр.
показав постійне зростання фінансових ви&
датків на реалізацію даної політики, так на по&
чатку в 1980 році фінансові видатки складали
лише 12 млрд євро, тоді як в 2020 році вони вже
були на рівні 60 млрд євро (зростання в 5 разів).
Потрібно зазначити, що вибір цілей є клю&
човим питанням у процесі побудови сучасної
стратегії розвитку. Визначення їх пов'язане з
основними аспектами процесу розвитку, тоб&
то техніко&економічними, економічними, про&
сторовими та екологічними, соціально&політич&
ними та культурними аспектами. Майбутнє
сільського господарства в Європейському
Союзі пов'язане з нормами, що будуть закла&
дені в Спільній сільськогосподарській політиці.
У таблиці 1 систематизовано основні стати&
стичні дані щодо сільського господарства та
харчової промисловості держав&членів, що по&
в'язані спільною сільськогосподарською по&
літикою. Лідерами серед країн ЄС, по викорис&
товуваній сільськогосподарській площі на одне
господарство в 2016 році були Чехія 130,2 га та
Велика Британія 90,1 га (31.01.2020 р. Велика
Британія вийшла з ЄС). Найбільша зайнятість
у сільському господарстві спостерігається, ста&
ном на кінець 2017 рік, у Румунії 1925,2 тис. осіб,
Передплатний індекс 21847

Польщі 1574,2 тис. осіб, Італії 797,8 тис. осіб та
Іспанії 749,7 тис. осіб. Щодо загальної про&
дукції сільського господарства, то тут безумов&
ними лідерами є Франція 75 419 млн євро, Іта&
лія 56 579 млн євро та Іспанія 50 637 млн євро.
Досліджуючи реформи Спільної сільсько&
господарської політики (CAP), не можна оми&
нути її основні проблеми:
— сільське господарство та сільська міс&
цевість шукають нового балансу між цілями, до
яких вони повинні прагнути: продовольча без&
пека, стабілізація сільськогосподарських цін,
конкурентоспроможність сільського господар&
ства та продовольчого сектору, протистояння
змінам клімату, глобалізації тощо;
— не повністю сформоване розуміння, що
сільські території є важливим елементом гео&
графічного та соціально&економічного різно&
маніття, на яких необхідно забезпечити тери&
торіальну згуртованість та зберегти життє&
здатність, диверсифікацію економічної діяль&
ності, а також доступ до соціальних послуг й
до транспортних та телекомунікаційних мереж;
— відсутній інтегрований підхід, який має
гуртуватися на інтеграції політик (політики
згуртованості, спільній сільськогосподарській
політиці, а також інших, що мають терито&
ріальні наслідки — таких як транспортна полі&
тика, захист навколишнього середовища тощо).
Спільна сільськогосподарська політика
проходить ще одну серйозну реформу для ви&
рішення сучасних викликів. Її метою є політи&
ка, яка буде більш екологічною, справедливою
у доступі до коштів та більш ефективною у до&
сягненні своїх цілей. Європейське сільське гос&
подарство повинно стати більш конкуренто&
спроможним як з економічної, так і з екологі&
чної точки зору.
Основними напрямами розвитку спільної
сільськогосподарської політики (CAP) у май&
бутньому стануть:
1. Більш цілеспрямована підтримка доходів
для стимулювання економічного зростання та
зайнятості.
2. Більш ефективні та краще адаптовані
інструменти управління кризами для вирішен&
ня нових економічних та сільськогосподарсь&
ких проблем. Нестабільність цін стає загрозою
довгостроковій конкурентоспроможності
сільського господарства. Як вихід, пропонує&
мо підтримати створення страхових та фондів
взаємного інвестування.
3. Екологічна оплата за довгострокову про&
дуктивність та захист екосистем.
4. Додаткові інвестиції в дослідження та
інновації.
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5. Більш конкурентоспроможний та стійкий
ланцюг поставок продовольства. Сільське гос&
подарство є дуже фрагментарним і не дуже
структурованим. Пропонуємо підтримувати
організації виробників та міжгалузеві органі&
зації та розробляти короткі ланцюги продажів.
6. Мотивування та заохочення до збільшен&
ня кількості і якості агроекологічних ініціатив.
7. Стимулювання з боку урядів країн зай&
нятості та підприємництва у сільській місце&
вості.
8. Спрощення механізмів спільної сільсько&
господарської політики, зокрема системи пе&
рехресного контролю, звичайно не знижуючи
її ефективності.
Створюючи нову стратегію розвитку євро&
пейського сільського господарства, адаптова&
ну до глобальних умов, необхідно спиратися на
всі найважливіші моделі розвитку сільського
господарства в сучасному світі.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

1. Розвиток європейського сільського гос&
подарства відбувається на засадах спільної
сільськогосподарської політики з використан&
ням механізмів інституціональної, соціально&
економічної, екологічної, просторової коорди&
нації розвитку, які, за умов адекватного фінан&
сового забезпечення процесів цього розвитку,
зумовлюють підвищення ефективності сільсь&
кого господарства, агробізнесу, сприяють ста&
лому розвитку сільських територій.
2. Динаміка та напрями соціально&еконо&
мічних процесів у сучасних умовах стають все
менш прогнозованими. Труднощі виникають не
тільки зі складності проблеми, що поєднує при&
родні, соціальні, економічні, просторові та по&
літичні аспекти, але головним чином із зміни
початкових припущень. Проблема реконст&
рукції та модернізації агробізнесу є одним із
найважливіших та найскладніших завдань еко&
номічної політики.
3. У сучасних європейських умовах основ&
ними стає індустріальний та індукований роз&
виток сільського господарства. Виявилося, що
індустріальна модель вирішила проблему
сільськогосподарського виробництва, але не
вирішила проблеми рівня доходів сільськогос&
подарського населення та стану навколишньо&
го середовища. Крім того, підвищився рівень
ризику сільськогосподарського виробництва.
4. Індукований розвиток є концепцією при&
мусового розвитку сільського господарства.
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Інновації та матеріальні носії прогресу в сіль&
ському господарстві — відповідно до моделі
індукованого розвитку — виникають поза
сільським господарством і включені в сільське
господарство через ринкові канали.
5. Зростаюча міжнародна конкуренція зму&
шує європейське сільське господарство конку&
рувати насамперед на якісному рівні, шляхом
впровадження методики контролю за процесом
виробництва харчових продуктів відповідно до
встановлених стандартів якості. Основним дов&
гостроковим джерелом зростання конкурен&
тоспроможності в сільському господарстві стає
економічний прогрес.
6. Спільна сільськогосподарська політика
проходить ще одну серйозну реформу для ви&
рішення сучасних викликів. Її метою є політи&
ка, яка буде більш екологічною, справедливою
у доступі до коштів та більш ефективною у до&
сягненні своїх цілей, основними напрямами
якої стануть: підтримка доходів для стимулю&
вання економічного зростання та зайнятості;
екологічна оплата; додаткові інвестиції;
стійкий ланцюг поставок продовольства; за&
охочення збільшення кількості і якості агро&
екологічних ініціатив; спрощення механізмів
спільної сільськогосподарської політики.
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ECOLOGICAL AND ENERGY INNOVATIONS AS A FACTOR OF ENSURING THE ECONOMIC
SUSTAINABILITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
Обгрунтовано рекомендації щодо забезпечення економічної стійкості аграрних підприємств за рахунок впроN
вадження екологоNенергетичних інновацій. Проаналізовано генезис категорії "економічна стійкість". Виявлено особN
ливості забезпечення економічної стійкості аграрних підприємств. Обгрунтовано, що в сучасних умовах можна виN
ділити чотири складові стійкого розвитку аграрних підприємств: економічну, соціальну, екологічну, енергетичну.
Запропоновано впровадження проєкту із енергозбереження, зокрема за рахунок переходу на альтернативні джерела
енергії. Проаналізовано структуру світового споживання енергоресурсів, визначено місце альтернативної енергетиN
ки в цій структурі. Здійснено характеристику підприємствNвиробників сонячних панелей в Україні. Обгрунтовано
доцільність впровадження проєкту з виробництва сонячних панелей на базі аграрного підприємства великих розмірів.
Охарактеризовано основні технологічні операції та потреби в ресурсному забезпеченні, розраховано економічний
ефект від реалізації проєкту та його вплив на соціальну та екологічну складові стійкого розвитку аграрного підN
приємства.
It has been substantiated that the effective enterprise's activity under upNtoNdate conditions of the market relations
development significantly depends on the level of its economic stability. This issue is especially relevant in the current
economic crisis caused by the spread of COVIDN19, because many entities have been turned out under threat. Economic
stability is a complex indicator that embodies the economic activity efficiency, competitiveness, the ability to accumulate
resources to resist the destructive environment factors.
Recommendations for ensuring the economic sustainability of agricultural enterprises through the implantation of
environmental and energy innovations have been substantiated. The genesis of the category "economic stability" has
been analyzed. The ensuring economic stability peculiarities of agricultural enterprises have been revealed. It has been
substantiated that under modern conditions it has been possible to allocate four components of sustainable development
of the agricultural enterprises: economic, social, ecological, energy. It has been proposed to implement an energyNsaving
project, in particular through the conversion to alternative energy sources. The structure of world energy consumption
is analyzed, the place of alternative energy in this structure is determined.
It has been proved that the main advantage of using energy from solar power plants is affordability. Ukraine has
such natural and climatic conditions that even in winter there is enough sunlight that can produce a certain amount of
energy. The solar battery produces enough energy to meet household and some industrial needs, ensuring energy
independence. At the same time, the installation of solar panels does not require careful care, except for periodic cleaning.
The solar power systems advantage is their easy scalability, which allows you to invest in the expansion of the solar
power plant gradually.
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The enterprisesNmanufacturers of solar panels in Ukraine characteristic has been carried out. The solar panels
production project on the basis of a large agricultural enterprise implementing has been substantiated. At the same time,
the main technological operations and resource requirements are characterized; the economic effect of the project and
its impact on the social and environmental components of the agricultural enterprises sustainable development is
calculated.

Ключові слова: економічна стійкість, стійкий розвиток, екологоBенергетичні інновації,
альтернативна енергетика, аграрне підприємство.
Key words: economic stability, sustainable development, ecological and energy innovations,
alternative energy, agricultural enterprise.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Ефективна діяльність підприємства у сучас&
них умовах розвитку ринкових відносин суттє&
во залежить від рівня його економічної
стійкості. Стійкий розвиток підприємства є
пріоритетним стратегічним завданням та осно&
вою його конкурентоспроможності. Особливої
актуальності це питання набуває в умовах су&
часної економічної кризи, викликаної поши&
ренням COVID&19, оскільки стан низки
суб'єктів господарювання опинився під загро&
зою. Економічна стійкість — це комплексний
показник, який уособлює в собі ефективність
господарської діяльності, конкурентоспро&
можність, здатність акумулювати ресурси для
протистояння деструктивним чинникам зовні&
шнього середовища. На стан підприємств вли&
вають глобалізаційні виклики, які проявляють&
ся як у загостренні конкуренції, так і у появі
нових можливостей росту. Водночас стійкий
розвиток у сучасних умовах не можливий без
інновацій, особливо важливе значення мають
нововведення у сфері екології та енергетики,
оскільки саме ці проблеми наразі є найбільш го&
стрими.
Дослідження феномену економічної стій&
кості та її залежності від еколого&енергетич&
них інновацій надзвичайно актуальне для
аграрних підприємств, оскільки зазначений
сектор економіки, по&перше, відіграє стратегі&
чне значення для формування продовольчої
безпеки; по&друге, забезпечує наповнення дер&
жавного бюджету; по&третє, в аграрному сек&
торі економіки зайнято близько п'ятої части&
ни економічно активного населення; по&четвер&
те, в умовах економічної кризи виникли про&
гнози щодо можливої загрози суттєвого змен&
шення продовольства, тобто виникнення про&
довольчої кризи; по&п'яте, оцінювання еконо&
мічної стійкості аграрних підприємств має свою
специфіку через використання особливого ре&
сурсу — землі. Таким чином, проведення до&
слідження в цьому напрямі є актуальним і своє&
часним.
Передплатний індекс 21847

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням питання економічної стій&
кості підприємств різних галузей займались
О. Андрійчук, І. Ансофф, В. Аранчій, В. Беренс,
Ю. Брігхем, О. Василенко, І. Вініченко, Дж.К. Ван
Хорн, Л. Мельник, Е. Хелферт, Н. Шандова та
ін.
Вперше термін "економічна стійкість" був
вжитий при розгляді проблем обмеженості
природних ресурсів, які спровокували виник&
нення енергетичних криз 1973 та 1979 років:
метою концепції економічної стійкості було
забезпечення стабільного розвитку світового
господарства на основі економнішого і раціо&
нальнішого використання ресурсів; згодом
вона була відображена у теорії економічної
безпеки держави — "ecosestate" ("economic
security of state") [2, с. 101]. Згодом теорія
стійкого економічного розвитку набула широ&
кого розповсюдження серед країн з ринковою
економікою. Так, у 1992 році було прийнято
концепцію сталого розвитку в Ріо&де&Жаней&
ро, яка передбачає гармонізацію відносин у си&
стемі економічних, соціальних, екологічних
відносин. Така концепція є актуальною по сьо&
годні, регулярно відбуваються відповідні самі&
ти, на яких підводяться підсумки про досягнуті
результати щодо оптимізації показників еко&
номічного зростання, не ставлячи водночас під
загрозу існування майбутніх поколінь з еконо&
мічної, соціальної та екологічної точок зору.
Все більшого значення набувають енергетичні
та екологічні аспекти забезпечення економіч&
ної стійкості підприємств, зокрема ці питання
розвинуті у працях [1, 7, 10].
На сьогодні забезпечення економічної стій&
кості стає все складнішим через посилення ан&
тропогенного навантаження, нестабільність
економіки, появи низки нових чинників, глоба&
лізаційними викликами. Як наслідок, з'явля&
ються нові наукові дослідження, присвячені пи&
танням діагностики економічної стійкості. По&
при значну кількість праць, присвячених про&
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Рис. 1. Структурні складові стійкого розвитку аграрних підприємств
Джерело: побудовано авторами.

блематиці економічної стійкості, зазначене пи&
тання потребує розвитку, оскільки з'являють&
ся нові чинники та проблеми в даному напрямі,
особливо енергетичного та екологічного харак&
теру, що потребує інноваційного підходу, а
отже, і проведення додаткових розвідок у цьо&
му напрямі.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є розроблення рекомендацій
щодо напрямів впровадження еколого&енерге&
тичних інновацій для забезпечення економіч&
ної стійкості аграрних підприємств, обгрунту&
вання проєкту щодо виробництва сонячних ба&
тарей на базі великого аграрного підприємства,
який забезпечить енергонезалежність та гар&
монізацію зв'язків між економічною, соціаль&
ною та екологічною складовими елементами
стійкого розвитку.
ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Стійкість — це узагальнююча комплексна
категорія, яка не може бути обмежена діагно&
стикою лише одного аспекту діяльності суб'єк&
та господарювання. Така дефініція є багато&
гранною і відображає як життєвий цикл еко&
номічної системи, так і ефективність та конку&
рентоспроможність її функціонування.
Економічна стійкість аграрних підприємств
є однією з головних умов успішної та стабіль&
ної роботи в ринкових умовах. Економічна
стійкість характеризує такий стан фінансово&
економічних ресурсів підприємства, за якого
раціональне розпорядження ними є гарантією
стабільної прибутковості, рентабельності та
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забезпечення процесу розширеного відтворен&
ня [3, с. 10].
Існуючі підходи до розгляду "економічної
стійкості функціонування та розвитку підприє&
мства" в економічній науці, на думку О.П. Анд&
рійчука та С.А. Бурого, можна поділити на чо&
тири групи: розгляд стійкості із застосуванням
терміну "Steady state" (стійкий стан), який
відображає умови динамічної рівноваги еконо&
мічної системи; розгляд проблеми стійкості
підприємства з точки зору його фінансової
стійкості, уникнення банкрутства і забезпечен&
ня конкурентоспроможності; розгляд пробле&
ми стійкості відповідно до положень концепції
"стійкого розвитку" ("sustainable development");
використання як основи концепції стійкого
економічного зростання (sustained positive
economic growth), що характеризує динамічну
рівновагу економічної системи і її ефективний
розвиток [2, с. 101].
У сучасних умовах можна виділити чотири
складові стійкого розвитку аграрних під&
приємств (рис. 1).
Отже, для стійкого розвитку аграрних під&
приємств необхідне збалансування чотирьох
складових: економічної, соціальної, екологіч&
ної та енергетичної. Для забезпечення ефектив&
ного поєднання зазначених елементів важливе
значення набувають екологічні інновації, пов'я&
зані із енергетичною та соціальною сферою, а
також забезпечать економічний ефект. У кон&
тексті цієї концепції актуальним є впроваджен&
ня проектів із енергозбереження, зокрема за
рахунок переходу на альтернативні джерела
енергії. Зазначений напрям розвитку, по&пер&
ше, сприятиме енергонезалежності як окремих
суб'єктів господарювання, так і держави в ціло&
Передплатний індекс 21847
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Рис. 2. Структура енергоспоживання у світі,
2018 р., %
Джерело: узагальнено авторами за [9].

му; по&друге, забезпечить зниження негативно&
го впливу на екологію; по&третє, позитивні
кліматичні та екологічні зміни від розвитку аль&
тернативної енергетики забезпечать поліпшен&
ня соціальних умов життєдіяльності, крім того,

реалізація даних проектів передбачає ство&
рення нових робочих місць, що забезпечує
соціальний ефект; по&четверте, енергія, видо&
бута з альтернативних джерел, нині за доско&
налої технології є дешевшою за традиційну
енергію, крім того, енергонезалежність доз&
волить формувати довготермінові плани роз&
витку з більш точними даними щодо вартості
енергоносіїв, у чому і проявляється економі&
чний ефект.
У структурі споживання енергії найбільшу
питому вагу у світі займає нафта — 32 %, на дру&
гому місці знаходиться вугілля — 26 %, на тре&
тьому (23 %) — газ, біомаса забезпечує 10% по&
треб в енергії, 9 % — це електроенергія (рис. 2).
В Україні "зелена" енергетика розвиваєть&
ся досить активно. Наразі зафіксовано 15665
(875 промислові, 14790 СЕС домогосподарств)
об'єктів відновлюваної електроенергетики,
яким встановлено "зелений" тариф [6]. Водно&
час Україна входить до десятки лідерів Європи
за темпами розвитку сонячної енергетики.

Таблиця 1. Характеристика підприємствKвиробників сонячних панелей в Україні
Вид виробництва
Виробники без
виробничих
потужностей в
Україні
Виробники, які
закуповують
складові елементи
панелей як в
Україні, так і за
кордоном, при
цьому збирають
їх на українських
складальних
лініях

Виробники
повного циклу

Характеристика виробників
Компанії, які замовляють готові панелі за кордоном, здебільшого у Китаї,
але продаються під українським брендом. Наприклад, сонячні панелі під
брендом Altek (та частково – Kvazar). Ці панелі замовляються на китайських
заводах і продаються в Україні під власним брендом. Подібні компанії
організовують стабільні поставки сонячних батарей в Україну і
забезпечують гарантійну підтримку
Kness, м. Вінниця – обладнано складальною лінією від китайського
виробника Boostsolar. Потужність першої черги – 200 МВт сонячних
панелей у рік. Після запуску другої черги, річна потужність заводу сягне
400 МВт. Більшість комплектуючих завозяться з-за кордону: фотоелементи,
скло, плівка. В Україні закуповують алюмінієві рамки. Складальна лінія
дозволяє збирати панелі потужністю від 270 до 370 Вт.
ENHOL Energodar, м. Енергодар – для виробництва сонячних панелей,
компанія закуповує китайські фотоелементи та плівку, в Україні – скло та
рамку. Максимальна річна потужність складальної лінії – 10 МВт,
випускається дві модифікації батарей – полікристалічні сонячні панелі на
260 Вт та на 275 Вт.
InfoSvyaz, м. Одеса – для виробництва панелей, компанія закуповує
фотоелементи в Китаї, в Україні відбувається збірка сонячних панелей.
Потужності складальної лінії становлять 160 кВт на місяць. Після запуску
другої черги складальної лінії, щомісячна потужність повинна зрости до
550 кВт. Асортимент продукції – полікристалічні панелі потужністю 275 Вт
В Україні є два заводи, на яких можна виконати всі етапи створення
сонячної панелі: від вирощування і порізки кремнію до складання готового
фотомодуля:
Kvazar, м. Київ – є обладнання для порізки кремнію, обладнання для збірки
готових фотомодулів, а також устаткування для контролю якості
виробництва. Потужності виробництва складають близько 30 МВт/рік. Зараз
компанія Квазар-7 – компанія займається як поставкою сонячних панелей
китайського виробництва під власним брендом, так і складанням панелей в
Україні із імпортних елементів. За наявності замовлення на велику партію, у
компанії можуть запустити все існуюче обладнання (в т.ч. порізку кремнію).
Prolog Semicor, м. Київ створена в 1997 р. як виробник полірованих
кремнієвих пластин для мікроелектроніки. У 2014 р. компанія запустила
власну лінію по складанню сонячних панелей та освоїла власне
виробництво полікремнію. Потужність виробництва сьогодні складає
12 МВт/рік. Компанія має два заводи – у Львові та Києві. Під брендом
Prolog Semicor випускаються монокристалічні панелі потужністю від 10 до
300 Вт

Джерело: узагальнено авторами на основі [8].
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У Міністерстві енергетики та захисту до&
вкілля України було розроблено Концепцію
"зеленого" енергетичного переходу України до
2050 р., яка передбачає повне заміщення вугіль&
ної генерації та перехід економіки України, яка
базується на використанні викопних видах па&
лива — вугілля, нафти, газу, до кліматично ней&
тральної економіки в довгостроковій перспек&
тиві. Основними індикаторами виконання
відповідно до Концепції є: енергоефективність,
тому що кожний КВт не виробленої енергії є
екологічним, а кожна гривня вкладена в енер&
гоефективність повертається через мульти&
плікатор у 3 грн; збільшення частки чистих
видів палива до 70 % до 2050 р.; зменшення час&
тки видобувних галузей в економіці та відпові&
дно повне заміщення вугільних ТЕС до 2050 р.;
інтеграція енергетичних ринків України з євро&
пейськими [4; 5].
Водночас на початку 2020 р. в Україні сут&
тєво посилилась енергетична криза через над&
високий "зелений" тариф, який є невигідним
для держави. Як наслідок, довелось перегля&
нути режими роботи атомних та теплоелект&
ростанцій в напрямі їх скорочення, що має
низку негативних економічних та соціальних
наслідків. Крім того, урядом переглянуто
ставку "зеленого тарифу" у бік зменшення,
що робить розвиток сонячної енергетики з
точки зору бізнесу менш вигідним. Однак цей
енергетичний напрям залишається ефек&
тивним для забезпечення внутрішніх потреб
підприємств та домогосподарств. А також
розвиток альтернативної, зокрема, сонячної,
енергетики є необхідним з екологічної точки
зору.
Основною перевагою використання енер&
гії із сонячних електростанцій є доступність.
В Україні сформовані такі природно&кліма&
тичні умови, що навіть взимку достатньо со&
нячних променів, які зможуть виробити пев&
ну кількість необхідної енергії. Сонячна ба&
тарея виробляє достатню кількість енергії
для задоволення побутових та деяких вироб&
ничих потреб, забезпечуючи енергетичну не&
залежність. Водночас встановлення сонячних
батарей не потребує ретельного догляду, за
винятком періодичної чистки. Перевагою со&
нячних електросистем є їх легка масштабо&
ваність, що дозволяє здійснювати інвестиції
в розширення сонячної електростанції посту&
пово.
Здебільшого представники бізнесу та домо&
господарства використовують вже готові со&
нячні панелі, які виготовлені закордонними
виробниками. Проте, виробництво даних уста&
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новок уже налагоджено і в Україні. Національ&
них виробників сонячних електростанцій мож&
на поділити на три категорії: компанії, які за&
мовляють готові панелі за кордоном (здебіль&
шого з Китаю), а в Україні здійснюється лише
їх монтаж, водночас ці установки реалізують&
ся під українським брендом; друга категорія —
це підприємства, які мають частковий цикл ви&
робництва, дані компанії купують окремі еле&
менти в іноземних виробників, а збірку
здійснюють в Україні, також здійснюють мон&
таж, налагоджують дистрибуцію і гарантійну
підтримку; третя категорія — виробники із по&
вним циклом виробництва, які здійснюють всі
етапи виробництва (вирощування та розрізан&
ня кремнію, складання та монтаж панелей, ди&
стрибуція та гарантія) (табл. 1).
Внутрішнє виробництво сонячних панелей
в Україні є перспективним напрямком розвит&
ку промисловості, що може забезпечити як
внутрішні потреби, так і сформувати експор&
тоорієнтований вектор розвитку. Отже, врахо&
вуючи переваги використання сонячної енергії,
варто обгрунтувати перспективний напрям ви&
робництва сонячних батарей (панелей) на базі
великих агроформувань, зокрема агрохол&
дингів. Водночас можна виділити низку пере&
ваг такого виробництва:
— наявність вільних площ та виробничих
потужностей для розміщення виробництва;
— значні потреби в енергії для сільського
господарства, порівняно із іншими галузями;
— можливість створення повного агропро&
мислового виробничого циклу "виробництво
ресурсів — виробництво сільськогосподарсь&
кої продукції — переробка — зберігання, скла&
дування — реалізація";
— здешевлення кінцевої продукції за раху&
нок зниження собівартості виробництва
енергії;
— забезпечення повної енергонезалежності
та зменшення відповідних ризиків;
— диверсифікація діяльності агрохолдингів
і отримання додаткових прибутків;
— можливість отримання державних до&
тацій та "дешевих" кредитів.
Особливості виробництва сонячних елект&
ростанцій для промисловості полягають у спо&
собах перетворення сонячної радіації, які за&
лежать від конструкції електростанції. У кон&
тексті пропонованого інвестиційного проєкту
для аграрного підприємства пропонується ви&
готовляти сонячні електростанції на основі ви&
користання фотоелектричного ефекту на базі
кремнієвих фотоелектричних модулів наземно&
го застосування, ця технологія є найбільш роз&
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Таблиця 2. Економічна ефективність проєкту
з виробництва сонячних панелей та
використання сонячної енергії в аграрному
підприємстві великого розміру
Економічні показники
Всього витрат на виробництво сонячних панелей
У тому числі
Експлуатація приміщення (цех, площею 100 м2)
Вартість сировини, матеріалів для виготовлення панелей
Вартість електроенергії для виробничих потреб
Амортизація
Заробітна плата
Накладні витрати
Прогнозована собівартість 1 кВт енергії, виробленої на
сонячній електростанції, грн
Фактична середній вартість енергії для промисловості
(електроенергія, біодизель, телостанції тощо) за 1 кВт, грн
Середня річна потреба в енергії для аграрного
підприємства площею 10000 га, Мвт
Економічний ефект
Термін окупності проекту, років

Вартість,
тис. грн
2860,4
135,4
938,0
52,5
93,0
1585,5
56,0
0,45
1,75
370
481,0
6

Джерело: розраховано авторами.

повсюдженою. Виробництво сонячних панелей
технологічно є досить складним. Для дотриман&
ня екологічних вимог планується виготовлен&
ня органічних батарей. Відмінність неорганіч&
них батарей від органічних полягає у техно&
логії: для виготовлення кремнієвих сонячних
батарей застосовуються шкідливі речовини,
при цьому, виникають проблеми з утилізацією.
Органічні батареї зі високим ступенем еколо&
гічності виготовляються на основі полімерів, у
якості світло поглинаючих матеріаліви викори&
стовуються органічні напівпровідники, такі як
поліфенілен, вуглецеві фулерени, фталоцианін
міді, товщина плівок становить 100 нм. Такі ба&
тареї мають невисокий коефіцієнт корисної дії,
однак перевагами таких паналей є низька
вартість виробництва; нескладний процес ви&
робництва та відсутність шкідливого впливу на
навколишнє середовище. Технологічний про&
цес виробництва сонячних панелей складаєть&
ся з таких етапів: розрізання, очищення, струк&
турування полімерних пластин; нанесення та
випаювання фосфору на пластину; нанесення
противідбиваючого шару; металізація поверхні
та сушка пластин; приєднання електрокон&
тактів до колектора; вирівнювання та обрам&
лення пластин алюмінієвими рамками пласти&
ни; тестування.
Для виробництва сонячних панелей необхі&
дно придбати виробничу лінію, яка складаєть&
ся з різальної лазерної машини, ламінатора,
обрамляючої машини, машини для очищення
поверхні пластин, спеціальних столів, автоматів
для перевірки та тестування колекторів. В Ук&
раїні виробництво такого обладнання не нала&
годжене, тому доцільним є придбання інозем&
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ного устаткування. Таким чином, можна роз&
рахувати економічний ефект від виробницт&
ва сонячних панелей та подальшого викори&
стання сонячної енергії (табл. 2).
Отже, у перший рік реалізації проєкту
передбачаються поточні витрати у сумі
2860,4 тис. грн. Собівартість 1 кВт сонячної
енергії може становити близько 0,45 грн, що
у 3,9 рази менше, порівняно із діючими та&
рифами на енергоносії для промисловості.
Таким чином, термін окупності цього про&
єкту для аграрного підприємства, площею
10000 га, складе близько 6 років. Крім еко&
номічного ефекту, важливе значення має
можливість екологізації виробництва, а та&
кож соціальний ефект, який полягатиме у
створенні додаткових робочих місць та пол&
іпшенні умов праці.
Таким чином, реалізація проєктів з енер&
гонезалежності, а саме налагодження вироб&
ництва сонячних панелей з метою подальшого
використання генерованої енергії забезпечить
довготривалий стійкий економічний розвиток
аграрних підприємств.
ВИСНОВКИ

Узагальнюючим показником ефектив&
ності діяльності та конкурентоспромож&
ності підприємства є економічна стійкість,
яка суттєво пов'язана з ресурсним потенці&
алом та можливостями швидкого реагуван&
ня на зміни в зовнішньому середовищі. Еко&
номічна стійкість низки суб'єктів господа&
рювання суттєво погіршилась у зв'язку із
кризою, пов'язаною з пандемією корона
вірусу. Для аграрних підприємств питання
економічної стійкості є особливо актуаль&
ним, оскільки дія деструктивних чинників в
цьому секторі є особливо вагомою в останні
роки. Стійкий розвиток аграрного підприє&
мства має грунтуватись на поєднанні чоти&
рьох підсистем: економічної, соціальної,
екологічної та енергетичної, для ефективно&
го поєднання яких важливе значення мають
екологічні інновації, пов'язані із енергетич&
ною та соціальною сферою, а також забез&
печать економічний ефект.
В Україні "зелена" енергетика досить
активно розвивається, про що свідчить зок&
рема той факт, що країна входить до Топ&10
лідерів Європи за темпами розвитку соняч&
ної енергетики. Однак наразі в Україні сут&
тєво посилилась енергетична криза через ви&
сокий "зелений" тариф, за яким держава має
компенсувати вартість енергії, повернутої в
мережу. За таких умов ефективним напря&
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мом розвитку альтернативної енергетики в
контексті забезпечення економічної стій&
кості аграрних підприємств є власне вироб&
ництво сонячних батарей на потужностях і
площах великих аграрних підприємств з пер&
шочерговою метою забезпечення внутрішніх
потреб в енергії. Реалізація подібного про&
єкту забезпечить енергонезалежність, мати&
ме екологічний та соціальний ефекти, термін
окупності в середньому становить 6 років,
який може бути менший за умови вдоскона&
лення технологічних процесів, що в кінцево&
му підсумку сприятиме довгостроковому
стійкому економічному розвитку аграрних
підприємств.
Напрями подальших досліджень полягають
в обгрунтуванні комплексного організаційно&
економічного механізму забезпечення еконо&
мічної стійкості аграрних підприємств на осно&
ві впровадження екологічних та енергетичних
інновацій у всі сфери діяльності суб'єктів гос&
подарювання.
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STORYDRIVEN MARKETING IN THE ACTIVITY OF UKRAINIAN AGROINDUSTRIAL
ENTERPRISES

У статті досліджено способи залучення уваги споживачів до діяльності українських агропідприємств та їхніх
товарів за допомогою сторіфікованого маркетингу. На підставі досліджень провідних світових компаній доведено
високу ефективність та силу сторітелінгу у сучасних маркетингових комунікаціях. Визначено сутність та роль стоN
рітелінгу у діяльності сучасного бізнесу та місце розповідей у житті кожної людини.
Звернено увагу на поведінку споживачів у процесі вибору товару чи послуги та ірраціональність такої поведінN
ки. Відзначено ефективність розповідей у процесі прийняття споживчого рішення. Сторітелінг виступає засобом
поділитися нормами та цінностями, розвитку довіри й відданості компанії, поширення знань і сприяння навчанню,
що, зрештою, розвиває емоційний зв'язок між підприємством та цільовою аудиторією. Така взаємодія може допоN
могти українським агропромисловим компаніям реалізувати плани й отримати додаткові прибутки.
У статті обгрунтовано необхідність засвоєння особливостей і технік сторіфікованого маркетингу, що дасть змоN
гу привернути увагу цільової аудиторії, створити довірчі відносини між брендом і споживачами, підвищити попуN
лярність торгової марки й бренду. Наведено приклади ефективного застосування сторітелінгу в Україні та визначеN
но перспективи поширення історій через сарафанне радіо чи соціальні мережі, що сприяє залученню друзів, родичів
і колег підписників. У статті звернено особливу увагу на ефективне сприйняття історій людьми завдяки створенню
людського зв'язку, заснованому на емпатії. Відзначено можливість підвищення коефіцієнта конверсії маркетингоN
вих комунікацій для агробізнесів України завдяки сторітелінгу, особливо на ринку B2B. Обгрунтовано прагнення
споживачів отримувати рекламу у вигляді розповідейNісторій та вплив таких комунікацій на довготривалу взаємодію
з цільовою аудиторією.
Сформульовано ключові елементи, котрі зумовлюють цінність сторітелінгу для українських агропромислових
компаній. Виділено, яким чином сторіфікований маркетинг сприятиме агробізнесу в Україні вибудовувати тісні, довN
готривалі, лояльні, вигідні відносини зі своєю цільовою аудиторією. Окремо відзначено позитивну роль сторітелінгу
у сучасних маркетингових комунікаціях підприємств і організацій зі споживачами. Виокремлено кроки, які доцільно
здійснювати українським агропідприємствам у процесі політики просування із вказанням шляхів, методів та напрямів
маркетингової діяльності.
The present article investigates the methods of attracting consumer attention to the activity of Ukrainian agricultural
enterprises and their goods with the help of storyNdriven marketing. Based on the researches of the world's leading
companies, the article substantiates the high efficiency and power of storytelling in modern marketing communications
and determines the essence and the role of storytelling in the activity of the modern business and the place of stories in
the life of every person.
Particular attention is paid to the behavior of consumers in the process of choosing a certain product or service and
the irrationality of such behavior. The effectiveness of stories in the process of consumer decisionNmaking is emphasized.
Storytelling acts as a means of sharing norms and values, development of the customer trust and loyalty to the company,
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spread of knowledge and promotion of education that ultimately leads to the establishment of the emotional connection
between the company and its target audience. Such interaction can help Ukrainian agroNindustrial companies in the
implementation of their plans and generation of additional profits.
The article substantiates the need to master the specifics and techniques of the storyNdriven marketing, what will
help to attract the attention of the target audience, to create trustNbased relationships between the brand and consumers,
to increase the popularity of the trademark and the brand. Examples of the efficient use of storytelling in Ukraine are
cited and prospects for spreading stories through the word of mouth or via social networks helping to attract friends,
relatives and colleagues of subscribers are determined. The article pays particular attention to the effective perception of
stories by people through the establishment of the human communication based on empathy, emphasizes the possibility
of increasing the conversion rate of marketing communications for agricultural companies of Ukraine with the help of
storytelling, especially in the B2B market, substantiates the desire of consumers to receive advertising in the form of
short stories and the impact of such communications on the longNterm interaction with the target audience.
The key elements determining the value of storytelling for Ukrainian agroNindustrial companies are identified. It is
explained how storyNdriven marketing can help the Ukrainian agribusiness to develop close, longNterm, loyal, and
profitable relationships with its target audience. Special attention is paid to the positive role of storytelling in modern
marketing communications of enterprises and organizations with consumers. The article also outlines the steps desirable
for Ukrainian agricultural enterprises in the process of implementation of the promotion policy with the indication of
ways, methods and directions of the marketing activity.

Ключові слова: маркетингові комунікації, аграрний бізнес України, сторітелінг, сторіфікоB
ваний маркетинг, сторіноміка, інтегровані маркетингові комунікації, коефіцієнт конверсії,
взаємодія зі споживачами.
Key words: marketing communications, agrarian business of Ukraine, storytelling, storynomics,
integrated marketing communications, conversion rate, interaction with consumers.

ВСТУП

Багато бізнесів сьогодні намагаються
віднайти способи захоплення уваги споживачів
з метою донесення до останніх повідомлень про
компанію, особливості її господарювання, то&
вари (послуги), умови роботи на ринку та ін.
Маркетологи пропонують ряд шляхів вирішен&
ня цього питання: від уже класичної реклами
(на радіо, друкованої, в пресі) до модерних спо&
собів через контент маркетинг, Івент&марке&
тинг, нестандартні носії реклами, Buzz марке&
тинг тощо. Цікавими та недостатньо вивчени&
ми залишаються можливості застосування роз&
повідей і сторіфікованоного маркетингу, особ&
ливо для українських агропідприємств, які асо&
ціюються в Україні і світі як виробники чогось
особливого й натурального.
Упродовж останнього десятиліття сто&
рітелінг уже посів достатньо вагоме місце у
маркетингових комунікаціях багатьох ком&
паній. Цей рух спричинило масове відторгнен&
ня споживачами деяких комунікаційних інстру&
ментів, зокрема реклами. Сьогодні вкрай важ&
ливим завданням стає необхідність викликати
емоції та відчуття у споживача. З метою залу&
чення уваги споживача, недостатньо надісла&
ти йому кілька разів повідомлення — потрібно
віднайти шлях викликати довіру та сприятливі
асоціації.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Багато науковців та фахівців у сфері мар&
кетингу присвячують значну кількість праць
вивченню різноманітних інструментів марке&
тингових комунікацій та нових способів залу&
чення уваги споживачів. Серед іноземних ав&
торів доцільно виокремити публікації Д. Аріелі,
С. Бекман, П. Блум, Д. Вілленс, К. Грох, Т. Дже&
раса, К. Келлера, Ф. Котлера, Р. Мак&Кінсі,
Д. Райесто, А. Сімонс, Р. Сондерса та ін. Тур&
бують питання ефективної маркетингової ко&
мунікаційної політики вітчизняних підприємств
також українських науковців і маркетологів.
Про це свідчать праці А. Варібрусової, А. Гу&
цала, Т. Завгородньої, Т. Мельник, В. Мірош&
ниченко, Т. Нагорняк, Г. Полішко, А. Старо&
стіни, В. Чалого, М.Лівіна та ін.
Попри значний інтерес до застосування
інструментів маркетингових комунікацій украї&
нськими компаніями ряд питань залишаються
відкритими та потребують глибшого аналізу.
Попри аграрну орієнтованість національної
економіки України, розвитку комунікаційних
засобів в агропромисловому секторі присвяче&
но недостатню увагу, а переваги й можливості
застосування сторіфікованого маркетингу ук&
раїнськими агропідприємствами залишаються
дослідженими на достатньо низькому рівні.
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МЕТА І ЗАВДАННЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою дослідження є з'ясування ролі та
особливостей застосування сторіфікованого
маркетингу як інструмента комунікаційної
діяльності агропромислових підприємств Ук&
раїни й світу.
До основних завдань дослідження слід за&
рахувати:
— аналіз сутності та особливостей засто&
сування сторітелінгу в українському агро&
бізнесі;
— оцінка чинників ефективності застосу&
вання історій у маркетингових комунікаціях
агробізнесу;
— дослідження цінності сторітелінгу для
українських агрокомпаній;
— з'ясування ролі побудови взаємин, за&
снованих на довірі, у сучасному бізнесі;
— визначення основних актуальних кроків,
які варто здійснювати агропідприємствам Ук&
раїни у процесі політики просування.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Сьогодні маркетингова комунікаційна
діяльність та й увесь маркетинг зазнають швид&
ких і глибоких змін. Дослідження американсь&
кої ІТ&компанії "Adobe Systems", проведене у
2015 р., показало, що рентабельність реклами
впродовж останнього десятиліття постійно
знижується, з одночасним зростанням її вар&
тості [3, с. 12]. Актуальні комунікаційні кам&
панії підприємств містять дві складові:
1. Push&стратегія — застосування марке&
тингових каналів та комунікаційних кампаній,
які спрямовані на підвищення обсягів прода&
жу товарів чи послуг завдяки підштовхуван&
ню.
2. Pull&стратегія — спрямування повідом&
лень до цільової аудиторій з метою створення
інтересу навколо певного економічного бла&
га, щоби перетворити його на потребу в про&
дукті.
Основною частиною другої складової (Pull&
стратегії) є сторітелінг, який передбачає ство&
рення та пересилання до цільової аудиторії
переконливих історій. Сучасні дослідження у
сфері маркетингу підтверджують високу ефек&
тивність та силу сторітелінгу [9], який буде
ефективним для українських агрокомпаній та
їхнього брендингу зокрема.
Сторітелінг є мистецтвом ділитися по&
відомленням у формі історії з цільовою ауди&
торією. Водночас повідомлення має містити
головного героя (протагоніст) та кількох
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інших персонажів, центральний сюжет, деякі
конфлікти чи перешкоди, тему (одна ідея, яка
повторюється протягом усього часу) та дугу
розповіді.
Історії займають особливе місце у житті
кожної людини. Якщо певна розповідь міс&
тить достатньо деталей та справжні емоції,
отримувач повідомлення "вмикається" в
історію, переживаючи її. Бренди агропро&
мислових компаній можуть використовува&
ти такий прийом, щоби цільова аудиторія
зрозуміла, як їхні продукти додають цін&
ності життю.
Правильно створена і подана цільовій
аудиторії розповідь (сторітелінг) має важли&
ве значення для розвитку організацій. Такі
історії є засобом, за допомогою якого обміню&
ються та закріплюються знання, розвивають&
ся і підтримуються корпоративні культури.
Різні підходи щодо сторіфікованого марке&
тинг в організаціях — соціальний конструк&
тивізм, організаційний символізм, критична
теорія — використовувались протягом бага&
тьох років для розуміння ролі, яку грає роз&
повідь, особливо у вираженні організаційної
культури. Розповідь в організаціях була виз&
начена як засіб поділитися нормами і ціннос&
тями, розвивати довіру та відданість, ділити&
ся мовчазними знаннями, сприяти навчанню й
генерувати емоційний зв'язок. Розповіді є
важливим підходом до реалізації планів, от&
римання додаткових прибутків, передачі стра&
тегічного планування в організаціях [5, с.
153—159].
Багато концепцій та підходів сучасного
управління бізнесом опираються на класичні
теорії економіксу та маркетингу, грунтую&
чись на ідеї раціонального прийняття рішень
споживачами. Відповідно останні, здійсню&
ючи вибір товару, збирають усі факти, розг&
лядають альтернативи та обирають найкра&
щий варіант. За таких умов завданням мар&
кетингових комунікацій є переконати покуп&
ця здійснити вибір на користь своєї ком&
панії, надаючи логічно й обгрунтовано всі
аргументи.
Споживачі, однак, часто демонструють
ірраціональну поведінку. Саме тому все, що
подають у сучасних комунікаціях є риторикою,
оскільки зображує вигідні для комунікаційної
кампанії аргументи, відкидаючи чи ігноруючи
інше. Сутність маркетингових інструментів
політики просування полягає у "публічному
форумі, риторичних дебатах, платформі для
переконання споживачів, що один продукт є
кращим за інший" [3, с. 35].
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Застосування такої риторики у маркетин&
гових комунікаціях впродовж останніх кількох
десятиліть розвинуло у споживачів скептицизм
і негативне ставлення до компаній, поширених
товарів, брендів [3, с. 36]. Часто це стає причи&
ною необхідності пошуку нових:
— підходів у донесенні інформації до спо&
живачів;
— способів побудови контактів із клієнта&
ми;
— інструментів взаємодії із цільовою ауди&
торією.
Отже, маркетологам в агробізнесі дово&
диться опиратись великою мірою на інтуїцію як
головну стратегію, попри доступ до значних
обсягів інформації. Водночас ключовим у мар&
кетингових комунікаціях залишаються три за&
питання:
1. Як заволодіти увагою споживачів?
2. Яким способом привабити клієнтів та
утримати їхню увагу?
3. Яким чином винагородити своїх покуп&
ців?
Поведінкові мотиви споживачів дуже ча&
сто є підсвідомими. Пояснення причин прид&
бання певного товару чи послуги покупцем
може бути логічним, однак не завжди істин&
ним. Нерідко споживачі не розуміють само&
го факту вибору економічного блага і мо&
тивів покупки зокрема. Як споживачі ми по&
водимось певним чином, бо це видається оче&
видним, або так завжди поводились раніше,
чи колись так нам порадили робити, або ж
вважаємо правильною саме таку дію [4, с.
57].
Вкорінені у свідомості споживачів звич&
ки достатньо рідко переглядаються. Саме
тому застосування історії, розповіді, сто&
рітелінгу у комунікаціях українських агро&
компаній дає змогу поглянути на "несвідо&
мий вибір очима людини, котра його зрозу&
міла [4, с. 57]", а отже, зміст обрання певно&
го товару набуває ознак розуміння тими, хто
отримує комунікаційне повідомлення. Час&
то це є ключем до зміни вибору споживачем
економічного блага на користь нашої ком&
панії. Хороша розповідь допомагає увімкну&
ти здатність до спостереження та глибшого
аналізу власних почуттів, думок, внутрішнь&
ого досвіду.
У світі маркетингу сьогодні активно обго&
ворюють ефективність застосування сторіно&
міки у процесі побудови комунікаційних кам&
паній підприємств. Актуальним такий інстру&
мент може бути для підприємств українського
агросектору, для яких створення відповідних
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історій, може стати провідною інформаційною
технологією у процесі здобування "глибоких
знань людської натури й особливостей її зв'яз&
ку із соціальною та фізичною сферами життя
[3, с. 44] зі застосуванням "методики, певної
техніки виконання, вивчення механізму дій та
реакцій, розуміння ролі цінностей тощо…" [3,
с. 45].
Засвоєння особливостей і технік сторіфіко&
ваного маркетингу допоможе українським
агропромисловим компаніям ефективніше
взаємодіяти з сучасними ринками та спожива&
чами, дасть змогу:
— навчитись привертати, уримувати й вина&
городжувати увагу цільової аудиторії;
— створити довірчі відносини між брендом
і споживачами;
— значно підвищити популярність торгової
марки та бренду.
В Україні спостерігається зниження рента&
бельності діяльності агропромислових під&
приємств упродовж останніх років зумовлене
багатьма чинниками, зокрема й кризовими яви&
щами у національній економіці України та
світовій. Доцільно, однак, звернути увагу на
рівень маркетингової складової у діяльності
вітчизняного аграрного бізнесу, яка не відзна&
чається значними змінами і позитивною дина&
мікою.
З погляду управління діяльністю підприєм&
ства в ринковій економіці доцільним є займа&
тись першочергово основною діяльністю (на&
приклад, вирощуванням зерна, відгодівлею тва&
рин чи виробництвом м'яса). Додаткові функції
(у т.ч. й маркетингову комунікаційну діяль&
ність) можна відтермінувати або ж перенести
на аутсорсинг.
Можливо саме тому, попри аграрний на&
прям національної економіки України, впро&
довж останніх двадцяти років з'явилось і
втрималось недостатньо багато брендів, які
стали відомим в Україні та за її межами (по&
дума йте скі льки аг ропроми слових під&
приємств та їхніх брендів пам'ятаєте!). По&
при це, конкуренція на агроринку України та
світу є значною й демонструє тенденцію до
її загострення. Більше того, українські аг&
ровиробники конкурують із усіма іншими
виробниками товарів і послуг за певну част&
ку доходів усіх споживачів.
Отже, українським агрокомпаніям варто
звернути більшу увагу на маркетингову
діяльність та, зокрема, її комунікаційну скла&
дову. Сьогодні для будь&якого бізнесу, і агро&
промислового зокрема, раціональним є робо&
та над створенням "автентичного бренду, щоби
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у свідомості споживачів він здавався значу&
щим" [3, с. 154].
Очевидно, складно сфокусуватись на до&
цільності маркетингових інструментів, коли
доводиться боротись зі сезонними коливан&
нями попиту, пропозиції і ринкової кон'юнк&
тури, постійними змінами законодавства,
низьким рівнем підтримки та допомогти дер&
жави (особливо малого та середнього бізне&
су), коливаннями валютного курсу (адже
більшість технологій імпортовані з&за кордо&
ну в іноземній валюті) тощо. Однак довгот&
ривала перспектива вимагає зосередження
уваги на взаємодії з потенційними спожива&
чами і ринками, комунікуванні з мікро& та
макросередовищем.
Застосування ж інтегрованих маркетинго&
вих комунікацій сьогодні вимагає від під&
приємств значної активності: постійного
урізноманітнення й удосконалення засобів
спілкування із цільовою аудиторією. Доступ
до сучасних споживачів — клопітка праця
усієї компанії та її маркетологів, спрямова&
на на побудову взаємин, заснованих на довірі.
Водночас ключовим є досягнення однаково&
го розуміння інформації: те, що розповідає
бренд про себе, не може суперечити розпові&
дям людей про бренд. Як зазначає сучасний
сторітелінг: "…основна цінність історії має
бути узгоджена з основною цінністю бренда"
[3, с. 155]. Відсутність узгодженості розумі&
ння інформації у маркетингових комунікац&
ійних кампаніях агропідприємств формує у
споживачів відчуття несправедливості й не&
гативного впливу компанії та її товарів на
життя.
Оскільки традиційні маркетингові комуні&
каційні інструменти втрачають силу впливу —
компанії змушені постійно шукати нові спосо&
би спілкування з цільовою аудиторією та залу&
чення додаткових клієнтів. Деякі розвинені
агропромислові фірми почали активно засто&
сувати переваги сторітелінгу. Українські агро&
компанії теж звертають увагу на сторіфікова&
ний маркетинг у своїх комунікаціях, наприклад
агроіндустріальний холдинг "МХП" (ведуть
постійний блог "МХП Stories"), ТзОВ "Барком"
(міні&фільми про "Своє. Свіже"), агрохолдинг
Кернел Group (відеоблоги YouTube "Kernel
Company") та інші.
Досвід провідних компаній світу, що за&
стосовують сторітелінг [7, с. 176—178], вка&
зує на необхідність пропонувати корисні й
цікаві історії, на які чекатимуть потенційні
покупці. Доцільним є спонукання підписа&
тись на оновлення історій чи платформу уп&
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равління взаємовідносинами з клієнтами,
адже розсилання повідомлень&історій допо&
магає збудувати міцніші стосунки. Тим
більше, що позитивна взаємодія компанії з
клієнтами дає змогу поширити історії через
сарафанне радіо, соціальні мережі, що,
зр ешто ю, допо мага є за луч ити до лав
клієнтів друзів, родичів чи колег своїх
підписників.
Доволі часто можна почути, що успіш&
ний бізнес будується на ефективних істо&
ріях. Зумовлено це особливістю сприйнят&
тя кожної людини: любимо бачити, читати
а бо чути іс т ор і ї, о с кі льки ц е с тв о рю є
людський зв'язок, заснований на емпатії.
Саме тому сьогодні провідні маркетологи
світу активно використовують силу розпо&
відей у маркетингових комунікаціях своїх
підприємств, намагаючись підвищити ко&
ефіцієнт конверсії.
На думку психологів, люди запам'ятову&
ють історії у 22 рази краще, аніж факти й циф&
ри. Тому фахівці стверджують, що правиль&
но побудований сторітелінг може збільшити
коефіцієнт конверсії (частка споживачів, які
здійснили покупку після проведення марке&
тингової комунікаційної кампанії за певний
період) на 30% [6]. Особливо важливим сто&
рітелінг є на діловому ринку, який є ключо&
вим для агропромислового сектора України.
На його ефективність вказують дослідження
контент&маркетингу: 62% маркетологів у
США вважають ефективною тактику розпо&
відей на ринку B2B [6]. Більше того, маркето&
логи прагнуть збудувати міцний і щасливий
зв'язок зі своїми клієнтами і оповідання у
формі сторітелінгу дають змогу здійснити це:
близько 92% споживачів сьогодні прагнуть
отримувати рекламу у вигляді розповідей&
історій [6].
Розповсюдження мережі Інтернет в Україні
та світі дало змогу споживачам миттєво оціню&
вати кожен товар чи послугу й виставляти на
загальний огляд свій споживчий досвід. Це сто&
сується будь&якого товару: від продуктів хар&
чування до побутової техніки, нерухомості,
цінних паперів тощо.
Тож українським агрокомпаніям необхідно
працювати не лише над своїми товарами чи по&
слугами, а й над своїми обіцянками, котрі му&
сять збігатись із очікуваннями цільової ауди&
торії. Сучасний споживач хоче відчувати, що
цей товар, торгова марка, бренд чи компанія
роблять його життя кращим.
Через надмірну кількість інформації, яка
потрапляє до кожної людини маркетингові ко&
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мунікації будь&якої компанії зазнають значно&
го впливу шумового ефекту (зовнішнє відволі&
кання уваги слухачів у процесі комунікації [2,
с. 7]). Відповідно комунікаційні засоби мусять
"прориватися" крізь цей шум. Подолати такі
перешкоди можливо лише за умови пропозиції
потенційним цільовим аудиторіям чогось ново&
го: нових способів подання комунікацій, особ&
ливих підходів до клієнта, сучасних науково&
технічних можливостей. Допомогти у цьому
процесі може інфраструктура мережі Інтернет,
яка володіє трьома "ключовими важелями
інфраструктури" [3, с. 190]:
— органічний пошук;
— соціальні мережі;
— автоматизація маркетингових інстру&
ментів (зокрема автоматичне розсилання).
Більшість агробізнесів в Україні сьогодні
не застосовують жоден тип розповідей у своїй
маркетинговій стратегії, що має прямий вплив
на рівень рентабельності маркетингових кому&
нікаційних кампаній. Загалом можна виділи&
ти три ключових елементи, тісно пов'язаних
між собою, котрі зумовлюють цінність сто&
рітелінгу для українських агропромислових
компаній:
1. Необхідність розуміння ментальних та
емоційних процесів, створених розповідями, у
сучасному світі в процесі реалізації та просу&
вання своєї продукції.
2. Успіх сучасного аграрного підприємства
можливий за умови активного фізичного і ду&
ховного залучення та заангажованості кожно&
го працівника у процес всієї діяльності.
3. Раціональним сьогодні є застосування
досягнень практичної психології з метою
стійкого впливу на мікросередовище компанії
(постачальників, покупців, конкурентів, кон&
тактні аудиторії тощо) зі збереженням пози&
тивного ставлення між сторонами.
Опираючись на ряд досліджень фахівців з
маркетингу, котрі відзначають позитивну роль
сторітелінгу у сучасних комунікаціях під&
приємств і організацій зі споживачами [1; 8; 10],
можемо виокремити ряд кроків, які доцільно
здійснювати українським агропідприємствам у
процесі політики просування:
1. Проведення комунікаційної кампанії має
враховувати аналітичні методи мислення (зок&
рема індукцію і дедукцію), водночас для вищої
результативності мусить опиратись на причин&
но&наслідкові зв'язки.
2. Застосування лише позитивної інфор&
мації про компанію та її товари в комунікаціях
може знизити довіру клієнтів, тому доцільним
є використання прогресивних ускладнень, що
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робитиме переконливішою і правдивішою вер&
сію бізнесу.
3. Доцільним є використання в комунікаціях
усіх рівнів антагонізму, з метою створення
історії, здатної досягнути сердець споживачів
[3, с. 134], через зміну заряду цінності завдяки
конфлікту.
4. Повідомлення створені у процесі марке&
тингових комунікацій мають розважати з од&
ночасним пропагуванням основних цінностей
бізнесу для впливу на сприйняття бренду та
збільшення ймовірності покупки.
5. Комунікаційні кампанії повинні передба&
чати злиття головного героя чи події з цільо&
вою аудиторією: це закріплює угоду між ком&
панією та споживачами.
Таким чином, додавання сторіфікованого
маркетингу до комунікаційних кампаній агро&
підприємств в Україні сприятиме:
1. Вибудовуванню тісніших та довготрива&
ліших взаємовідносин із цільовою аудиторією.
2. Додаванню людського елемента до змісту
комунікаційних повідомлень та бренда відпо&
відно.
3. Забезпеченню позитивного враження та
приємного бачення цільовою аудиторією то&
варів, послуг, бренду, компанії.
4. Підвищенню довіри до агротоварів чи
послуг, адже розповідь має ширші рамки за
рекламу.
5. Створенню лояльності до бренда, що до&
помагатиме просувати економічні блага та весь
бізнес завдяки споживачам, сарафанному ра&
діо й неформальним вербальним комунікаціям.
6. Полегшенню взаємодії з клієнтами у
фрагментованому світі ЗМІ.
7. Поєднанню всіх маркетингових комуні&
кацій в одне ціле (ефект інтеграції).
8. Підвищенню рівня конкурентоспромож&
ності підприємства та його товарів.
ВИСНОВКИ

1. Загальноприйняті підходи до маркетин&
гових комунікацій стали риторикою, оскільки
зображують лише вигідні аргументи, повністю
ігноруючи іншу складову. Довгий період вико&
ристання такої риторики у комунікаціях сфор&
мувало негативне ставлення споживачів до ба&
гатьох компаній, товарів і брендів. Відповідно
в агробізнесі сьогодні доводиться шукати нові
способи доступу до споживчої уваги, часто
опираючись на інтуїцію та емоції покупців, з
метою збагнути несвідому поведінку останніх.
2. За таких умов маркетингові комуні&
каційні кампанії агробізнесів України доціль&
но доповнити застосуванням сторітелінгу,
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щоби увімкнути у споживачів здатність до спо&
стереження й аналізу почуттів, думок, досвіду.
На фоні кризових явищ у національній еко&
номіці та агробізнесі така діяльність може ста&
ти джерелом довготривалої ефективної госпо&
дарської діяльності та раціональним способом
взаємодії з цільовою аудиторією.
3. Для сучасного споживача вкрай важли&
вим є узгодженість інформації у маркетинго&
вих комунікаційних кампаніях агропід&
приємств. Саме це є запорукою формування
відчуття справедливості й позитивного впливу
компанії та її товарів на життя клієнта. Ряд
українських агропромислових бізнесів актив&
но працюють над цим та досягли позитивних
результатів.
4. Багато міжнародних компаній сьогодні
використовують силу розповідей у маркетин&
гових комунікаціях з метою підвищення кое&
фіцієнту конверсії через створення додатково&
го зв'язку, заснованого на емпатії. Психологи
підтверджують краще запам'ятовування розпо&
відей, порівняно із фактами і цифрами. Ще
більш актуальним це є для ринку B2B.
5. Застосування сторіфікованого маркетин&
гу українськими агропідприємствами може
сформувати довготривалі відносини з покупця&
ми, підвищити довіру до компанії та її товарів,
збільшити рівень конкурентоспроможності,
сформувати лояльність до бренда.
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ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE AUDIT OF RELATED
PARTIES TRANSACTIONS

У статті розглядаються у функціональній площині операції з пов'язаними особами, які за деяких обставин поN
тенційно можуть призвести до більш високого ризику суттєвих викривлень фінансової звітності, ніж інші операції з
третіми сторонами у міжсуб'єктному орієнтаційному процесі. Зазначено, що для аудиторів є важливим сформувати
набір ідентифікованих недоліків щодо операцій із пов'язаними особами, оскільки такі операції розглядаються як
зона високого ризику, що впливає на модифікацію аудиторської думки. У статті обгрунтовано дієві аудиторські проN
цедури, які розроблені у відповідь на оцінені ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок операції
з пов'язаними сторонами. Виокремлено проблемні сфери та потенційні показники наявності відносин та операцій з
пов'язаними сторонами, які не розкриті у фінансовій звітності клієнта. Запропоновано методичний підхід, що передN
бачає впровадження п'яти етапів щодо аудиту операцій із пов'язаними сторонами, який забезпечують розуміння та
виконання аудиторських процедур реагування на виявлені ризики, що створюють середовище для якості аудиту.
This article addresses in a functional area to related party transactions that, in some circumstances, could potentially
lead to a higher risk of material misstatement of financial statements than other transactions with third parties in an
interNentity oriented process. The wide variety of contexts in which relatedNparty transactions occur suggests that it is
important for auditors to form a set of identified deficiencies in related party transactions, whereas such transactions
considered as a highNrisk area that affects the modification of the auditor's opinion. The article substantiates effective
audit procedures that responds to the assessed of material misstatement risks of financial statements as a result of related
party transactions. In addition, it includes the problem areas and potential indicators of relationships and transactions
with related parties that are not disclosed in the financial statements of clients. The audit practice in European countries
shows that most of the grounds for modifying the audit opinion related to the concealment (nonNdisclosure) of related
parties and transactions with them, including those related to payments to senior staff, lease transactions, etc. used by
companies as an incentive to manage profits, which increases the likelihood of significant misstatement in the financial
statements. That is, a modification of the auditor's opinion is the auditor's response to higher audit risks. Proposed
methodological approaches to the audit of related party relationships and transactions, based on five stages to strengthen
audit quality in this area. It highlights the critical importance of planning the audit of related party relationships and
transactions, the need to involve the entire audit team in this, to assign staff with the appropriate level of experience to
audit this area and upfront discussions with the client to identify related parties. A key part of the planning process is
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assessing the risk of material misstatement associated with related party relationships and transactions. This article
highlights potential indicators of the existence of related party relationships and transactions. It also looks at
understanding companies' internal controls, which identify related parties and record related party transactions, designing
procedures to respond to identified risks and performing completion procedures. In response to the expectations of
potential users of companies' financial statements, auditors should improve the quality of audit procedures in order to
obtain appropriate and sufficient evidence of related party relationships and transactions to develop the information
component.

Ключові слова: пов'язані сторони, операції з пов'язаними сторонами, розкриття інфорB
мації, зовнішній аудитор, аудиторські процедури, аудиторські докази, аудиторській звіт,
аудиторська думка, модифікована аудиторська думка.
Key words: related parties, related party transactions, disclosure, external auditor, audit
procedures, audit evidence, audit report, audit opinion, modified audit opinion.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Управлінські рішення доволі часто прийма&
ють в умовах інформаційної невизначеності,
викривлення інформації чи витоку конфіден&
ційної інформації. Враховуючи низку проведе&
них державою глобальних реформ, пов'язаних
із гармонізацією законодавства у сфері аудиту
до вимог європейського законодавства, немож&
ливо оминути питання необхідності ідентифі&
кації відносин та операцій з пов'язаними сто&
ронами та впливу не розкриття у фінансовій
звітності цих операцій. Адже надання суб'єк&
том господарювання достовірної інформації,
яка наводиться у фінансовій звітності, є по суті
ефективним механізмом для отримання ауди&
тором обгрунтованої впевненості у тому, що
результати аудиту відповідають умовам зав&
дання у кореляції з підвищенням рівня розумі&
ння зацікавленими сторонами основних причин
ідентифікованих недоліків з пов'язаними сто&
ронами.
Реалії сьогодення до аудиту операцій із по&
в'язаними сторонами направлені в основному
на теоретико&методичний процес виконання
вимог концептуальної основи фінансової
звітності до розкриття операцій та дотриман&
ням вимог законодавчих та нормативних актів
щодо операцій з пов'язаними особами. Суб'єк&
ти господарювання повинні надати (фінансо&
вий) узагальнений огляд цих операцій, які
відбулися у звітному періоді. Зовнішній ауди&
тор під час аудиту фінансової звітності в свою
чергу повинен отримати належні та достатні
докази щодо того, наскільки справедливі роз&
криття операцій із пов'язаними сторонами та
ці операції не вводять в оману користувачів.
Передплатний індекс 21847

Віддаючи належне наявним науково&приклад&
ним здобуткам, є гостра проблема такого
підходу, оскільки вважається, що він недо&
статній для оцінювання ризику отримання при&
ватних вигід від компанії пов'язаними особами,
завдаючи шкоди іншим зацікавленим сторонам,
зокрема, міноритарним акціонерам. Тому ре&
зультативні та належно сплановані й виконані
аудиторські процедури, які розроблені у
відповідь на оцінені ризики суттєвого викрив&
лення фінансової звітності можуть допомогти
пом'якшити або навіть подолати негативні
наслідків певних видів операцій із пов'язаними
сторонами для користувачів фінансової звіт&
ності.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Авторами переважної більшості наукових
робіт, які присвячені темі аудиту відносин та
операцій з пов'язаними особами є взагалі за&
рубіжні науковці та окремі вітчизняні дослі&
дники. Серед яких, зокрема Немченко В.В.,
Редько О.Ю. [4], Christoph Van der Elst [1],
Michele Pizzo [2] та інші. Сучасні науковці
присвячують дослідженню важливості іден&
тифікації аудитором відносин та операцій з
пов'язаними сторонами, впливу не розкрит&
тя у фінансовій звітності цих операцій на дум&
ку аудитора та рішення користувачів фінан&
сової звітності. У таких умовах особливої ак&
туальності набувають питання щодо застосу&
вання дієвих аудиторських процедури, які
розроблені у відповідь на оцінені ризики сут&
тєвого викривлення фінансової звітності для
подолання негативних наслідків певних видів
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операцій із пов'язаними сторонами для кори&
стувачів фінансової звітності. Отже, не&
обхідність розбудови організаційно&мето&
дичних підходів до аудиту операцій із пов'я&
заними сторонами буде сприяти обгрунтова&
ності аудиторської думки та підвищенню
якості аудиту в цілому.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є дослідження теоретико&ме&
тодичних підходів до аудиту операцій з пов'я&
заними сторонами з подальшим обгрунтуван&
ням дієвих аудиторських процедур у функціо&
нальній площині розкриття операцій з пов'яза&
ними сторонами для формування належної
аудиторської думки у міжсуб'єктному орієнта&
ційному процесі.
РЕЗУЛЬТАТИ

Однією з пропозицій Європейської Комісії
(European Commission) щодо вирішення цієї
проблеми була реалізація альтернативної стра&
тегії для операцій із пов'язаними особами, шля&
хом надання мандату незацікавленого корпо&
ративного органу на затвердження відповідної
операції з пов'язаними особами. В Україні поки
що такої ініціативи немає. Однак із європейсь&
кого досвіду відомо [1], що ця пропозиція все
ж таки не сприяє подоланню головного недо&
ліку операцій із пов'язаними особами — нена&
лежного розкриття. Слід зазначити, що у дея&
ких країнах зовнішній аудитор вже використо&
вується для надання спеціального звіту щодо
операцій з пов'язаними сторонами. Вважаємо,
що ця практика ймовірно може також незаба&
ром бути використана й в Україні. Наприклад,
у Франції зовнішній аудитор повинен подати
спеціальний звіт щодо операцій з пов'язаними
сторонами загальним зборам акціонерів з по&
відомленням мотивів, що виправдовують виго&
ди від угоди із пов'язаними сторонами відпові&
дно до пояснень ради директорів [6; 7]. Анало&
гічно такий вид звітності надається і в Чехії, і в
Бельгії. За цих обставин зрозуміло, що питан&
ня якісного аудиту відносин та операцій із по&
в'язаними сторонами постає під українськими
аудиторами як ніколи. Таким чином, саме від
залученого зовнішнього аудитора залежить
отримання обгрунтованої впевненості, що
здійснені операції із пов'язаними сторонами є
економічно обгрунтованими та відповідно роз&
криті у фінансової звітності компанії. Фінан&
сова звітність, щодо якої аудитором надана
аудиторська думка, підвищує довіру користу&
вачів фінансових звітів, оскільки аудит зменшує
інформаційні ризики, що містяться у фінан&
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совій інформації, яка надається управлінським
персоналом, та зменшує асиметричність інфор&
мації між керівництвом та іншими зацікавлени&
ми сторонами. Модифікація аудиторської дум&
ки впливає на фінансові обмеження і призво&
дить до інформаційної асиметрії. Компанії мо&
жуть зменшити асиметрію інформації, розкри&
ваючи конкретні обсяги видів операцій та відно&
син з пов'язаними сторонами та іншої інфор&
мації, яка вимагається концептуальною осно&
вою фінансового звітування. Міжнародний
стандарт аудиту (МСА) 550 "Пов'язані сторо&
ни" [5], надає довідки, пояснення та вказівки
щодо обов'язків та процедур аудитора щодо
пов'язаних сторін під час проведення аудиту
фінансової звітності. МСА 550 розширює про&
цедури, які відповідно до МСА 315 (перегляну&
тий) "Ідентифікація та оцінювання ризиків сут&
тєвого викривлення через розуміння суб'єкта
господарювання і його середовища" [5], МСА
330 "Дії аудитора у відповідь на оцінені ризи&
ки" [5] та МСА 240 "Відповідальність аудито&
ра, що стосується шахрайства, при аудиті
фінансової звітності" [5] застосовуються під
час оцінювання ризиків суттєвого викривлен&
ня і пов'язаних дій, які стосуються відносин та
операцій з пов'язаними сторонами. МСА 550
визначає мету аудитора розглянути фактори
ризику шахрайства (якщо такі є), що виника&
ють внаслідок операцій з пов'язаними особа&
ми, які мають значення для виявлення та оцін&
ки ризиків суттєвих викривлень внаслідок шах&
райства, а також зробити висновок про те, що
фінансова звітність представлена справедливо
та не вводить в оману, оскільки на це вплива&
ють також відносини та операції з пов'язани&
ми особами.
Слід відмітити, що відповідно до МСА 550,
пов'язана сторона (related party) — сторона,
яка є однією з таких: (1) пов'язаною стороною,
як визначено у застосовній концептуальній
основі фінансового звітування; або (2) де за&
стосовна концептуальна основа фінансового
звітування встановлює мінімальні (нечіткі) ви&
моги до пов'язаної сторони або не встановлює
їх взагалі, тоді пов'язаною стороною є:
а) фізична особа або інший суб'єкт госпо&
дарювання, який здійснює контроль чи суттє&
вий вплив безпосередньо або опосередковано
через одного або кількох посередників на
суб'єкт господарювання, що звітує;
b) інший суб'єкт господарювання, над яким
суб'єкт господарювання, що звітує, здійснює
контроль чи має суттєвий вплив безпосередньо
або опосередковано через одного або кількох
посередників; або
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Організаційно-методичні підходи до аудиту операцій із пов’язаними особами
Змістовність виконання аудиторських процедур реагування на виявлені ризики
при операціях із пов’язаними особами

Планування

Ідентифікація
ризиків
суттєвого
викривлення

Розуміння
внутрішнього
контролю

Аудиторські
процедури
у відповідь
на оцінені ризики

Завершення
виконання аудиту

Рис. 1. ОрганізаційноKметодичні підходи до аудиту операцій
із пов'язаними особами
Джерело: за пропозиціями автора.

c) інший суб'єкт господарювання, який пе&
ребуває під спільним контролем разом із су&
б'єктом господарювання, що звітує, через:
спільного контролюючого власника (влас&
ників); власників, які є близькими родичами;
або спільний ключовий управлінський персо&
нал.
Зазначимо, що МСБО 24 "Розкриття інфор&
мації про пов'язані сторони" [6], передбачає
вимоги до розкриття відносин між пов'язани&
ми сторонами. Зокрема, серед іншого, МСБО
24 вимагає розкриття компенсації провідному
управлінському персоналу компанії. Про&
відний персонал визначається як "ті особи, які
безпосередньо або опосередковано мають по&
вноваження та є відповідальними за плануван&
ня, управління та контроль діяльності суб'єкта
господарювання, зокрема будь&який директор
(виконавчий чи інший) цього суб'єкта господа&
рювання". Примітки до фінансової звітності,
окрім іншого, повинні містити інформацію про
короткострокові виплати, довгострокові вип&
лати, виплати при звільненні, виплати на основі
акцій та виплати після закінчення трудової
діяльності провідному управлінському персо&
налу. Таким чином, оскільки операції з пов'я&
заними особами пов'язані з деякими додатко&
вими ризиками, то аудитори, як правило, реа&
гують певними способами. Зокрема аудитори
мають більше шансів надати модифіковану
аудиторську думку, коли існує ймовірність сут&
тєвого викривлення фінансової звітності, по&
рушення якості аудиту та незалежності ауди&
торів.
Практика аудиторів європейських країн
демонструє, що більшість підстав для модифі&
кації аудиторської думки, пов'язані із прихо&
вуванням (не розкриттям) пов'язаних осіб та
операцій з ними, у т.ч., пов'язаних із виплата&
ми провідному персоналу, операцій оренди
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тощо, що використовується компаніями у
якості стимулювання до управління прибутком,
що збільшує ймовірність суттєвого викривлен&
ня у фінансовій звітності [4]. Тобто модифіка&
ція аудиторської думки є реагування аудитора
на більш високі аудиторські ризики.
Нами запропоновано методологічні підхо&
ди до аудиту операцій із пов'язаними особами,
що базуються на п'яти етапах розуміння ауди&
тором структури системи внутрішнього конт&
ролю та врахування ступеню її практичної
реалізації в системі управлінні, з використан&
ням таких дієвих процедур аудиту, як плану&
вання, ідентифікація ризиків суттєвого викрив&
лення, розуміння внутрішнього контролю,
аудиторські процедури у відповідь на оцінені
ризики, завершення виконання аудиту операцій
із пов'язаними особами, що впливають на якість
середовища контролю суб'єкта господарюван&
ня. Вони встановлені в контексті підходу, що
вимагається МСА 550, який підкреслює надзви&
чайно важливе значення планування аудиту
операцій з пов'язаними сторонами, необхід&
ності залучення до цього всієї аудиторської
групи, персоналу відповідного рівня досвіду
для аудиту цієї сфери та попередніх обговорень
з клієнтом для виявлення пов'язаних сторін
(рис. 1).
Результати дослідження доводять, що ці
п'ять потенційно&факторних елементів, що
спрямовані на підвищення якості аудиту відно&
син та операцій із пов'язаними особами, забез&
печують розуміння та виконання аудиторських
процедур реагування на виявлені ризики.
Етап 1. Планування
Вважаємо за доцільним, що планування
аудиту відносин та операцій з пов'язаними сто&
ронами слід починати з актуальної (оновленої)
наявної інформації та отримання переліку по&
в'язаних сторін від клієнтів. Формування за&
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питів до керівництва про зміни за попередній
період, про характер відносин, про те, чи були
укладені будь&які операції, а також про тип та
цілі операцій із пов'язаними сторонами. Ауди&
тору необхідно переконатись, що клієнт ро&
зуміє, хто або що пов'язано з ним, і чому необ&
хідно дотримуватись відповідних вимог щодо
розкриття інформації. Аудитору необхідно
обрати потрібною уповноважену особу клієн&
та, яка зможе відповісти на запитання.
Планування має включати можливість
швидкого реагування на будь&які труднощі, що
виникають у членів аудиторської групи. Всі чле&
ни аудиторської групи мають бути належно
поінформовані про відносини та операції із
пов'язаними сторонами та ризики суттєвих ви&
кривлень у зв'язку з шахрайством або помил&
ками, які можуть виникнути внаслідок таких
операцій.
Зазвичай саме на етапі отримання від управ&
лінського персоналу переліку пов'язаних осіб,
аудитори не достатньо застосовують профе&
сійний скептицизм, плануючи аудит відносин та
операцій із пов'язаними особами. Вважаємо,
що після отримання переліку пов'язаних осіб
та розкриттів операцій з ними управлінським
персоналом, аудиторській групі необхідно ре&
тельно планувати не тільки аудит операцій та
відносин із визначеними управлінськім персо&
налом пов'язаними сторонами, а й належно
координувати роботу аудиторів у напрямку
ідентифікації відносин та операцій із пов'яза&
ними сторонами, які управлінській персонал не
ідентифікував, зокрема перевіряючи операції з
продажу, придбання, дебіторської та кредитор&
ської заборгованості, облік яких відрізняється
від операцій, які здійснюються на звичайних
умовах.
Етап 2. Ідентифікація ризиків суттєвого
викривлення і пов'язані дії
Слід зауважити, що команда з аудиту має
фокусуватися на ризику суттєвого викривлен&
ня, який може виникати із відносин з пов'яза&
ними особами. З цією метою необхідно враху&
вати таке. Аудиторській групі необхідно зро&
зуміти характер, розмір та складність бізнесу
та використати структуру документообігу, або
іншого запровадженого клієнтом елементу си&
стеми внутрішнього контролю для виявлення
пов'язаних сторін та відносин між клієнтом та
пов'язаними сторонами [4].
Під час проведення аудиторських процедур
необхідно уважно ставитись до показників
існування нерозкритих пов'язаних сторін або
операцій із пов'язаними сторонами. Від ауди&
торів вимагається розгляд впливу нерозкритих
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відносин та операцій з пов'язаними сторонами
на потенційний ризик шахрайства.
Під час встановлення суттєвості, ауди&
торська команда може розглянути операції з
пов'язаними особами, як якісні аспекти суттє&
вості для встановлення окремої суттєвості на
рівні операцій та розкриттів. Аудиторська гру&
па має обговорити відносини із пов'язаними
сторонами з іншими особами, ніж управлін&
ській персонал в межах фірми, наприклад з пер&
соналом у відділах податкової, бухгалтерської
або корпоративної звітності.
Вважаємо особливо важливим з точку зору
якісного виконання аудиту операцій та відно&
син з пов'язаними особами, враховувати харак&
тер операцій, які здійснюються із пов'язаними
сторонами, оскільки вони можуть мати більш
високий ризик, порівняно із звичайними опе&
раціями.
Етап 3. Розуміння внутрішнього контролю
клієнта
Відзначимо, що цей етап допомагає аудито&
рам у визначенні пов'язаних сторін з метою
ідентифікації операцій із пов'язаними сторона&
ми. З цією метою аудитори виконують такі дії.
Аудитори мають зрозуміти, які заходи кон&
тролю, якщо такі є, встановлені управлінськім
персоналом, для виявлення, відображення в
обліку та розкриття інформації щодо відносин
та операцій з пов'язаними сторонами. Якщо
управлінській персонал не встановив заходи
контролю за відносинами та операціями з по&
в'язаними сторонами, аудиторам необхідно
отримати розуміння цих відносин та операцій
через їх належний опис управлінськім персо&
налом. Підкреслимо, що, на нашу думку, запи&
ти управлінському та іншого персоналу ком&
панії, які можуть надати пояснення у зв'язку із
відносинами та операціями із пов'язаними сто&
ронами, також мають важливе значення для
розуміння механізмів контролю.
Етап 4. Аудиторські процедури у відповідь
на виявлені ризики
Слід зауважити, що МСА 550 пропонує на&
ступний дизайн процедур реагування на вияв&
лені ризики суттєвого викривлення [5]. Ауди&
торській команді необхідно виконати процеду&
ри інспектування записів або документів для
підтвердження виявлених відносин та операцій
з пов'язаними сторонами та виявлення інших,
включаючи: перевірку банківських та юридич&
них підтверджень, отриманих у рамках інших
аудиторських процедур; перевірку протоколів
зборів акціонерів та управлінського персона&
лу та будь&які інші записи або документи, які
вважаються необхідними, такі як звітність, яка
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надається регуляторними органам, наприклад,
проспекти емісії, звіти з трансфертного ціно&
утворення, податкові декларації з податку на
прибуток та ПДВ; перевірку записів про інвес&
тиції клієнта та його пенсійні плани тощо.
Якщо аудиторами ідентифіковані домовле&
ності, які вказують на існування відносин або
операцій з пов'язаними сторонами, які управ&
лінській персонал раніше не ідентифікував або
не розкрив, цю інформацію необхідно негайно
повідомити іншим членам аудиторської коман&
ди.
Аудиторам також необхідно розглянути
будь&які фактори ризику шахрайства в кон&
тексті вимог МСА 240.
Команді з аудиту для визначення значних
операцій з пов'язаними сторонами, які вихо&
дять за межі звичайного перебігу господарсь&
кої діяльності клієнта, необхідно: 1) інспекту&
вати відповідні контракти або угоди (якщо такі
є) та 2) отримати аудиторські докази того, що
операції були належно санкціоновано та схва&
лено.
Аудиторам необхідно отримати докази
обгрунтованого твердження управлінського
персоналу про те, що під час складання фінан&
сової звітності, операція з пов'язаною сторо&
ною була здійснена на таких самих умовах, як і
операції між непов'язаними сторонами (за рин&
ковою угодою). Таки докази управлінського
персоналу на користь підтвердження можуть
включати порівняння умов операції з пов'яза&
ною стороною з умовами ідентичної або по&
дібної операції з однією або кількома непов'я&
заними сторонами тощо.
На нашу думку, аудиторам необхідно під
час проведення аудиторських процедур уваж&
ніше ставитись до ідентифікації відносин та
операцій із пов'язаними сторонами в першу
чергу використовуючи легкодоступну інфор&
мацію, зокрема: інформацію, яка розкриває
перелік акціонерів (засновників) компанії, про&
відного управлінського персоналу, звичайних
умов реалізації товарів (робіт) послуг, креди&
тування тощо, а також звертати увагу на на&
явність відносин та операцій із пов'язаними
особами, які управлінський персонал раніше не
ідентифікував.
Етап 5. Завершення виконання аудиту опе&
рацій із пов'язаними особами
На завершальному етапі, аудиторам не&
обхідно оцінити відображення в обліку та роз&
криття інформації щодо виявлених відносин і
операцій з пов'язаними особами. З цією метою
аудиторській групі необхідно здійснити такі дії.
Отримати письмові запевнення від управлінсь&
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кого персоналу та від найвищого управлінсь&
кого персоналу (де це доречно) про те, що вони
розкрили: а) інформацію щодо пов'язаних
сторін та всі відносини й операції з пов'язани&
ми сторонами, про які їм відомо; б) забезпечи&
ли належне відображення в обліку і розкриттів
інформації щодо таких відносин та операцій
відповідно до вимог концептуальної основи.
Розглянути наслідки виконаних аудиторсь&
ких процедур щодо відносин та операцій із по&
в'язаними сторонами та оцінити чи відображе&
но в обліку і розкрито інформацію щодо вияв&
лених відносин та операцій з пов'язаними сто&
ронами в належний спосіб відповідно до за&
стосовної концептуальної основи фінансового
звітування; та чи є вплив відносин і операцій між
пов'язаними сторонами на достовірне подання.
Окрім цього, оцінювання розкриттів інфор&
мації щодо пов'язаної сторони у контексті ви&
мог до розкриттів інформації застосовної кон&
цептуальної основи фінансового звітування,
для аудиторської групи, означає розгляд того,
чи факти й обставини відносин і операцій су&
б'єкта господарювання з пов'язаними сторона&
ми було належно узагальнено та подано так, що
розкриття інформації є зрозумілими. Розкрит&
тя операцій з пов'язаними сторонами можуть
бути незрозумілим, якщо: (a) економічне об&
грунтування і впливи операцій на фінансову
звітність є нечіткими або викривленими;
(b) ключові умови або інші важливі елементи
операцій, необхідні для їх розуміння, не було
розкрито у належний спосіб.
На цьому етапі вважаємо неприпустимим з
боку аудитора не наполягати на розкритті та
погоджуватись із підходом управлінського
персоналу не розкривати операції та відноси&
ни із пов'язаними особами.
ВИСНОВКИ

На підставі вищевикладеного об'єктивним
є визначити, що розробка методичних підходів
із застосуванням дієвих аудиторських проце&
дури, які розроблені у відповідь на оцінені ри&
зики суттєвого викривлення фінансової звіт&
ності внаслідок операції з пов'язаними сторо&
нами, наддасть змогу подолати негативні на&
слідки та суттєві викривлення у фінансовій
звітності від певних видів операцій із пов'яза&
ними сторонами для користувачів фінансової
звітності, що буде сприяти обгрунтованості
аудиторської думки у міжсуб'єктному орієнта&
ційному процесі. Відповідаючи на очікування
потенційних користувачів фінансової звітності
компаній, аудиторам слід покращувати якість
аудиторських процедур з метою отримання
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належних та достатніх доказів щодо операцій
та відносин із пов'язаними сторонами з розбу&
довою інформаційної складової у функціо&
нальній площині розкриття операцій з пов'яза&
ними сторонами для посилення твердження, що
операції з пов'язаними сторонами відбулися
відповідно до законодавчих вимог.
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ECONOMIC PREREQUISITES FOR THE USE OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES
AT DOMESTIC ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF GREEN ENERGY DEVELOPMENT
У статті розглянуто питання ефективного та раціонального використання енергоресурсів на підприємствах, що
потребує поступового переходу на відновлювальні джерела енергії. Досліджено, що основним шляхом виходу з такої
ситуації, яка має місце в енергосекторі вітчизняної економіки, крім уже відомих шляхів модернізації існуючих тепN
лових мереж та теплових електростанцій, — є актуальна потреба для більшості підприємств перехід на використанN
ня відновлювальних джерел енергії, зокрема відходів сільськогосподарського виробництва рослинного та тваринноN
го походження. З'ясовано, що важливим і необхідним є пошук і використання і альтернативних джерел енергії, яка
вироблятиметься на основі енергоощадних технологій, що має на меті значне зниження використання традиційних
паливноNенергетичних ресурсів для підприємств та населення. Важливим, на думку авторів, є спрямовування всі можN
ливих і наявних ресурсів на заміщення традиційних паливноNенергетичних ресурсів на альтернативні відновлювальні
джерела енергії. Для цього придатною для використання є біомаса високопродуктивних біоенергетичних культур, а
також введення в експлуатацію нових потужностей об'єктів відновлювальної енергетики, що дозволить у перспекN
тиві поступово заміщувати традиційні види палива на відновлювальні джерела енергії в промисловості та в побутоN
вому споживанні населенням держави. В зв'язку з цим, у статті авторами проаналізовано структуру валового кінцеN
вого енергоспоживання у світі, де очевидним є той факт, що вагома частка енергоресурсів припадає на викопні джеN
рела палива, і тільки їх сьома частина припадає на біоенергетичні джерела палива, що в перспективі зі залученням
гідроN та сонячної енергії дасть змогу витіснити в народному господарстві країни використання альтернативних джерел
енергії. Досліджено, що економічний потенціал біомаси в Україні у середньому складає 27,47 млн т ум. п, де левову
частку складають біоенергетичні культури та солома зернових. Встановлено, що вагомою складовою в розвитку біоN
енергетики є інвестування у зелену енергетику і це в свою чергу дає змогу підприємствам працювати за зеленим тариN
фом. У результаті проведеного дослідження нами встановлено, що використання відновлювальних енергетичних реN
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сурсів у сучасних умовах є доцільним, зокрема це стосується використання біомаси рослинного і тваринного походN
ження, а також введення потужностей з відновлювальної енергетики, що є необхідним як з розрахунку економічних,
так і екологічних показників.
The article considers the issue of efficient and rational use of energy resources at enterprises, which requires a gradual
transition to renewable energy sources. It is investigated that the main way out of this situation, which takes place in the
energy sector of the domestic economy in addition to the already known ways to modernize existing heating networks
and thermal power plants — there is an urgent need for most companies to switch to renewable energy sources, including
agricultural and animal waste. origin. It was found that it is important and necessary to find and use alternative energy
sources, which will be produced on the basis of energyNsaving technologies, which aims to significantly reduce the use of
traditional fuel and energy resources for businesses and individuals. According to the authors, it is important to direct
all possible and available resources to replace traditional fuel and energy resources with alternative renewable energy
sources. For this purpose, the biomass of highly productive bioenergy crops is suitable for use, as well as the commissioning
of new facilities of renewable energy facilities, which will allow in the future to gradually replace traditional fuels with
renewable energy sources in industry and household consumption. In this regard, the authors analyze the structure of
gross final energy consumption in the world, where it is obvious that a significant share of energy resources are fossil
fuels, and only oneNseventh of them are bioenergy fuels, which in the long run with the involvement hydro and solar
energy will displace the use of alternative energy sources in the national economy.
It is investigated that the economic potential of biomass in Ukraine averages 27.47 million t.um.p., where the lion's
share is made up of bioenergy crops and grain straw. It is established that an important component in the development of
bioenergy is investing in green energy and this in turn allows companies to work at a green tariff. As a result of our
research, we found that the use of renewable energy resources in modern conditions is appropriate, in particular the use
of biomass of plant and animal origin, as well as the introduction of renewable energy capacity, which is necessary for
both economic and environmental indicators.

Ключові слова: відновлювальні енергетичні ресурси, вітчизняні підприємства, зелена енерB
гетика, зелений тариф, енергозберігаючі технології.
Ключові слова: renewable energy resources, domestic enterprises, green energy, green tariff,
energy saving technologies.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

У сучасний період розвиток зеленої енер&
гетики є важливим пріоритетом розвитку на&
ціональної економіки, оскільки, з одного боку,
сприяє зменшенню використання традиційних
енергетичних ресурсів, а з іншого — виступає
сприятливим фактором відновленню навко&
лишнього природнього середовища, що зага&
лом сприятиме збереженню та відновленню
екосистеми.
Зважаючи на те, що перехід вітчизняних
підприємств на використання відновлювальних
джерел енергії є необхідним, тому актуальність
і значимість досліджень пов'язаних з питанням
переходу вітчизняних підприємств на альтер&
нативні джерела енергії не викликає сумніву і
потребує цілеспрямованих наукових пошуків і
досліджень в даному напрямку.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед напрацювань вітчизняних науковців
і практиків об'єктом дослідження стали питан&
ня, які стосуються переробки біоенергетичних
культур і формування вітчизняного ринку біо&
палива, що стало відображенням напрацювань
таких вчених&економістів: Божидарнік Т. [1],
Ткачук В. [1], Речун О. [1], Ващук О. [2], Тре&
тяк М. [2], Івашків І. [4], Трухан Л. [4], Кири&
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ленко І. [5], Дем'янчук В. [5], Андрющенко Б.
[5], Козловський С. [6], Козловський А. [6],
Кірєєва Е. [6], Матвієнко О. [7], Гапчак О. [7],
Роїк М. [8], Ягольник О. [8], Федорченка Б. [9]
та ряду інших дослідників.
Водночас є потреба розгляду маловивчених
питань, які стосуються аналізу і дослідження
структури валового кінцевого енергоспожи&
вання усіх видів енергоресурсів у світі, питань
біоенергетичного потенціалу біомаси в Україні,
а також динаміки встановлених потужностей
відновлювальної енергетики, які працюють за
"зеленим тарифом".
МЕТА СТАТТІ

Метою дослідження є аналіз та формуван&
ня пропозицій щодо ефективного використан&
ня відновлювальних енергетичних ресурсів в
умовах розвитку зеленої енергетики в Україні.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Важливою і необхідною умовою зростання
конкурентоздатності економіки України є
підвищення ефективності раціонального вико&
ристання традиційних енергоресурсів на про&
мислових підприємствах та використання енер&
гозберігаючих технологій в державі. Це в свою
чергу, можна досягти шляхом модернізації уже
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існуючих теплових електростанцій та транс&
портних мереж, а також зростання викорис&
тання альтернативних видів палива — біогаз,
біодизель та інших енергоресурсів, які є відхо&
дами рослинного та тваринного походження.
Проте, враховуючи надзвичайно сприятливі
грунтово&кліматичні умови для вирощування
біоенергетичних культур, актуальним, важли&
вим і стратегічно необхідним для нашої держа&
ви є спрямування всіх зусиль як з боку сільсько&
господарських товаровиробників, так і з боку
держави для виробництва біомаси рослинного
походження, яка в свою чергу буде спрямова&
на на виробництво біопалива, біогазу, біоета&
нолу та інших твердих видів біопалива.
Пріоритетними першочерговими заходами,
які стоять перед Урядом нашої держави, є змен&
шення споживання імпортних паливно&енерге&
тичних ресурсів, а саме: імпорту надзвичайно
дорогого природнього газу та нафти. Тому
одне з найголовніших завдань, яке стоїть пе&
ред аграрною економікою та вітчизняною нау&
кою, є розвиток і пошук оптимальних альтер&
нативних джерел енергії. Важливим з цього
приводу є пошук нових відновлювальних дже&
рел енергії на основі енергоощадних техно&
логій, що суттєво б здешевило використання
паливно&енергетичних ресурсів для під&
приємств та населення.
Важливою і необхідною умовою для пошу&
ку відновлюваних джерел енергії є їх ви&
черпність, що в майбутньому унеможливить їх
використання у повній мірі, оскільки запаси їх
у надрах землі є досить обмеженими, і за вер&
сією вчених, видобуток газу вистачить на пів
століття, а нафти приблизно на четверть сто&
ліття. Тому вважаємо, що надзвичайно гострою
на сьогодні є проблема у пошуку альтернатив&
них джерел енергії на основі біоенергетичної
сировини, яка є екологічно чистою сировиною
органічного походження.
Важливим є те, що використання відновлю&
вальних джерел енергії, а саме твердої біомаси
із решток рослинного походження, є перспек&
тивним, тому наявний потенціал цих видів
відновлювальних ресурсів є важливим для Ук&
раїни, оскільки дає можливість у майбутньому
підприємствам промисловості працювати в Ук&
раїні з високим рівнем ефективності і раціональ&
ним використання традиційних видів ресурсів.
Це в свою чергу допоможе Україні позбу&
тися впливу і енергозалежності від викопних
джерел енергії й значною мірою спрямовувати
всі наявні ресурси на заміщення їх альтернатив&
ними джерелами енергії, а саме: біомасою рос&
линного походження на основі вирощених то&
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Таблиця 1. Структура валового кінцевого
енергоспоживання у світі в середньому
у 2011—2019 роках
Структура,
%
Викопні палива
80
Атомна енергетика
2
Відновлювані джерела енергії – всього 18,3
- в тому числі біоенергетика
14
- гідро
2
- сонячна
1
Показники

Джерело: розраховано авторами.

варовиробниками високопродуктивних біое&
нергетичних культур.
Виробництво нових джерел енергоресурсів
як у світі, так і в Україні в останні роки є дуже
важливим і вкрай необхідними заходами. В
зв'язку з цим, актуальність вивчення і викори&
стання сировини із біоенергетичних ресурсів
різних видів є потребою сьогодення для розвит&
ку вітчизняної економіки України.
До недавнього часу переважним джерелом
енергетичних ресурсів було викопне паливо.
Воно і нині є переважаючим, попри його ви&
черпність. Нові джерела і види біопалива, хоча
і є ефективними та перспективними, проте ви&
робництво їх перебуває ще на стадії освоєння,
випробування і дослідження.
Тому наявні нові джерела енергії ще не на&
були як у світі, так і в Україні інтенсивного за&
стосування (табл. 1).
Так, як бачимо в таблиці 1, основна питома
вага використовуваних енергоресурсів припа&
дає на викопні джерела (80%), а на відновлю&
вальні, зокрема біоенергетичні (14%) і решта на
гідро& та сонячну енергію.
Таким чином, вже існуюча майже сьома ча&
стина біоенергетичних ресурсів має перспекти&
ву на її розширення з поступовим витісненням
викопних джерел, залучаючи одночасно соняч&
ну, вітрову та гідроенергетику.
Можливості використання біомаси є дуже
різноманітні. Основні види біомаси в Україні
представлені в таблиці 2.
Біоенергетичний потенціал біомаси свід&
чить, що окремі їх види дають певний обсяг
умовного палива. Найбільшу кількість його
можна одержати з соломи зернових (4,54 млн
т у. п.), відходів виробництва кукурудзи на зер&
но (4,39 млн т у. п.), використання енергетичних
культур: верби, тополі, міскантуса (6,28 млн т у.
п.), кукурудзи на біогаз (3,68 млн т у. п.) і інші.
Теоретично розраховані показники можли&
вого заміщення природних ресурсів свідчать,
що резерви відновлювальної біоенергії можуть
зростати, і це дозволить реально зекономити
ресурси на її видобуток і переробку.
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В Україні на сьогодні є всі можливості рос&
ту біомаси, а норма виходу енергії з цих біое&
нергетичних культур загальновідома, тому по&
Всього,
млн т у. п.
тенційне зростання біомаси призведе до росту
Солома зернових культур
4,54
біоенергії, кінцевого продукту, необхідного
Солома ріпаку
0,84
для заміни природнього палива.
Відходи виробництва кукурудзи на зерно
4,39
(стебла, стрижні)
Так, за підсумками проаналізованого пері&
Відходи виробництва соняшника (стебла,
1,72
оду, вихід біоенергії складає 27,47 млн т у. п.
корзинки)
Крім того, важливим джерелом використан&
Вторинні відходи с/г (лушпиння, жом)
0,69
ня альтернативних джерел палива є інвестуван&
Деревна біомаса (дрова, порубкові залишки) 1,97
Біодизель (з ріпаку)
0,47
ня ресурсів у так звану "зелену енергетику", що
Біоетанол (з кукурудзи й цукрового буряка) 0,99
дозволяє об'єктам відновлювальної енергети&
Біогаз з відходів та побічної продукції АПК 0,97
ки працювати за зеленим тарифом (табл. 3.)
Біогаз з полігонів ТПВ
0,26
Аналізуючи п'ятирічний період, можемо
Біогаз зі стічних вод (промислових та
0,27
комунальних)
констатувати факт, що відбулося значне зрос&
Енергетичні культури:
6,28
тання введених у дію об'єктів з відновлюваль&
- в тому числі верба, тополя, міскантус
ної енергетики, свідченням чого є ріст цих
- в тому числі кукурудза на біогаз
3,68
Торф
0,40
об'єктів за вказаний період у 2,3 разу, де інтен&
Всього
27,47
сивно зростав щорічний темп росту й у 2015 році
Джерело: розраховано авторами.
до 2014 року він становив 103,3%, у 2016
році до 2015 року він становив 113,6 %, у
Таблиця 3. Динаміка встановлених потужностей
2017 році до 2016 року — 125,6%, у 2018 році
відновлювальної енергетики, які працюють
до 2017 року — 157,0% (табл. 3).
за "зеленим тарифом" у 2015—2018 роках
Серед основних об'єктів відновлюваль&
Структура
ної
енергетики левову частку займають со&
Всього,
основних
Темп росту до
млн
нячні
електростанції, де їх частка зростає
Роки
потужностей
попереднього, %
МВт
зеленої
з 2014 по 2018 роки від 42 до 62%. Другу
енергетики, %
позицію серед встановлених потужностей
Загальна потужність 2014 967
х
х
відновлювальної енергетики займають
об’єктів
2015 999
х
103,3
відновлювальної
2016 1135
х
113,6
вітрові електростанції, ріст потужностей
енергетики
2017 1426
х
125,6
яких з 2014 по 2018 рік становив 125,1%, а
2018 2239
х
157,0
їх зростання з року в рік за вищезазначе&
- в тому числі
2014 411
42,5
х
ний нами звітній період збільшилося у
СЕС
2015 432
43,2
105,1
2016 531
46,8
122,9
2016 році на 2,8 % у порівнянні з 2015 ро&
2017 742
52,0
139,7
ком, у 2017 році на 6,2 % у порівнянні з
2018 1389
62,0
187,2
2016 роком, у 2018 році на 14,6 % у по&
- СЕС
2014 0,1
0,01
х
рівнянні з 2017 роком. Частка ВЕС у за&
домогосподарств
2015 2
0,2
20 р. б.
2016 17
1,5
8,5 р. б.
гальній структурі відновлювальних джерел
2017 51
3,6
3 р. б.
енергії коливається від 23% до 44%. Звідси
2018 21
0,9
41,2
спостерігаємо вітрові електростанції, які
- ВЕС
2014 426
44,1
х
генерують електричну енергію, зайняли
2015 426
42,6
100,0
2016 438
38,6
102,8
друге місце серед альтернативних джерел
2017 465
32,6
106,2
енергії, хоча їх частка у загальній струк&
2018 533
23,8
114,6
турі відновлювальних енергоресурсів
- МГЕС
2014 80
8,3
х
зменшилась на 20,3 відсотки.
2015 80
8,0
100,0
2016 90
7,9
112,5
Біогаз та біомаса як відновлювальні
2017 95
6,7
105,6
енергоресурси
в загальній структурі аль&
2018 99
4,4
104,2
тернативних
джерел
енергії займають не&
- Біомаса
2014 35
3,6
х
2015 35
3,5
100,0
значну частку серед інших видів відновлю&
2016 39
3,4
111,4
вальних енергетичних ресурсів. Аналізую&
2017 39
2,7
100,0
чи вищезазначені тенденції щодо викори&
2018 51
2,3
130,8
стання біомаси та біогазу у 2014 — 2018 ро&
- Біогаз
2014 15
1,6
х
2015 15
1,5
100,0
ках, маємо можливість свідчити, що рівень
2016 20
1,8
133,3
використання біомаси за досліджуваний
2017 34
2,4
170,0
період зріс на 45,1%, а біогазу — відповід&
2018 46
2,1
135,3
но у 3,1 разу.
Джерело: розраховано авторами.
Таблиця 2. Економічний потенціал біомаси
в Україні у середньому в 2011—2019 роках
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Таким чином, можемо вести мову про пер&
спективу зростання потенціалу використання
даних видів енергоресурсів та зайняття ними
значного сегменту ринку в Україні.
ВИСНОВКИ

Аналізуючи основні факти, вважаємо за не&
обхідність висловити твердження, що застосу&
вання альтернативних джерел енергії та вста&
новлення об'єктів відновлювальної інфра&
структури, які працюють за "зеленим" тарифом
на підприємствах в Україні, є першочерговим
завданням для вітчизняних підприємств. Це
потребує розробки послідовної комплексної
державної стратегії, яка б отримала своє впро&
вадження у практичній площині на державно&
му, регіональному та муніципальному рівнях.
Таким чином, комплексне вирішення зазна&
ченої проблематики дозволить у недалекому
майбутньому здійснювати поступове заміщен&
ня традиційних видів палива на альтернативні
джерела енергії, що сприятиме формуванню як
економічного, так еколологічного ефектів.
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SECURITY MEASUREMENT OF THE METHODOLOGY OF ACCOUNTING FOR AGRICULTURAL
ACTIVITIES BY AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE

Статтю присвячено оцінці відповідності методології обліку сільськогосподарської діяльності вимогам управлінN
ня економічною безпекою аграрних підприємств України. Обгрунтовано наукові підходи оцінки відповідності метоN
дології обліку сільськогосподарської діяльності вимогам управління економічною безпекою, які базуються на виявN
ленні її проблемних аспектів і встановленні зв'язку з потенційними ризиками застосування методології оцінки біолоN
гічних активів та сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю, що спрямовує наукові і практичні зуN
силля на побудову облікової політики та фінансової звітності в рамках вимог гарантування економічної безпеки
аграрних підприємств. Проаналізовано динаміку вартості довгострокових і поточних біологічних активів у сільськоN
господарських підприємствах України у 2013—2018 р. та окремі проблемні аспекти практичного застосування спраN
ведливої вартості під час оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції. Установлено переваги і
недоліки справедливої вартості та її впливу на економічну безпеку аграрних підприємств. Обгрунтовано потенційні
ризики застосування різних методів визначення справедливої вартості біологічних активів та сільськогосподарської
продукції. З'ясовано, що сучасна методологія бухгалтерського обліку сільськогосподарської діяльності, яка грунN
тується на міжнародних стандартах обліку, частково не відповідає безпековим запитам управління аграрними підN
приємствами.
The article is devoted to the assessment of compliance of the methodology of accounting for agricultural activities
with the requirements of economic security management of Ukraine agricultural enterprise. Scientific approaches to
assessing the compliance of agricultural accounting methodology with the requirements of economic security management,
which are based on identifying its problematic aspects and establishing the relationship with potential risks of applying
the methodology of valuation of biological assets and agricultural products at fair value, aiming scientific and practical
efforts policy and financial reporting in the framework of the requirements of guaranteeing the economic security of
agricultural enterprises, are substantiated. The dynamics of the value of longNterm and current biological assets in
agricultural enterprises of Ukraine in 2013N2018 and some problematic aspects of the practical application of fair value
in the evaluation of biological assets and agricultural products are analyzed. The advantages and disadvantages of fair
value and its impact on the economic security of agricultural enterprises are identified. Potential risks of application of
different methods of determining the fair value of biological assets and agricultural products are substantiated.
It is established that the modern methodology of agricultural accounting, which is based on international accounting
standards, due to imperfections and unregulated valuation of biological assets and agricultural products at fair value
and imperfections of national accounting standards, is partially inconsistent with the security requirements of agricultural
management. This can be an obstacle when making management decisions based on accounting and reporting indicators.
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It has been proved that this methodological disorder has long been one of the most important problems of accounting in
the agricultural sector and a significant factor in reducing the level of economic security of agricultural producers, which
necessitates the approximation of agricultural accounting methodology to safe management of agricultural enterprises.

Ключові слова: економічна безпека, бухгалтерський облік, сільськогосподарська діяльність,
біологічні активи, справедлива вартість, оцінка.
Key words: economic security, accounting, agricultural activities, biological assets, fair value,
valuation.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

В умовах поглиблення економічної кризи
внаслідок пандемії COVID&19 та зростання ри&
зиків і загроз макросередовища сільськогоспо&
дарське виробництво є однією зі стратегічно
найважливіших галузей національної еконо&
міки і запорукою збереження продовольчої
безпеки країни, що зумовлює пошук принци&
пово нових підходів до вирішення питань ефек&
тивності господарської діяльності аграрних
підприємств. До вирішальних важелів зміцнен&
ня потенціалу аграрних підприємств належить
ефективний механізм обліково&аналітичного
забезпечення управлінських процесів, сучасна
практика якого потребує врахування впливу га&
лузевої специфіки на облік, суттєвого перегля&
ду форм, методів, принципів та інструментів
його формування, забезпечуючи високий
рівень економічної безпеки та інформаційної
прозорості.
Імплементовані в національну практику
норми МСБО 41 "Сільське господарство" [7] в
частині обліку сільськогосподарської діяль&
ності та біологічних активів згідно з П(С)БО 30
"Біологічні активи" [11] залишаються диску&
сійними та неврегульованими в методологічній
та практичній площинах, суттєво впливаючи на
показники фінансової звітності й управлінські
рішення, прийняті на її основі, тому їх слід роз&
глядати у вимірі зміцнення економічної безпе&
ки аграрних підприємств.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Методологію бухгалтерського обліку сіль&
ськогосподарської діяльності та оцінки акти&
вів за справедливою вартістю розглянуто в пра&
цях багатьох сучасних науковців: В.Г. Андрій&
чука, Ф.Ф. Бутинця, П.І. Гайдуцького, С.Ф. Го&
лова, М.Я. Дем'яненка, В.М. Жука, Є.В. Калю&
ги, Г.Г. Кірейцева, Л.Г. Ловінської, В.М. Ме&
телиці, В.Б. Моссаковського, М.Ф. Огійчука,
П.Т. Саблука, І.Б. Садовської та інших. Потуж&
ну потужну теоретичну, методологічну та
практичну базу оцінки обліку сільськогоспо&
Передплатний індекс 21847

дарської діяльності, невирішеною є її оцінка у
контексті запитів гарантування економічної
безпеки аграрних підприємств.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є оцінка відповідності мето&
дології обліку сільськогосподарської діяль&
ності вимогам управління економічною безпе&
кою аграрних підприємств України.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Численні дослідження стану та перспектив
розвитку обліку в аграрному секторі [2—4; 6;
8] характеризують його як недосконале явище,
що є об'єктом наукових дискусій і донині. Низь&
ка оперативність і некерованість обміну інфор&
мацією між державою й аграрними підприєм&
ствами не дозволяють проводити виважену аг&
рарну політику щодо розвитку окремих галу&
зей сільськогосподарської діяльності та ство&
рюють у підприємців дефіцит інформації про
структуру ресурсного потенціалу, виробничі
показники та кінцеві результати підприємниць&
кої діяльності.
Вважаємо, що найбільш помітним об'єктно&
інформаційним блоком аграрного підприєм&
ства є біологічний, що суттєво відрізняє галу&
зеву методологію обліку на сільськогоспо&
дарських підприємствах через наявність серед
об'єктів обліку біологічних активів — тварин
або рослин, які в процесі біологічних перетво&
рень здатн давати сільськогосподарську про&
дукцію та/або додаткові біологічні активи, а
також приносити економічні вигоди в інший
спосіб [11].
Землі, права користування ними, біологічні
активи, стратегічні запаси зерна тощо — важ&
ливий фактор збалансованості світової еконо&
міки [3]. У світовому та вітчизняному обліку
такі активи значно недооцінено, що завдає шко&
ди не тільки національним інтересам, але і
світовій стабільності [1]. За даними ф.1 "Ба&
ланс" підприємств галузі сільського, лісового
та рибного господарства, частка довгостроко&
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вих біологічних активів у Таблиця 1. Вартість довгострокових та поточних біологічних активів
складі необоротних ак& у сільськогосподарських підприємствах України у 2013—2018 рр.
(за даними ф. 1 "Баланс", станом на початок року), млн грн
тивів у 2018 р. становила
3,8 %, що на 2,6 в.п. ниж&
Роки
2018 р.
Показник
у % до
че від рівня 2013 р. Вод&
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2013 р.
ночас на частку поточ&
Необоротні активи –
101200,2 117942,3 123008,8 171147 218567,8
272513,7 269,282
них біологічних активів усього
у 2018 р. припадає 2,9 % у т.ч. довгострокові
6525,8
7685,3
7108,2
8099,7
8959,2
10472,5 160,478
обсягу оборотних ак& біологічні активи
(залишкова вартість)
тивів, що нижче від рівня частка, %
6,4
6,5
5,8
4,7
4,1
3,8
-2,6 в.п.
2013 р. на 3,8 в.п. (табл. Оборотні активи –
175091,8 195021,3 267541,1 514624,6 1318667,2 639025,2 364,966
1). Тенденції щодо зни& усього
поточні біологічні
ження частки біологіч& активи
11737,9 11873,7 12094,9 14259
16972,2
18448,5 157,17
них активів у складі ре& частка, %
6,7
6,1
4,5
2,8
1,3
2,9
-3,8 в.п.
сурсного потенціалу аг&
Джерело: розраховано за даними [9].
рарних підприємств чіт&
На погляд Л.Г. Ловінської, сильною сторо&
ко корелюють з катастрофічним занепадом
вітчизняної галузі тваринництва та стрімким ною справедливої вартості є "те, що її викори&
скороченням поголів'я основного стада і мо& стання створює умови для об'єктивного оціню&
вання майбутніх грошових потоків, забезпечен&
лодняку тварин.
Методологія обліку біологічних активів в ня порівнянності активів, придбаних у різний
Україні нині спирається на норми МСБО (IAS) час. Слабкою стороною справедливої вартості
41 "Сільське господарство" [7], П(С)БО 30 "Біо& є її умовний характер, адже вона визначається
логічні активи" [11] та Методичні рекомендації не за реальною господарською операцією і не
з обліку біологічних активів № 1315 [10]. Го& підтверджена документально. Крім того, вона
ловна особливість обліку біологічних активів певною мірою "сприяє" порушенню принципу
відповідно до норм наведених нормативних обачності, дотримання якого вимагається при
документів, що суттєво відрізняє її від колиш& складанні фінансової звітності" [5, с. 66].
Дослідник В.М. Метелиця вважає, що "при
ньої методології обліку тварин, рослин та їх
біологічних трансформацій, — застосування виборі моделі оцінки справедливої вартості за
справедливої вартості під час оцінки біо&
логічних активів на дату балансу та перв& Таблиця 2. Окремі проблемні аспекти практичного
існої оцінки сільськогосподарської про& застосування справедливої вартості під час оцінки
біологічних активів та сільськогосподарської
дукції.
продукції в аграрних підприємствах України
Публікації науковців підтверджують
Види
тезу про позитив справедливої вартості в
Проблеми застосування справедливої вартості
продукції
процесі достовірного представлення аг& Продукція
На відміну від наявності біржових котирувань щодо
рарного бізнесу та дотримання фундамен& рослинництва класового зерна, інформація про ціни на фуражне зерно
важкодоступна; у цінах активного ринку не враховують
тальних принципів оцінки як одного з ба&
показники якості зерна, зокрема ступеня його вологості;
зових складових елементу методу бухгал&
закритість інформації щодо кінцевих контрактів при
переоцінці продукції за методом аналізу контрактів на
терського обліку. Зокрема, на думку про&
період збирання врожаю; відсутність публічної інформації
фесора Є.В. Калюги, "оцінка біологічних
щодо врожайності, якісного складу посівів і
активів у бухгалтерській (фінансовій)
технологічних показників вирощування специфічних
культур (наприклад, у горіхівництві, рисівництві,
звітності за справедливою вартістю дасть
овочівництві, вирощуванні ягід, лікарських рослин, льонуможливість реально оцінити фінансовий
довгунцю, садівництві та виноградарстві тощо), що
стан та платоспроможність сільськогос&
ускладнює пошук бази порівняння для встановлення
справедливої вартості
подарських суб'єктів господарювання.
Неможливість порівняння цін активного ринку дрібних та
Водночас створюються умови для більш Продукція
тваринництва середніх фермерських господарств і великих аграрних
обгрунтованого аналізу ресурсного по&
підприємств, які вирощують породисту худобу; відсутність
спеціалізованої інформації про надої, тривалість життя
тенціалу та ефективного управління фі&
худоби, несучість, фертильність та ін., що унеможливлює
нансово&господарською діяльністю сіль&
пошук аналогів оцінюваної за справедливою вартістю
ськогосподарських підприємств у тимча&
групи біологічних активів; відсутність публічної
інформації щодо укладених контрактів і технологічних
совому і просторовому аспектах" [4, с. 19].
показників
розвитку специфічних виробництв (наприклад
Проте, як зазначає автор, ці механізми не
вівчарства, козівництва, рибництва, конярства,
застосовують в українському державно&
шовківництва тощо)
му секторі.
Джерело: авторська розробка.
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Таблиця 3. Потенційні ризики застосування різних методів визначення справедливої вартості
біологічних активів та сільськогосподарської продукції
Метод
Метод
аналізу
контрактів

Метод
останніх цін

Метод
аналогів

Метод
додаткових
показників

Метод
дисконтування

Суть методу [10]
Для визначення ціни аналізують цінові
пропозиції постійних контрагентів (покупців та
заготівельних організацій) на оцінювані
біологічні активи, та ціни підприємств регіону,
які продають подібні біологічні активи

Потенційні ризики та проблеми застосування
Постійні клієнти можуть мати великі знижки, особливо коли є
фактор значної концентрації продажу окремим дебіторам, зокрема
в разі монополізації регіонального ринку окремими суб`єктами
або реалізації продукції пов’язаним особам. У таких умовах часто
не дотримуються принципу «витягнутої руки», відповідно
контракти можуть укладати не за ринковою вартістю
Справедливу вартість біологічних активів на
Останні операції можуть не відображати стан ринку загалом і
дату балансу встановлюють за останньою
коливатися залежно від умов конкретної угоди; крім того,
ринковою ціною операції з такими активами (за достовірно неможливо врахувати вплив якісних характеристик
умови відсутності суттєвих негативних змін у
товару під час визначення останньої ціни
технологічному, ринковому, економічному або
правовому середовищі, у якому діє
підприємство)
Справедливу вартість біологічних активів
Біологічні активи самі по собі специфічний товар і є переважно
установлюють на підставі ринкових цін на
кінцевим продуктом для сільськогосподарської ланки
подібні біологічні активи, скоригованих з
виробництва, тому судження щодо наявності і визначення
урахуванням індивідуальних характеристик,
активів-аналогів як таких можуть суттєво викривити кінцевий
особливостей або ступеня завершеності
результат
біологічних перетворень активу, для якого
визначають справедливу вартість
Біологічний актив може бути оцінено за
Призводить до заниження вартості активів, оскільки фактично
вартістю сільськогосподарської продукції чи
вартість визначають за залишковим, «ліквідаційним» принципом,
іншої продукції, яку можна отримати в разі
який доречний тоді, коли актив знецінився і його вже не можна
припинення процесів його життєдіяльності
використовувати за прямим призначенням
(велику рогату худобу, свиней можна
оцінювати за вартістю м'ясопродуктів)
Справедливу вартість визначають за
Суперечить загальним правилам ціноутворення і концептуальним
теперішньою вартістю майбутніх чистих
основам фінансової звітності, тому що насправді на вартість
грошових надходжень від активу, обчисленою активу впливає фактор фінансування покупця (надання товарного
відповідно до норм п(с)бо 28 «зменшення
кредиту). Чим більше відстрочення платежу за окремим
корисності активів»
контрактом, тим меншою є вартість активу і навпаки. Отже, один і
той самий актив може мати різну вартість у різних підприємств
одного регіону лише через умови поставки й оплати. Це несе
ризики викривлення собівартості реалізації під час відпуску
продукції у фінансовій звітності, адже до неї включають вплив
фінансової складової, яка має бути визнана нижчою від валового
прибутку

Джерело: систематизовано автором.

нормами МСБО 41 та ПСБО 30 більш прийнят&
ною для України є застосування національно&
го стандарту, оскільки інфраструктура вітчиз&
няного аграрного ринку не забезпечує той
рівень доступності інформації про цінову кон&
'юнктуру, який характерний для країн Європи
чи США. Крім того, відповідність поточним
ринковим цінам більш обгрунтована у періоди
глибоких інфляційних коливань" [6, с. 48].
Водночас чотирнадцятирічна практика
імплементації норм П(С)БО 30 в облікову прак&
тику свідчить про наявність суттєвих недоліків
справедливої оцінки біологічних активів та
сільськогосподарської продукції.
Однією з найбільш суттєвих відмінностей
міжнародного та національного стандарту є
варіативність застосування справедливої вар&
тості під час первісної оцінки сільськогоспо&
дарської продукції, яка є обов'язковою згідно
з МСБО 41 [7] іа має альтернативу у вигляді
виробничої собівартості відповідно до норм
П(С)БО 30 [11]. Вважаємо, що наявність таких
розбіжностей створює основу для "спотворе&
Передплатний індекс 21847

ного" відображення аналогічних активів аграр&
них підприємств, що подають фінансову
звітність за міжнародними та національними
стандартами обліку.
У деяких випадках використання найостан&
нішої ринкової ціни операції, ринкової ціни на
подібні активи та відповідних галузевих показ&
ників (вартість садових насаджень у розрахун&
ку на експортний піддон, бушель чи гектар, та
вартість худоби, виражена на кілограм м'яса)
можуть привести до різних висновків щодо
справедливої вартості біологічного активу або
сільськогосподарської продукції. Водночас
підприємство розглядає причини таких розбі&
жностей, щоб визначити найбільш достовірну
оцінку справедливої вартості в межах віднос&
но вузького діапазону обгрунтованих оцінок
[7]. Більше того, стосовно довгострокових біо&
логічних активів, зокрема багаторічних насад&
жень, активні ринки знайти взагалі дуже склад&
но, а часом неможливо. Не маючи достовірних
цін активних ринків, підприємства вдаються до
нестандартних методів визначення справедли&
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вої вартості та професійних
«Вузькі місця» методології обліку сільськогосподарської діяльності
суджень, що породжує певний
суб'єктивізм і може стати при&
ентропія обліковонедосконалість
проблема побудови обліку
чиною викривлення інфор&
аналітичного
застосування оцінки за
біологічних активів
мації.
забезпечення
справедливою вартістю
із ГМО
Отже, методологія оцінки
неврегульованість
недосконалість
за справедливою вартістю
механізмів формування
критеріїв диференціації
історично виникла та була ор&
капітальних інвестицій
об`єктів біологічних
на відновлення
активів за строком їх
ієнтована на реалії розвине&
біологічних активів
використання
них країн Західної Європи і
США, проте її імплементація
відсутність галузевого
в економічний простір Украї&
регулювання системи обліку
в аграрному секторі
ни стикається із серйозними
перепонами, головна з яких —
відсутність "відкритих" актив&
Безпекові
Невідповідність методології обліку
Безпекові
них ринків та надійних джерел
запити
сільськогосподарської діяльності вимогам
запити
інформації щодо цін на про&
управління економічною безпекою
управління
управління
дукцію й оцінки продукції при
її первісному оприбуткуванні
Необхідність удосконалення обліково-аналітичного
з виробництва (табл. 2).
забезпечення управління економічною безпекою
Окреслені акценти став&
аграрних підприємств
лять бухгалтера аграрного
підприємства перед непрос&
Рис. 1. Змістовні передумови невідповідності методології
тим вибором — якою інфор& обліку сільськогосподарської діяльності вимогам управління
мацією користуватися, із яких
економічною безпекою аграрних підприємств
джерел, чи є вона достовірною
Джерело: авторська розробка.
та як її можна застосувати для
конкретного підприємства. Саме тому, на нашу гулювання системи обліку в аграрному секторі.
думку, до встановлення цін активного ринку, Це, як окреслив В.М. Жук, призводить до та&
хоча б специфічних біологічних активів та сіль& ких негативних наслідків: запізнення надход&
ськогосподарської продукції, слід залучати ження інформації до галузевого управління з
державне галузеве управління та статистичні органів Держкомстату; неврахування потреб
органи.
галузевого управління в процесі побудови
Згадані обставини неминуче впливають на звітних форм; зниження достовірності інфор&
рівень економічної безпеки аграрних під& мації через безконтрольність за дотриманням
приємств, оскільки недосконалість механізмів методології її формування; послаблення еко&
встановлення справедливої вартості біологіч& номічної роботи на підприємствах та занепад
них активів та сільськогосподарської продукції професійності бухгалтерів; непідготовленість
не дозволяє об'єктивно використати один із бухгалтерських служб галузі до запроваджен&
фундаментальних елементів методу бухгал& ня міжнародних стандартів та супроводження
терського обліку — оцінку, що має наслідки в іноземних інвестицій [2].
подальшому відображенні операцій та викрив&
У своїй сукупності зазначені проблеми фор&
ленні їх у фінансовій звітності. Це може стати мують вектори оцінки адекватності безпековим
перепоною в процесі прийняття управлінських запитам діючої методології обліку сільськогос&
рішень на основі показників обліку та звітності. подарської діяльності (рис. 1) та заходи щодо
Потенційні ризики цього процесу згруповано їх максимального зближення.
в таблиці 3.
Вважаємо, що встановлена часткова не&
Вплив на економічну безпеку аграрних відповідність методології обліку сільськогос&
підприємств не обмежується справедливою подарської вимогам управління економічною
вартістю, а має й ряд інших особливостей, що є безпекою є однією з визначальних рушійних
підставою для формування припущення про ча& сил необхідності формування архітектури об&
сткову неадекватність методології обліку ліково&аналітичного забезпечення управління
сільськогосподарської діяльності запитам економічною безпекою аграрних підприємств,
зміцнення економічної безпеки агробізнесу.
яка може стати важливим інформаційним драй&
Однак, на наше глибоке переконання, вером сталого розвитку та ризик&менеджмен&
найбільш вагомою є відсутність галузевого ре& ту аграрних підприємств.
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Сучасна методологія бухгалтерського об&
ліку сільськогосподарської діяльності, яка
грунтується на міжнародних стандартах об&
ліку, унаслідок недосконалості та неврегульо&
ваності оцінки біологічних активів і сільсько&
господарської продукції за справедливою вар&
тістю та недосконалості національних стан&
дартів обліку, частково не відповідає безпеко&
вим запитам управління аграрними підприєм&
ствами.
Це може стати перепоною під час прийнят&
тя управлінських рішень на основі показників
обліку та звітності. Доведено, що ця методоло&
гічна невпорядкованість тривалий час є одним
із найбільш вагомих проблемних акцентів
організації обліку в аграрному секторі та сут&
тєвим фактором зниження рівня економічної
безпеки аграрних товаровиробників. Це зумов&
лює необхідність максимального наближення
методології обліку сільськогосподарської
діяльності до безпекових запитів управління
аграрними підприємствами в процесі подаль&
ших досліджень та практичної роботи.
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SOCIAL RESPONSIBILITY OF STATE REGULATION MEASURES IN RELATION
TO AGRICULTURE IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE COVID19 PANDEMIC

Статтю присвячено системним проблемам, що є в сфері сільського господарства України та відносинах власN
ності з приводу землі. Наведено системні заходи, які відбуваються в новітній історії України і спрямовані на монопоN
лізацію сільського господарства, хоча в усьому світі воно є ринком продукції чистої/досконалої конкуренції. ЗаверN
шальна стадія цих дій мала б відбутись під час карантину пандемії COVIDN19.
Метою статті є оцінка рівня соціальної відповідальності різних заходів та важелів, що застосовуються різними
представниками державної влади в різних розрізах, що стосуються функціонування та ефективності українського
сільського господарства.
Наукова новизна статті полягає в тому, що проблеми соціальної відповідальності в Україні досліджуються переN
важно на мікрорівні (корпоративна соціальна відповідальність) та охоплюють аспекти соціальноNтрудових відноN
син. На сьогодні відсутні дослідження, що пов'язують проблеми соціальної відповідальності державних органів влаN
ди та розвитку окремих секторів економіки. Методологічною новизною статті є орієнтація не на суб'єкт дослідженN
ня та застосовуваний ними інструментарій, а на об'єкт — сільське господарство.
Визначено відповідність 15 заходів державного регулювання стосовно сільського господарства України параN
метрам соціальної відповідальності, лише один з яких не має чіткої негативної характеристики.
Запропоновано окремі секторальні дії, що посилять соціальну відповідальність різних органів влади в окремих
аспектах, серед яких автор наводить: максимальне відкриття харчових ринків, ринків посівних матеріалів та інших
засобів сільськогосподарського виробництва, ярмарків та недопущення їх закриття, створення максимальних умов
для реалізації селянами своєї продукції; збільшення державної підтримки дрібним фермерам і припинення датування
агрохолдингів та монополістів; обмеження або припинення експорту продукції харчування; посилення контролю за
діяльністю Антимонопольного комітету та структур Державного резерву України; здійснення реальної боротьби з
аферами, махінаціями та рейдерством у сфері захоплення землі та її концентрації.
The article is devoted to the systemic problems that occur the field of agriculture of Ukraine and land ownership
relations. The systemic measures that take place in the recent history of Ukraine and are aimed for the monopolization of
agriculture, although worldwide it is a market of pure/net competition. The final stage of these actions should take place
during the quarantine of the COVIDN19 pandemic.
The purpose of the article is to assess the level of social responsibility of different measures and levers used by
different government officials in different sections related to the functioning and efficiency of Ukrainian agriculture.
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The scientific novelty of the article is that the problems of social responsibility in Ukraine are studied mainly at the
micro level (corporate social responsibility) and cover aspects of social and labor relations. To date, there are no studies
linking the problems of social responsibility of public authorities and the development of certain sectors of the economy.
The methodological novelty of the article is the focus not on the subject of research and the tools they use, but on the
object — agriculture.
The compliance of 15 measures of state regulation with regard to agriculture of Ukraine to the parameters of social
responsibility has been determined, only one of which does not have a clear negative characteristic. We can say that
under the existing oligarchic model of economy and public administration, they will continue.
Some sectoral actions are proposed to strengthen the social responsibility of various authorities in certain aspects,
among which the author cites: maximum opening of food markets, markets for seeds and other means of agricultural
production, fairs and prevention of their closure, creating maximum conditions for farmers to sell their products; increase
state support for small farmers and stop grants agricultural holdings and monopolies; restriction or cessation of food
exports; strengthening control over the activities of the Antimonopoly Committee and structures of the State Reserve of
Ukraine; real struggle against scams, machinations and raids in the field of land grabbing and its concentration.

Ключові слова: соціальна відповідальність, державне регулювання, сільське господарство,
монополізація, пандемія COVIDB19.
Key words: social responsibility, state regulation, agriculture, monopolization, COVIDB19
pandemic.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Існуюча структура олігархічної економіч&
ної системи України прагне до повного конт&
ролю за рівнем життя та витрачанням доходів
населення. Після остаточної монополізації
сфери житлово&комунального господарства та
обкладання населення непомірним, нічим не
обгрунтованим тягарем космічних цін на кому&
нальні послуги (які знову планують підвищува&
ти всупереч карантину, падіння рівня життя та
зростання безробіття), державний апарат ви&
рішив приборкати останню сферу, що була до&
ступною для більшості мешканців населення —
виробництво та продаж продуктів харчування.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми державного регулювання еконо&
міки України розлого представлені в публіка&
ціях таких вчених: І. Михасюк, Д. Стеченко, Р.
Яковенко, О. Бєляєв, І. Радіонова, Б. Заблоць&
кий та ін. Проблеми економічного гатунку
сільського господарства досліджували М. Кі&
сіль, Ю. Лупенко, І. Кобута, Р. Яковенко, А. Под&
дєрьогін, П. Саблук тощо. Дослідження про&
блем соціальної відповідальності знайшли
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відображення у працях таких вчених&еко&
номістів: О. Грішнова, А. Колот, О. Новікова,
О. Амоша, І. Савченко. Економічні наслідки ко&
ронавірусної пандемії досліджено у працях та&
ких вчених: Ю.М. Сафонов, В.І. Борщ, О.В. Єго&
рова, Г.П. Артеменко, Л.М. Попова, Л. Лаври&
ненко тощо.
НЕ ВИРІШЕНІ РАНІШЕ ПИТАННЯ, ЩО Є
ЧАСТИНОЮ ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Проблеми соціальної відповідальності в
Україні досліджуються переважно на мікро&
рівні та охоплюють аспекти соціально&трудо&
вих відносин. На сьогодні відсутні досліджен&
ня, що пов'язують проблеми соціальної відпо&
відальності державних органів влади та розвит&
ку окремих секторів економіки. Методологіч&
ною новизною статті є орієнтація не на суб'єкт
дослідження та застосовуваний ними інстру&
ментарій, а на об'єкт — сільське господарство.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є оцінка рівня соціальної
відповідальності різних заходів та важелів, що
застосовуються різними представниками дер&
жавної влади в різних розрізах, що стосують&
ся функціонування та ефективності українсь&
кого сільського господарства.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

У абсолютній більшості світових і вітчиз&
няних підручників та навчальних посібників
сільське господарство наводиться в якості
прикладу галузі, що являє собою ринок про&
дукції чистої/досконалої конкуренції [1, с. 76;
2, с. 25] (крім неї є ринкові моделі монополі&
стичної конкуренції, олігополії та чистої мо&
нополії).
Така модель ринку характеризується вели&
кою кількістю незалежних один від одного ви&
робників, відсутністю перепон на шляху вход&
ження до галузі, і, найголовніше — неможли&
вістю контролю за цінами. Це сприяє формуван&
ню на ринку відносно низьких цін і можливості
задоволення населенням своїх базових фізіо&
логічних потреб у необхідному обсязі при ви&
трачанні незначної частки своїх доходів. Пер&
шочерговим завданням будь&якого державно&
го антимонопольного органу (в нашій державі —
це Антимонопольний комітет України) є бо&
ротьба з монопольними тенденціями в секторі
сільськогосподарського виробництва та реалі&
зації продукції харчування. Натомість в Україні
ми можемо спостерігати протилежні тенденції —
прагнення до посилення концентрації еконо&
мічної влади, що здійснюються як правовими,
так і адміністративними важелями державно&
го впливу [3, с. 184]. Саме цим обумовлене пе&
ревищення цін на продукти сільського госпо&
дарства в Україні на 20—40% (за різними про&
довольчими групами) порівняно з країнами ЄС.
Типовими прикладами таких зловживань є
тимчасові стрибки у цінах на різні продукти
харчування, що може бути поціноване як тим&
часові випадкові негаразди, проте насправді
вони мають абсолютно чітких "авторів", які за&
робляють на цьому шалені надприбутки. Нага&
даємо кілька таких ситуацій — цибуля за ціною
більше 40 грн напередодні останніх президен&
тських виборів та капуста за ціною м'яса на
Паску кілька років тому [4, c. 6].
Для аграрних підприємств, які мають сезон&
ний характер виробництва, кредитування має
особливе значення. Специфіка сільськогоспо&
дарського виробництва передбачає не&
обхідність авансування коштів на відносно три&
валий термін. Залежно від спеціалізації він
може становити від кількох місяців до кількох
років [5, с. 1480]. Натомість реальне кредиту&
вання аграрного сектора відсутнє, крім того,
робиться все можливе задля того, щоб переко&
нати малих фермерів у тому, що їх діяльність є
збитковою і безперспективною. Наведемо при&
наймні чотири таких приклади.
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Перший. Завжди під час посівних кам&
паній та жнив можна спостерігати підвищен&
ня цін на пальне. Беручи до уваги реальну
структуру ринку палива в Україні, а саме її
олігополізацію, можна сказати, що відбу&
вається як свідоме отримання надприбутків
за рахунок фермерів, так і прагнення плано&
мірного знищення дрібного агробізнесу через
збільшення їх витрат та зниження норми при&
бутку.
Другий. Під час основних експортних опе&
рацій "непотрібних виробників" (тих, хто не на&
лежать до найпотужніших фінансово&промис&
лових груп та агрохолдингів) спостерігається
зниження курсу іноземних валют відносно до
гривні, тобто мінімізується прибуток сільсько&
го господарства України.
Третій. Відсутність можливостей, у тому
числі й фінансових, у дрібних фермерських
господарств власної переробки та реалізації
виробленої продукції, призводить до отриман&
ня мінімальних доходів безпосередніх вироб&
ників сільськогосподарської продукції та мак&
симізації прибутків посередників. Загальним
наслідком цього є разюча відмінність між
ціною продуктів харчування в місцях їх реа&
лізації та доходами дрібних фермерських гос&
подарств.
Четвертий. Вибіркова політика надання до&
тацій з державного бюджету окремим сіль&
ським господарствам, як правило, тим, що на&
лежать особам наближеним до керівних кіл
держави. Це призвело до підвищення цін у
підгалузі та її монополізації, як це має місце у
сфері птахівництва та появи поняття "курячий
олігарх".
В усіх чотирьох випадках ми бачимо глибо&
ку системну роботу, що спрямована на втрату
віри у своє майбутнє дрібних фермерських гос&
подарств, відмову від діяльності у цій сфері,
згоду на продаж землі та засобів сільськогос&
подарського виробництва. Цю роботу здійсню&
ють так звані фінансово&промислові групи або
олігархат безпосередньо, через належні їм еко&
номічні структури, як&от: — автозаправки, бан&
ки та інші кредитні установи, промислові,
транспортні та інші інфраструктурні одиниці,
та опосередковано через представників дер&
жавної влади, що сприяють погіршенню діяль&
ності малого бізнесу в сфері сільського госпо&
дарства. До таких державних структур ми
відносимо НБУ, НКРЕКП, ВРУ, Антимоно&
польний комітет України та практично всю ви&
конавчу владу.
Правові важелі, що застосовуються держа&
вою в цьому напрямі, — це "протягнення" че&
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рез парламент закону про землю, що дозволить
через зловживання окремими нормами цього
закону концентрувати значну кількість сіль&
ськогосподарської землі в одних руках через
підставних осіб і фіктивних власних певних зе&
мельних ділянок в умовах реального володарю&
вання та здійснення товарної і цінової політи&
ки агропідприємств окремим, невеличким ко&
лом осіб, що мають можливість у сучасних умо&
вах здійснювати масштабний викуп українсь&
кої землі. Це призведе до зміни товарного асор&
тименту сільськогосподарського виробництва
(до тотальної орієнтації на експорт без ураху&
вання наслідків) та безумовного підвищення цін
на продукти харчування на внутрішньому рин&
ку.
Іншим правовим важелем, спрямованим на
знищення конкуренції в сфері сільського гос&
подарства є прийняття нового закону про бан&
ківську діяльність (інформаційні важелі украї&
нського олігархату охрестили цей закон "ан&
тиколомойським"). Він офіційно дозволяє ви&
користовувати земельні ділянки в якості зас&
тави для отримання банківських кредитів; і
якщо такі схеми були і раніше — зараз це ле&
галізовано і дає можливість банкам ставати ве&
ликими латифундистами номінально через на&
дання позик під заставу землі, а фактично —
через її купівлю за заниженими цінами. При&
мусом до продажу землі за заниженою ціною
може бути як жебрацький стан сучасного се&
лянина, остаточно ослаблений карантином та
неможливістю реалізовувати товари на рин&
ках, так і насильницькі дії: викрадення, погро&
зи, катування, саботаж, "пропозиції від яких
не можна відмовитись" тощо. Світовій історії
відомі багато таких прикладів організації зе&
мельних відносин. І там, де відкриваються
вільні земельні відносини за умови слабкої
системи державного управління, або там, де
механізм державного управління відкрито, не
приховуючись обслуговує меншість населен&
ня (олігархат та чиновництво вищих ланок),
виникає системне зростання злочинності, по&
в'язане з цими процесами. Водночас не слід
забувати, що протягом останніх років в Ук&
раїні було ліквідовано більше 100 саме украї&
нських банків.
Однак прийняття зазначеного закону ло&
біювалось (нібито) представниками Міжнарод&
ного валютного фонду саме задля дозволу офі&
ційного продажу землі, тобто перетворення
землі на товар і формування повноцінних відно&
син власності з приводу землі не як елементу
національного багатства, а звичайного об'єкту
купівлі&продажу. Саме земля та державні
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підприємства, на думку політики представників
зовнішнього управління, має стати залоговим
та гарантованим майном повернення держав&
них боргів, повернути які ніякої можливості на
сьогодні не існує, враховуючи наявні тренди
державної економічної, соціальної, енергетич&
ної, валютної та взагалі будь&якої політики. Все
це дуже негативно впливатиме на рівень життя
мешканців України, позбавляючи їх суб'єкт&
ності в процесі управління власним життям та
економікою.
Серед адміністративних заходів, що мають
місце під час карантину та безпосередньо зни&
щують сільське господарство слід назвати за&
криття ринків. Унаслідок таких дій дрібні то&
варовиробники, які власне й мають складати
основу сільського господарства, позбавлені
можливості реалізувати вирощену продукцію,
не отримують коштів для задоволення інших
потреб, крім продукції харчування. Також на&
слідком цього стає бартеризація відносин у
сільській місцевості, а це є однією з ознак підри&
ву державності.
По&друге — це посилює економічну вла&
ду супермаркетів та крупних закупівельних
фірм, які системно підвищують ціни, а відтак
і погіршують рівень життя більшості насе&
лення. Крім усього іншого, це призводить до
поступової зміни структури галузі через
зменшення суб'єктів виробництва сільсько&
господарської продукції та, особливо, її ре&
алізації. У багатьох країнах ЄС під час ка&
рантину спостерігалася не лише стабільність
цін на всі продукти харчування, а й багато
акцій та інших маркетингових ходів, що да&
ють можливість придбати товари за нижчи&
ми цінами. Відтак євровласники супермар&
кетів піклувались не лише про одномомент&
ний акт отримання прибутку, а й дивились у
перспективу.
По&третє, через ажіотажний попит і неро&
зуміння принципу дії ринкового механізму,
можливими є споживання прострочених то&
варів та масові ускладнення здоров'я спожи&
вачів через харчові отруєння.
По&четверте, відсутність коштів у селян сут&
тєво ускладнить посівну кампанію, що змен&
шить пропозицію сільськогосподарських то&
варів у наступному агропромисловому періоді,
яка й без цього буде набагато меншою, врахо&
вуючи суху зиму.
Враховуючи зазначені чинники, селяни,
позбавлені можливості реалізації власних про&
дуктів та обігових коштів, будуть набагато по&
ступливішими в процесі відчуження власної
землі, нерухомості та засобів сільськогоспо&
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Таблиця 1. Відповідність заходів
державного регулювання стосовно сільського господарства України
параметрам соціальної відповідальності (СВ)
№
з/п
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Захід державного регулювання або афілійованих
структур стосовно сільського господарства
Формування громадської думки щодо прибутковості с/г
Повноцінне кредитування сільського господарства
Сприяння ціновій стабільності на ринку продуктів
харчування
Контроль за ринком пального та інших засобів с/г
виробництва
Узгодження експортних операцій агросектору з НБУ
Цінове регулювання закупівлі с/г продукції в
населення, встановлення «підлоги» цін, зростання в ціні
готової продукції частки виробника і зменшення долі
переробника
Датування дрібного фермерства
Прийняття законів, що регулюють земельні відносини,
які були б корисними суспільству в цілому
Сприяння розвитку дрібного фермерства
Формування прозорого ринку землі на правовій основі з
мінімізацією шахрайства
Створення можливостей для дрібних селянських
господарств реалізовувати свою продукцію
Звільнення дрібних землевласників від оподаткування
Адекватна та ефективна політика Державного резерву
Забезпечення продовольчої безпеки держави
Діяльність силових структур і судів на боці закону при
розв’язанні земельних питань та при боротьбі з
рейдерством

Відповідність
СВ (+ або -)
-/+

Джерело: розроблено та узагальнено автором самостійно.

дарського виробництва, чим може скориста&
тись непродуктивний, паразитарний прошарок
населення. Ще одним правовим важелем для
концентрації землі є спроба введення додатко&
вого податку для власників земельних ділянок,
яка зробить їх ще вразливішими. Наслідком
цього може стати подальше посилення моно&
полістичних тенденцій у сільському госпо&
дарстві.
До цього додається проблема "закриття"
багатьох країн у плані експорту сільськогоспо&
дарської продукції через піклування про рівень
особистої продовольчої безпеки. Через скоро&
чення пропозиції на глобальному харчовому
ринку це призвело до загальносвітового зрос&
тання цін на певні групи товарів, у тому числі —
пшеницю й борошно. За певними чутками, цим
явищем зараз активно користуються певні
ділки від Державного агентства резерву Украї&
ни, які активно продають зернові за кордон, ко&
ристуючись нагодою ринкової кон'юнктури,
ігноруючи національні інтереси України. Зло&
вживання держрезервом вже мало місце без&
посередньо перед впровадженням карантину у
вигляді вивезення масок, ліків та інших лікарсь&
ких матеріалів за кордон, що призвело до ба&
гаторазового підвищення цін на зазначені то&
вари на внутрішньому ринку України. Нагадає&
мо, що ціни на ліки та маски так і не поверну&
лись до допандемійного рівня.
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ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ НАУКОВИХ РОЗВІДОК

Проаналізувавши тенденцію втілення за&
ходів, що здійснюються стосовно сільськогос&
подарського виробництва та відносин у сфері
землі, слід зазначити наступне. Майже всі за&
ходи, які характеризували б соціальну відпові&
дальність у цій сфері (урахування інтересів
більшості членів суспільства) мають від'ємне
значення (див. табл. 1). Можна сказати, що за
існуючої олігархічної моделі економіки та дер&
жавного управління вони триватимуть і надалі.
Але можна визначити окремі секторальні дії,
що посилять соціальну відповідальність різних
органів влади в окремих аспектах.
Негайним завданням влади на сьогодні є
максимальне відкриття харчових ринків, яр&
марків та недопущення їх закриття, створення
максимальних умов для реалізації селянами
своєї продукції. Те саме стосується ринків по&
сівних матеріалів та інших засобів сільськогос&
подарського виробництва. Необхідним є
збільшення державної підтримки дрібним фер&
мерам і припинення датування агрохолдингів
та монополістів. Доречним є обмеження або
припинення експорту продукції харчування,
посилення контролю за діяльністю Антимоно&
польного комітету та структур Державного
резерву України. Також необхідно здійснюва&
ти реальну боротьбу з аферами, махінаціями та
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рейдерством у сфері захоплення землі та її кон&
центрації.
Подальші дослідження у цій царині дозво&
лять деталізувати систему заходів щодо поси&
лення соціальної відповідальності заходів дер&
жавного регулювання стосовно сільського гос&
подарства, визначити відповідальність та кон&
кретних відповідальних за повзучу монополі&
зацію сільського господарства України.
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OBJECTIVES AND INDICATORS OF FOOD PROVIDING TO POPULATIONOF THE COUNTRY
Метою статті є визначення головних завдань аграрноNпромислового комплексу, як частини економіки держави,
а також, індикаторів їх виконання. Методами дослідження обрано: історичний, моделювання, математичний, наукоN
вої абстракції та логічний.
У статті здійснено огляд історичних мотивів розвитку системи забезпечення продуктами харчування. Визначено
два головних завдання, що залишаються актуальними на будьNякому етапі розвитку цивілізації — забезпечення необN
хідної кількості та різноманіття продуктів харчування належної якості для задоволення потреб населення у продукN
тах харчування, а також мінімізація часу та підвищення комфорту людини у процесі задоволення потреб населення у
харчуванні. Розроблено формулу для розрахунку показників для забезпечення населення необхідною кількістю та
різноманіття продуктів харчування належної якості. Визначено класифікацію витрат часу на забезпечення потреб
населення у харчуванні. Розглянуто актуалізовані приклади виявлення ефективності виконання даних завдань. ОкN
реслено взаємозв'язки між цими завданнями та інституційні середовища їх виконання.
Experienced scientists consider completely different views on the issue of disproportions in the branch development
of the agroNindustrial complex of Ukraine. There are a lot of issues, from the development of the resourceNexport model
to the shifting economy emphasis to the maximum degree of processing of food.
The purpose of this article is to identify the main objectives of the agroNindustrial complex, as part of the economy of
the state, and also, indicators of their implementation. Chosen research methods are: historical, modeling, mathematical,
scientific abstraction and logical.
This article reviews the historical motives of the development of the food supply system. A Person's need for food
has a permanent characteras a certain frequency of its occurrence. So the important thing is not only the quantity of food
produced, but also the time spent to produce it. In view of this, as well as the historical origins of the problem of satisfying
food needs, there are identified two maintasks which remain relevant at any stage of civilization's development —
providing the necessary quantity and variety of good quality food to satisfy the needs of the population in food, and,
minimizing time and increasing human comfort in satisfying food needs of the population.
For calculating indicators to provide the necessary quantity and variety of good quality food for the population
needs have been developed the formula. Performing the task of minimizing time and increasing human comfort in satisfing
food needs of the population at the commonal level has influence on the individual effectiveness of each consumer who is
a consumer of food goods, or every individual which is living in the state.
The classification of wastes of time for satisfing the needs of the population for food includes: time of consumption,
time of waiting, time of transportation, time of purchase or production, time of coooking, time of eating, which in total
are the time for food. The time for food, spend by each individual, on a common level constitutes the big part that could
be used in another productive way.
In this article were also reviewed examples of performance ways of these tasks. There were outlined relationships
between these tasks and the institutional environments for their implementation.

Ключові слова: забезпечення продуктами харчування, продовольча безпека, розвиток АПК,
завдання АПК, завдання харчової галузі, індикатори забезпечення харчуванням, кількість проB
дуктів харчування, потреби населення у харчуванні.
Key words: agricultural development, tasks of the food branch, indicators of food providing,
objectives of food providing, development of the food supply system, disproportions in the development
of the agroBindustrial complex, quantity of produced food, needs of the population in food.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Вже не один десяток років є актуальними
питання диспропорцій у галузевому розвитку
аграрно&промислового комплексу, що в зага&
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лом націлений на забезпечення населення про&
дуктами харчування. Ця тема піднімається як
у науковому середовищі, так і в більш широких
колах економістів&практиків, політиків різних
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рівнів та публіцистів відповідного напряму.
Досвідчені теоретики виражають абсолютно
різні погляди на цю ситуацію, від розвитку
ресурсно&експортної моделі до переведення
акцентів на максимальну ступінь обробки про&
дуктів харчування. Але, як нам відомо з еконо&
мічної теорії, фактори виробництваєобмеже&
ними. Тому чим більше заплановано ресурсно&
витратних перетворень у економічній моделі,
тим більше часу необхідно для їх реалізації.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженнями на зазначену та близькі до
неї теми займались Алейнікова О.В., Басюркі&
на Н.Й., Вдовенко Н.М., Згурський О.М., Калі&
нчик М.В., Кириленко І.Г., Кирилюк Є.М., Кри&
ленко В.І., Майстро С.В., Морозюк Н.В., Муд&
рак Р.П., Пасемко Г.П. та інші. Акцент переваж&
ної більшості досліджень спрямований на удос&
коналення існуючих концепцій забезпечення
населення продовольством розроблених ще за
часів СРСР. Значно меншою мірою ведеться
пошук нових раціональних концепцій забезпе&
чення населення продуктами харчування, що
грунтуються на актуальних сучасних трендах
глобалізації та поглиблення інформаційної
інтеграції суспільства.
МЕТА СТАТТІ

Метою дослідження є визначення головних
завдань аграрно&промислового комплексу як
частини економіки держави, а також індикато&
ри виконання таких завдань, що могли би бути
передумовою для виявлення "слабких місць" і
диспропорцій у структурі АПК, а також виз&
начення перспективних напрямів його розвит&
ку.
Методи дослідження: історичний, моделю&
вання, математичний, наукової абстракції, ло&
гічний.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Мета функціонування АПК — це забезпе&
чення людини продуктами харчування. Про&
дукти харчування — це ресурс, який необхід&
ний будь&якій людині, незалежно від раси, на&
ціональності, статі, релігійних та політичних
переконань, місця проживання або суспільно&
го рівня розвитку.Після їжі одяг та житло є
двома головними потребами людства [11].
Справді важко уявити сьогоднішнє життя без
побутової техніки, автомобілів, мобільних те&
лефонів, але попри значні зміни у побуті люди&
ни, продукти харчування не стали менш необ&
хідними сьогодні в тому ж вигляді та кількості
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як були тисячі років тому. Для визначення за&
гальної кількості необхідних речовин та енергії,
які людина повинна отримати з таких продуктів
харчування в Україні затверджені норми фізіо&
логічних потреб населення [10].
На сьогодні у розвинутих країнах та тих, що
розвиваються потреба у харчуванні не стоїть
так гостро, як це було, наприклад, у античну
епоху. Найгрунтовніші праці свого часу щодо
ведення сільського господарства в Стародав&
ньому Римі створили Марк Порцій Катон Стар&
ший, Луцій Юній Модерат Колумелла та Марк
Теренцій Варрон. Однак майже кожен історик
чи філософ того часу хоча б декількома рядка&
ми приділяє увагу цій сфері. Так, наприклад, у
праобразі всіх енциклопедій "Природній
історії" Плінія Старшого можемо знайти згад&
ки Законів XII таблиць в яких йдеться, зокре&
ма, про покарання смертю за крадіжку або
отруєння врожаю в нічний час на полі, яке було
оброблено плугом. Такі суворі покарання за
майнову шкоду саме відносно харчових про&
дуктів підкреслюють пріоритет їх створення,
адже наприклад, за нанесення різних тілесних
ушкоджень були передбачені штрафи або по&
карання шляхом нанесення таких же ушкод&
жень винуватцю [12; 16; 25].
Із розвитком обмінно&грошових відносин
продукти харчування, маючи цілком очевидну
споживну цінність, стали їх об'єктом, тому й
ресурсом задоволення не лише харчових по&
треб людини, а й збільшення її фінансового
багатства. Так, у ІІ ст. до н.е. за часів пізньої
Римської республіки ведення господарства не
лише задля самозабезпечення а й для збагачен&
ня описується у трактаті Катона "Землероб&
ство", що розпочинається словами: "Можна
було б займатися торгівлею, якби це не було
небезпечно, або лихварством, якби це було пре&
стижно… А якщо когось хвалили, то про нього
казали "Хороший землевласник та хороший
господар". Згідно цього джерела, велике по
тогочасним уявленням господарство — 100 юге&
рів (25 га) повинно задовольняти якщо не всі,
то якнайбільше харчових вподобань господа&
ря, і звичайно покривати потреби рабів, а до
цього ще й приносити прибутки [18; 15; 14]. При
цьому окремо описано особливості здачі в
оренду приватних земель із посівами, виноград&
ників, пасовищ або стад овець, де розрахунок
мав проводитися у натуральній величині того
ж урожаю [18].
Водночас законодавчі акти тогочасного
суспільства стосувалися не тількизахиступро&
цесівбезперебійногостворення продуктів хар&
чування, а й їхрозподілу та розподілу засобів
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їх виробництва. Так, питання щодо володіння,
розподілу і передачі прав на власність держав&
ними землями стали причиною гарячих по&
літичних протистоянь як окремих політиків,
так і суспільних класів та різних національнос&
тей ще в період Римської республіки [20; 22; 14;
21; 24]. І не дарма, адже плата за оренду дер&
жавних земель частиною урожаю — десята для
посівних та п'ята для садових культур, склада&
ло вагому частку доходу в Римську казну на
протязі віків, і було опорою військової могут&
ності Риму [14].
Можна визначити, що основним завданням
по задоволенню потреб людини у харчуванні
впродовж всієї історії людствабуло забезпе&
чення необхідної кількості та різноманіття про&
дуктів харчування належної якості для задо&
волення потреб людини у харчуванні. Під про&
дуктами харчування тут маються наувазі будь&
якого рівня обробки продукти у перерахунок
на сировину, від зерна до випічки. Це завдання
однозначно об'єднує кількісні та якісні вимоги
до харчових продуктів, оскільки номінально
втрата як першого, так і другого показника
погіршує здоров'я та продуктивність окремо&
го індивіда, а може й загрожувати його життю.
Виконання цього завдання задовольняє по&
треби людини у харчуванні. Але, як ми знаємо,
потреба людини у продуктах харчування но&
сить перманентний характер. Її необхідно за&
довольняти знову й знову — як багато певний
індивід не спожив би продуктів харчування за
один раз, через деякий час, принаймні на на&
ступний день він знову зголодніє. Таким чином,
забезпечення продуктами харчування — це
безперервний процес, що триває впродовж
життя людини. Тому, з огляду на перманент&
ний характер такої потреби людини у харчу&
ванні та визначену періодичність її виникнен&
ня, важлива не лише кількість добутих про&
дуктів харчування, а і час, що витрачається на
їх добування. Так, якщо час добування таких
продуктів перевищить час періоду поновлення
потреби у них, із кожним збільшенням про&
міжку часу між прийомами їжі у необхідній
кількості (або ж поступове зменшення
кількості під час чергових прийомів їжі) голод
буде посилюватись відбираючи людські сили та
здоров'я, що зрештою призведе до передчасної
смерті людини.
Так, хронічна нестача їжі призводить до
передчасної смерті кожного третього недоїда&
ючого. Окрім хронічного голоду велику небез&
пеку несе стан прихованого голодання, коли у
вживаних продуктах знаходиться недостатня
кількість поживних речовин [19]. Тому, маючи
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за початкову умову пріоритет існування люд&
ства та збереження людських життів, виконан&
ня завдання по забезпеченню необхідної
кількості та різноманіття продуктів харчуван&
ня належної якості само собою враховує ство&
рення цих продуктів за час, що менший, ніж
періодичність виникнення відповідної потреби.
Основа діяльності первісних людей була
заснована на процесах самозабезпечення про&
дуктами харчування (збиральництво, полюван&
ня, пізніше рибальство). Перші знаряддя праці,
були створені та використовувалися для вдос&
коналення цих процесів (лук, вудка, сітка та
інші). Ця тенденція розвинулася під час епохи
неоліту, особливо коли сільське господарство
стало домінуючим над мисливством та збираль&
ництвом [23; 26]. Первісні люди витрачали аб&
солютну більшість свого часу на задоволення
своїх потреб у харчуванні, оскільки житло та
одяг отримувалося по мірі добування продуктів
харчування. Так, наприклад, в процесі по&
лювання знаходилися печери, що служили за
укриття, а шкури впольованих тварин служи&
ли за одяг значно довше, ніж їх м'ясо могло за&
довольняти потреби у харчуванні. "Зазвичай
землероби (йдеться про трипільську культуру
— авт.) при виробництві засобів використову&
вали місцеві матеріали. На протязі всіх періодів
вони користувалися теслами та мотиками з м'я&
ких порід каменю і просвердленими похилим
цвяхом сокирами&молотами характерних ду&
найських форм та наряду з цими про ушними
теслами чи мотиками із рогу благородного оле&
ня" [23]. Після здобуття необхідної кількості
продуктів харчування для задоволення потре&
би людини, час, що залишається у неї до черго&
вого прийому їжі, може бути використаний для
задоволення інших її потреб.
Важливість питання забезпечення продук&
тами харчування описано різними мудрецями,
філософами, вченими та дослідниками у різні
епохи. Навколо суспільного способу органі&
зації забезпечення населення продуктами хар&
чування було побудована вся економіка і тор&
гівля з ранніх періодів історії людства. Та не
тільки економіка, а й характер та стиль життя і
ведення воєн залежали від цього [11]. "Батько
історії" Геродот Турійський (хоча сам він на&
зивався — Геродот Галікарнаський — авт.)
пише про скіфів таке: "люди, що не мають ні
міст, ні фортець, але кочують, будучи вершни&
ками і лучниками, які не займаються землероб&
ством, а скотарством, житла яких на возах, як
можуть такі люди бути переможеними, як мож&
на до них наблизитися?" [2]. У дисертації Джо&
натана Рот "Логістика римської армії під час
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війни" відображено основний спосіб харчуван&
ня римських солдат, а саме самостійне приго&
тування страв із зерна пшениці (зерно склада&
ло 60—70 % від раціону), що могла бути постав&
лена із власних провінцій, так і зібрана у вигляді
податків на безпосередньо пройдених військом
територіях. Уніфікація такого методу забезпе&
чення продуктами харчування дозволяла рим&
лянам, зокрема, успішно прогнозувати, плану&
вати та здійснювати продовольче забезпечен&
ня армій під час військових кампаній.
Але не тільки у військовому контексті, але
й під час мирного розміреного життя забезпе&
чення населення продуктами харчування гра&
ло визначальну роль для суспільства. Діодор
Сицилійський пише про древніх Єгиптян на&
ступне: "Харчування дітей у них надзвичайно
просте: вони дають їм яку&небудь юшку, стеб&
ло папіруса підсмажене на вогні, а також бо&
лотяні корінці та стебла — сирі, варені або жа&
рені. Оскільки більшість дітей зростає голими
та босими, оскільки клімат доволі м'який, то
батьки поки дитина не виросте, витрачають на
нього не більше двадцяти драхм. Ось, що є при&
чиною великого населення Єгипту та того, що
вдалося побудувати таку кількість гігантських
споруд" [17].
З численних творів, як античних істориків,
так і класиків економічної думки проглядаєть&
ся роль процесу забезпечення продуктами хар&
чування як визначального у розвитку древніх
цивілізацій. Тобто, окрім факту наявності про&
дуктів харчування, що необхідні для виживан&
ня, наступними питаннями стояли: в який
спосіб воно добувається, скільки часу для цьо&
го потрібно, які навички та знаряддя викорис&
товуються, як довго такий продукт може збе&
рігатися. Іншими словами, велику роль грав пе&
релік необхідних дій кожного окремого інди&
віда, що необхідні для кінцевого задоволення
його потреби у харчуванні. Якщо в античний
період та до кінця доби середньовіччя такі
відмінності спостерігалися лише в розрізі
різних країн та цілих епох, то у подальшому із
розвитком суспільних зв'язків, комунікацій та
поступової урбанізації планети ці відмінності
поширилися до різних суспільних верств, об'єд&
нань та, зрештою, окремих індивідів.
Таким чином, не лише сам факт наявності
продуктів харчування належної якості та у не&
обхідній кількості грав роль, а й спосіб їх до&
бування.Так, якщо припустити, що в сучасно&
му житті кожному окремому індивіду доведеть&
ся самостійно засаджувати поле, збирати уро&
жай, перемелювати зерно, а потім вже випіка&
ти хліб, це значним чином вплинуло б на спосіб
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життя сучасної людини, оскільки ці процеси
зайняли б левову частку її часу. Цей аспект
значно краще помітний на прикладі задоволен&
ня харчових потреб у первісному та античному
суспільствах.
Аналіз історичних тенденцій із первісних та
античних часів підказують доречність розпо&
ділу процесу задоволення потреби людини у хар&
чуванні на два перманентні завдання, які люди
історично вирішують у процесі задоволення
своїх потреб у харчуванні, що актуальні також
і на сьогодні. Одне із них є забезпечення необ&
хідної кількості та різноманіття продуктів хар&
чування належної якості для задоволення по&
треб населення у продуктах харчування, а інше —
мінімізація часу та підвищення комфорту лю&
дини у процесі задоволення потреб населення
у харчуванні.
Мінімізація часу та підвищення комфорту
людини у процесі задоволення потреб у харчу&
ванні. Як приклад, можна навести роль, яку
грає ступінь попередньої обробки продуктів
харчування до підготовки цих продуктів у
кінцевій фазі — під час безпосереднього прийо&
му їжі. Вищий ступінь попередньої обробки
дозволяє кінцевому споживачу економити час
для іншої діяльності. Порівняти тільки час зат&
рачений на приготування їжі із аграрної сиро&
вини, наприклад, свіжоскошених колосків чи
тільки&но добутої дичини, із приготуванням
канапок із хліба та копченого м'яса. Така ж
різниця буде у куплених продуктах у супермар&
кеті, між живою рибиною та напівфабрикатни&
ми рибними котлетами. Або ж варто додати
альтернативу відвідання столової, що зводить
час затрачений на харчування до необхідного
часу для безпосереднього прийому їжі, а окрім
цього, не потребує жодних вмінь та зусиль у
приготуванні бажаного виду їжі. Водночас мі&
німізація часу або ж мінімізація праці у кон&
тексті обробки продуктів харчування передба&
чає, зокрема, необхідність, як підвищити термін
зберігання продуктів харчування, так і макси&
мально зберегти їх корисні якості та смакові
властивості. Термін зберігання дозволяє більш
гнучко розподілити кожен етап процесу забез&
печення потреб у харчуванні, в той час, як будь&
яке погіршення якісних та смакових властиво&
стей є компромісом по відношенню до необхі&
дного різноманіття та належної якості продо&
вольства, якими мають бути задоволені потре&
би людини у харчуванні згідно завдання по за&
безпеченню необхідної кількості та різномані&
ття продуктів харчування належної якості.
Зменшення часу на задоволення харчових по&
треб дозволяє звільнити ресурси для підвищен&
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ня продуктивності у інших сферах діяльності
людини, зокрема, професійній. Так, завдання
мінімізації часу та підвищення комфорту лю&
дини у процесі задоволення потреб населення
у харчуванні будучи на перший погляд завдан&
ням суто соціального спрямування, насправді,
являє собою історичний спосіб підвищення
ефективності діяльності людини у всіх сферах
суспільного виробництва.
Оскільки такі завдання стоять перед кож&
ним окремим індивідом без виключення, мож&
на загалом їх об'єднати на будь&якому рівні сус&
пільної організації, наприклад, домогосподар&
ства, поселення, району, країни, або й всієї
Землі. А враховуючи історичні та сучасні тен&
денції до чим раз глибшого вдосконалення про&
цесів праці та її засобів, ці завдання все більш
актуально розглядати на рівні високих суспіль&
них утворень, наприклад, держави.
Щоденна потреба у харчуванні є єдиною
вихідною причиною виникнення даних зав&
дань, тому їх виконання на рівні індивіда не&
одмінно зливається у одних і тих же проце&
сах, що характерно і для споживача продук&
ту суспільного виробництва, і для споживача
власного продукту. Так, у виборі купити пев&
ний набір продуктів із певними характерис&
тиками за фіксованими цінами у супермаркеті
або іти за цим же торгуватися на ринок чи
спожити приготовані страви у столовій
індивід обирає конкретний спосіб задоволен&
ня своїх харчових потреб, а значить і вирішен&
ня даних перманентних завдань принаймні в
даний момент. Так само й споживач власно&
го продукту, виходячи із обставин, як на&
явність засобів праці (мисливські, рибальські,
сільськогосподарські, орна земля, загони для
худоби, місця для її випасу і таке ін.), погодні
умови (зміни клімату, активізація шкідників,
браконьєрство, епідемії серед свійських тва&
рин) та ін. обирає ті види продуктів, які він
буде вирощувати, добувати, що вочевидь зу&
мовить його результати в кількості, асорти&
менті та способі обробітку і приготування
таких продуктів, а також можливі втрати/
надходження від купівлі чи продажу засобів
праці чи продуктів. "Господарства населен&
ня, як форму організації виробництва, мож&
на зустріти в багатьох країнах світу. Їм, як і
будь&яким іншим ринковим формам господа&
рювання притаманна свобода вибору, що
відображається в здатності обирати опти&
мальний спосіб господарювання з урахуван&
ням усіх існуючих умов і відповідно до влас&
них уподобань" [4]. Отже, на рівні індивіда
виконання цих абстрактно розділених зав&
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дань на практиці зливається в один процес
ведення господарства.
Як уже зазначалося, на державному рівні
дані завдання також можна розглядати як єди&
ний процес виробництва продуктів харчуван&
ня, головним чином оскільки за їх виконанням
стоять спільні фактори цього виробництва.
Однак цього ні в якому разі недостатньо для
аналізу цих завдань. Щоб зрозуміти, яким чи&
ном виконання даних завдань поєднується на
вищих рівнях суспільних об'єднань та чи по&
вністю вони зливаються у спільні процеси як це
відбувається на рівні окремого індивіда чи зна&
ходяться частково у межах відокремлених про&
цесів, необхідно проаналізувати індикатори їх
виконання.
Щодо завдання забезпечення необхідної
кількості та різноманіття продуктів харчуван&
ня належної якості, то його варто розділити на
два складових завдання, що, очевидно, можуть
виконуватися лише в комплексі. Це забезпечен&
ня необхідної кількості продуктів харчування
та забезпечення їх необхідної якості.
Якість як економічна категорія відображає
сукупність властивостей продукції, що зумов&
люють ступінь її придатності задовольняти по&
треби людини відповідно до призначення, а з
точки зору гігієни харчування — комплекс вла&
стивостей, котрі визначають ступінь придат&
ності продукту для харчування населення [3].
Щодо забезпечення якості, то ця частина зав&
дання є більш суперечливою та суб'єктивною в
оцінці, ніж забезпечення необхідної кількості,
оскільки у якості харчових продуктів немає
меж досконалості. "Погоджуючись з певними
науковцями стосовно того, що якість харчової
продукції забезпечується і гарантується вироб&
никами незалежно від етапу харчового ланцю&
га, на якому вони працюють, і що вони несуть
повну відповідальність за якість та безпечність
харчових продуктів, котрі виробляються й по&
стачаються ними на споживчий ринок, варто
зауважити: категорія "якість" має відносний
характер і суттєво залежить від того, з чим по&
рівнюється, стосовно чого формулюється її
адекватна характеристика (критерії оцінки)"
[3]. Очевидним є те, що якісніша продукція є
дорожчою у виробництві, внаслідок того,
оскільки вона потребує більше часу, більше ре&
сурсів та більш якісні складові процесу її ви&
робництва. Тобто виробництво більш якісної
продукції за сталих наявних факторів вироб&
ництва зумовить скорочення кількості про&
дукції, та навпаки, збільшення кількості про&
дуктів харчування при такій же кількості фак&
торів виробництва змусить поступитися у
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якості продукції. Але у рамках розгляду зав&
дання по забезпеченню необхідної кількості та
різноманіття продуктів харчування належної
якості для населення нині ми будемо відштов&
хуватися від наявності діючого законодавчого
мінімуму, а саме існуючих санітарних та фіто&
санітарних заходів, контролю за їх виконан&
ням, дотримання встановлених стандартів без&
пеки при виробництві продуктів харчування,
документів у частині інформування про рівень
якості та корисності продуктів харчування
тощо [8; 9; 6; 7].
Приймаючи якість продуктів за сталу вели&
чину на законодавчо встановленому рівні, ми
наразі більш детально розглянемо забезпечен&
ня необхідної кількості продуктів харчування.
Тут варто зазначити, що для забезпечення не&
обхідної кількості та різноманіття продуктів
харчування належної якості є характерним
лінійне масштабування, від рівня окремого
індивіда до рівня держави у відношенні до
кількості індивідів у такій державі. Так є пере&
ліки мінімально необхідних продуктів та виз&
начені норми мінімальної необхідної кількості
цих продуктів. Для групи 5 індивідів на рівні
домогосподарства на день необхідно 5 добових
норм, а для групи 300 тис. індивідів на рівні міста
необхідно 300000 добових норм на день, від&
повідно на тиждень для цієї ж групи необхідно
2 млн 100 тис. добових норм.
У контексті даного завдання на рівні дер&
жави, АПК покликаний забезпечити населен&
ня необхідною кількістю та різноманіттям про&
дуктів харчування належної якості. Варто за&
значити, що таке завдання є актуальним не тіль&
ки в період нормального економічного розвит&
ку суспільно&економічної одиниці, а й за будь&
яких потрясінь, як стихійні катастрофи, війни,
ядерні вибухи та інші небезпечні для населен&
ня явища. Жодна із вищеперелічених надзви&
чайних ситуацій не відміняє потреб людини у
харчуванні. Тому теоретично модель АПК по&
винна бути організована таким чином, щоб бути
спроможною виконати на відповідному рівні
завдання по забезпеченню необхідної кількості
та різноманіття продуктів харчування належ&
ної якості для задоволення потреб населення
у продуктах харчування за будь&яких обставин.
Але яка кількість продуктів харчування є
необхідною щоб задовольнити потреби насе&
лення? Наприклад, у Євангелія від Матвія опи&
сане чудо, як Ісус Христос задовольнив потре&
би п'яти тисяч людей за допомогою 5 хлібин і
двох рибин [24]. Але у питанні задоволення
потреб населення у харчуванні не варто скла&
дати всю надію на диво, і тому, для розрахунку
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необхідної кількості продуктів харчування
можна використати середньодобові норми спо&
живання продуктів серед населення [10].
Отже, для обчислення необхідної кількості
продовольства для задоволення потреб насе&
лення у харчуванні — тут елементарна форму&
ла напрошується у вигляді:
(1),
де P— це кількість населення, S — норма
споживання, T — визначений час, N — по&
тужність виробництва.
Однак загальновідомим фактом є те, що
людина повинна харчуватися різними видами
їжі (принаймні, доки не винайдено універсаль&
ного продукту за зразком космічних харчових
паст, що задовольняли б всі потреби в аміно&
кислотах, вітамінах та вуглеводно&білковому
балансі) [10]. Отже, формула повинна вигляда&
ти так:
(2),
де P — це кількість населення, S1 — норма
споживання продукту 1&го виду, S2 — норма
споживання продукту 2&го виду, Sx — норма
споживання продукту X&го виду, T — визначе&
ний час, N1 — потужність виробництва продук&
ту 1&го виду, N2 — потужність виробництва про&
дукту 2&го виду, Nx — потужність виробництва
продукту X&го виду.
Однак не всі види продуктів можуть бути
забезпечені у необхідній кількості потужнос&
тями вітчизняного АПК, а деякі взагалі не мо&
жуть бути вироблені з огляду на невідповідні
для цього природно&кліматичні умови (у по&
мірному кліматі не ростуть тропічні фрукти, а
у гірській місцевості не має умов для розведен&
ня технічних культур).
Отже, необхідно заповнити їх недостачу
імпортом:
(3),
де P — це кількість населення, S1 — норма
споживання продукту 1&го виду, S2 — норма
споживання продукту 2&го виду, Sx — норма
споживання продукту X&го виду, T — визначе&
ний час, N1— потужність виробництва продук&
ту 1&го виду, N2 — потужність виробництва про&
дукту 2&го виду, Nx — потужність виробництва
продукту X&го виду, I1 — імпорт нестачі про&
дукту 1&го виду, I2 — імпорт нестачі продукту
2&го виду.
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При погляді на ці формули із точки зору
математики виникає ілюзія ніби час можна ско&
ротити ще з першої формули, оскільки він є
еквівалентним множником по обидві сторони
знаку рівності. Ось так:
(4),
де P — це кількість населення, S — норма
споживання, N — потужність виробництва.
Однак у цьому випадку час є ключова об&
ставина, яка розкриває свій особливий вплив на
забезпечення населення продуктами харчуван&
ня, та на дану формулу, якраз у контексті ви&
значеного часу виникнення потреби людини
у харчуванні. Так, існує інтервал часу у 2—
6 тижнів, протягом якого людина здатна опи&
ратися голоду, що загострюється із часом та
поступово руйнує її здоров'я аж до смерті. На&
впроти, виробництво продуктів харчування,
зокрема більшості продуктів рослинництва ма&
ють довший період циклічності, як правило, рік.
Таким чином, досягнення номінальної рівності
даної формули, скажімо за рік визначеного
часу, зовсім не гарантує достатнє забезпечен&
ня населення продуктами харчування упро&
довж цього року, якщо тільки результативність
виробництва продуктів харчування не матиме
лінійного характеру у часовому вимірі (одна&
кова кількість продуктів виробляється кожно&
го дня). Виходячи з цього, виникає обов'язко&
ва умова попередньої наявності необхідного
запасу продуктів харчування певного виду, у
достатній кількості для задоволення потреб на&
селення у харчуванні, до створення такої ж
кількості продуктів, що будуть вживатися вже
у процесі створення наступної партії цих про&
дуктів і так далі. Отже, формула із врахуван&
ням особливої обставини часу має вигляд:

(5),

де P — це кількість населення, S1 — норма
споживання продукту 1&го виду, S2 — норма
споживання продукту 2&го виду, Sx — норма
споживання продукту X&го виду, T1 — визна&
чений час виробництва продукту 1&го виду, T2
— визначений час виробництва продукту 2&го
виду, Tx — визначений час виробництва продук&
ту X&го виду, N1 — потужність виробництва
продукту 1&го виду, N2 — потужність виробниц&
тва продукту 2&го виду, Nx — потужність вироб&
ництва продукту X&го виду, I1 — імпорт нестачі
продукту 1&го виду, I2 — імпорт нестачі продук&
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ту 2&го виду, Ix — імпорт нестачі продукту X&го
виду, F1 — запас продуктів 1&го виду, F2 — за&
пас продуктів 2&го виду, Fx — запас продуктів
X&го виду.
Кількість видів продуктів, а також норми їх
споживання будуть варіюватися залежно від
країн, адже зрештою кожен окремий індивід
має свої вподобання, залежно від його фізіо&
логічних параметрів, культурних особливос&
тей, релігійних, інституційної належності до
певних груп населення, сімейного та соціаль&
ного статусу, фінансових можливостей і т. ін.
Однак забезпечення населення потребами
у харчуванні згідно із такими розрахунками
передбачає виробництво точної кількості необ&
хідних продуктів. І якщо за стабільної політич&
но&економічної ситуації та відсутності природ&
них катастроф такі параметри моделі можуть
безперебійно виконуватися, то як підрахувати
необхідну кількість продуктів для страхуван&
ня від не сприятливих погодно&кліматичних
умов, що вплине на врожайність по всій країні
або від техногенної катастрофи, що сталася на
підприємстві харчової промисловості та врази&
ла значну територію, де вирощувалися аграрні
культури.
Чи може певна формула відображати забез&
печення населення продуктами харчування у
випадку надзвичайної ситуації? Наприклад,
внаслідок природно&стихійного лиха було за&
топлено 10 % земель, що зайняті у аграрному
виробництві, однак оскільки там же було роз&
ташовано велике підприємство із переробки
збіжжя, це загалом скоротило потужності зер&
нообробного комплексу на 23 %. У випадку,
якщо за певний час неможливо відновити не&
обхідну потужність АПК, така недостача по&
винна бути компенсована за рахунок імпорту
чи резерву, або у інакшому випадку норма спо&
живання продуктів населення спаде до нижчо&
го рівня, що у свою чергу негативно вплине на
його соціально&продуктивні характеристики, а
внаслідок гострої недостачі продуктів харчу&
вання сама кількість населення у цій країні
зменшиться (через міграцію або вимирання). І
у такому випадку вищезазначена формула у та&
кому вигляді справляється зі своїм завданням.
Однак, окрім маніпуляцій із різними рівнями
споживання, що передбачають різнийступінь
забезпечення індивіда необхідним харчуванням
[1], самі надзвичайні ситуації бувають різних
масштабів та наслідків, локальні (в межах
однієї країни), та всеохоплюючі. У останньому
випадку варіант компенсації недостачі продо&
вольства за рахунок збільшення імпорту виг&
лядає менш надійним, ніж наявність резерву.
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 13—14, 2020
Тут варто констатувати факт, що виходя&
чи із обмежених факторів виробництва про&
дуктів харчування, досягнення абсолютної
гарантії забезпечення потреб всього населен&
ня у харчуванні неможливе, оскільки у разі
деякої катастрофи планетарного масштабу,
що вразить мінімальну кількість населення,
близько 0 %, та максимальну кількість одно&
го із факторів виробництва, наприклад, 100
% родючої землі, це неодмінно призведе, до
значного скорочення кількості населення або
й загрози повного вимирання людства. А для
подальшого аналізу індикаторів забезпечен&
ня продуктами харчування з точки зору мож&
ливого настання катастроф необхідно попе&
редньо проаналізувати фактори виробницт&
ва продуктів харчування. Наразі для окрес&
лення індикатора забезпечення необхідної
кількості продуктів харчування обмежимося
виведеною раніше формулою із доданням на&
явності деякого резерву, розмір якого нині
може визначатися суб'єктивно.

(6),

де P — це кількість населення, S1 — норма
споживання продукту 1&го виду, S2 — норма
споживання продукту 2&го виду, Sx — норма
споживання продукту X&го виду, T1 — визна&
чений час виробництва продукту 1&го виду, T2 —
визначений час виробництва продукту 2&го
виду, Tx — визначений час виробництва продук&
ту X&го виду, N1 — потужність виробництва
продукту 1&го виду, N2 — потужність виробниц&
тва продукту 2&го виду, Nx — потужність вироб&
ництва продукту X&го виду, I1 — імпорт нестачі
продукту 1&го виду, I2 — імпорт нестачі продук&
ту 2&го виду, Ix — імпорт нестачі продукту X&го
виду, F1 — запас продуктів 1&го виду, F2 — за&
пас продуктів 2&го виду, Fх — запас продуктів
X&го виду, R1 — резерв продуктів 1&го виду, R2 —
резерв продуктів 2&го виду, Rx — резерв про&
дуктів X&го виду.
Роль резерву полягає у необхідності його за&
діяння в якості запасу лише в надзвичайній ситу&
ації, коли швидкість виробництва та імпорту про&
дуктів харчування поступається швидкості їх
.
споживання, тобто коли
Недостача продуктів харчування після вичер&
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пання початкових запасів спричинить голодан&
ня та відповідні наслідки у вигляді погіршення
умов життя населення та зменшення його
кількості до того часу, поки швидкість попов&
нення продуктів харчування знову зрівняється
із швидкістю їх використання або ж переви&
щить її.
А як уже було зазначено, поряд із цим є інше
завдання, а саме: завдання мінімізації часу та
підвищення комфорту людини у процесі задо&
волення потреб населення у харчуванні. Вико&
нання цього завдання на суспільному рівні
впливає на індивідуальну ефективність кожно&
го індивіда, що є споживачем суспільної про&
дукції, отже, на кожного індивіда, що прожи&
ває в державі. У суспільному масштабі це зав&
дання великою мірою реалізується харчовою
переробною галуззю або тієї ланкою виробниц&
тва, споживачами продукції якої є безпосеред&
ньо індивіди чи заклади громадського харчу&
вання, або кінцеві споживачі, більшість з яких
у свою чергу вирішують це завдання обираючи
найбільш підходящі способи задоволення по&
треб у харчуванні. Так, у виборі купити певний
набір продуктів із певними характеристиками
за фіксованими цінами у супермаркеті, йти за
цим же торгуватися на ринок чи спожити при&
готовані страви у столовій індивід обирає кон&
кретний спосіб вирішення цього завдання.
Основною умовою прогресу у здійсненні
даного завдання харчовою переробною галуз&
зю є безкінечний процес, вдосконалення й роз&
виток процесів та технологій обробки про&
дуктів харчування, їх підготовки до передачі
кінцевому споживачу — кожному індивіду, що
живе у зазначеній суспільно&економічній сис&
темі у максимально "юзабельному" вигляді. Це
у свою чергу, як вже зазначалося, підвищує
ефективність життєдіяльності кожного індив&
іда.
Очевидно, основним параметром ефектив&
ності виконання завдання мінімізації часу та
підвищення комфорту людини у процесі задо&
волення потреб населення у харчуванні можна
визначити час необхідний кожному індивіду на
здійснення всіх операцій, включаючи безпосе&
реднє споживання харчових продуктів, що не&
обхідні для задоволення своїх потреб за певну
одиницю часу. Сюди входить: час споживання,
час очікування, час транспортування, час прид&
бання/виробництва, час приготування, час
вживання, що разом складають час харчуван&
ня.
Час виробництва — це, по&перше, час, не&
обхідний на всі необхідні дії для виробництва
продуктів харчування. Наприклад, у сільсько&
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го жителя є ділянка землі на якій він вирощує
деякі з необхідних для власного споживання
продуктів, причому частину з них він продає.
Цей селянин, зокрема, витрачає час необхідний
на огородження землі, її підготовку, засаджен&
ня, збір урожаю і т. ін. Тож цей час потрібно
враховувати в тій мірі, в якій вироблений ним
продукт споживаєтьсяособисто. Час, що ви&
трачений на іншу частину продуктів після про&
дажу капіталізується і до процесу задоволен&
ня харчових потреб не має відношення. По&дру&
ге, до часу виробництва належить і час необхі&
дний для створення, обслуговування чи купівлі
самих засобів виробництва продуктів харчуван&
ня. Наприклад, все той же селянин витрачає час
на будівництво та ремонт стайні для живої тя&
гової сили, наприклад коня. Однак у цій же
стайні зберігаються дрова для опалення його
оселі, а самого коня селянин здає в оренду по&
денно, де він працює більшу частину часу.
Отже, час, що витрачається на засоби вироб&
ництва враховується у тій мірі, в якій ці засоби
виробництва застосовуються для виробництва
продуктів харчування.
Час придбання — це час, необхідний на всі
дії пов'язані із вибором, замовленням, розра&
хунком, очікуванням у черзі та пакуванням про&
дуктів харчування чи готових страв у супермар&
кеті, на ринку, у кафе, у додатку смартфона чи
в кіоску з вуличною їжею. Поширеним випад&
ком є ситуація коли одночасно купуються про&
дукти харчування та інші речі, наприклад, по&
бутова хімія у супермаркеті. У такому разі від
загального часу витраченого на купівлю всіх
товарів віднімається час, що витрачений на ку&
півлю товарів, що не належать до харчових про&
дуктів. Якщо основною метою купівлі в межах
однієї операції були інші товари, а продукти
харчування були куплені за залишковим прин&
ципом, обраховується час, що вичерпано ви&
ключно на їх вибір, замовлення, розрахунок та
пакування.
Час очікування, що входить до часу прид&
банняє невід'ємною частиною у процесі функ&
ціонування закладів харчування із обслугову&
ванням — ця складова очевидно включається
до часу придбання. В цей час індивід, хоч і має
певну свободу дій, з огляду на стрімкий розви&
ток сучасних технологій, та все ж він фізично
прикутий до одного місця, витрачає свою енер&
гію на очікування. Теж саме стосується і черг
за товаром при купівлі чи чергах для розрахун&
ку на касі.
Час транспортування — це час, що необхід&
ний для доставки продуктів від місця купівлі/
виробництва до місця споживання (наприклад,
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від супермаркету додому, або ж від поля до
місця зберігання) або час на пересування само&
го споживача від місця перебування до місця
споживання продуктів. Такий час враховуєть&
ся повністю, незалежно від супутніх справ, що
вирішуються індивідом та не пов'язані із хар&
чуванням на шляху пересування. Як вже зазна&
чалося раніше, потреба у харчуванні є найгос&
трішою після потреби у кисню та воді, тому
людині знову й знову доводиться її вирішува&
ти. Так, якщо більшість буденних справ можна
перенести в часі або й зовсім скасувати, як на&
приклад, поповнення рахунку мобільного теле&
фону, оплату комунальних послуг, відвідання
дантиста, перукаря, то коли прийде час вирі&
шувати питання із продуктами харчування —
відхилення у часі будуть мінімальні.
Час приготування — це час, що витра&
чається індивідом на приготування їжі, тоб&
то час на переробку продуктів від їх стану при
купівлі до стану при вживанні, прибирання
місця та догляд за столовими приборами. Та&
кож сюди входять обслуговування та догляд
за кухонною плитою, холодильником та
іншими побутовими пристроями, інструмен&
тами, приміщеннями і іншими матеріальними
предметами, основна функція яких пов'яза&
на із забезпеченням людини продуктами хар&
чування.
Час вживання — це час, що безпосередньо
витрачається індивідом на прийняття їжі.
На перший погляд може здатися, що безпе&
речно, управління всіма вищеперерахованими
процесами лежить у зоні відповідальності кож&
ного індивіда, а держава ні в якому разі не зо&
бов'язана перейматися питаннями чищення
моркви, доставки піци чи миття посуду кожно&
го індивіда. Але у сучасному світі людина все
більше покладається на ті технології, рішення
і продукти які їй пропонує оточуюче середо&
вище. Все менше індивідів користуються само&
стійно виробленими знаряддями, одягом чи
прикрасами. Тим паче вдосконалення цих ре&
чей перестало бути особистою сферою діяль&
ності людини, хіба що, їх адаптація під особисті
потреби. Так само все більшого ступеня оброб&
ки зазнають продукти харчування перед їх по&
траплянням у розпорядження кінцевого спо&
живача.
Так, для наочного прикладу різниці часу, що
може витрачати індивід на задоволення потреб
у харчуванні, можна порахувати час, що зат&
рачує індивід, що вимушений їздити за продук&
тами харчування до сусіднього населеного пун&
кту через відсутність магазину у порівнянні із
тим, хто живе у будинку із магазином. Або ж
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порахувати час, що необхідний для приготуван&
ня певної їжі, наприклад, вегетаріанської, у
зв'язку із відсутністю таких страв у закладах
громадського харчування. Звісно, задля част&
кової економії часу, що витрачається на хар&
чування одних індивідів, необхідно пожертву&
вати повним часом зайнятості інших. Однак це
завдання у суспільному масштабі і полягає у
скороченні часу, що необхідний для харчуван&
ня пересічного індивіда за рахунок розвитку
харчової промисловості, розвитку кухонної
побутової техніки, винайдення нових техноло&
гічних рішень у сфері обробки продуктів, роз&
ширення структури закладів харчування, про&
дуктових магазинів та підвищення їх мобіль&
ності, а також інших заходів.
Час харчування, що витрачається кожним
індивідом на харчування у суспільному вимірі
складає вагому частину, що за умови її
звільнення могла би використовуватися іншим
продуктивним чином.
ВИСНОВКИ

Виробник продукції як безпосередніх про&
дуктів харчування, так і засобів їх обробки,
зберігання та споживання є тим, від кого зале&
жить який вибір буде у споживача. Головним
двигуном цього прогресу є безперечно відкри&
тий ринок, що виставляє на суд споживача кож&
ного разу досконаліший товар, у зручному
місці, за звабливою ціною та щораз кращою
пропозицією. Держава повинна лише створити
необхідні умови для якнайкращого прогресу у
потрібному напрямку. Шляхом координації та
корегування вищеописаних процесів держава
покликана забезпечити створення необхідних
умов для виробників продукції з метою поста&
чання на ринок якнайширшого вибору якісних
та ефективних рішень індивідуальних потреб у
харчуванні, тобто створення необхідних умов
для максимальної реалізації завдання мініміза&
ція часу та підвищення комфорту людини у про&
цесі задоволення потреб населення у харчу&
ванні.
Під час розгляду завдання по забезпечен&
ню необхідної кількості та різноманіття про&
дуктів харчування належної якості для задо&
волення потреб населення ми згадували про
обернену залежність якості продуктів харчу&
вання та їх кількості за наявних сталих фак&
торів виробництва. Така ж обернена залеж&
ність, але в меншій ступені, справедлива для
продукту у контексті виконання обох завдань,
забезпечення необхідної кількості та різнома&
ніття продуктів харчування належної якості
для задоволення потреб населення імінімізації
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часу та підвищення комфорту людини у процесі
задоволення потреб населення у харчуванні, у
процесі його виробництва через наявність
спільних факторів виробництва, зокрема, ро&
бочої сили. Так, за наявних факторів виробниц&
тва сталої величини забезпечення більшої
кількості продуктів харчування належної якос&
ті може бути здійснено якраз за рахунок змен&
шення ступеня їх переробки, тобто за рахунок
зменшення ступеня оптимізації харчових про&
дуктів для зменшення витрат часу споживача
або ж навпаки.
Але окрім цього, як вже згадувалося, вико&
нання завдання мінімізації часу та підвищення
комфорту людини у процесі задоволення по&
треб населення у харчуванні у суспільному мас&
штабі вирішується у великій мірі у харчовій пе&
реробній промисловості, сировиною для якої
вочевидь і є ті продукти харчування, що отри&
мані у рамках завдання по забезпеченню необ&
хідної кількості та різноманіття продуктів хар&
чування належної якості. А оскільки якість у
процесі виконання завдання із забезпечення
необхідної кількості є змінною величиною, то
для переробки можуть надходити продукти
різного ступеня якості. Відповідно для їх на&
лежної переробки з метою максимального ви&
конання завдання з мінімізації часу необхідна
різна кількість факторів виробництва, оскіль&
ки умовою виконання цього завдання є макси&
мальне збереження якісних характеристик
продуктів харчування у процесі його виконан&
ня. Цього вимагає раціональне використання
наявних ресурсів. Так, при збільшенні якості
продуктів необхідно буде зменшити ступінь їх
переробки, адже для дорогих органічних про&
дуктів недоцільно застосовувати тіметоди об&
робки, що не дозволять зберегти їх характери&
стики і нівелюють затрати на їх виготовлення
на стадії виконання завдання забезпечення не&
обхідної кількості та різноманіття продуктів
харчування належної якості.
З'ясовано, що розподіл доданої вартості
безпосередньо залежить від структури і харак&
теристики конкретного ланцюга постачання,
зокрема, рівня інтеграції та ступеня взаємодії
між ринковими агентами. Виділення коштів для
поліпшення якості, підвищений інтерес спожи&
вачів до органічної харчової продукції, поглиб&
лення диференціації продуктів, так само як і
ланцюг постачання, є впливовими факторами,
що сприяють створенню вищої доданої вар&
тості [5].
Тому, знову ж, за сталих факторів вироб&
ництва при збільшенні якості продуктів необ&
хідно буде зменшити ступінь їх переробки,
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тобто зменшити ступінь переробки продуктів
харчування для зменшення витрат часу спо&
живача.
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EVALUATION OF EFFICIENCY OF PERSONNEL MANAGEMENT
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
У статті розглядається оцінка ефективності управління персоналом аграрних підприємств. Визначено сутність
поняття "персонал" та основні методи управління персоналом підприємств, які поділяються на три групи: 1) соціальN
ноNпсихологічні, 2) адміністративні, 3) економічні.
З'ясовано, що основним джерелом економічного ефекту від управлінської діяльності у підприємствах є розвиток
трудового потенціалу окремого працівника і колективу загалом, що є наслідком ухвалення ефективних управлінсьN
ких рішень, результатом яких є отримання додаткового доходу від господарськоNфінансової діяльності.
Запропоновано методичний підхід розрахунку економічного ефекту від управлінської діяльності з підвищенням
ефективності використання персоналу аграрних підприємств. Обгрунтовано схему функціональних взаємозв'язків
у процесі управління діловою кар'єрою для аграрних підприємств, функції, якої виконують: директор, служба упN
равління персоналом (інспектор кадрів), керівники функціональних відділів управління підприємством.
The main theoretical approaches to defining the essence of the concept of "personnel" — is the manpower of the
enterprise, organization, or part of this power, which is a group of professional or other characteristics, which can be
both the object and the subject of management are clarified. The main classification features of personnel are determined:
by job characteristics, by level of management, by special education, by branches of economy. This is a key part of the
workforce management system. head. It is substantiated that the development of labor potential of an individual employee
and the collective as a whole is a source of economic effect of management activities.
The main methods of personnel management of enterprises are considered, which are divided into three groups: 1)
social and psychological, 2) administrative, 3) economic research, 4) legal, 5) administrative, 6) socioNeconomic.
A method of evaluation of the management of agricultural enterprises, which includes such types of effects, as the
effect of personnel training with further combination of professions, the effect of changes in employee turnover, the
effect of changes in productivity that reflects a clear dependence of economic efficiency of personnel management on a
set of direct factors influencing the evaluation of economic and financial activities of agricultural enterprises. The
advantages of this technique are considered, which are an attempt to combine quantitative (reduction of the number of
employees; savings of the salary fund) and qualitative (attracting newcomers who will bring new ideas and proposals to
the organization; improving the skills of employees) indicators of management.
It is determined that one of the main problems of effective personnel management of agricultural enterprises is the
dispersion of responsibility centers and participants of this process. To this end, the scheme of functional relationships in
the process of the business career management is substantiated, which will be performed by: director, personnel
management service (personnel inspector), heads of functional departments of enterprise management.

Ключові слова: персонал, управління, методи управління персоналом, ефективність, ефект,
функціональні взаємозв'язки, управління діловою кар'єрою.
Key word: personnel, management, methods of personnel management, efficiency, effect, functional
relationships, business career management.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Поступальний розвиток суспільства, об'єк&
тивні зміни в розвитку продуктивних сил в епо&
ху формування нової економіки, найголовні&
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шим чинником зростання якої є знання й ква&
ліфікація людини, вимагають від науки поси&
лення уваги до людини та її творчих здібнос&
тей. Сучасна система управління персоналом на
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підприємствах зазнає радикальних перетво&
рень, необхідність яких викликана тим, що
адміністративно&командна система не відпові&
дає вимогам розвитку виробничих сил і персо&
налу підприємств. Тому дослідження теоретич&
них підходів та розробка методичних підходів
до оцінки результативності управлінської
діяльності, удосконалення технології управлін&
ня обумовлюють актуальність теми.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

У теорії менеджменту управління персона&
лом на підприємстві розглядається як окрема
проблема. Тому вивчення та розв'язання про&
блеми ефективного управління персоналом
займають важливе місце в системі наукових
досліджень. У розробку теоретико&методич&
них, соціально&економічних та прикладних
проблем управлінської діяльності вагомий
вклад зробили як зарубіжні, так і вітчизняні
вчені. Виокремимо таких учених: М.Д. Ви&
ноградський, С.В. Беляєва [2], А.Я. Кібанов [6],
О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук [7], Л.І. Ми&
хайлова [8], Л. В Шитікова [14] та інших.
Аналіз досліджень робіт науковців показав,
що кожен з них пропонує власну структурно&
методичну концепцію системи управління пер&
соналом. Однак можна констатувати, що нині
ще не вироблений єдиний підхід відносно уп&
равління персоналом. На нашу думку, недо&
статньо дослідженими, залишаються питання
оцінки ефективності управління персоналом
аграрних підприємств. Ці питання носять дис&
кусійний характер та потребують досліджень.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою дослідження є обгрунтування ос&
новних теоретичних підходів щодо оцінки
ефективності управління та використання пер&
соналу в аграрних підприємствах.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Визнання провідної ролі людини в суспіль&
ному прогресі — одна з найстаріших ідей еко&
номічної теорії. Вона домінувала в економічних
уявленнях раннього капіталізму, коли населен&
ня країни вважалось головним елементом на&
ціонального багатства. Представник класичної
економічної школи А. Сміт уподібнював капі&
талові здібності людини, яка розвивається у
процесі навчання і трудової діяльності: "Прид&
бання таких здібностей, враховуючи також
зміст їх власника під час його виховання, на&
вчання і учнівства, завжди вимагає реальних вит&
рат, що становлять основний капітал, який ніби
Передплатний індекс 21847

реалізується в його особистості" [12, с. 207—208].
Людина є суб'єктом виробничого процесу,
яка має власні цілі й інтереси. Саме вона ство&
рює все нове, і тільки їй властивий творчий
підхід до роботи. Люди з їхнім рівнем освіти,
досвіду та майстерності є важливим елементом
продуктивних сил. У теорії менеджменту
відносно людей, зайнятих у виробництві вико&
ристовується значна кількість термінів: персо&
нал, кадри, людський фактор [7, с. 10].
Персонал — це особовий склад підприєм&
ства, організації, або частина цього складу, яка
є групою за професійними чи іншими ознака&
ми [10, с. 15]. Це поняття застосовується, в
основному, під час планування та здійснення
практичних заходів щодо покращення якісних
характеристик працівників організації і (в
меншій мірі) при проведенні наукових дослід&
жень. Водночас персонал — це передусім люди,
що характеризуються складним комплексом
індивідуальних рис, серед яких соціально&пси&
хологічні відіграють головну роль [11, с. 105].
Наука виділяє різні класифікації кадрів: за
посадовими ознаками, за рівнем управління, за
спеціальною освітою, за галузями національної
економіки. Керівник — це ключова ланка сис&
теми управління трудовим колективом. Голов&
ним напрямом його діяльності є організація на
високому професійному рівні діяльності апара&
ту управління. Керівник є не тільки організа&
тором, а й носієм влади, повноваженим пред&
ставником власника у даному колективі, його
лідером та виразником інтересів цього під&
приємства. В залежності від обсягу і характе&
ру виконуваних функцій керівники поділяють&
ся на лінійних і функціональних [3, с. 36—38].
Управління — обов'язковий елемент соц&
іальної форми діяльності людей, а також техн&
ічних і технологічних систем. Тобто воно
здійснюється там, де необхідно відповідно
впливати на об'єкт або систему з метою упо&
рядкування чи переведення її з одного стану в
інший [5, с. 50].
Управління здійснюється у вигляді функціо&
нування самокерованої системи за замкненим
циклом у зв'язку з присутністю в ній прямих
(від керуючої системи до керованої) і зворот&
них (від керованої до керуючої) зв'язків. Ці
зв'язки виявляють себе у тому, що будь&яке
рішення керуючої підсистеми призводить до
певного ефекту, який у свою чергу здійснює на
неї зворотний вплив. У результаті остання
завжди має інформацію не лише щодо компо&
нентів системи, а й ефективності цих дій, що є
об'єктивною потребою їхнього відповідного
корегування і збереження в такий спосіб дина&
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Методи управління персоналом
Соціальнопсихологічні
Соціальний
аналіз в колективі
Соціальне
планування
Психологічний
вплив
Моральне
стимулювання
Розвиток
ініціативи і
відповідальності

Адміністративні
Формування
структури органів
управління
Встановлення

державо-мовлення

Створення наказів
і розпоряджень
Підбір і
розстановка кадрів
Затвердження
норм і нормативів

Економічні
Технікоекономічний
аналіз
Планування
Ціноутворення
Податкова система
Технікоекономічне
обслуговування

Рис. 1. Система методів управління персоналом на підприємстві
Джерело: [9, с. 146].

мічної рівноваги системи, її оптимального фун&
кціонування [5, с. 50].
На думку Л.І. Михайлової, управління пер&
соналом на рівні підприємства має бути проце&
сом безперервним, включаючи в себе основні
етапи кадрового менеджменту: планування, до&
бір, відбір, професійну підготовку, оцінку та на&
вчання кадрів, які здійснюються з метою їх ра&
ціонального використання, підвищення ефек&
тивності та покращення якості життя [8].
Кожне підприємство складається з управ&
ляючої системи і системи, якою управляють.
Управляюча система (суб'єкт управління) — це
сукупність органів управління й працівників з
певним масштабом своєї діяльності, компетен&
цією та специфікою виконуваних функцій, а
також сукупність методів управління, за допо&
могою яких здійснюється управлінський вплив.
Вона завжди має кілька рівнів управління, а
також може змінювати свій стан під впливом
організуючих і дезорганізуючих чинників [5,
с. 50].
Управляюча система складається з комп&
лексу взаємозв'язаних підсистем: прогнозуван&
ня, техніко&економічного планування, опера&
тивного управління, обліку і звітності, мате&
ріально технічного постачання і реалізації та
ін. [10, с. 50].
Суб'єкт управління — це суспільні інститу&
ти (організації, установи), а також працівники
апарату управління підприємств. Діяльність
суб'єкта управління пов'язана з процесами, що
відбуваються в складних об'єктах з розв'язан&
ням проблемних ситуацій, зумовлених збурю&
вальними діями внутрішніх (вихід з ладу техні&
ки, недисциплінованість виконавців та ін.) і
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зовнішніх чинників (несприятливі кліматичні
умови, порушення договорів постачання тех&
ніки і матеріалів тощо) [5, с. 50].
Об'єктом управління є різноманітні форми
суспільних відносин, поведінки і діяльності
людей. Проте управління пов'язане не тільки з
людьми, а й через них з речовими елементами
виробництва. На підприємстві об'єктами управ&
ління вважаються всі виробничі ресурси (об&
ладнання, сировина, матеріали, продукція), всі
види енергії, процес безперервного руху вироб&
ничих засобів (грошової, виробничої і товар&
ної форм). Крім того, управління передбачає
регулювання процесів, пов'язаних з організа&
цією технічних і технологічних систем. Причо&
му науково&технічний прогрес постійно підви&
щує значення управління матеріальними ресур&
сами, технікою та технологією [5, с. 50].
Методи управління персоналом поділяють&
ся на три групи: 1) соціально&психологічні, 2) адмі&
ністративні, 3) економічні (рис. 1).
Крім зазначених вище методів управління
персоналом, розрізняють: правові, адміністра&
тивно&розпорядчі та соціально&економічні.
Правові методи діяльності служби управ&
ління персоналом передбачають, що всі дії
фахівців служби щодо наймання, переведен&
ня, звільнення працівників, оформлення відпу&
стки, оформлення пенсійного забезпечення,
оформлення особової справи, заповнення тру&
дової книжки та інших документів мають
відбуватися у чіткій і суворій відповідності до
чинного трудового законодавства України.
Адміністративно&розпорядчі методи передба&
чають організацію діяльності служби управл&
іння персоналом на підставі комплексу норма&
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тивно&правових та організаційно&розпоряд&
чих документів. Соціально&економічні методи
спрямовані на використання в діяльності
служби управління персоналом не лише адмі&
ністративно&розпорядчих, а й економічних ас&
пектів мотивації персоналу до високопродук&
тивної діяльності [7].
Управління розвитком персоналу повинно
відповідати концепції розвитку підприємства,
захищати інтереси працівників і забезпечувати
дотримання законодавства про працю при фор&
муванні, закріпленні і використанні персоналу
[4, с. 16].
Ефективність — це оціночний критерій
діяльності колективу працівників у будь&якій
сфері, включаючи управління. Тому забезпе&
чення високої ефективності управління є скла&
довою частиною загальної проблеми підвищен&
ня економічної ефективності аграрного вироб&
ництва. Визначають її на основі загальних ме&
тодологічних принципів [9, с. 63].
Є різні підходи до визначення ефективності
управління:
1. Розраховують синтетичні показники
ефективності управління (коефіцієнт опера&
тивності, надійності тощо).
2. Фактичні дані порівнюють з нормативни&
ми, плановими або з показниками за попередні
роки (нормативи чисельності апарату управ&
ління, продуктивність, економічність управлі&
ння тощо).
3. Застосовують якісну оцінку ефективності
за допомогою експертів.
4. Застосовують емпіричні формули для
розрахунку показників, що характеризують
ефективність управління [2, с. 211].
Джерелом економічного ефекту від управ&
лінської діяльності у аграрному підприємстві є
розвиток трудового потенціалу окремого пра&
цівника і колективу загалом, що є наслідком
ухвалення управлінських рішень, результатом
яких є отримання додаткового доходу від гос&
подарської діяльності [15, с. 177]. Ефект від
управління у такому випадку може набувати
різної форми і оцінюватися різними показни&
ками.
На думку С.О. Шапіро, ефект від управлін&
ня персоналом може виражатися у такій формі:
— збільшення випуску продукції внаслідок
зростання продуктивності праці;
— мотиваційний ефект;
— стабілізація персоналу;
— економія коштів підприємства за рахунок
скорочення термінів навчання завдяки підбо&
ру професійно підготовлених працівників [14,
с. 177].
Передплатний індекс 21847

На основі аналізу праць науковців [6, с. 211],
оцінку діяльності управлінської сфери аграр&
них підприємств пропонуємо проводити на ос&
нові таких показників [15, с. 177]:
1. Ефект від навчання персоналу з подаль&
шим сумісництвом професій:
Енавч. = (Зпл. . Тсез.випл. . Rс. + Bнавч.) —
— Bзп. . Rр. . Тсез.випл. . Кнадб.
(1),
де З пл. — заробітна плата працівників в
місяць, який навчався суміжним професіям;
Тсез.випл. — календарний період, упродовж
якого здійснюються сезонні виплати, Тсез.випл. =
6 міс.;
Rс — чисельність працівників, які навчали&
ся суміжним професіям;
Bнавч. — витрати на навчання;
Bзп. — витрати на заробітну плату працівни&
ка в місяць, діяльність якого може бути охоп&
лена сумісництвом;
Rр. — чисельність працівників, діяльність
яких може бути охоплена сумісництвом;
Кнадб. — коефіцієнт, що враховує розмір над&
бавок, Кнадб. = 0,2.
2. Ефект від змін плинності кадрів:
Епл. = Bнов. . Rсп. . ΔКпз.
(2),
де Bнов. — витрати на новачка, які визнача&
ються співвідношенням загальних витрат на
відбір, первинне навчання до кількості відібра&
них кандидатів;
Rсп. — середньоспискова чисельність працю&
ючих;
ΔКпз — зміни середньорічного коефіцієнту
плинності кадрів.
3. Ефект від змін продуктивності праці:
(3),
Епп. = Rcп. · ΔПпр
де Rcп. — середньоспискова чисельність пра&
цівників;
Rсп. — середньоспискова чисельність працю&
ючих;
ΔПпр. — приріст середньорічної продуктив&
ності праці.
4. Сумарний ефект:
(4).
Езаг. = Енавч. . Епл. + Епп.
Запропонована методика оцінки ефектив&
ності управління персоналом аграрного
підприємства має переваги, які полягають у
спробі об'єднати кількісні (скорочення чисель&
ності працюючих; економія фонду заробітної
плати) та якісні (залучення новачків, які вне&
суть в організацію нові ідеї та пропозиції; під&
вищення кваліфікаційного рівня працюючих)
показники управлінської діяльності [15, с. 177].
Представлена методика характеризує взає&
мозв'язок між зазначеними складовими: ефект
від зменшення плинності персоналу та ефект
від навчання з подальшим сумісництвом про&
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Таблиця 1. Схема функціональних взаємозв'язків
фесій визначають і безпосеред&
у процесі управління діловою кар'єрою
ньо впливають на ефект від
у аграрних підприємствах
підвищення продуктивності
праці [15, с. 177].
Інспектор Керівники
Найменування функцій управління
Директор
Однією з проблем ефектив&
з кадрів підрозділів
ного управління використанням 1. Складання планів з кадровим резервом і
Р
О
У
управління діловою кар’єрою
персоналу є розпиленість цент& 2.
Прийняття заходів заохочення або стягнення за
Р
О
П
рів відповідальності й учасників виконувану роботу по резерву кадрів
цього процесу. У аграрному 3. Вдосконалення організації заміщення
Р
О
У
підприємстві центри відпові& вакантних посад
4. Проведення конкурсів на заміщення вакантних
Р, У
О
П, У
дальності за кадрову роботу пред& посад
ставлені спеціальними структу& 5. Підвищення кваліфікації персоналу,
Р
О
У
рними підрозділами, керівника& зарахованих в резерв
6. Оформлення в резерв и переміщення по
Р
О
П
ми на всіх рівнях управління, які службовій кар’єрі
безпосередньо управляють ро& 7. Організація обліку з управління діловою
Р
О
П
ботою персоналу, і функціональ& кар’єрою та резервом
Вивчення розстановки і використання
Р, У
О, У
П, У
ними фахівцями. Кожен із цент& 8.
працівників, а також ділових якостей працівників
рів відповідальності виконує пев& 9. Створення резервів на висування
Р, У
О
У
ний вид робіт, пов'язаний із уп& 10. Контроль виконання курівниками
Р, У
О
П
равління персоналом. Керівники підрозділів роботи з управління діловою
кар’єрою та кадровим резервом
всіх рівнів безпосередньо здійс& 11. Вивчення причин плинності кадрів
Р
О
П, У
нюють управління персоналом і 12. Складання звітності по управлінню діловою Р
О
П
забезпечують його ефективність. кар’єрою та кадровим резервом
Опрацювання схем заміщення і
Функціональні фахівці, залежно 13.
Р
О
П
індивідуальних планів розвитку діловою
від їх спеціалізації, визначають кар’єрою
зміст виконуваних робіт різними 14. Контроль реалізації планів підготовки
Р, У
О
У
спеціалістів, відібраних в резерв кадрів
категоріями персоналу. Така 15.
Виконання програми роботи з кадровим
Р
О
П, У
розрізненість центрів відпові& резервом
дальності робить процес управ&
Умовні позначення: О — відповідає за виконання даної функції, організовує її
ління персоналом складним, а та& виконання,
оформлює кінцевий документ; У — бере участь у виконанні даної функції;
кож призводить до частих збоїв, П — представляє вихідні дані для виконання функції; Р — приймає рішення, затвер&
суперечливих вказівок та, як на& джує документ.
Джерело: удосконалено автором на основі [1].
слідок, знижує результативність
праці.
Підвищення ефективності управління пер& використання всіх наукових підходів, їхньо&
соналом на підприємстві може бути досягнуте го узагальнення та комбінування для досяг&
шляхом встановлення ефективних функціо& нення її ефективності, оптимальності та еко&
нальних взаємозв'язків в процесі управління номічності. Запропонована методика оцінки
діловою кар'єрою, які виконують: директор, ефективності управління персоналом аграр&
служба управління персоналом (інспектор них підприємств відображає залежність
кадрів), керівники функціональних відділів уп& ефективності управління персоналом від су&
равління підприємством (табл. 1).
купності прямих чинників, що впливають на
оцінку діяльності аграрних підприємств зага&
лом.
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THE ROLE AND PLACE OF INVESTMENT IN THE REPRODUCTION PROCESS
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Найважливішою особливістю відтворювального процесу в сільському господарстві є його тісний взаємозв'язок
із відтворювальним процесом в АПК країни. Проміжне положення сільського господарства, що перебуває у складі
виробничоNекономічних відносин ресурсовиробників і переробної промисловості, визначає його залежність від цих
галузей щодо формування витрат і результатів виробництва.
Встановлено, що інвестування як процес — це взаємодія між двома суб'єктами щодо залучення додаткових реN
сурсів з метою приросту капіталу. Водночас процес інвестування зумовлений можливостями створення не лише відпоN
відного обсягу додаткових ресурсів, але й обсягу, більшого від початкової величини. Отже, в інвестуванні та виробN
ництві є спільна заінтересованість у забезпеченні ефективного відтворення. Процес приросту капіталу забезпечується
у рамках державної інвестиційної політики фінансовими інститутами або товаровиробниками.
Доведено, що для відтворювального процесу інвестиційна діяльність — це формування ресурсів для виробничої
стадії діяльності підприємства. Сільськогосподарські підприємства постійно потребують надходження інвестиційN
них ресурсів як для забезпечення поточної діяльності, так і для створення нових, модернізації діючих виробництв,
освоєння нової техніки та технологій для виробництва якісної і конкурентоспроможної продукції.
The most important feature of the reproduction process in agriculture is its close relationship with the reproduction
process in the country's agroNindustrial complex. The intermediate position of agriculture, which is a part of the production
and the economic relations of resource producers and the processing industry, determines its dependence on these
industries for the formation of costs and production results.
It is proved that in the process of reproduction of agricultural products fixed assets and working capital are used,
labor, which in the process of production of final products are spent partially or completely.
It is established that investing as a process is an interaction between two entities to attract additional resources in
order to increase capital. In this case, the investment process is due to the possibility of creating not only the appropriate
amount of additional resources, but also the amount greater than the initial value. Thus, in investment and production
there is a common interest in ensuring effective reproduction. The process of capital growth is provided within the
framework of state investment policy by financial institutions or commodity producers.
The system of investment in agriculture should be considered through the operating conditions, which include natural
and climatic conditions (taking into account their impact on crop yields, livestock production, etc.), organizational and
economic mechanism of management, as the form of management directly affects investment and reproduction In
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agricultural holdings, the issues of investment are dealt with by the top management, within the structure it is possible
to redistribute investment resources, in agricultural cooperatives another source of investment is additional unit
contributions, etc.), investment climate (regulatory regulation of investment), features of agriculture.
It is proved that for the reproduction process investment activity is the formation of resources for the production
stage of the enterprise. Agricultural enterprises constantly need investment resources both to ensure current activities
and to create new ones, modernize existing industries, develop new equipment and technologies for the production of
quality and competitive products.

Ключові слова: відтворення, сільськогосподарське підприємство, інвестиційна діяльність,
джерела фінансування, капітал.
Key words: reproduction, agricultural enterprise, investment activity, sources of financing,
capital.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Найважливішою особливістю відтворю&
вального процесу в сільському господарстві є
його тісний взаємозв'язок із відтворювальним
процесом в АПК країни. Проміжне положен&
ня сільського господарства, що перебуває у
складі виробничо&економічних відносин ресур&
совиробників і переробної промисловості, виз&
начає його залежність від цих галузей щодо
формування витрат і результатів виробництва.
У процесі відтворення сільськогосподарсь&
кої продукції використовуються основні засо&
би й обігові кошти, робоча сила, які в процесі
виробництва кінцевої продукції витрачаються
частково або повністю. Частково витрачають&
ся основні засоби, які переносять свою вартість
на новостворений продукт відповідно до зносу
матеріальної основи. Повністю витрачаються
обігові засоби, які в повному обсязі викорис&
товуються на виготовлення продукції, перено&
сять вартість на новостворений продукт і по&
вертаються виробникові після його реалізації
в грошовій формі. Робоча сила у процесі вироб&
ництва за допомогою засобів праці створює
продукт, вартістю вище витрат виробництва на
відповідну величину прибутку, у який входить
додана вартість, що створюється як живою, так
і уречевленою працею.
АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання теорії і практики інвестицій, фор&
мування джерел їх фінансування, досліджен&
ня інвестиційної діяльності підприємств вивча&
ли зарубіжні вчені Дж. Бейлі, В. Беренс, Г. Бір&
ман, К. Боулдінг, Ф. Луцз, П. Хавранек, У. Шарп
та інші дослідники. Вагомий внесок в економі&
Передплатний індекс 21847

чну теорію засад інвестиційної діяльності, оці&
нки економічної оцінки ефективності інвес&
тицій та інвестиційної привабливості зробили
вітчизняні науковці: В.Ф. Бесєдін, І.О. Бланк,
В.І. Благодатний, В.Г. Блохіна, П.І. Гайдуцький,
С.О. Гуткевич, О.І. Гутуров, М.Д. Денисенко,
М.І. Долішній, І.О. Іващук, М.І. Кісіль, М.Ю. Ко&
денська, О.В. Кущина, В.М. Кутузов, А.С. Му&
зиченко, Т.В. Майорова, А.А. Пересада,
П.Т. Саблук, В.Г. Федоренко та багато інших.
Але значна частина питань, пов'язаних із дос&
лідженнями суті, структури, ефективності інве&
стиційної діяльності сільськогосподарських
підприємств, ще залишається не розкритою,
або потребує удосконалення.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою дослідження є розробка теоретич&
них, методологічних положень щодо визначен&
ня ролі і місця інвестицій у відтворювальному
процесі сільськогосподарських підприємств.
ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Під час розгляду питання про взаємозв'я&
зок інвестиційних і відтворювальних процесів
у формуванні ресурсного потенціалу постає не&
обхідність розкриття категорій відтворення та
ресурсного потенціалу. Так, відтворення у
сільському господарстві зазнає дії загальних
економічних законів і є неперервним відновлю&
вальним процесом виробництва продукції та
послуг, у якому відтворення засобів і предметів
праці, трудових ресурсів, послуг та виробничих
відносин розглядаються як складова частина
суспільного відтворення. У класичному ро&
зумінні відтворення — це процес виробництва
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в неперервному русі та відновленні. Нині у
сільському господарстві (за винятком окремих
товаровиробників) складається ситуація, коли
виробництво здійснює рух, але не відновлення.
Така ситуація є неприродною не лише для ви&
робничих систем, просте відтворення було ти&
повим навіть для простого натурального вироб&
ництва докапіталістичного періоду, але й для
природних систем. Це характерно як для від&
творення матеріальних благ, так і робочої сили,
й виробничих відносин.
Вперше питання відтворення розглянув
французький економіст Ф. Кене (1694—1774
рр.) і запропонував. Відповідно до неї його мо&
дель повторення процесу виробництва можли&
во за умови пропорційності, якої можливо до&
сягти на основі конкуренції та вільного ціно&
утворення [1]. Теорія відтворення Кене була
першою спробою розгляду процесу відтворен&
ня у масштабах суспільства, тобто як цілісно&
го макроекономічного процесу, основи якого
закладаються в національній економіці краї&
ни. Дослідник розробив модель суспільного
відтворення та міжгалузевого балансу, так
звані "Економічні таблиці". В основу диферен&
ціації макроелементів моделі відтворення він
поклав соціально&класовий принцип. Отже,
перше розуміння відтворення як комплексної
соціально&економічної категорії не зводить&
ся лише до математичних розрахунків обсягів
ресурсів.
Пізніше до процесу відтворення у масшта&
бах відтворення привернув увагу К. Маркс. Він
створив теорію суспільного відтворення як
єдність трьох процесів: відтворення сукупного
суспільного продукту, продуктивних сил і ви&
робничих відносин. Ці три процеси здійснюють&
ся в єдності та взаємодії. Матеріальною осно&
вою неперервного відновлення й розвитку ви&
робництва є сукупний суспільний продукт,
який в умовах ринкової економіки має товар&
ний характер, його реалізація необхідна для
неперевності виробництва. Відтворення про&
дуктивних сил охоплює відтворення трудових
ресурсів і полягає у тому, що людина відтво&
рить себе не лише як працівник зі своїми фізич&
ними та інтелектуальними здібностями, але і як
працівник певної якості або типу. Важливою
частиною цього процесу є відтворення природ&
них ресурсів, або природних умов економічно&
го росту. З розвитком суспільства відтворення
дедалі більше набуває еколого&економічного
характеру [2]. Окрім того, на думку К. Маркса,
відтворення передбачало співвідношення між
структурою виробництва та структурою су&
спільних потреб, тобто певну пропорційність,
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що є важливим у контексті даного дисертацій&
ного дослідження.
За К. Марксом, відтворення — це переду&
мова існування людства та системоутворюваль&
ний фактор умов його буття, який змінюється
залежно від конкретних історичних умов.
Відтворювальний цикл розглянуто як замкну&
ту схему, яка включає: виробництво — розподіл
— обмін — споживання. Отже, основним зав&
данням моделі К. Маркса є пошук умов реалі&
зації сукупного суспільного продукту. Наприк&
лад, заробітна плата, яку виплачено працівни&
кам, повертається у виробництво через прид&
бання ними продукції та послуг — предметів
споживання. Товаровиробники купують мате&
ріальні ресурси для відтворення. А витрати на
реновацію засобів виробництва відшкодову&
ються за рахунок виручки від продажу пред&
метів споживання. Теорія кругообігу та відтво&
рення капіталу, розроблена К. Марксом, доз&
воляє детально дослідити процес інтенсифі&
кації.
Розвинув марксову теорію відтворення
В.І. Ленін. Ріст капіталістичного виробницт&
ва, а, відповідно й внутрішнього ринку,
відбувається не стільки за рахунок предметів
споживання, скільки за рахунок засобів ви&
робництва згідно із законом випереджаль&
ного росту виробництва засобів виробницт&
ва [3). Ріст виробництва та внутрішнього
ринку переважно за рахунок засобів вироб&
ництва В.І. Ленін оцінював як суперечливий
процес, оскільки цей розвиток відображає
не лише прогрес техніки, а й обмеженість
індивідуального споживання народних мас
унаслідок їх пролетарського стану.
Просте відтворення забезпечує такі ж об&
сяги продукції, як і в попередньому циклі ви&
робництва продукції, отже, обсяги ресурсів, які
використовуються для виробнцитва, залиша&
ються незмінними. Одержаного при простому
відтворенні продукту має бути достатньо для
відновлення ресурсного потенціалу, врахову&
ючи можливе погіршення його якості (наприк&
лад, деградація земель та ін.). Отже, відтворен&
ня засобів і предметів праці, підтримка їх на
достатньому (досягнутому) якісному та кіль&
кісному рівнях здійснюється по мірі необхід&
ності.
Деякі дослідники висловлюють думку, що
відтворення є відновленням суспільно&еконо&
мічних відносин із залученням у виробництво
додаткових ресурсів на основі науково обгрун&
тованих та інноваційних шляхів підвищення їх
ефективного використання та збалансованих
показників виробництва продукції. З метою
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оцінки досягнення розширеного відтворення
авторами пропонується використовувати по&
казники фінансово&економічної стійкості
підприємства [4]. Вважаємо що такий підхід
можливий лише для розуміння сутності розши&
реного відтворення.
У наукових працях рентабельність вироб&
ництва розглядається як базовий показник ха&
рактеристики відтворення в сільському госпо&
дарстві. Водночас ефективний механізм дер&
жавної підтримки є обов'язковою умовою
функціонування підприємств аграрного сек&
тора без порушення умов відтворення при що&
річному відновленні родючості грунту, відтво&
ренні трудових ресурсів, забезпеченні капіта&
лом [5]. Вважаємо, що дохідність і рента&
бельність виробництва сільськогосподарської
продукції не може характеризувати рівень
розширеного відтворення, особливо в галузі
рослинництва, продукція якої використо&
вується у тваринництві. Діяльність сільсько&
господарського підприємства при реалізації
інвестиційного проєкту, наприклад, під час
введення переробних потужностей, на першо&
му етапі за бухгалтерською звітністю може
бути збитковою, але при цьому його виробни&
ча діяльність спрямована на забезпечення роз&
ширеного відтворення.
Розширене відтворення — це постійно
відновлювальний процес ведення виробничої
діяльності у збільшених масштабах, а ефек&
тивне виробництво — це виробнича діяль&
ність у стабільних умовах, які постійно за&
безпечують розширене відтворення [6; 7].
Вважаємо, що дане визначення повністю
охоплює всі особливості розширеного від&
творення.
Під час розгляду процесів відтворення слід
враховувати, що нинішні умови господарюван&
ня передбачають уточнене поняття відтворен&
ня. Так званий період "ринку покупця" перед&
бачає інноваційний розвиток виробництва, яке
дозволить виробляти максимальний обсяг про&
дукції в умовах обмеженого ресурсного забез&
печення, зокрема у сільському господарстві,
враховуючи особливості цієї галузі. Інновацій&
не відтворення пояснюється змінами у струк&
турі сучасної економіки, що характеризує пе&
рехід від "матеріальної" до "інноваційної" еко&
номіки.
Відтворювальний процес у галузях націо&
нального господарства відбувається по&різно&
му. З огляду на це, на нашу думку, необхідно
визначити умови й особливості, які впливають
або визначають середовище для процесу
відтворення в сільському господарстві. Сере&
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довище відтворювального процесу в досліджу&
ваній галузі формується під впливом біокліма&
тичних, економічних, соціальних факторів, які
зумовлюють його специфіку та характеризу&
ють використання ресурсів і виробничо&еко&
номічні відносини, що визначають умови гос&
подарюючих суб'єктів.
Сільське господарство у взаємодії з інши&
ми сферами аграрного сектору утворює вироб&
ничо&економічну систему із численними взає&
мозалежними галузями, якій притаманні спе&
цифічні особливості.
Зазначимо, що інвестування як процес — це
взаємодія між двома суб'єктами щодо залучен&
ня додаткових ресурсів з метою приросту ка&
піталу. Водночас процес інвестування зумовле&
ний можливостями створення не лише відпові&
дного обсягу додаткових ресурсів, але й обся&
гу, більшого від початкової величини. Отже, в
інвестуванні та виробництві є спільна заінтере&
сованість у забезпеченні ефективного відтво&
рення. Процес приросту капіталу забезпе&
чується у рамках державної інвестиційної по&
літики фінансовими інститутами або това&
ровиробниками.
Здійснення інвестиційного процесу перед&
бачає наявність низки обов'язкових умов: ре&
сурсний потенціал у всіх суб'єктів інвестиц&
ійної діяльності повинен відповідати потре&
бам у інвестиціях; прийняття управлінських
рішень на рівні господарюючого суб'єкта, ре&
гіонального та національного управління з
метою забезпечення інвестиційними ресурса&
ми; дієвість механізму трансформації інвес&
тиційних ресурсів у матеріальні блага. На
нашу думку, сучасне поняття "інвестиції" не
відображає взаємозв'язку інвестицій та
відтворення.
З метою досягнення ефективності діяль&
ності суб'єкти інвестиційної діяльності взає&
модіють між собою, при цьому вони вклада&
ють кошти на основі відбору найбільш раціо&
нальних напрямів, а товаровиробники пере&
творюють капітал у матеріальні блага, не&
обхідні для виробництва, одержуючи при цьо&
му приріст власного капіталу. Взаємодія
суб'єктів інвестиційної діяльності ефективна
за умови забезпечення повернення, платності
та терміновості коштів, що використовують&
ся. Це забезпечує і цілісність інвестиційної
системи, що є важливою характеристикою си&
стеми.
Систему інвестицій в сільському госпо&
дарстві необхідно розглядати через умови фун&
кціонування, до яких доцільно віднести при&
родно&кліматичні умови (враховуючи їхній
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вплив на вихід продукції рослинництва, вироб&
ництва продукції тваринництва тощо), органі&
заційно&економічний механізм господарюван&
ня, оскільки форма господарювання безпосе&
редньо впливає на процеси інвестування і
відтворення (в агрохолдингах питаннями інве&
стування займається вища ланка менеджмен&
ту, всередині структури можливо перерозпо&
діляти інвестиційні ресурси, в сільськогоспо&
дарських кооперативах ще одним джерелом
інвестування є додаткові пайові внески і т.д.),
інвестиційний клімат (нормативно&правове ре&
гулювання інвестування), особливості сіль&
ського господарства.
Одним з елементів інвестиційної системи є
інвестиційний процес, для протікання якого
необхідно забезпечити оптимальне співвідно&
шення усіх складових системи та мінімізувати
негативний вплив негативних чинників. Лише за
цієї умови господарюючі суб'єкти можуть за&
безпечити розширене відтворення.
Ефективність інвестиційного процесу оці&
нюється безперервністю й динамічним зростан&
ням: темпів оновлення основних фондів; рівня
рентабельності виробництва; повернення кре&
дитних ресурсів.
Взаємодія елементів інвестиційної системи
відображається в ефективній реалізації
функцій інвестицій, які є основою для веден&
ня інноваційної діяльності; збалансованого
розвитку сфер аграрного сектору; забезпечен&
ня житлом та об'єктами соціальної інфраст&
руктури; скорочення безробіття та міграції
сільського населення; створення умов для "зе&
леної" економіки, забезпечення екологічної
безпеки, виробництва екологічно чистої про&
дукції; запобігання деградації грунту та підви&
щення його родючості; забезпечення потреби
сільгосптоваровиробників у матеріально&тех&
нічних ресурсах; гарантування продовольчої
безпеки.
Основним завданням інвестиційної сис&
теми як елементу відтворювальної системи
розглядається створення достатніх ресурсів
для відновлення відтворювального потенці&
алу з метою ведення виробництва сільсько&
господарської продукції: на початковому
етапі — на умовах простого відтворення, на
другому етапі — на умовах розширеного
відтворення.
Прискорення науково&технічного прогресу
та обмеженість ресурсів у сільськогосподарсь&
ких підприємствах визначають специфіку фор&
мування їхньої відтворювальної політики. У
сучасних умовах вона повинна насамперед за&
безпечувати стійкість інноваційного розвитку
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підприємства як здатності підтримувати в дов&
гостроковій перспективі конкурентоспромож&
ний рівень ключових економічних параметрів,
таких як прибуток, витрати та програма вироб&
ництва.
Стабільне фінансування відтворення скла&
дових ресурсного забезпечення виробничої
діяльності дає змогу підприємству не лише
своєчасно привести власну технологічну базу
відповідно до вимог науково&технічного про&
гресу, а й оперативно реагувати на зміни навко&
лишнього середовища, гнучко адаптуватися до
ринкових умов та задовольняти споживчий
попит.
Ефективність відтворювальної політики
характеризується результатом від залучення
інвестицій, тобто збільшенням активів підприє&
мства й інших показників його діяльності. З цієї
позиції перспективна мета відтворювальної
політики полягає у перевищенні доходів від
інвестування порівняно з вкладеним інвести&
ційним капіталом, що у довгостроковій перспек&
тиві забезпечить зростання чистого дисконто&
ваного грошового доходу в умовах невизначе&
ності й ризику.
Політика фінансування відтворювальних
процесів сільськогосподарського підприємства
тісно пов'язана з якісним і кількісним аналізом
структури джерел інвестування. Перехід
сільськогосподарських підприємств до іннова&
ційного шляху розвитку залежить від їхньої
здатності мобілізувати й раціонально викори&
стовувати наявні у них ресурси. Забезпечення
своєчасного оновлення засобів виробництва та
збільшення виробничого потенціалу безпосе&
редньо впливають на поточні й перспективні
результати економічної діяльності підприєм&
ства.
Це означає, що постає не лише проблема
невідкладного забезпечення підприємства
достатнім обсягом інвестиційних ресурсів, а
й оптимізації їх вартості та підтримки фінан&
сової рівноваги у процесі здійснення іннова&
ційно&інвестиційної діяльності. Існуючий ме&
ханізм фінансування відтворення більшості
вітчизняних сільськогосподарських під&
приємств орієнтується не на забезпечення
розширеного відтворення, а лише на задово&
лення мінімальних технологічних потреб.
Розширення ресурсного потенціалу і реаліза&
ція найбільш ефективних шляхів його модер&
нізації неможливі без формування й розвит&
ку чіткого механізму фінансування відтворю&
вальних процесів. Цей механізм передбачає
вибір напрямів відтворення ресурсів, залу&
чення необхідних джерел фінансування —
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внутрішніх і зовнішніх, реалізацію визначе&
ної інвестиційної стратегії. Використання
підприємством лише власного капіталу дає
можливість забезпечити високий рівень
фінансової стійкості й не залежати від різкої
зміни економічної ситуації, проте через втра&
чені фінансові можливості, обмежує темпи
розвитку підприємства. За відсутності позич&
кових коштів або заниженої частки позичко&
вого капіталу воно змушене вести свою
діяльність за вищих вимог що до його дохід&
ності, оскільки обмеженість фінансових ре&
сурсів передбачає більш жорстку процедуру
відбору інвестиційних проектів.
Також в умовах обмеженості фінансових
можливостей підприємство не буде достатньо
динамічним і маневреним. Такий стан вия&
виться стримувальним чинником щодо своє&
часного реагування на зміни ринкової кон'&
юнктури та підтримки конкурентоспромож&
ності.
Використання позичкового капіталу підви&
щує потенціал розвитку підприємства, що по&
єднується з можливостями приросту рента&
бельності діяльності. Однак зі збільшенням ча&
стки позичкових коштів у загальній величині
капіталу, що буде використаний, збільшують&
ся фінансові ризики та зростає загроза банк&
рутства. Це означає, що вибір схеми фінансу&
вання відтворювальних процесів на під&
приємстві грунтується на оптимізації структу&
ри капіталу.
Під оптимальною структурою капіталу ро&
зуміють співвідношення між власними та по&
зичковими коштами, за якого досягаються
мінімальне значення показника середньозва&
женої вартості капіталу та максимальна вар&
тість підприємства [8.]. Водночас мають бути
оптимальні пропорції між рівнем фінансової
стійкості та рівнем рентабельності власного
капіталу [9)]. Змінюючи співвідношення між
величиною власного та позичкового капіталу,
можна істотно підвищити капіталізацію під&
приємства, що є основним завданням управлін&
ня підприємством.
Джерела фінансування відтворювальних
процесів поділяють на три групи: власні, пози&
чені та залучені [10; 11]. Зазначимо, що до скла&
ду власних джерел фінансування відтворюваль&
них процесів включають страхові відшкодуван&
ня збитку і кошти від продажу активів, однак,
якщо ретельно проаналізувати, то їх включа&
ють до формування резерву прибутку. Саме
тому реальними внутрішніми джерелами влас&
ного інвестиційного капіталу в сільськогоспо&
дарського підприємства є накопичені аморти&
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заційні відрахування та прибуток. Нормативи
щорічних сум амортизаційних відрахувань і
накопиченого прибутку підприємство визначає
самостійно з урахуванням власної відтворю&
вальної політики та показників ефективності
використання ресурсного потенціалу.
Щодо позичкових джерел фінансування
відтворювальної діяльності, до яких підприєм&
ство найчастіше звертається у разі дефіциту
власних інвестиційних ресурсів, то вони поділя&
ються на довгострокові, термін повернення
яких становить більше року, і короткострокові
— з терміном повернення менше року. Для інве&
стиційних цілей використовують переважно
довгострокові джерела фінансування. Серед
найбільш поширених джерел інвестування на
основі позичкових коштів одержання довгост&
рокового кредиту в банку та оформлення
лізингової угоди. Вибір між цими альтернати&
вами залежить від конкретних умов лізингової
угоди та кредитного договору одержання по&
зичкового капіталу від фінансово&кредитних
інститутів. Перевага лізингу порівняно з інши&
ми інвестиційними джерелами полягає в тако&
му: 1) придбанні у лізинг основні засоби по&
вністю переносять свою вартість на готову про&
дукцію на основі лізингових платежів упро&
довж терміну договору фінансової оренди,
який звичайно набагато коротший від терміну
корисного використання цих засобів, що дає
змогу вивільнити з&під оподаткування значні
суми; 2) упродовж терміну дії договору пред&
мет лізингу знаходиться у власності лізинго&
давця, підприємству&позичальнику висувають
не такі жорсткі вимоги, як у разі з банківським
кредитуванням; з цієї причини знижено вимо&
ги до гарантійної та заставної лізингової уго&
ди порівняно із кредитним договором. Якщо
розглядати можливість цільового фінансуван&
ня відтворювальної діяльності через державні
або приватні корпорації, венчурні фонди, фон&
ди розвитку та впровадження інновацій тощо,
то можна зробити висновок, що подібні інве&
стиційні механізми у вітчизняній практиці не
діють. Емісія дольових і боргових цінних па&
перів також не є поширеним джерелом
фінансування відтворювальної діяльності
через нерозвиненість вітчизняного фондо&
вого ринку.
Останнє застереження стосується й вітчиз&
няного інвестиційного кредитування, адже над&
то часто сільськогосподарські підприємства
змушені брати кредити на поповнення оборот&
них засобів. Щодо залучених джерел фінансу&
вання відтворювальних процесів, то основним
з них є запозичення коштів у ділових партнерів
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(зокрема, у великих, фінансово забезпечених
контрагентів). Варіантом подібного залучення
є вивільнення коштів у результаті управління
кредиторської заборгованості й одержання від
постачальників згоди на відтермінування пла&
тежу. Зрозуміло, що у обох випадках підприє&
мство повинно мати ідеальну репутацію в бізне&
сових колах у поєднанні з високою економіч&
ною стійкістю.
Важливу роль у формуванні джерел фінан&
сування відтворювальних процесів відіграють
бюджетні засоби — кошти державних кредитів,
інвестиційні податкові кредити, субсидії та
гранти, а також кошти, що вивільняються у ре&
зультаті використання податкових пільг.
Як переконує практика зовнішні джерела
фінансування доцільно використовувати у тому
разі, якщо значну частину інвестиційних ре&
сурсів підприємство уже сформувало. Допус&
тима частка власного капіталу повинна бути не
нижче 25—30 % від необхідного рівня фінан&
сування проекту, саме ця величина зазвичай є
початковим внеском при укладанні лізингово&
го договору.
Отже, внутрішні джерела мають важливе
значення при фінансуванні відтворювальних
процесів у сільськогосподарському під&
приємстві. Розглянемо детальніше важливий із
них — амортизаційні накопичення. Амортиза&
ція як економічна категорія має двоїстий харак&
тер. З одного боку, вона визначає повернення
раніше здійснених витрат, пов'язаних зі ство&
ренням і придбанням активів [12; 13]. З іншого
боку, амортизація виступає як джерело відтво&
рення, сутність якого полягає у накопиченні
фінансових ресурсів для подальшого повного
або часткового оновлення ресурсів. Очевидно,
що величина амортизаційних відрахувань впли&
ває на фінансові результати підприємства. За&
вищений її рівень спотворює дані бухгалтерсь&
кої звітності, підвищуючи собівартість про&
дукції, що може зумовити зниження інвести&
ційної привабливості підприємства. Водночас
низька частка амортизаційних відрахувань
збільшує оборотність вкладених у придбання
основних активів коштів, що подовжує термі&
ни корисного використання основних засобів
і, як наслідок, підвищує ризики морального та
фізичного їх старіння.
Зазначимо, що амортизаційна політика не
повинна перешкоджати можливості підприєм&
ства регулювати свій економічний стан. Водно&
час вона є інструментом контролю за збереже&
ністю і примноженням власного капіталу
організації. При цьому необхідно, щоб вона
була спрямована на подолання технологічної
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відсталості підприємства й покращення його
ресурсного потенціалу. Так, амортизаційна
політика являє собою організацію облікового
процесу, яка визначається інтересами підприє&
мства, що відображає економічну структуру й
порядок поступового зниження цінності унас&
лідок його зношення основних засобів.
ВИСНОВКИ

Інвестиційна діяльність у сільськогоспо&
дарських підприємствах має бути зорієнтова&
на на досягнення інтенсивного відтворення ре&
сурсного забезпечення виробничої діяльності.
Збільшення оборотних і необоротних активів
у підприємствах підвищує виробничий потен&
ціал галузі, зокрема на основі використання
інноваційних технологій, які враховують біо&
кліматичний потенціал, виробництво конкурен&
тоспроможної продукції та ін.
Реальна практика організації процесів
відтворення в сільськогосподарських підприє&
мствах переконує, що у ситуації, коли теоре&
тичні засади порушуються, а державна під&
тримка в основному спрямована не на підтрим&
ку ефективної системи розширеного відтворен&
ня у галузі, а на — змінний капітал, не фор&
мується додатковий продукт, а це екстенсив&
ний шлях розвитку. Отже, основне завдання
полягає у створенні оптимального середовища
для інвестиційної діяльності в сільськогоспо&
дарських підприємствах з урахуванням відтво&
рювального потенціалу складових ресурсного
забезпечення виробничої діяльності.
Отже, для відтворювального процесу інве&
стиційна діяльність — це формування ресурсів
для виробничої стадії діяльності підприємства.
Сільськогосподарські підприємства постійно
потребують надходження інвестиційних ре&
сурсів як для забезпечення поточної діяльності,
так і для створення нових, модернізації діючих
виробництв, освоєння нової техніки та техно&
логій для виробництва якісної і конкуренто&
спроможної продукції. Отже, інвестиційний
процес — це рух факторів виробництва і гро&
шових коштів у формі їх вкладення у певні
об'єкти, з одного боку, а з іншого — роздільне,
зорієнтоване на просте чи розширене відтво&
рення виробничих потужностей у сфері мате&
ріального виробництва, або на приріст трудо&
вих ресурсів.
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Встановлено, що функціонування та розвиток ринку продукції племінного свинарства безпосередньо пов'язані з
ефективністю галузі свинарства, її конкурентоспроможністю, збільшенням доходів сільськогосподарських товароN
виробників і населення, тобто із тими чинниками, які визначають стан та динаміку елементів ринкового механізму,
зокрема, попиту і пропозиції, тип конкуренції, рівень та співвідношення цін на продукції і послуги.
Особливістю ринку продукції племінного свинарства варто розглядати диференціацію споживчого попиту, який
залежить від розвитку галузі свинарства у підприємствах корпоративного сектору аграрної економіки та формуєтьN
ся під впливом організаційної культури ведення бізнесу, готовності покупців зберегти та повністю використати генеN
тичний потенціал тварин.
Ринок продукції племінного свинарства є монополізованим та імортозалежним, що не сприяє формуванню досN
коналого конкурентного середовища й ускладнює функціонування покупців на ньому в аспекті формування рівноN
важних цін і доступності продукту. За таких умов постає необхідність у запровадженні економічного механізму реN
гулювання досліджуваного ринку передбачити заходи щодо створення сприятливого середовища для розвитку вітчизN
няних суб'єктів, які формують товарну пропозицію на ринку, та діяльності науковоNдослідних структур, що забезпеN
чують підтримку їх функціонування.
It is found out that breeding pig products market functioning and development are directly related to the efficiency
of the pig industry, its competitiveness, agricultural producers and the population incomes increase, i.e. to the factors
determining the state and dynamics of market mechanisms, including supply and demand, competition type, level and
ratio of prices for products and services.
Certain patterns of breeding livestock products market functioning can be considered as its specific features. This is
primarily due to the fact that it differs from other commodity markets on account of the fact that it is the basis for the
effective development of the industrial pig farming in the country. Therefore, breeding livestock products market is vital
in meeting human food needs.
It is established that the high innovativeness of pig breeding products is determined by the orientation towards the
innovative type of technological development of industrial pig breeding in Ukraine and the leading countries of the
world and it is directly related to its transfer to new knowledgeNintensive technologies.
The differentiation of consumer demand which depends on the pig industry development in the corporate sector of
the agricultural economy and is formed under the influence of organizational culture, willingness of buyers to preserve
and fully use genetic potential should be viewed as a specific feature of the breeding pig products market. This position
can be attributed to the fact that agricultural producers spend significant financial resources on construction and
reconstruction of production facilities, creation of appropriate production infrastructure, purchasing highNvalue breeding
young animals but they do not always pay due attention to the organization of balanced feeding, proper farming, livestock
livability and highNquality selection process.
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The development of competitive pig production requires the development and implementation of modern breeding
systems, innovative methods for assessing pigs genotype and their productivity potential, monitoring genetic potential
and the herd screening to identify hereditary anomalies and malformations so as not only to increase production volumes
and increase its quality, but also effectively manage the available production resources through reducing the cost of feed
and energy per output unit.
The market for breeding pig products is monopolized and depreciated, which does not contribute to the formation
of a perfect competitive environment and complicates the buyers functioning on the market in terms of equilibrium
prices and product availability. Under such conditions, there is a need to introduce an economic mechanism for regulating
the market under study to provide measures contributing to favorable environment for the development of domestic
entities that form the product offer in the market and for running research institutions that support their functioning.

Ключові слова: ринок, племінне свинарство, попит, пропозиція, суб'єкти господарювання.
Key words: market, pig breeding, demand, supply, business entities.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Функціонування та розвиток ринку про&
дукції племінного свинарства безпосередньо
пов'язані з ефективністю галузі свинарства, її
конкурентоспроможністю, збільшенням до&
ходів сільськогосподарських товаровиробників
і населення, тобто із тими чинниками, які ви&
значають стан та динаміку елементів ринково&
го механізму, зокрема, попиту і пропозиції, тип
конкуренції, рівень та співвідношення цін на
продукції і послуги.
Ринку продукції племінного свинарства ха&
рактерна сукупність властивостей, які карди&
нально відрізняють його від інших ринків.
Найбільш важливими характеристиками до&
сліджуваного ринку є інноваційна, соціально&
економічна направленість та значимість. З од&
ного боку, стан цього ринку характеризує роз&
виток країни у цілому, а з іншого — кінцеві спо&
живачі племінної продукції, якими є спеціалі&
зовані вертикально інтегровані сільськогоспо&
дарські підприємства з виробництва продукції
свинарства, фермерські та особисті селянські
господарства, які виробляють свинину з метою
задоволення власних потреб і частково для
формування альтернативних джерел доходу,
їхні потреби та можливості визначають напря&
ми розвитку досліджуваного нами ринку.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Особливості функціонування ринку сви&
нарства досліджували вчені, серед яких Алек&
сійчук Т.В., Березівський П.С., Рибалко В.П.,
Руснак П.П., Талавиря М.П., Топіха І.Н., Хри&
стенко О.І., Щепієнко П.В. Проте у своїх досл&
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ідженнях вони не приділяли значної уваги фун&
кціонуванню ринку племінного свинарства як
складової ринку продукції тваринництва.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою дослідження є розробка теоретич&
них, методологічних положень щодо функціо&
нування ринку племінного свинарства як скла&
дової частини ринку продукції тваринництва.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Основними функціями ринку продукції пле&
мінного свинарства слід виділити:
— забезпечення споживачів племінною про&
дукцією відповідного рівня якості та в обсягах,
необхідних для задоволення існуючих потреб.
Ця функція відображає одну з головних цілей
такого ринку, оскільки збалансований ринко&
вий механізм дає змогу уникати диспропорцій
у суспільному виробництві та забезпечувати
потенційних споживачів — товаровиробників
продукції промислового свинарства якісною та
доступною за ціною продукцією. В умовах
ефективно діючої системи матеріально&тех&
нічного забезпечення (передусім інноваційного
розвитку галузі, доступу до інноваційних роз&
робок та інформації, за належних досконалих
економічних відносин бізнесу із дослідницьки&
ми установами, що забезпечують науковий суп&
ровід галузі та ін.) ця функція сприяє форму&
ванню справедливих цін на ринку, які забезпе&
чують рентабельність продукції, на рівні мож&
ливості ведення розширеного відтворення та
зумовлені платоспроможним попитом кінцевих
споживачів племінної продукції;
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— створення умов для підвищення ефектив&
ності виробництва племінної продукції та га&
лузі промислового свинарства загалом. Ця
функція, відповідно до закону економії ре&
сурсів, діє незалежно від стану законодавства,
рівня забезпечення виробничими ресурсами й
інших зовнішніх умов;
— забезпечення розвитку та удосконален&
ня міжгосподарських зв'язків у галузі свинар&
ства. Дія цієї функції спрямована на підвищен&
ня ефективності виробництва продукції сви&
нарства та забезпечення її конкурентоспро&
можності. Виділення її як окремої функції
можна пояснити тим, що вона не проявляється
в межах одного або групи підприємств, а охоп&
лює весь ланцюг поставок продукції свинарства
й деякі інші галузі національного господарства,
які сприяють результативності процесу вироб&
ництва. Водночас важливо забезпечити довго&
строкові партнерські відносини між учасника&
ми галузі свинарства, розвиток інтеграції та ко&
операції між суб'єктами ринку продукції пле&
мінного свинарства і свинарства в цілому. По&
ясненням такої позиції автора є те, що галузь
племінного свинарства сприяє створенню до&
даної вартості в ланцюгу поставок свинини,
його розвиток залежить від рівня ефективності
галузі свинарства в цілому, оскільки сільгосп&
товаровиробники формують попит на цю про&
дукцію, а, отже, наявність такого взаємозв'яз&
ку потребує врахування особливостей галузе&
вих відносин. Структура господарських відно&
син на досліджуваному ринку розглядається
нами як сукупність відносин, сформованих усі&
ма учасниками ринку в певний момент часу під
впливом внутрішніх і зовнішніх факторів рин&
ку.
Ринок на основі зміни цін надає інформа&
цію товаровиробникам про становище у галу&
зях і сферах господарського життя суспіль&
ства, дає можливість прогнозувати перспекти&
ви та характер змін у виробництві. На основі
ринкової кон'юнктури відбувається пристосу&
вання структури виробництва товарів до обся&
гу та структури потреб суспільства. Ринок
спроможний встановити суспільно необхідні
умови виробництва, визначає вартість товарів,
формує ринкову ціну. Ринок продукції племін&
ного свинарства та свинарства необхідно роз&
глядати як один із видів ринку сільськогоспо&
дарської продукції, для якого властивий бага&
тотоварний характер, із наявністю у нього ок&
ремих сегментів ринку (ринок сперми та
ембріонів, ринок племінних тварин, зокрема
кнурців, свинок, кнурів і ремонтних свинома&
ток, ринок послуг, ринок супутньої продукції
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та ін. ). Важлива риса ринку племінного свинар&
ства полягає в тому, що він є похідним від рин&
ку продуктів забою свиней. Ринок продукції
племінного свинарства включає: ринок сперми
та ембріонів, який набув активного розвитку як
у країні, так і поза її межами; ринок племінно&
го молодняку та дорослих тварин охоплює сег&
менти за статю тварин, віком, чистотою поро&
ди (класу "Еліта", інших класів, метиси, тобто
тварини, одержані внаслідок гібридизації і т.д.);
ринок послуг, що є досить ємним, охоплює роз&
ширений перелік послуг наукового та консуль&
таційного характеру, які орієнтуються на
підтримку розвитку племінного свинарства у
сільськогосподарських товаровиробників в ас&
пекті організації та ведення селекційно&пле&
мінної роботи, технології утримання племінних
тварин, організації відтворювальних процесів
та ін.; ринок супутньої продукції, — гній, живі
тварини для дорощування та відгодівлі, тобто
вибракувані тварини через невідповідність їх
селекційним вимогам.
Наведена структуризація товарних сег&
ментів дає підстави стверджувати, що ринок
продукції племінного свинарства доцільно роз&
глядати як організаційний ринок, на якому як
постачальники, так і покупці виступають ви&
робничими одиницями різних організаційно&
правових форм. Господарюючі суб'єкти на дос&
ліджуваному ринку можуть діяти як покупці
племінного поголів'я та інноваційних техно&
логій, та одночасно формувати пропозицію
племінних тварин і сперми. У цьому разі рівень
якості племінних тварин і послуг залежить від
організаційної культури ведення бізнесу й
інноваційності менеджменту господарюючих
суб'єктів, що потребує врахування характеру
економічних відносин на всіх етапах ланцюга
поставок племінної продукції.
Необхідно зазначити, що вибір конкретних
продуктових сегментів ринку продукції пле&
мінного свинарства сприяє цілеспрямованому
формуванню, впливу на величину попиту галузі
промислового свинарства на племінні тварини
та інноваційні технології, а також урахуванню
господарюючими суб'єктами специфіки цієї
продукції, що є підгрунтям для правильного
розуміння поведінки й вимог певних груп спо&
живачів, а також формуванню найбільш прий&
нятного рівня цін з метою якнайповнішого ви&
користання потенціалу ринкового попиту.
Певні закономірності функціонування рин&
ку продукції племінного тваринництва, які од&
ночасно можна розглядати і як його специфічні
особливості. Передусім це пов'язано із тим, що
він відрізняється від інших товарних ринків, ос&
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кільки є основою ефективного розвитку галузі
промислового свинарства у країні, а отже,
можна стверджувати, що забезпечує реаліза&
цію важливої функції задоволення потреб лю&
дини у продовольстві.
Ринок продукції племінного свинарства
можливо розглядати як адаптивну систему со&
ціально&економічних відносин між продавцями
та покупцями на ньому. Із цих позицій дослід&
жуваний ринок є системою, типом певних су&
спільних зв'язків, що складаються між учасни&
ками господарської діяльності у виробництві
продукції свинарства та у сфері спеціалізова&
них послуг (між науковцями, експертами, кон&
сультантами, сільськогосподарськими вироб&
никами, іншими групами споживачів). Водно&
час господарські зв'язки, які реалізуються у то&
варному вигляді та здійснюються на основі рин&
ку продукції племінного свинарства, будуть ха&
рактеризуватися угодами всіх сторін, що є
учасниками обмінних процесів, а також еквіва&
лентним відшкодуванням ресурсообміну,
вільним і конкурентним вибором партнерів,
високою якістю продукції.
Авторська дефініція ринку продукції пле&
мінного свинарства зводиться до розуміння
його як сукупності виробничо&економічних
відносин, які складаються між різними еконо&
мічними суб'єктами щодо процесів розробки
нових порід і гібридів свиней, технологій їх
утримання та вирощування, а також процесів
придбання, передачі майнових прав, які виник&
ли щодо результатів селекційно&генетичної
діяльності, що становлять науково&практичну
значимість і цінність для інтенсифікації темпів
економічного розвитку галузі промислового
свинарства.
Розглянемо особливості ринку продукції
племінного свинарства, які вивчають його спе&
цифіку. Насамперед слід виділити важливість
свинини як повноцінного продукту харчуван&
ня у м'ясній частині раціону людини, яка зай&
має близько 40 %, а в деяких країнах Західної
Європи (Франція, Італія, Данія, Швеція, Німеч&
чина та ін.) цей показник сягає 60—80 %. В Ук&
раїні споживання свинини з субпродуктами та
жирами на одну особу в останні роки населен&
ня становило лише 15—18 кг порівняно з показ&
ником 37 кг у країнах ЄС [1].
Висока інноваційність племінної продукції
визначається орієнтацією до інноваційного
типу технологічного розвитку промислового
свинарства в Україні та провідних країнах світу
й безпосередньо пов'язана з її переведенням на
нові наукомісткі технології. Підвищення тех&
нологічного рівня стає стратегічним фактором
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у конкурентній боротьбі на внутрішньому та
зовнішньому ринках, базовою умовою стабіль&
ності виробництва свинини [2]. Поділяємо по&
зицію науковців, які визначають пріоритети
технологічного розвитку свинарства, що спри&
яють підвищенню конкурентоспроможності
продукції галузі, передбачають процес підви&
щення продуктивності свиней, підвищення
якості виробленої продукції при зниженні со&
бівартості та затрат праці на її виробництво за
рахунок впровадження нових та удосконале&
них енерго& і ресурсоощадних технологій, що
зумовлює якісні зміни усієї системи ведення
свинарства [3].
Очевидно, що інноваційний рівень техноло&
гічного розвитку галузі племінного свинарства
має забезпечуватися впровадженням заходів
щодо ефективного використання генетичного
потенціалу тварин, кормової бази, удоскона&
ленням технології життєзабезпечення, опти&
мізацією ветеринарного обслуговування. Вод&
ночас організація виробництва повинна оціню&
ватися за комплексом зоотехнічних, фізіоло&
гічних та економічних показників. Підвищен&
ня рівня технічного забезпечення свинарських
підприємств слід розглядати як важливу умо&
ву зростання конкурентоспроможності про&
дукції, оскільки на основі використання досяг&
нень науки можна розробити інноваційну тех&
ніку для приготування збалансованих кормів,
забезпечити нормування годівлі тварин, опти&
мальні параметри мікроклімату, тим самим
реалізувати генетичний потенціал тварин.
Водночас лише у четвертої частини сіль&
ськогосподарських підприємств в Україні до&
сягнуто середньодобових приростів свиней на
вирощуванні та відгодівлі понад 350 г (це вели&
котоварні високотехнологічні господарства), а
інші 75% господарств не можуть вийти на цей
рівень через використання застарілих техно&
логій. Така ситуація збільшує термін вирощу&
вання тварин на м'ясо до року (у провідних
країнах — не більше 6 міс.), що практично уне&
можливлює одержання прибутку. Подібна тен&
денція спостерігається і за показником виходу
поросят на 100 основних свиноматок — лише
27,2 % підприємств одержують понад 1400 по&
росят [4].
Наступною особливістю продукції дослід&
жуваного ринку є висока залежність від інвес&
тицій. Загальний рівень технологічного розвит&
ку сучасного племінного свинарства залежать
від обсягу інвестицій, які спрямовуються безпо&
середньо у виробничий процес. Інвестиційні
вкладення в інноваційні технологічні рішення по
годівлі, утриманню, вирощуванню ремонтного
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молодняку, селекційно&племінної роботи, вете&
ринарному обслуговуванню сприяють підви&
щенню продуктивності й ефективності вироб&
ництва продукції свинарства. Водночас слід
підкреслити важливу роль інвестицій у механі&
зацію та автоматизацію технологічних процесів,
організацію виробництва, підвищення кваліфі&
кації персоналу, що сприяють підвищенню ефек&
тивності виробництва продукції свинарства.
Особливістю ринку продукції племінного
свинарства варто розглядати диференціацію
споживчого попиту, який залежить від розвит&
ку галузі свинарства у підприємствах корпора&
тивного сектору аграрної економіки та фор&
мується під впливом організаційної культури
ведення бізнесу, готовності покупців зберегти
та повністю використати генетичний потенціал
тварин. Цю позицію можна пояснити тим, що
сільськогосподарські товаровиробники галузі,
витрачаючи значні фінансові ресурси на будів&
ництво й реконструкцію виробничих при&
міщень, створення відповідної виробничої
інфраструктури, придбання високоцінного
племінного молодняку, не завжди приділяють
належну увагу питанням організації збалансо&
ваної годівлі тварин, створенню відповідних
умов їх утримання, збереженню поголів'я та
якісному селекційному процесу. Доказом цьо&
го є практика у країнах із високим технологіч&
ним рівнем ведення племінного свинарства, де
велика увага приділяється технологічним пи&
танням, а саме: селекційній роботі у стаді,
інтенсивному використанню свиноматок, збе&
реженості молодняку, скороченню періоду ви&
рощування та відгодівлі, конверсії корму, а та&
кож якості м'ясних туш. Зазначимо, що при
аналізі світового досвіду ведення свинарства
можна виокремити ряд чітко виражених кри&
теріїв оцінки конкурентоспроможності галузі
свинарства, серед яких виділяються показни&
ки, що характеризують відтворення стада й
організацію селекційної роботи. Встановлено,
що висока конверсія корму досягається лише
при інтенсивному використанні свиноматок,
оскільки 2/3 усіх факторів виробництва тісно
пов'язані із відтворенням стада [5]. За сучас&
них селекційних методів при інтенсивному ви&
користанні маточного поголів'я необхідно за&
безпечити повномасштабне впровадження
інноваційних технологій репродукції стада із
використанням штучного осіменіння, стиму&
ляції та синхронізації охоти та опоросів, ран&
ньої діагностики супоросності, інших техноло&
гічних прийомів. Науковці наголошують, що
ефективний контроль за структурою стада, пе&
редусім, за оптимальною часткою у стаді ма&
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точного поголів'я є основною ланкою, від якої
залежить ефективність виробництва. Так, су&
часна промислова технологія передбачає, що
свиноматка фізіологічно повинна постійна зна&
ходитися в режимі одержання від неї поросят.
Винятком є період (у середньому 6 днів), коли
свиноматка після відлучення поросят повинна
прийти в охоту та бути заплідненою. За умови
2,3—2,4 опоросів у рік на свиноматку кількість
непродуктивних днів в ідеалі не повинна пере&
вищувати 15 днів. Усі інші дні, які не викорис&
товуються для одержання та вирощування по&
росят, можна вважати втраченою вигодою.
Встановлено, якщо свиноматкою пропущено
один цикл охоти непродуктивні дні збільшу&
ються на 23 понад обов'язкових 15 днів, що
рівноцінно недоодержанню від неї однієї то&
варної свині в рік. Саме тому контроль за ста&
ном супоросності свиноматки, особливо у пер&
ший місяць відлучення поросят, є обов'язковим
технологічним прийомом. За розрахунками
підвищення на 0,1 кількості опоросів від свино&
матки у рік дозволяє на 1000 голів маточного
поголів'я додатково одержати 1200 поросят [6].
Іншим технологічним чинником, який ха&
рактеризує особливості племінного свинар&
ства, є збереженість молодняка оскільки орга&
нізація ефективної системи репродукції визна&
чає економічну стійкість галузі свинарства.
Дані дослідження свідчать, що дві третині за&
гальних втрат молодняку припадає на перші три
дні після їх народження. Збільшення річної
кількості відлучених поросят із 16 до 24 голів у
розрахунку на 1000 свиноматок дозволяє отри&
мати близько 8000 поросят для відгодівлі. Для
підвищення збереженості та зниження захво&
рюваності поросят у провідних країнах&вироб&
никах свинини поширена так звана бар'єрна
технологія, яка враховує фізіологічні особли&
вості молодняку. Основні вимоги цієї техно&
логії: одержання поросят із високими показ&
никами ваги при народженні та енергії росту (за
стандартом США жива вага при народженні вва&
жається відмінною — більше 1,6 кг, низькою —
до 1,4 кг); активізація імунної системи у поро&
сят за рахунок створення у шлунково&кишково&
му тракті оптимальних значень кислотності (pH
менше 5,0), які наближені до параметрів мате&
ринського молока, що дозволяє зберегти імунні
тіла; усунення за допомогою ферментів негатив&
ної дії шкідливих поживних речовин основних
зернових компонентів кормових сумішей, які
викликають діарею у поросят [7].
Суворі вимоги до додержання технології
вирощування племінних тварин визначають
специфіку формування товарної пропозиції,
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оскільки одержання поросят із високою живою
вагою та подальша ефективна їх відгодівля
значною мірою залежать від споживання по&
вноцінних та збалансованих кормів. Як дово&
дить вітчизняна практика, основною пробле&
мою годівлі свиней є дефіцит білка та незамін&
них кислот у традиційних кормах. Для задово&
лення потреби у цих життєво важливих компо&
нентах тваринам необхідно згодовувати великі
кількості цінних зернових кормів, унаслідок
чого організм перевантажується вуглеводними
компонентами. Як наслідок, затрати корму на
одиницю продукції збільшуються, що призво&
дить до здороження виробництва свинини.
Окрім того, раціональне використання кормів
сприяє також підвищенню якості продукції,
оскільки зі згодовуванням кормів із високим
вмістом протеїну збільшується м'ясність сви&
нини. Сучасна технологія виробництва свини&
ни на промисловій основі передбачає організа&
цію годівлі повноцінними кормами, які слід го&
тувати за спеціально розробленою рецептурою
для кожної статево&вікової групи. Слід наго&
лосити, що вітчизняні науковці характеризують
стан кормової бази як невідповідний вимогам
інтенсивного розвитку свинарства [8—10].
Вітчизняна комбікормова промисловість не
забезпечує потреби сільськогосподарських то&
варовиробників галузі, за винятком вертикаль&
но інтегрованих структур холдингового типу,
які забезпечують власне приготування кормів.
У зв'язку із цим зростаюче використання ком&
бікормовою промисловістю білкової сировини,
переважно імпортованого походження, є ос&
новним чинником зниження конкурентоспро&
можності вітчизняного свинарства. Враховую&
чи високу окупність комбікормів, розглядаєть&
ся актуальним збільшення їх виробництва без&
посередньо в сільськогосподарських під&
приємств із використанням власних ресурсів
білкової сировини. Зазначимо, що в науковій
літературі висвітлюються практичні заходи у
країнах із розвиненим тваринництвом, спрямо&
вані на зниження частки зерна в комбікормах
до 20—40 % у загальній масі за рахунок введен&
ня більш економічних компонентів незерново&
го походження (сухий жом, меляса, кукуруд&
зяний глютен та ін.), що знижує собівартість
кормів на 10—15 %, а отже, й собівартість сви&
нини [11]. Таким чином, специфічною рисою
ринку продукції племінного свинарства слід на&
звати високу залежність від організації зерно&
вого господарства на основі ресурсоощадних
технологій для забезпечення галузі повноцін&
ним зернофуражем, комбікормами, збалансова&
ними за білком та його складовою частиною —
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амінокислотами для підвищення продуктивності
тварин, конверсії корму та якості свинини.
Розвиток конкурентоспроможного вироб&
ництва племінної продукції свинарства потре&
бує також розробки та запровадження сучас&
них селекційних систем, інноваційних методик
оцінок генотипу й потенціалу продуктивності
свиней, налагодження моніторингу генетично&
го потенціалу та скринінгу стада для виявлен&
ня спадкових аномалій та вад розвитку, щоб не
лише збільшити обсяги виробництва продукції
та підвищити її якість, а й ефективно управля&
ти наявними виробничими ресурсами, знижу&
ючи затрати корму та енергії на одиницю ви&
робленої продукції.
Досягнення в області селекції та біотехно&
логії дають змогу поліпшити якісні та еко&
номічні параметри племінної продукції на ос&
нові удосконалення і прискорення селекційно&
го процесу, пошуку нових прийомів підвищен&
ня адаптації тварин в умовах промислової тех&
нології, виявлення взаємодії генотипу та сере&
довища, а також їхнього впливу на продук&
тивність. Інноваційні методи молекулярної ге&
нетики дають можливість своєчасно виявляти
тварин&носіїв несприятливих генів, які зумов&
люють розвиток генетичних аномалій, генів
підвищеної стресочутливості, багатоплідності
та м'ясистості туші свиней. Прискоренню гене&
тичного прогресу у свинарстві сприяє поширен&
ня сучасних методів репродукції, таких як
штучне осіменіння та пересадка ембріонів.
ВИСНОВКИ

Розглядаючи особливості ринку продукції
племінного свинарства, важливо виокремити й
таку його особливість: включаючи племінну
продукцію до ланцюга поставок свинини є мож&
ливість наростити додану вартість, створити
додаткові робочі місця та мінімізувати ризики
на зміну економічної поведінки іноземних по&
стачальників.
Ринок продукції племінного свинарства є
монополізованим та імортозалежним, що не
сприяє формуванню досконалого конкурент&
ного середовища й ускладнює функціонуван&
ня покупців на ньому в аспекті формування
рівноважних цін і доступності продукту. За та&
ких умов постає необхідність у запровадженні
економічного механізму регулювання дослід&
жуваного ринку передбачити заходи щодо
створення сприятливого середовища для роз&
витку вітчизняних суб'єктів, які формують то&
варну пропозицію на ринку, та діяльності нау&
ково&дослідних структур, що забезпечують
підтримку їх функціонування.
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ORGANIZATIONLEGAL MECHANISMS OF MANAGEMENT OF THE LOGISTICPODARSKY
VIROBNITSVOM IN THE AMBUSS OF THE MARKET ECONOMY
У статті проаналізовано організаційноNправові принципи фінансовоNекономічних відносин управління лісогосN
подарським виробництвом. Було встановлені недоліки визначення понять у Лісовому кодексі України, що безпосеN
редньо впливають на правові засади формування і здійснення лісогосподарського виробництва. Проведено порівняння
законодавчих норм Земельного і Лісового кодексів України. Виділено проблеми, що існують у процесі опрацювання
і приведення в систему обліку і статистичної звітності землекористування у лісогосподарському виробництві. Також
висвітлено одне з найголовніших питань про відсутність інформації щодо стану і розвитку збалансованого викорисN
тання продукції лісогосподарського виробництва за значущими його показниками. Це стосується видатків на веденN
ня лісогосподарського виробництва (ЛГВ), середній обсяг користування лісом, лісовий дохід, які мають бути визнаN
чені, обчислені та проконтрольовані. Визначено фінансовоNекономічний зміст — продаж деревини у стані росту
суб'єктам лісозаготівельного виробництва, з відповідним формуванням ціноутворення виробництва лісових матеріN
алів, їх транспортування, перероблення і реалізації продукції різних рівнів технологічної обробки з більш високими
нормами ПДВ.
Запропоновано поняття лісогосподарське виробництво — використання у межах земель лісогосподарського
призначення, наданих суб'єктам господарювання з лісового господарства, інших видів економічної чи прикладної
діяльності, придатних для вирощування лісу, як головної продукції агроекологічного лісівництва, формування на
цій основі самоокупності й прибутковості господарювання. Запропоновано методику поліпшення фінансовоNеконоN
мічних і моральноNетичних відносин у лісогосподарському виробництві.
The article analyzes the organizational and legal principles of financial and economic relations of forestry management.
With the transfer of the national economy significantly different mechanisms of market economy from the mechanisms
of centralized national government, in forestry should also be formed organizational and legal principles of financial and
economic relations, which should correspond to the new political and economic course of the state. Shortcomings in the
definition of concepts in the Forest Code of Ukraine that directly affect the legal basis for the formation and implementation
of forestry production were identified. The problems that exist in the process of elaboration and bringing into the system
of accounting and statistical reporting of land use in forestry production are highlighted. Also, one of the most important
issues on the lack of information on the state and development of balanced use of forestry products in terms of its significant
indicators is covered. In the reported sources of information, some tax indicators of production and sale of forest materials
are too scattered. This applies to the costs of forest production (LGV), the average volume of forest use, forest income,
which must be determined, calculated and controlled. The financial and economic content is determined — the sale of
wood in a state of growth to the subjects of logging, with the appropriate formation of pricing of forest materials, their
transportation, processing and sale of products of different levels of technological processing with higher VAT rates.
The concept of forestry production is proposed — the use of forestry lands provided to forestry entities, other economic
or applied activities suitable for forestry as the main product of agroNecological forestry, the formation on this basis of
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selfNsufficiency and profitability of management. The method of improving financialNeconomic and moralNethical relations
in forestry production is offered. The method of improving financialNeconomic and moralNethical relations in forestry
production is offered.

Ключові слова: лісогосподарське виробництво (ЛГВ), лісовий фонд, прибутковість, клаB
сифікація землекористування, державне управління.
Key words: forestry production (LGV), forest fund, profitability, land use classification, public
administration.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

З проголошення Україною державної неза&
лежності 1991 року в економіці держави поча&
ла складатись суттєво відмінна система дер&
жавного управління в усіх галузях агросфери,
в сільському і лісовому господарстві, промис&
ловості й транспорті тощо. У порівнянні з сис&
темою централізованого управління народним
господарством радянської пори, провідним
стає ідентифікація землекористування та юри&
дичним встановленням цільового його призна&
чення. Головною відмінністю, зрозуміло, стає
ідентифікація суб'єктів господарювання, їх
уособлена відповідальність за наслідки госпо&
дарювання, досягнення позитивних фінансово&
економічних наслідків землекористування, са&
моокупності й прибутковості господарювання.
Тому сприяло те, що за Конституцією Ук&
раїни у галузях, де природні ресурси виступа&
ють у якості продуктивної сили, зокрема Зем&
ля, як "Основне національне багатство", про&
голошена "об'єктом права власності Українсь&
кого народу. "Від імені Українського народу
права власника здійснюють органи державної
влади та органи місцевого самоврядування
в межах, визначених цією Конституцією" [1,
ст. 13]. Для практики лісівництва в Україні заз&
начена конституційна норма щодо прав влас&
ності українського народу стала, постійним
двигуном до пошуку зовсім не властивого за&
садам ринкової економіки користування лісом
(лісосічним фондом) у якості "спеціального ви&
користання лісових ресурсів".
З переводом національної економіки суттє&
во відмінні механізми ринкової економіки від
механізмів централізованого загальнодержав&
ного управління, у лісівництві також мають
формуватися організаційно&правові принципи
фінансово&економічних відносин, які мають
відповідати новому політико&економічному
курсу держави. Водночас новим менеджерам
різних рівнів у галузі лісогосподарського ви&
робництва не приходиться, як говорять, писа&
ти з чистого листа. Адже лісове господарство,
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точніше — лісівництво, як галузь рослинницт&
ва, в Україні має багатовікову історію і досвід.
Ведемо мову про землі, що перебували у складі
державного лісівництва. До революції 1917
року — казенні ліси. Тобто ті, що були
підвладні Лісовому департаменту Головного
управління землевпорядкування і землероб&
ства Міністерства землеробства і державного
майна [2].
За радянської пори інститут "Казенні ліси",
з певними пертурбаціями територіального і
економічного поділу, зберігся в Українській
РСР під терміном "Лісовий фонд" державного
лісівництва. Про це свідчать численні довідники
про стан лісового фонду, починаючи з 1951 ро&
ку на стійкій основі. Останній за часів мину&
лої влади видано на 1 січня 1988 року [3]. За&
гальна площа складала 7175 тис. га, у т. ч. у
підпорядкуванні Міністерству лісового госпо&
дарства УРСР — 5872 тис. га, Міністерству де&
ревообробної промисловості УРСР— 1233 тис.
га. З них землі, вкриті лісовою рослинністю,
відповідно, 6151, 5029 і 1122 тис. га (т. 5, с. 18,
19). Міститься також інформація про запаси де&
ревини у стані росту за лісоутворюючими по&
родами тощо, що надає спеціалістам оцінюва&
ти стан лісу і лісових екосистем, а також удос&
коналювати лісівничу діяльність на майбутнє.
Правда, у згаданому довіднику, як і в до&
відниках за попередні роки, зовсім не приво&
дяться фінансово&економічні показники, зок&
рема розмір видатків на ЛГВ і надходжень лісо&
вого доходу. Без цього неможливо по&ділово&
му говорити про реформування його і про пе&
рехід лісогосподарського виробництва на рин&
кові засади — на самоокупність і прибут&
ковість.
Минулий досвід державного лісівництва в
Україні за роки незалежності, реформування
економіки у лісівництві, не дивлячись на чис&
ленні нововведення до складу НПА, воно за&
лишається відверто дотаційним. Останнє лег&
ко простежується щорічно при розробці й що&
річному затвердженні Державного бюджету
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України. Спостерігається роками, що видатки
ДЛА України, як Центральному органу вико&
навчої влади, перевищують доходи за т. з. рен&
тну плату за спеціальне використання лісових
ресурсів.
Лісогосподарське виробництво, як сектор
економіки у складі агропромислового комплек&
су України, зароджується разом з переходом
т. з. вудмейстерства (уміння рубати дерева і
поділяти їх, сучасно мовою, на лісові матеріа&
ли для безпосереднього їх використання спо&
живачами), до форстмейстерства. Воно вклю&
чало, крім уміння виробляти лісові матеріали,
їх транспортування і переробку, також уміння
і відповідальність лісокористувача за неодмін&
не лісовідновлення на місці видалення дерев
(технічний термін — зруб). Лісогосподарське
виробництво, що згодом отримало термін
"Лісівництво", стає лісовим землеробством.
Щонайменше у межах України, де, практично,
усі ліси були доступними для використання,
охорони і захисту. За рідкими на ту пору ви&
нятками в гірських регіонах, а також в межах
Українського Полісся.
Найважливішим показником продукції
лісівництва, отже й показником діяльності
лісогосподарського підприємства є реалізація
вирощеної деревини суб'єктам лісопромисло&
вого виробництва (лісозаготівельникам). За
показниками, які розроблені українською лісо&
вою наукою і використовувались в практичній
діяльності лісгоспами при таксації лісосічного
фонду. Так званні Сортиментні таблиці для так&
сації лісу на корені ще з радянських часів [4,
ст. 256]. Тобто у межах запасів деревини на
корені по відповідних головних лісоутворюю&
чих породах за цінами, залежно від їх розміру.
Різниця між таблицями, назвами продукції по&
лягає в тому, що деревину для продажу обчис&
лювали у стані росту, а згідно Податковому
кодексу — "рентна" плата обчислюється за ви&
роблені лісові матеріал. Це — принципово різні
економічно і лісівничо&екологічні механізми
оплати за землекористування [5].
Чітко кажучи, з кількістю вирощуваної де&
ревини на корені функціонально пов'язані
лісівничо&екологічні, природотворчі, захисні,
економічні та інші функції лісових екосистем.
Саме — лісових екосистем, у межах яких відбу&
вається асиміляційний процес поглинення вуг&
лекислоти і виробництво кисню. Ліси, тобто
лісова екосистема, є природною, постійно дію&
чою фабрикою по виробництву деревини. Прав&
да, та "фабрика" діяла в далекі історичні часи.
Тепер вона "працює" з активною участю ант&
ропогенного фактору — людини. Не просто
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людини, а належно освідченої в лісівничій
справі та з інших соціально&економічних знань.
На сьогодні не можна сказати, що у
лісівництві України діє достатньо раціональна
система державного управління лісом, як го&
ловною продукцією лісогосподарського вироб&
ництва, бо галузь щорічно залишається дота&
ційною з державного бюджету. До того ж, у її
межах часто формуються випадки економічних
зловживань, що збуджує суспільство і гальмує
процес переходу від централізованого держав&
но управління до управління на ринкових за&
садах. Лісівничий принцип збалансованого
природокористування у лісівництві зводиться
до найбільш повного використання природної
продуктивності земель лісових, з урахуванням
їх лісорослинних умов, для вирощування лісу
деревних порід, що їм відповідають.
Перехідний період від централізованого
управління лісами до формування ідентифіко&
ваного господарювання у межах ЗЛГП явно
затягнувся, що вимагає суттєвих удосконалень
у складі НПА, які регулюють організаційно&
правові й економічні відносини між лісогоспо&
дарськими підприємствами і органами держав&
ної влади та органами місцевого самоврядуван&
ня.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Історичних відомостей стосовно організа&
ційно&правового забезпечення управління лісо&
господарським виробництвом в українському
лісівництві зберіглось вкрай мало. Зачатки йо&
го свого часу були закладені ще у середині
XVIII ст. Відомо, що лісництва та інші земле&
користувачі, які у своєму господарюванні мали
землі лісові, звітували повітовим земствам про
площу відповідних угідь, доходи і видатки на
здійснення ЛГВ, обчислюючи при цьому чистий
доход. Наприклад, по Київській губернії, після
впровадження статистичного обліку видатків і
доходів у лісогосподарському виробництві у
складі об'єктів, підпорядкованих Лісовому де&
партаменту, лісовий доход за сторіччя з 1804 р.
до 1897 р. перевищив його в 327 разів, з 3518 до
1153114 руб. (у перекладі на срібло) [6, с. 209—
210)].
Засади організаційно&правового регулю&
вання лісогосподарського виробництва (ЛГВ)
логічно пов'язувати з заходами по лісовпоряд&
куванню в казенних лісах з 1842 р. у "лісах ряду
губерній згідно особливої інструкції, складеній
на зразок західноєвропейської, у вигляді "Про&
ект інструкції для таксаційних робіт у лісових
дачах, вибраних для ведення правильного лісо&
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вого господарства протягом літа 1842 р." [7,
с. 44]. Певні засади щодо "правильного лісово&
го господарства" проводились також у межах
українських губерній. Зокрема, видатний ук&
раїнський учений тої пори, в майбутньому —
акад. Г.М. Висоцький, основоположник степо&
вого і полезахисного лісорозведення, особис&
то розробляв склад виробничих операцій і
розмір видатків на створення десятини лісу
(1,092 га) у степу. Те ж стосується продажі лісу
від проріджень і прохідних рубок, а також
інших споживчих вартостей, що й забезпечу&
вало прибутковість землекористування навіть
за тих вкрай складних природно&кліматичних
умовах для створення лісонасаджень [8, с.
110—113]. За будь&яких умов суб'єкти господа&
рювання з лісогосподарського виробництва
має піклуватись про забезпечення його само&
окупності й прибутковості.
Теоретичні засади організаційно&правово&
го управління щодо землекористування, вста&
новлюються відповідними нормативно&право&
вими актами держави. Відносно землі — Зе&
мельним кодексом України, відносно лісу —
Лісовим кодексом України. Так сталось, що
Лісовий кодекс України, мало по малу, перей&
няв на себе, так би мовити, паралельний зміст з
Земельним кодексом. Хоча "Земля" є природ&
ним ресурсом і продуктивною силою, а "Ліс" —
продукцією лісогосподарського виробництва,
ринковим товаром і домінантним джерелом
отримання лісового доходу.
Нелади в ЛГВ, а також у формуванні його
наукового забезпечення: свого часу опубліку&
вав колишній Міністр лісового господарства
України Байтала В.Д. "Практика показує, що
тематика дослідних робіт вимушено підга&
няється до структури, що склалась і спеціалі&
зації учених… Недостатньо враховується та
важлива умова, що оптимальні рішення локаль&
них питань у сумі майже ніколи не забезпечу&
ють оптимальність рішення всієї системи, що
так необхідно для лісу як цільної системи" [9].
В Україні була опублікована праця, що
відкривала шлях у складі ЛГВ до інтенсифі&
кації лісової економіки на засадах ринкових
відносин. На прикладі реальної лісової еколо&
гічної системи — сосна високопродуктивна в
лісах другої групи (30569 га) Сосновського
ДЛГ Рівненської області було доведено:
"…розрахунки свідчать, що при іншому визна&
ченні концептуальних підходів до організації
лісового господарства і лісокористування
рівень забезпечення потреб (попиту) народно&
го господарства України в ресурсах деревини
уже сьогодні можна підвищити в 2,0—2,5 рази"

114

[10]. Очікуваної підтримки з боку лісівничої
галузі й державних контролюючих органів не
поступило.
Розглядаючи питання організації ЛГВ через
осучаснення моделі розрахунку розміру голов&
ного користування С.М. Кашпор, канд. с.&г.
наук, НАУ доводить: "Чи не найнегативніший
серед них веде поділ лісів на групи та категорії
захисності, успадкований від Радянського Со&
юзу, він знайшов надзвичайно сприятливий
грунт на теренах нашої держави, проникнувши
у Лісовий кодекс. Маніпулюючи недолугістю
багатьох положень цього документа, звинува&
чуючи своїх опонентів у "нелюбові до лісу" і
приховуючи тим самим, украй незадовільний
стан заготівельних та відновлюваних робіт,
своє небажання належним чином (куди про&
стіше "формувати" насадження спотвореними
за суттю рубками догляду і санітарними руб&
ками). Державні чиновники різних рангів про&
довжують вилучати з головного користування
все нові й нові ділянки" [11].
Суттєві недоліки організаційно&правових
засад щодо управління ЛГВ в державному
лісівництві України висвітлює акад. НААН Ук&
раїни, доктор економічних наук, доктор сіль&
ськогосподарських наук, професор О.І. Фур&
дичко: "Невідповідності земельного і лісового
законодавства за роки реформування лісогос&
подарського виробництва не спричинили пози&
тивних змін у землекористуванні. Колишні
лісгоспи (лісові господарства як юридичні осо&
би), будучи де&факто постійними землекорис&
тувачами, де&юре визначені як "постійні лісо&
користувачі" з несумісними для цього повно&
важеннями здійснення державного контролю
в лісах усіх відомств" [12].
Іншим дослідженням з питань формування
організаційно&правових механізмів ЛГВ, дове&
дена необхідність "усвідомити, що суб'єкти гос&
подарювання з лісівництва — лісгосп — має
спрямовувати заходи на досягнення показників
з використання земельних ресурсів за умови
найбільш раціонального використання їх при&
родної продуктивності без втручання держави
в управління господарською діяльністю… не&
обхідно обчислювати не РЛ, а нормативні по&
казники потенційної продуктивної спромож&
ності (ППС) лісових угідь як щорічної норми
вилучення деревини корінних лісоутворюючих
порід" [13] за відповідними формулами (1). З
урахуванням типів лісорослинних умов за кла&
сифікацією П.С. Погребняка [13, с. 251]. На їх
основі проводиться обчислення коефіцієнтів
використання потенційної природної спро&
можності лісових угідь (К) за формулою:
Передплатний індекс 21847
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для виготовлення товарних лісових
матеріалів (табл. 1).
Не вдаючись до самих механізмів
обчислення і затвердження РЛ, зрозу&
міло, що "норма" 1,2 м3/га є граничною
для віднесення всієї площі до ЗЛГП. У
той же час зміна способу обчислення
за показниками ППС за цільовим при&
значенням вирощування деревини, за&
безпечує можливість щорічного вилу&
чення деревини від 2,9 до 3,3 м3/галл,
що повністю відповідає нормам зако&
Рис. 1. Потенційна природна спроможність земель
лісових за цільовим призначенням деревини до стану нодавства ЄЕК/ФАО ООН.
При цьому створюються умови для
лісовідновної рубки, тис. куб. м
оцінки організаційно&правових за&
сад щорічного вилучення деревини,
Таблиця 1. Порівняння обчислення річного обсягу
її ринкової реалізації, а також виго&
вилучення деревини для промислового її вилучення
товлення лісових матеріалів за про&
з метою виготовлення лісових матеріалів і отримання
лісового доходу
зорими відомостями стосовно цін на
деревину у стані росту, а також з
За обчисленнями
ППС і повнотою формування ринку лісових мате&
Найважливіші показники
Одиниці
Лісовпорядкування,
деревостанів ЛВР ріалів на основі їх нормативного об&
ЛГВ ДП "Лісгосп"
виміру
РЛ 2007 р.
0,7
0,8
числення.
1. Загальний обсяг
Стосовно методів обчислення
вилучення деревини для
тис. куб.м
43,5
113,8 130,0
виготовлення лісових
розрахункових лісосік (РЛ), то вони
матеріалів, усього
давно застаріли. Будучи свого часу
2. Питомий
рушійним і найбільш досконалим
середньозважений показник куб. м/га_зл 1,2
2,9
3,3
лісокористування
способом обчислення обсягів лісо&
користування при лісовпорядку&
ванні лісів, зовсім не влаштованих, тобто при&
К= РПС/ППС*100
(1),
де ППС — потенційна природна спро& родного стану. Після переводу лісівництва на
державне "централізоване управління лісами",
можність лісових земель, м3/га;
РПС — реальна продуктивна спроможність особливо останнього часу, вони стали одним із
лісових насаджень, що приймається рівною атрибутів його формалізації. Окремо доцільно
зазначити, що в європейському лісівництві, в
затвердженого розміру РЛ, м3/га.
На прикладі обчислень одного з під& довідниках UN&ECE/FAO вони взагалі не вис&
приємств ДЛА України (площа майже 44 тис. вітлюються.
В інформаційних джерелах ЄЕК/ФАО ООН
га, землі лісові — 39,1 тис. га) показано, "що із
13 головних лісоутворюючих порід, взятих на є термін "Removals for commercial use" в пере&
облік при таксації лісу, не відповідають ТУМ 7, кладі на українську мову "Видалення деревини
а 3 — умовно відповідають тільки 3 породи для комерційного використання" [14]. У самій
назві відчувається суттєва різниця змісту. Не
відповідають типам умов місце зростання".
У зазначеній праці приведено порівняння вивезення деревини, у значенні лісових мате&
розміру затверджених РЛ (2007) з обчисленням ріалів, а видалення деревини із лісових екосис&
ППС (потенційна природна спроможність) тем. Термін "вивезення деревини" має поход&
лісових екосистем з повнотами 0,7 і 0,8 до віку ження від центрального державного управлін&
лісовідновної рубки, як гранично необхідної ня лісами, коли саме планування вивозки, було
для утримання деревостанів до передачі їх у пов'язано з планування забезпечення транс&
головне користування (рис. 1). ППС, відповід& портними засобами, ГСМ тощо, кількість яких
но, має скласти 113,8 тис.м3 при повноті 0,7; чи обчислювали залежно від обсягів для вивезен&
130,0 тис. м3 — при 0,8, у порівнянні з затверд& ня. Нині зазначені потреби повністю відпали.
Звернемо увагу також на те, що питання
женою РЛ 43,5 тис. м3 (2007 р.). Для спрощення
сприйняття і порівняння відповідних показ& лісових відносин на початку двохтисячних
ників приведемо їх у фізичних величинах вилу& років провела Міжвідомча аналітично&кон&
чення деревини для реалізації її суб'єктам про& сультативна рада з питань розвитку продук&
мислового лісозаготівельного виробництва — тивних сил виробничих відносин при КМ Ук&
Передплатний індекс 21847
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раїни під керівництвом Таблиця 2. Порівняння законодавчих норм Земельного і Лісового
кодексів України
академіка НАН України.
Народного депутата Ук&
ЗК України / ULR:
ЛК України /ULR:
раїни І.Р. Юхновського https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#Text
(2003 р.). Це був перший, Стаття 92. Право постійного користування
Право користування лісами здійснюється в
порядку постійного та тимчасового
так би мовити, позаві& земельною ділянкою… а) підприємства,
користування лісами.(стаття 16)
та організації, що належать до
домчий приклад "висвіт& установи
державної та комунальної власності
лення проблем сучасного Стаття 206. Використання землі в Україні є
Плата за землю (земельні ділянки) не
встановлена. Податковим кодексом України
стану лісів України та платним. Об'єктом плати за землю є земельна
встановлено інше: Стаття 256 ПКУ "Рентна
перспективи розвитку ділянка
плата за спеціальне використання лісових
лісового господарства.
ресурсів"
Піднімається питання
визначення розміру головного користування господарства" ігнорує зміст Земельного кодек&
лісом, заготівлі ліквідної деревини, фінансо& су, т. ч. стосовно плати за землю.
Земельний кодекс (стаття 6) встановлює:
вого стану підприємств лісового господар&
ства, експорту та імпорту деревини, фінансо& "Право власності на земельну ділянку, а також
вого стану підприємств лісового господар& право постійного користування та право орен&
ства, експорту та імпорту деревини, плати за ди земельної ділянки виникають з моменту дер&
спеціальне використання лісових ресурсів. жавної реєстрації цих прав" [16, ст. 125]. Отже,
Показується роль і місце галузі у народногос& за тим же ЗК України встановлено головний
принцип землекористування — "невтручання
подарському комплексі України" [15].
Інший висновок стосується "надмірного держави в здійснення громадянами, юридични&
вилучення деревини в порядку рубок догляд. ми особами та територіальними громадами
Для всіх лісгоспів України має місце надмірне своїх прав щодо володіння, користування і роз&
вилучення дерев, яке починається з групи віку порядження землею, крім випадків, передбаче&
середньовікових і є особливо сильним у групах них законом" [16, ст. 5]. Звернемо увагу ще й на
пристигаючих і стиглих деревостанів. Все це те, що ЗК України також установлює принци&
відбувається без справляння попенної плати. пово найважливіше у правовому і фінансово&
Внаслідок чого, Україна, як власник лісових му відношеннях положення про те, що "Вико&
ресурсів, несе збитки. Виходом з такого кри& ристання землі в Україні є платним. Об'єктом
зового становища є впровадження нової жор& плати за землю є земельна ділянка" [16, ст. 206].
Зовсім інше встановлено Лісовим і Подат&
сткої політики у веденні лісового господар&
ковим кодексами України. У ЛК України вста&
ства" [15, с. 154].
Суперечності раціональному лісокористу& новлюється глава 2 "Право користування ліса&
ми" [17, ст. 16]. Нібито про них можна говори&
ванню у складі законодавства України.
Наведена у вступі Конституційна норма "Від ти, як про природний ресурс, без участі земель&
імені Українського народу права власника них угідь (грунту). Так би мовити, для напівле&
здійснюють органи державної влади та органи гального, тіньового привласнення доходів від
місцевого самоврядування в межах, визначених продажу лісових матеріалів в обхід інтересів
цією Конституцією" [1, ст. 13] для практики держави. Хоча в ЛК України мова має йти про
лісівництва в Україні щодо прав власності ук& шляхи використання облікової категорії зем&
раїнського народу стала, образно кажучи, по& лекористування другого рівня у складі кате&
стійний двигун до пошуку зовсім не властиво& горії землекористування Стандартної статис&
го засадам ринкової економіки користування тичної класифікації землекористування ЄЕК/
лісом (лісосічним фондом) у якості "спеціаль& ФАО ООН першого рівня "Землі лісогоспо&
ного використання лісових ресурсів". У такий дарського призначення" (табл. 3) [18].
Окремо зазначимо, що в облікових і звітних
спосіб забезпечується зміна змісту природно&
го ресурсу "Земля", продукцією лісогоспо& матеріалах землекористування в будь&якій га&
дарського виробництва — "Лісові ресурси". В лузі, тим більше — у галузі державного
основу Лісового кодексу України покладено лісівництва, що належить до агросектору, не&
"Право користування лісами", хоча мають бути обхідно враховувати наявність чинних класи&
покладено зовсім інше — "Порядок викорис& фікацій, інструкцій тощо, належно встановле&
тання земельних угідь у галузі лісівництва" них і затверджених. ССКЗ ЄЕК/ФАО була за&
(табл. 2). Отже Держлісагентство України, бу& тверджена ще в 1989 р. Крім того, ССК Земле&
дучи ЦОВВ, який розробляє і "реалізує держав& користування ЄЕК/ФАО ООН, категорії націо&
ну політику в сфері лісового та мисливського нального обліку різних рівнів "були затверд&
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у т. ч. стосовно ССКЗ ЄЕК/ФАО ООН, а
також ЛК України не досягнуто.
Найважливіше з усіх питань від&
сутність інформації щодо стану і розвит&
ку збалансованого використання голов&
ної продукції ЛГВ за найважливішими
його показниками. Це стосується ви&
датків на ведення ЛГВ (грн усього і на га
площі лісових земель) середній обсяг ко&
ристування лісом (м3/галз); лісовий доход
(усього, тис. грн, та питомо грн/галз)
тощо, які мають визначати й обчислюва&
ти економісти.
Проте автори Лісового кодексу Украї&
ни внесли норми сумнівного юридично об&
грунтування: глава "Право користування
лісами", замість "Порядок користування
землями для вирощування лісу та су&
путніх лісівництву продуктів, у т. ч. су&
путніх лісівництву, другорядних, а також
формуванню природотвірних функцій,
захисних, оздоровчих та інших функцій,
надання послуг тощо". У стаття 16 запи&
сано: "Право користування лісами
здійснюється в порядку постійного та
тимчасового користування лісами… (у
стаття 20) — У постійне користування ліси
на землях державної власності для ведення
лісового господарства без встановлення стро&
ку надаються спеціалізованим державним лісо&
господарським підприємствам, іншим держав&
ним підприємствам, установам та організаціям,
у яких створено спеціалізовані лісогоспо&
дарські підрозділи [17, ст. 16, 17]. Розширення
їхнього багатослівного змісту не містить голов&
ного: "Лісогосподарське виробництво — вико&
ристання у межах земель лісогосподарського
призначення, наданих суб'єктам господарю&
вання з лісового господарства, інших видів еко&
номічної чи прикладної діяльності, придатних
для вирощування лісу, як головної продукції
агроекологічного лісівництва, формування на
цій основі самоокупності й прибутковості гос&
подарювання". Саме в цьому має полягати зміст
землекористування на засадах ринкової еконо&
міки, згідно з їхнім цільовим призначенням,
встановленого органами державної влади та
органами місцевого самоврядування.
Нелогічно і, певно, протиправно, встанов&
люється норма надання лісів для "ведення лісо&
вого господарства без встановлення строку
надаються спеціалізованим комунальним лісо&
господарським підприємствам, іншим кому&
нальним підприємствам, установам та органі&
заціям, у яких створені спеціалізовані лісогос&
подарські підрозділи", коли вони є власника&

Таблиця 3. Облікові категорії просторовоK
територіального обліку земельних ресурсів згідно
Стандартної статистичної класифікації
землекористування ЄЕК/ФАО ООН (1989 р.)

Землі під

Категорії обліку землекористування
просторово-територіального його поділу
Т е р и т о р і я - категорії обліку першого рівня

Категорії
обліку земель
2-го рівня

жені і введені в дію" у складі Інструкції з
кількісного обліку земель наказом Держком&
стату України від 05.11.1998 р. № 377. За подан&
ням Держкомзему України [19]. Хоча вона
втратила чинність з 2016 року, але облікові ка&
тегорії землекористування ССКЗ ЄЕК/ФАО,
принципово, збережені. Менеджери з держав&
ного лісівництва мали вдосталь часу для її адап&
тації в галузеві системи обліку і державної ста&
тистичної звітності. Але цього не відбулось і не
відбувається.
Ліпше і вигідніше займатись законотворчі&
стю. Хоча в Україні з 2004 року прийнята і діє
Загальнодержавна програма адаптації законо&
давства України до законодавства Європейсь&
кого Союзу, затверджена Законом України,
головний її принцип "Acquis communautaire"
[20, розділ 2]: "Acquis communautaire (acquis) —
правова система Європейського Союзу, яка
включає акти законодавства Європейського
Союзу (але не обмежується ними), прийняті в
рамках Європейського співтовариства,
Спільної зовнішньої політики та політики без&
пеки і Співпраці у сфері юстиції та внутрішніх
справ", Він передбачає необхідність адаптації
терміні з матою їх однозначного розуміння і за&
стосування в національному законодавстві
країн членів ЄС, а також тих, які прагнуть всту&
пити до нього. В українському законодавстві,
Передплатний індекс 21847

Землі відкриті без РП

Землі заболочені відкриті

Землі
лісові =
ЛІСИ

Землі забудовані

Землі лісогосподарські

Землі сільськогосподарські

Категорії обліку земель 1-го рівня

Землі сухі відкриті з особливим РП

Стандар
тної
СКЗК
ЄЕК/Ф
АО
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ми/остійними користувачами землі, земельних
ресурсів (див. ЗК ст.5,п. "в": "невтручання дер&
жави в здійснення громадянами, юридичними
особами та територіальними громадами своїх
прав щодо володіння, користування і розпоряд&
ження землею, крім випадків, передбачених
законом". У зв'язку з цим останній абзац стат&
ті 17 цього Закону "Ліси надаються в постійне
користування на підставі рішення органів ви&
конавчої влади або органів місцевого самовря&
дування, прийнятого в межах їх повноважень
за погодженням з органами виконавчої влади
з питань лісового господарства та з питань охо&
рони навколишнього природного середовища
Автономної Республіки Крим, центральним
органом виконавчої влади, що реалізує держав&
ну політику у сфері лісового господарства, об&
ласними, Київською, Севастопольською
міськими державними адміністраціями, орга&
ном виконавчої влади Автономної Республіки
Крим з питань охорони навколишнього природ&
ного середовища. У разі прийняття рішення про
надання лісів у постійне користування облас&
ними, Київською, Севастопольською міськими
державними адміністраціями таке рішення по&
годжується центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
охорони навколишнього природного середови&
ща. Прийняття рішень Кабінетом Міністрів
України не потребує погоджень з іншими орга&
нами" [17, ст. 16, 17], певно, має бути скасова&
ним або змінено, поклавши в основу не "Лісо&
користування", а користування продукцією лі&
сівництва.
ВИСНОВКИ

"Лісогосподарське виробництво — викорис&
тання у межах земель лісогосподарського при&
значення, наданих суб'єктам господарювання з
лісового господарства, інших видів економічної
чи прикладної діяльності, придатних для вирощу&
вання лісу, як головної продукції агроекологіч&
ного лісівництва, формування на цій основі са&
моокупності й прибутковості господарювання".
Перенасичене побічними словами визначен&
ня у ЛК України терміну "Ліс", як "типу при&
родних комплексів (екосистема)…", а також
невідповідність його європейському законо&
давству, ускладнює ведення обліку земель і ста&
тистичної звітності у складі категорії "Землі
лісогосподарського призначення", ускладнює
формування, організації виробництва з ви&
світлення фінансово&економічних показників
лісогосподарського виробництва. Предметом
праці при здійсненні ЛГВ є земля, земельні
ділянки. Не ліс, а деревина у стані росту.
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Професійно ігноруючи зміст лісівництва,
визначальним товаром і головним джерелом
надходження лісового доходу, поняття
"Лісосічний фонд", порядок його обчислен&
ня і реалізації суб'єктам лісозаготівельного
виробництва, випали з Лісового кодексу Ук&
раїни нового часу. У Лісовому кодексі Украї&
нської РСР були глави 16 "Лісосічний фонд"
і 17 "Відпуск деревини на пні". Ними достат&
ньо логічно висвітлювались питання форму&
вання лісосічного фонду, передачу&продаж
його суб'єктам лісозаготівельного виробниц&
тва, порядок плати за деревину, що відпус&
кається (продається) на пні, тобто у стані
росту тощо. Саме з цього розпочинаються
правові засади формування і здійснення
ЛГВ).
Такий порядок є науково обгрунтованим
і принципово об'єктивним, бо встановлює
плату за землю — об'єкт природокористу&
вання. Розмір земельного податку встанов&
люється залежно від родючості грунту за
класами їх бонітету, незалежно від вироще&
ного "врожаю" — кількість деревини у стані
росту, придатної для її вилучення з метою
виробництва лісових матеріалів і, разом з
тим, для омолодження лісової екосистеми.
Принцип чисто лісівничий, встановлюється
за лісівничими і природоохоронними норма&
ми і правилами.
Фінансово&економічний зміст — продаж
деревини у стані росту суб'єктам лісозаготі&
вельного виробництва, з відповідним форму&
ванням ціноутворення виробництва лісових
матеріалів, їх транспортування, перероблен&
ня і реалізації продукції різних рівнів техно&
логічної обробки з більш високими нормами
ПДВ. Як товар купівлі/продажу лісосічний
фонд (ЛСФ) ліс не висвітлюються. У звітних
джерелах інформації окремі таксаційні показ&
ники виробництва і реалізації лісових матері&
алів надто розпорошені. Мало хто з податко&
вих органів та інших контролюючих держав&
них установ, зможе набратись терпіння хоч
якось їх зрозуміти. Не кажучи про запровад&
ження до них заходів з їх поліпшення, та звіту&
вання перед державними органами влади та
органами місцевого самоврядування. Тим
більше — про рівень видатків на лісове госпо&
дарство, надходження лісового доходу з об&
численням чистого доходу, рівня рентабель&
ності виробництва.
Отже, проблемою наукового дослідження
щодо лісокористування за його належним
змістом є опрацювання і приведення в систему
обліку і статистичної звітності землекористу&
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вання у ЛГВ, насамперед, її спрощення з ура&
хуванням чинної ССКЗ ЄЕК/ФАО ООН, а та&
кож національного законодавства. Впровад&
ження його до складу Інструкції з впорядку&
вання лісів державного значення України, з
одної сторони. З іншої — організація ринку
лісосічного фонду не спотвореного за Подат&
ковим кодексом України, а за розробленими
наукою Сортиментними таблицями таксації
лісу на корені [4], без чого неможливо поліп&
шення фінансово&економічних і морально&
етичних відносин у лісогосподарському вироб&
ництві.
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