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THE FIXED ASSETS INNOVATIVE DIVERSIFYING REPRODUCTION IN ENSURING
OF AGRICULTURE AND RURAL AREAS SUSTAINABLE DEVELOPMENT
У статті обгрунтовано необхідність покращення параметрів відтворення основних засобів, які мають бути адап<
товані до сучасних потреб і вимог щодо розвитку сільськогосподарського виробництва і сільських територій. Мето<
дичні засади визначення таких параметрів передбачають наявність чіткої класифікації відтворення за різними озна<
ками. В статті представлено авторський варіант удосконаленої класифікації відтворення основних засобів за вида<
ми, типами, напрямами, способами, методами і формами. Здійснено чітке розмежування видів, типів, напрямів і спо<
собів відтворення, а також методів і форм. Розширено класифікаційні ознаки і відповідні їм групи. На основі визна<
чення сутнісних ознак кожної із класифікаційних груп відтворення як пріоритетне в сучасних умовах обгрунтовано
інноваційно<диверсифікаційне відтворення галузевих основних засобів, яке відповідає основних завданням щодо
розвитку сільського господарства і сільських територій.
The article substantiates the necessity to improve the fixed assets reproduction parameters, which must be adapted
to the current needs and requirements for the agricultural production and rural areas development. The methodological
principles for determining such parameters include the existence of a clear classification of reproduction on various
grounds. The article presents the author's version of the improved fixed assets reproduction classification by types,
models, directions, methods, modes and forms. There is a clear distinction between types, models, directions and modes
of reproduction, as well as methods and forms. Classification features and their respective groups are expanded. On the
basis of disclosure of the essential features of each of the classification groups of reproduction as the priority in modern
conditions, the innovation<diversification reproduction of sectoral fixed assets is determined, which corresponds to the
main tasks related to the development of agriculture and rural areas.

Ключові слова: відтворення основних засобів, основні засоби, сільське господарство,
сільські території, стійкий розвиток.
Key words: reproduction of fixed assets, fixed assets, agriculture, rural areas, sustainable
development.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Перед всіма державами і Україною зокре
ма на сьогодні стоїть завдання забезпечення
стійкого розвитку, що визначено Цілями Ста
лого Розвитку. Це в свою чергу потребує вирі
шення проблеми стійкості відтворення їх ре
сурсного потенціалу, зокрема основних за
собів, як у короткостроковому періоді, так і в
довгостроковій перспективі. На сьогодні в Ук
раїні фактичні параметри відтворення основ
Передплатний індекс 21847

них засобів сільського господарства не відпо
відають потребам сільськогосподарських вироб
ників і вимогам до розвитку сільських тери
торій. Порушення пропорцій відтворювально
го процесу в сільському господарстві і занепад
матеріально технічної бази сільських громад
вимагають стимулювання оновлення галузевих
основних засобів виробничого та соціального
призначення для формування необхідного
рівня фондозабезпечення сільськогосподарсь
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Таблиця 1. Класифікація видів, форм, методів і джерел відтворення основних засобів
Класифікаційна ознака
Вид відтворення
Спосіб відтворення
Напрям відтворення
Тип відтворення
Метод відтворення
сукупної споживчої
вартості основних
засобів
Форма відтворення
індивідуальної
споживчої вартості
основних засобів
Джерело ресурсного
забезпечення
формування та
відтворення основних
засобів

Класифікаційні групи
просте, розширене, звужене
екстенсивний, інтенсивний, інноваційний
сталоспеціалізований, диверсифікаційний, монофікаційний
дискретний, безперервний
нове будівництво, розширення діючих потужностей,
реконструкція, технічне переозброєння і підтримка діючих
потужностей, консервація виробництва
оновлення, капітальний ремонт, модернізація

- внески до статутного (пайового) капіталу, додатковий
капітал, амортизаційні відрахування, прибуток від операційної
та інших видів діяльності, доходи від реалізації основних
засобів, бюджетні асигнування, кредити банків та позики
інших фінансових установ, лізинг тощо
- бюджети місцевих громад, державні субвенції, гранти

Джерело: сформовано автором за результатами опрацьованих наукових джерел і власних досліджень.

кого виробництва, диверсифікація діяльності
селян, розвитку соціальної інфраструктури в
сільській місцевості. Це потребує наукового
обгрунтування необхідних параметрів відтво
рення основних засобів, перш за все його виду,
що відповідає сучасному етапу соціально еко
номічного розвитку України.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання різних аспектів відтворення основ
них засобів досліджувало багато вчених. У кон
тексті капіталізації сільського господарства зна
чимість відтворення розкрито в працях Андрій
чука В.Г. [1]. Теоретичним аспектам типізації
відтворення основних засобів за різними ознака
ми присвячено ряд наукових досліджень [2; 4; 5;
8]. Окремі роботи висвітлюють питання форму
вання дієвої системи управління відтворенням ос
новних засобів для урегулювання і фінансового
забезпечення цього процесу [3; 6; 7]. Розробка
пропозицій і механізмів щодо забезпечення не
обхідних параметрів відтворення основних за
собів має грунтуватися на визначенні типу відтво
рення, найбільш прийнятного для цього періоду
розвитку країни або її окремого соціально еко
номічного сектору. Зважаючи на вищезазначене
і динамічність та мінливість соціально економіч
них процесів, є потреба в чіткій науково обгрун
тованій класифікацій видів відтворення, в тому
числі їх уточненні та доповненні.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є обгрунтування інноваційно
диверсифікаційного відтворення основних за
собів як пріоритетного для забезпечення роз
витку сільського господарства і сільських те
риторій на основі окреслення основних ознак
різних класифікаційних видів відтворення.

4

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У 2015 році державами членами ООН прий
нято нову глобальну програму сталого розвит
ку, що містить 17 цілей сталого розвитку до
2030 року. Серед цих цілей стимулювання ста
лого сільського господарства (ціль 2), стиму
лювання сталого та всеохоплюючого еконо
мічного зростання, повної та продуктивної зай
нятості за гідних умов праці (ціль 8), перш за
все, за рахунок диверсифікації видів діяльності,
технологічного оновлення та інновацій [9]. Їх
досягнення можливе за консолідованої участі
всіх держав і суспільства та за умови проведен
ня урядами цих країн відповідної соціально
економічної політики по створенню необхідних
умов для сталого розвитку.
З метою адаптації глобальних цілей стало
го розвитку, враховуючи специфіку соціаль
но економічного розвитку України, підготов
лено Національну доповідь "Цілі Сталого Роз
витку: Україна" [10]. В рамках другої цілі "По
долання голоду, розвиток сільського госпо
дарства" передбачається вирішення такого
завдання, як підвищення вдвічі продуктив
ності сільського господарства за рахунок ви
користання інноваційних технологій. На сьо
годні низький рівень продуктивності праці в
сільському господарстві зумовлений недо
статньою забезпеченістю виробничих засобів,
значною втратою продуктивного капіталу тва
ринництва. В контексті Глобальних ЦСР і
адаптованих до них Цілей Сталого Розвитку
для України, що враховують особливості роз
витку та сучасного стану національної соц
іально економічної системи, серед першочер
гових завдань, які потребують вирішення — це
забезпечення необхідних кількісних та якіс
них параметрів матеріально технічної бази
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сільськогосподарського виробництва і сіль
ських територій.
Формування такої бази досягається шляхом
створення відповідних умов по забезпеченню
необхідного режиму відтворення галузевих
основних засобів виробничого та невиробничо
го (соціально побутового і культурного) при
значення. Оновлення основних засобів аграр
ної сфери на сучасному етапі потребує адап
тації і покращення параметрів відтворення
(видів, способів, напрямів, типів) шляхом його
здійснення найбільш ефективними і прийнятни
ми формами і методами. Класифікаційні групи
відтворення основних засобів за різними озна
ками представлено в таблиці 1.
У більшості наукових джерел виокремлю
ють три види відтворення — просте, розшире
не і звужене. При простому відтворенні основні
виробничі засоби відновлюються у незмінних
обсягах, розширене відтворення передбачає їх
накопичення та оновлення за рахунок зростан
ня фізичних обсягів або (та) покращення тех
ніко експлуатаційних характеристик. Щоріч
ним скороченням кількісних параметрів та
збільшенням зносу основних засобів характе
ризується звужений тип відтворення.
Як показала практика, в окремі періоди
економічного розвитку простежується звуже
не відтворення основних засобів, що характе
ризується зменшенням їх кількісних обсягів у
зв'язку з виведенням об'єктів з експлуатації
шляхом їх консервації, продажу чи ліквідації,
а також зростанням рівня їх зносу через
відсутність або низькі темпи оновлення засобів
праці. В сільському господарстві України зву
жене відтворення основних засобів мало місце
в другій половині 1990 х років. Зазвичай зву
жене відтворення основних засобів аграрного
сектору обумовлене постійно спадаючим або
довготерміновим низьким попитом на сільсько
господарську продукцію, а також диспарите
том цін на неї, що в свою чергу призводить до
недофінансування соціальної сфери.
Способи відтворення традиційно розгляда
ють як екстенсивний та інтенсивний. Екстен
сивний спосіб відтворення характеризується
тривалими термінами використання основних
засобів, що зумовлює їх високий моральний і
фізичний знос й, відповідно, значні витрати на
ремонти при практичній відсутності модерні
зації. Для інтенсивного способу відтворення
властиві своєчасне виведення з експлуатації
фізично зношених та морально застарілих
об'єктів, прискорене оновлення засобів праці.
Погоджуючись із суттю екстенсивного та
інтенсивного способів відтворення, ми вважає
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мо, що їх можна розглядати не лише в контексті
розширеного, але й простого відтворення.
Принциповим є обсяг зміни корисності основ
них засобів. Адже і просте відтворення може
здійснюватися інтенсивним шляхом при заміні
більшої кількості морально застарілих засобів
праці на досконаліші, але в меншій кількості.
У сучасних умовах постіндустріалізму нау
кою обгрунтовано інноваційне відтворення
основних засобів, як самостійний прогресивний
спосіб відтворення зі специфічними ознаками.
Він передбачає кардинальну заміну елементів
основного капіталу, впровадження техніки і
технологій, що відповідають принципово ново
му технологічному укладу. В сучасних умовах
такі інновації, як системна техніка нового типу
в комплексі з новітніми технологіями є визна
чальними факторами розвитку сільськогоспо
дарського підприємства. Інноваційне відтво
рення основних засобів є результатом техно
логічного удосконалення засобів праці та ви
робничого процесу. В сільському господарстві
інноваційне відтворення перш за все пов'язане
з переходом на інноваційні технології при за
стосуванні відповідних основних засобів. Як
приклад, це впровадження сільськогосподарсь
кої техніки нового покоління багатофункціо
нального призначення. Так, багатофункціо
нальні посівні агрегати за один прохід викону
ють щонайменше дві важливі технологічні опе
рації. Універсальні сівалки вносять насіння і
добрива одночасно, виконуючи операції сіва
лок і механізмів по внесенню добрив. Широкою
популярністю користуються посівні комплек
си, які одночасно виконують передпосівний
обробіток грунту, підготовку посівного ложа,
сівбу і прикочування. Багатофункціональні
кормо та кукурудзозбиральні машини здатні
замінити цілу низку збиральної техніки, засто
сування яких у кінцевому підсумку позначаєть
ся на зниженні собівартості продукції.
Вибір виду та способу відтворення основних
засобів значною мірою визначається загальною
стратегією діяльності підприємства та його
фінансовими можливостями, і позначається на
формах, методах і джерелах відтворення. При
цьому важливо виділяти і напрями відтворення,
які ми класифікуємо за ознакою сталості чи
зміни спеціалізації підприємства. В залежності
від цієї ознаки можна виокремити сталоспеціа
лізований, диверсифікаційний і монофікаційний
напрями відтворення. Сталоспеціалізований на
прям властивий підприємствам, які не вносять
змін до своєї спеціалізації і тому в них не має
потреби в придбанні основних засобів іншого
функціонального призначання.
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На сьогодні у зв'язку з динамічністю тен
денцій на ринках сільськогосподарської про
дукції та потенціалом сільських територій Ук
раїни в частині розвитку "зеленого туризму"
набуває актуальності диверсифікація діяль
ності сільськогосподарських підприємств та
селян. Диверсифікаційний напрям відтворення
обумовлений можливою зміною спеціалізації
та диверсифікацією виробництва в залежності
від стратегії підприємства щодо його подаль
шої діяльності, а також щодо стратегії розвит
ку територіальної громади в сільській місце
вості. Він передбачає застосування іншої кон
фігурації форм, методів і джерел відтворення.
Техніко технологічна складова диверсифі
кації пов'язана з формуванням необхідної ма
теріально технічної бази для виробництва но
вого виду продукції чи послуг в сільському гос
подарстві. Це потребує здійснення необхідних
інвестицій, що забезпечують особливий, на наш
погляд, напрям відтворення сукупних основних
засобів. Загальна стратегія по диверсифікації
виробництва на підприємстві чи розвитку
сільських територій має передбачати відповідні
їй параметри, методи і джерела відтворення
основних засобів. По перше, освоєння вироб
ництва нової продукції чи надання послуг по
требує формування відповідного комплексу
активних і пасивних основних засобів, що обу
мовлює відповідні параметри моделі відтворен
ня. При цьому виникає необхідність застосу
вання іншої комбінації інструментів відтворен
ня, зокрема, при зміні спеціалізації можлива
активізація реалізації надлишкових чи функ
ціонально непотрібних активів, як значимого
джерела відтворення. На противагу диверси
фікаційному типу відтворення монофікаційний
характеризується звуженням видів діяльності
сільськогосподарських товаровиробників.
Відтворювальний цикл здійснюється шляхом
застосування різних взаємопов'язаних форм і
методів відтворення. Методи відтворення засто
совні щодо сукупної споживчої вартості всіх
основних засобів, тоді як форми характеризу
ють відтворення індивідуальної споживчої вар
тості окремих об'єктів. Форми відтворення
включають оновлення (повне відшкодування
вибулих об'єктів), капітальний ремонт і модер
нізацію (часткове відшкодування основних за
собів на колишній чи новій технічній основі).
Вони реалізуються шляхом застосування різних
методів відтворення. Кожному з методів і форм
відтворення властиві певні переваги і недоліки.
Однак жодному з них не можна надавати пере
вагу, протиставляючи між собою. Всі методи і
форми виконують свою функцію у відтворю

6

вальному процесі, доповнюючи один одного з
метою досягнення необхідних параметрів
відтворення, оптимізації структури майнового
комплексу, раціонального використання фінан
сових ресурсів і ефективності інвестування.
Вихідними моментами при обгрунтуванні
раціонального складу методів і форм відтво
рення є рівень агрегування елементів основних
засобів, призначення, характер і співвідношен
ня обертання різних елементів засобів праці,
обсяги і фактичний стан наявного майна, нау
ково технічний прогрес, виробничі потужності
ремонтних структур, кон'юнктура ринку за
собів праці і будівельно монтажних робіт, роз
виненість ринку ремонтних робіт і технічних
послуг, фінансові можливості сільськогоспо
дарських товаровиробників та громад щодо
інвестування в основний капітал.
Принципово важливим моментом форму
вання необхідних параметрів відтворення ос
новних засобів підприємства та територіальної
громади є оптимізація і збалансованість дже
рел його ресурсного забезпечення при відпо
відному узгодженні з формами і методами
відтворення. Для підприємств основними дже
релами відтворення є внески до статутного
(пайового) капіталу, додатковий капітал, амор
тизаційні відрахування, прибуток від опера
ційної та інших видів діяльності, доходи від ре
алізації основних засобів, бюджетні асигнуван
ня, кредити банків та позики інших фінансових
установ, лізинг тощо. Щодо територіальних
громад, то в умовах фінансової децентралізації
у них розширюються фінансові можливості для
розбудови соціальної інфраструктури, реалі
зації різних інфраструктурних проектів за ра
хунок зростання обсягів власних фінансових
ресурсів місцевих бюджетів, державних бюд
жетних субвенцій на формування інфраструк
тури територій громад. Принципово важливо
відповідно до потреб сьогодення реалізувати в
Україні сценарій модернізації аграрної еконо
міки та соціальної сфери на селі шляхом забез
печення інноваційно диферсифікаційного
відтворення основних засобів агровиробників
та сільських громад.
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Зважаючи на необхідність розвитку сіль
ського господарства і сільських територій в
Україні, який не можливий без ефективного
використання їх ресурсного потенціалу, роз
витку підприємництва і забезпечення зайня
тості на селі, пріоритетним завданням держа
ви вважаємо стимулювання інноваційно ди
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ферсифікаційного відтворення основних за
собів сільськогосподарських підприємств та
сільських громад. Саме за таких умов в державі
є перспективи щодо реалізації Цілей сталого
розвитку, зокрема розвитку аграрного секто
ру економіки і сільських територій. Подальші
дослідження мають бути спрямовані на розроб
ку методичних рекомендацій з обгрунтування
параметрів відтворення основних засобів
сільськогосподарських підприємств і сільських
громад, враховуючи їх сучасний стан, потен
ціал та фінансові можливості.
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INTEGRATED DEVELOPMENT OF PROCESSING AND FOOD PRODUCTION INDUSTRIES
AS AN ALTERNATIVE TO THE RAW MATERIAL ORIENTATION OF THE AGRARIAN SECTOR
Обгрунтовано, що послаблення сировинної спрямованості вітчизняного аграрного сектору залежить від комплексного
розвитку переробно<харчових виробництв, який передбачає диверсифікацію номенклатури випуску готової продукції у відпо<
відності з наявною кон'юнктурою продовольчих ринків, впровадження маловідходних та безвідходних технологій на основі
модернізації і реконструкції виробничо<технічної бази, утилізацію відходів рослинного та тваринного походження. Вста<
новлено, що комплексний розвиток переробно<харчових виробництв дозволить збільшити обсяг виробництва та експорту
продукції з високою доданою вартістю, що сприятиме скороченню сировинного експорту, зокрема сільськогосподарської
сировини, зменшить питому вагу зернових та олійних культур в структурі аграрного експорту, а також забезпечить скоро<
чення непродуктивного імпорту м'яса та їстівних субпродуктів. Доведено, що модернізація переробного сегмента АПК має
відбуватися на принципово нових засадах, в першу чергу, на засадах комплексного використання сільськогосподарської
сировини у всіх фазах агропродуктового ланцюга, щоб паралельно з випуском якісної продовольчої продукції залучати у
господарський обіг значні обсяги рослинних та тваринних відходів, які забезпечать виробництво дешевого біологічного па<
лива та стануть ефективною кормовою добавкою і екологічно безпечним органічним добривом.
It has been substantiated that the reduction of the raw material orientation of the domestic agrarian sector depends on the
integrated development of processing and food production industries, which involves diversification of product range of end
products in accordance with the current state of food markets, introduction of low<waste and non<waste technologies on the
basis of modernization and reconstruction of the production and technical base, utilization of plant and animal waste. It has been
established that integrated development of processing and food production industries will allow to increase the volume of
production and exports of products with high added value, which will facilitate reducing raw exportation, in particular agricultural
raw materials, will reduce the share of grain and oilseeds in the structure of agrarian exports, and will ensure reduction of
unproductive imports of meat and edible by<products. It has been substantiated that modernization of the processing sector of
agroindustrial complex should be based on fundamentally new principles, first of all, on the basis of integrated use of agricultural
raw materials in all phases of the agro<food chain so that, in parallel with the production of quality food products, to attract
significant amounts of plant and animal waste into the economic turnover, which will ensure the production of cheap biofuel and
will become an effective feed supplement and environmentally friendly organic fertilizer.

Ключові слова: сільськогосподарська сировина, переробно*харчові виробництва, додана
вартість, експорт, харчові відходи, інвестиційне забезпечення.
Key words: agricultural raw materials, processing and food production industries, added value,
exports, food waste, investment support.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Системні та структурні зрушення в націо
нальній економіці в останні десятиліття призве
ли до згортання потужностей у високотехно
логічному сегменті господарського комплексу,
що викликало ланцюгову реакцію поглиблен
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ня деіндустріалізаційних процесів і посилення
сировинної спрямованості відтворювальних
пропорцій. Центром тяжіння в розвитку націо
нальної економіки стали галузі, які функціону
ють на основі використання мінеральної сиро
вини (гірничо металургійний комплекс) та уні
кального в світовому масштабі агроресурсно
го потенціалу (аграрний сектор) і зорієнтовані
у переважній більшості на експорт товарів з
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низькою доданою вартістю. Загострення
військового протистояння на Сході України
підірвало виробничо технічний та ресурсний
потенціал розвитку металургійного виробниц
тва, що мультиплікативним чином відобразило
ся на обсягах експорту недорогоцінних металів
на зовнішні ринки. Відтак найбільшу питому
вагу в структурі українського експорту поча
ла займати сільськогосподарська та харчова
продукція, що зробило аграрний сектор в ос
танні роки основною структуроутворюючою
ланкою національної економіки.
Незважаючи на зростання вагомості аграр
ного сектора в розширеному відтворенні ресур
сно виробничого потенціалу української еконо
міки, така ланка національного господарства не
використовує повною мірою усі наявні резерви
та можливості стосовно максимізації прибутко
вих надходжень за рахунок нарощення обсягів
виробництва продукції з високою доданою вар
тістю. Досягти значно вищого рівня капіталізації
аграрного та аграрно продовольчого бізнесу
можна за рахунок комплексного розвитку пе
реробно харчових виробництв, який передбачає
підвищення в цілому глибини переробки
сільськогосподарської сировини та утилізації
відходів тваринного і рослинного походження.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У переважній більшості праць вітчизняних
вчених обгрунтовується необхідність перелом
лення негативного тренду в національному
АПК, який демонструє посилення сировинної
спрямованості аграрного експорту, що супро
воджується численними еколого деструктив
ними процесами як у сільськогосподарському
землекористуванні, так і у відтворювальній
структурі агропромислового виробництва.
Зокрема в наукових розробках А. Андрейчен
ко, Н. Артамонової, М. Кропивка, Ю. Лупен
ка, М. Максимова, В. Тимчак, Е. Шелудько роз
глядаються пріоритетні напрями послаблення
сировинної орієнтації аграрного сектора украї
нської економіки за рахунок підвищення рівня
комплексності використання унікального за
світовими мірками агроресурсного потенціалу
та модернізації і реконструкції виробничо тех
нічної бази у переробно харчовому сегменті
АПК [1—6].
Перспективи АПК України, на думку Н. Ар
тамонової та М. Максимова, тісно пов'язані з по
силенням його комплексного розвитку, основ
ними напрямами якого є: якісне вирішення пол
ітичних питань інтеграції України в ЗВТ, струк
турна перебудова, модернізація аграрного ви
Передплатний індекс 21847

робництва, формування ринкової логістичної
інфраструктури, створення передумов для залу
чення іноземного капіталу, посилення екологі
чного спрямування виробництва на органічну
продукцію, перехід до європейських норм та
стандартів якості і безпеки харчування. Страте
гія розвитку аграрного сектора в контексті
інтеграції України до світового економічного
простору, в тому числі до Європейського Союзу,
повинна базуватися на основі оптимізації та
розширення структури експорту аграрної про
дукції з урахуванням вимог продовольчої без
пеки регіонів, ефективного використання вироб
ничого потенціалу аграрних підприємств, реал
ізації конкурентних переваг виробництва окре
мих видів продукції та стрімким збільшенням
зовнішньоторговельного балансу [2].
Комплексний розвиток переробно харчових
виробництв, на переконання Е. Шелудько, мож
на забезпечити за рахунок активізації іннова
ційно інвестиційних процесів, зокрема через за
побігання занепаду переробних підприємств,
техніко технологічне оновлення їх матеріальної
бази з використанням високих технологій; на
рощування виробництва та розширення асорти
менту продуктів харчування, дефіцит яких має
місце нині на агропродовольчому ринку; розши
рення виробництва аграрної сировини для
підприємств і галузей харчової промисловості,
що є стратегічно важливими і потребують
відродження; забезпечення прискореного впро
вадження сучасних мало і безвідходних, ресур
соекономних і екологобезпечних технологій
вирощування і перероблення продовольчої си
ровини та випуску високоякісних і конкурентос
проможних продуктів харчування; забезпечен
ня модернізації допоміжних, сервісних та інших
цехів і служб, від яких залежить ефективність
основного виробництва; створення або розши
рення діючих імпортозаміщуючих виробництв з
метою зменшення обсягів ввезення продоволь
чої продукції, що може вироблятися в країні [6].
Академік НААН України Ю. Лупенко особ
ливий наголос робить на необхідності забезпе
чення інноваційного розвитку аграрної сфери
в цілому, зокрема на технологічному переоз
броєнні підприємств переробної промисло
вості. На його думку, потребують реалізації
такі стратегічні напрями інноваційної діяль
ності, які передбачають технологічне оновлен
ня та розвиток агропромислового комплексу на
інноваційній основі; широке застосування тех
нологій більш чистого виробництва й охорони
навколишнього природного середовища; фор
мування ринку нових продуктів і високих тех
нологій; організацію інтегрованого виробниц
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тва (створення інноваційно орієнтованих кор
порацій, промислово фінансових груп, аграр
но промислових холдингових компаній) [4].
В останні роки все більше уваги приділяється
комплексному використанню відходів перероб
но харчових виробництв у зв'язку з утверджен
ням концепції екологічно чистого виробництва як
важливої передумови зміцнення здоров'я людей
та збереження навколишнього середовища. На
думку А.Андрейченко, потреба переходу до но
вих безвідходних технологій була викликана ро
зумінням того, що існуючі технології виробництв
у переважній більшості є відкритими системами,
в яких нераціонально використовуються при
родні ресурси і формуються значні обсяги
відходів, які є джерелами забруднення навколиш
нього середовища. Іншими словами сучасне сус
пільство занадто марнотратно використовує при
родні ресурси, виробляючи все більше спожив
чих товарів з коротким терміном служби за до
помогою неефективних технологій, що призво
дить до надзвичайної кількості відходів. Світові
тенденції поводження з відходами АПК свідчать
про зміну акцентів щодо їх використання, а саме
про перехід на безвідходне виробництво, що за
безпечує комплексну переробку агропромисло
вих відходів, досягнення економічної, екологіч
ної та соціальної ефективності [1].
В. Тимчак перспективи комплексного розвит
ку переробно харчових виробництв пов'язує з
ефективнішим використанням вторинної сирови
ни. На переконання вченого, у площині комплек
сного використання сировини харчової промис
ловості перебуває ідея впровадження у вироб
ництво не тільки маловідходних і безвідходних
технологій в окремих технологічних процесах
суб'єктів господарювання, але й використання
відходів як вторинної сировини в інтегрованих
підприємствах, їх об'єднаннях та інших галузях
національної економіки. Застосування відходів у
процесі виробництва продукції дає змогу пере
творювати їх у цінну, часом навіть дефіцитну си
ровину, що використовується у сільському гос
подарстві найчастіше як корми у тваринництві та
добриво у рослинництві; в інших галузях промис
ловості та для вторинної переробки на тому ж
підприємстві, де вони отримані [5].
Підсумовуючи викладене вище, можна зро
бити висновок, що комплексний розвиток пе
реробно харчових виробництв на основі модер
нізації, реконструкції та технічного переосна
щення виробничого устаткування, впровад
женням технологій поглибленої переробки
сільськогосподарської сировини, розширення
номенклатури продукції з високою доданою
вартістю, утилізації відходів тваринного та рос
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линного походження сформує передумови та
технічні і інвестиційні можливості для введен
ня додаткових потужностей на підприємствах
харчової промисловості, що дасть можливість
більше переробляти сільськогосподарської си
ровини в середині країни і поступово зменшу
вати обсяги сировинного аграрного експорту.
Незважаючи на те, що у працях багатьох
вчених комплексний розвиток переробно хар
чових виробництв пов'язується з впроваджен
ням маловідходних та безвідходних технологій
і формуванням сучасної індустріальної бази
утилізації відходів рослинного та тваринного
походження, фактор ресурсозбереження та
використання вторинної сировини не отримав
належного обгрунтування в контексті наро
щення потенціалу виробництва енергії з віднов
лювальних джерел та упередження загроз про
довольчій безпеці країни.
Тобто комплексний розвиток переробно
харчових виробництв має передбачати збіль
шення обсягів виробництва газоподібного,
рідкого та твердого біопалива, що є більш прий
нятною альтернативою посиленню енергетичної
спрямованості сільськогосподарського вироб
ництва за рахунок розширення посівних площ
культур енергетичної спрямованості, оскільки
паливні ресурси отримуються з відходів пере
робки сільськогосподарської сировини.
ЦІЛІ СТАТТІ

Метою публікації є виявлення передумов та
обгрунтування напрямів комплексного розвит
ку переробно харчових виробництв як альтер
нативи сировинній спрямованості аграрного
сектора на основі аналізу тенденцій експорту
сільськогосподарської та продовольчої про
дукції, експорту зернових культур, насіння і
плодів олійних культур, а також динаміки не
продуктивного імпорту м'яса та їстівних суб
продуктів і низхідного тренду в динаміці пого
лів'я великої рогатої худоби.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Україна має сприятливі природнокліма
тичні та природно ресурсні передумови для
розвитку сільськогосподарського виробницт
ва, що й зумовило формування в аграрному сек
торі великих горизонтально та вертикально
інтегрованих підприємницьких структур хол
дингового типу. Високий рівень концентрації
інвестиційного потенціалу дає можливість під
приємствам, які входять у перераховані підпри
ємницькі формування, максимальною мірою
автоматизувати та механізувати процес сільсь
Передплатний індекс 21847
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Рис. 1. Експорт сільськогосподарської та продовольчої продукції протягом 2001—2017 років
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.

когосподарського виробництва задля макси
мізації прибуткових надходжень.
Одним з основних рушіїв нарощення обсягів
виробництва сільськогосподарської продукції в
останні роки стала сприятлива для українських
виробників кон'юнктура світових ринків продо
вольства та сировини для виробництва біопали
ва. Тому більшість великих виробників зорієн
товані на розвиток рослинницького сегмента у
зв'язку із наявним попитом на сільськогоспо
дарську сировину та меншими ризиками по
рівняно з розвитком окремих видів тваринниц
тва. Експорт сільськогосподарської сировини
фактично означає вивіз за межі країни доданої
вартості, яка могла б бути створена, якби сиро
вина поступала на переробно харчові виробниц
тва. Намагання йти шляхом найменшого опору
тобто експорту сільськогосподарської сирови
ни виступає певним демотиватором розвитку
вітчизняного переробного сегмента АПК.
Незважаючи на швидке зростання експор
ту сільськогосподарської та продовольчої про
дукції у 2016 та 2017 році — в середньому більше
10% щорічно, Україна ще не вийшла на рівень
2012 року, коли було зафіксовано максималь
не значення даного показника — 17,88 млрд
дол. (рис. 1) Варто відмітити, що темпи зрос
тання аналогічні тим, що відбувались у 2010—
2011 роках після світової фінансової кризи.
Разом із тим, аграрний експорт України стає
ще більш сировинно орієнтованим, оскільки, як
правило, з країни вивозяться зернові та інші куль
Передплатний індекс 21847

тури на подальше споживання в інших країнах.
Якщо у 2001 році питома вага продукції (продо
вольчих товарів) з високою доданою вартістю в
загальному обсязі аграрного експорту станови
ла 49,6%, у 2008 році — 30,5%, то у 2017 році —
лише 22,2 %. Зменшення питомої ваги продукції
з високою доданою вартістю в структурі аграр
ного експорту пов'язано з тим, що внаслідок дії
політичних факторів були втрачені традиційні
ринки країн пострадянського простору для ук
раїнських виробників харчових продуктів.
У результаті країна недоотримує експорт
ну виручку і додаткові доходи для національ
ної економіки. Крім того, збільшення спожи
вання сільськогосподарської сировини може
розширити можливості переробних підпри
ємств та харчової промисловості в цілому і за
безпечити більш високу питому вагу продукції
з високою доданою вартістю в загальній струк
турі українського аграрного експорту.
В Україні продовжує зростати експорт зер
нових культур і в 2017 році на світових товар
них біржах було продано зерна на 6,5 млрд дол.,
що на 420 млн дол. більше порівняно з попе
реднім роком (рис. 2).
Швидке зростання експортного потенціалу
в цій товарній групі розпочалося на першій хви
лі іноземних інвестицій в Україну — у 2008 році,
коли на глобальних ринках було продано зер
нових на 3,7 млрд дол.
Друга хвиля розширення експортного
потенціалу припала на пік економічного
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Рис. 2. Експорт зернових культур протягом 2001—2017 років
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.

зростання — 2012 рік, за результатами
якого Україна отримала 7 млрд дол. екс
портної виручки. Прискорене збільшення
обсягів поставок в даній товарній групі по
значилось на динаміці зростання питомої
ваги зернових у загальному експорті то
варів з України — у 2017 році вона встано
вила черговий рекорд склавши 17,9%, що на

1,2% більше порівняно з попереднім пе
ріодом.
У зв'язку із законодавчим оформленням
Верховною Радою України механізму повер
нення податку на додану вартість великим агро
холдингам, що експортують олійні культури, їх
продажі на світових ринках почали дуже швид
ко зростати. Так, у 2017 році приріст даної то
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Рис. 3. Експорт насіння і плодів олійних культур протягом 2001—2017 років
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.
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Рис. 4. Імпорт м'яса та їстівних субпродуктів протягом 2001—2017 років
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.

варної групи склав 33%, що є найвищим значен
ня після світової фінансової кризи 2008—2009
років, до того у 2008 році експорт олійних куль
тур підвищився на 113% (рис. 3).
У цілому, за результатами 2017 року, про
дажі даної товарної групи встановили історич
ний рекорд — 2060 млн дол. Очікується, що
світове споживання рослинних олій порівняно
з поточним сезоном виросте завдяки збільшен
ню попиту з боку Китаю, Індії та Індонезії.
Збільшення експорту до Китаю призведе до
зростання обсягу світової переробки олійних.
Разом із тим, зростає і питома вага частки ол
ійних культур в загальному експорті з України,
віддзеркалюючи таким чином екстенсивний та си
ровинний шлях розвитку національного АПК. У
2017 році вона склала 5,7% проти 2,1% у 2008 році.
Додатковим підтвердженням зміцнення за
Україною ролі сировинного придатку у гло
бальній економіці є усталена багаторічна тен
денція зниження поголів'я великої рогатої ху
доби та інших сільськогосподарських тварин.
Зокрема чисельність корів у 2017 році встано
вила черговий мінімум — 3,6 млн голів, що на
80 тис. голів менше, ніж у 2016 році (рис. 4).
Разом із тим це лише третина від чисельності
2001 року, коли налічувалось 9,42 млн голів. Ра
зом із тим, при стабілізації валютного курсу в
Україні та зростанні внутрішніх доходів,
збільшується імпорт м'яса та їстівних субпро
дуктів, котрі в змозі вироблятись і на підприєм
Передплатний індекс 21847

ствах харчової промисловості України. Так, у
2017 році імпорт даної товарної групи підвищив
ся на 38% порівняно з попереднім роком. Тобто
Україна виступаючи одним з основних експор
терів сільськогосподарської сировини, водночас
є імпортером тієї продовольчої продукції, яку
можуть виробляти вітчизняні підприємства і тим
самим підвищувати рівень комплексності роз
витку агропромислової сфери в цілому.
Це вимагає перегляду пріоритетів держав
ної підтримки переробно харчових виробництв
для того, щоб забезпечити введення додатко
вих потужностей по переробці тваринницької
та рослинницької продукції, а також утилізації
відходів рослинного і тваринного походження.
Державна підтримка має полягати як у ство
ренні сприятливих інституціональних переду
мов для залучення іноземних інвестицій, так і в
організаційному забезпеченні встановлення
взаємозв'язків між переробно харчовими
підприємствами та виробниками сільськогос
подарської сировини. На сьогодні переробно
харчові виробництва за винятком тих, які вхо
дять до вертикально інтегрованих підприєм
ницьких об'єднань, відчувають дефіцит в інве
стиціях, тому в цілому має місце високий рівень
спрацьованості виробничого устаткування і
відповідно низький техніко технологічний рі
вень виробництва готової продукції.
Більше того, втрата традиційних ринків збуту
харчових продуктів на пострадянському просторі
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і ускладненість виходу на ринки далекого зарубі
жжя, особливо високорозвинених країн, звужу
ють інвестиційні можливості переробно харчових
виробництв відносно реалізації проектів розши
реного відтворення основного капіталу і відтак
процес модернізації переробного сегмента АПК
гальмується. Тому значна кількість сільськогоспо
дарської сировини експортується через дефіцит
переробних потужностей в Україні і не надто ви
важену політику держави в частині підтримки роз
витку переробно харчових виробництв.
Водночас модернізація переробного сегмен
та АПК має відбуватися на принципово нових
засадах, у першу чергу, на засадах комплексно
го використання сільськогосподарської сирови
ни у всіх фазах відтворювального процесу в аг
ропродуктовому ланцюзі, щоб паралельно з ви
пуском якісної продовольчої продукції залуча
ти у господарський обіг значні обсяги рослин
них та тваринних відходів, які забезпечать ви
робництво дешевого біологічного палива та ста
нуть ефективною кормовою добавкою для
відгодівлі тварин і екологічно безпечним орган
ічним добривом у рослинництві.
ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Структурні перегини у вітчизняному аграрно
му секторі, які зумовлені надмірною сировинною
спрямованістю експорту сільськогосподарської
продукції, можуть бути подолані за рахунок ком
плексного розвитку переробно харчових вироб
ництв. Такий розвиток має передбачати введення
додаткових потужностей по переробці рослин
ницької та тваринницької сировини, розширення
номенклатури виробництва готових харчових ви
робів, утилізацію відходів рослинного та тварин
ного походження. Це дасть змогу переробляти
всередині країни більші обсяги сільськогоспо
дарської сировини і збільшувати питому вагу екс
порту продукції з високою доданою вартістю, а
також нарощувати обсяги цінних органічних доб
рив та збільшувати обсяги паливних ресурсів, ви
роблених з відновних джерел. Тому у короткост
роковій перспективі має бути переглянута держав
на політика в частині підтримки переробно хар
чових виробництв в сторону створення більш спри
ятливих інституціональних передумов залучення
вітчизняних та іноземних інвестицій в модерніза
цію, оновлення, реконструкцію та технічне пере
озброєння виробничо технічної бази переробно
го сегмента АПК України.
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METHODOLOGICAL PROVISIONS OF ACCOUNTING EXCHANGE OF EXPORT IMPORT
OPERATIONS OF ENTERPRISES
У статті проаналізовано праці щодо експортно<імпортних операцій в частині документування щодо оцінки об'єктів
бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності, відображення експортно<імпортних операцій на рахун<
ках бухгалтерського обліку, в сфері удосконалення методики ведення бухгалтерського обліку. Було досліджено ба<
гатосторонні торговельні угоди в світлі впливу їх положень на облікове відображення зовнішньоекономічних опе<
рацій. Розкрито зв'язок елементів методу бухгалтерського обліку та етапів здійснення зовнішньоекономічної діяль<
ності. З метою створення єдиного інформаційного простору системи управління підприємством, представлено на<
прями розширення меж функціонування облікової системи, що здійснюється через удосконалення ведення докумен<
тації на підприємстві, що займається зовнішньоекономічною діяльністю. Розроблено оцінку в операціях експорту та
імпорту товарів у бухгалтерському обліку відповідно до запропонованих етапів. Здійснено авторський підхід у пере<
оцінці товарів в імпортних операціях. Розроблено напрями організації та ведення синтетичного та аналітичного бух<
галтерського обліку експортно<імпортних операцій.
The article analyzes the works on export<import operations in the part of documentation, the evaluation of objects
of accounting of foreign trade activities, the display of export<import transactions in accounting accounts, in the field of
improving the methodology of accounting. Multilateral trade agreements were investigated in light of the impact of
their provisions on the accounting of foreign economic transactions. The connection between the elements of the
accounting method and the stages of foreign economic activity is disclosed. In order to create a single information space
for the enterprise management system, the directions of expanding the limits of the accounting system functioning, which
are carried out through the improvement of documentation in the enterprise engaged in foreign economic activity, are
presented. An assessment is made in the operations of export and import of goods in accounting in accordance with the
proposed stages. The author's approach in re<evaluation of goods in import operations is carried out. Directions of
organization and conducting of synthetic and analytical accounting of export<import operations are developed.

Ключові слова: експорт, імпорт, бухгалтерський облік, облікове відображення, зовнішньо*
економічна діяльність, організація обліку, елементи методу бухгалтерського обліку.
Key words: export, import, accounting, accounting reflection, foreign*economic activity,
organization of accounting, elements of the accounting method.
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ

Глобалізаційні процеси в економіці вплива
ють на розширення діяльності суб'єктів госпо
дарювання та створюють умови для виходу на
зовнішні ринки товарів і послуг. Невід'ємною
частиною зовнішньоекономічних операцій є
використання іноземної валюти для розра
хунків з іноземними контрагентами. Таким чи
ном, виникають нові об'єкти в системі бухгал
терського обліку, які вимагають застосування
особливих правил у частині використання
Передплатний індекс 21847

організаційно методичних аспектів обліково
го відображення господарських операцій. На
підставі національних та міжнародних стан
дартів бухгалтерського обліку, митного та по
даткового законодавства, незалежно від про
блем, які виникають всередині облікової сис
теми окремого суб'єкта господарювання, відбу
вається регулювання зовнішньоекономічної
діяльності підприємства в частині документу
вання, оподаткування, митного оформлення,
ведення розрахунків та інших питань, які вима

15

АГРОСВІТ № 13, 2018
гають уніфікованого підходу задля створення
можливості реалізації ефективних операцій
зовнішньоекономічної діяльності. Це, в свою
чергу, забезпечить формування порівнювано
го та зіставного інформаційного середовища
між суб'єктами господарювання як всередині
країни, так і за її межами, а також дозволить
підвищити рівень конкурентоспроможності
товарів та послуг українських національних
виробників. Адже розширення кола експор
терів та зростання якості експортованої про
дукції та послуг, що надаються зовнішнім кон
трагентам, в світлі прийняття Експортної стра
тегії України: Дорожня карта стратегічного
розвитку торгівлі 2017—2021 [1] має важливе
значення для українського бізнес середовища.
Аналізуючи інформацію, представлену в
Експортній стратегії України, можемо зроби
ти висновок, що однією з основних проблем,
яка існує на сьогодні в сфері ведення зовніш
ньоекономічної діяльності є низька конкурен
тоспроможність суб'єктів зовнішньоекономіч
них відносин на зовнішніх ринках товарів і по
слуг.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

На нашу думку, на сьогодні в науковій літе
ратурі відбувається наукова дискусія, що ба
зується в основному на спрямуванні до міжна
родних стандартів бухгалтерського обліку та
фінансової звітності. Це означає, що більшість
досліджень здійснюється з метою уніфікації
національних та міжнародних стандартів, що,
на думку науковців, має покращити рівень пра
вового забезпечення облікового відображення
операцій зовнішньоекономічної діяльності.
Зокрема свої праці даним питанням присвяти
ли такі науковці: Г.Ю. Коблянська, А.С. Кабыт
кина, Н.Н. Парасоцкая, Н.В. Ульянова, О.О. Бє
ляков; І.В. Жиглей; О.І. Степаненко, І.О. Лука
шова, Л.І. Жидєєва, О.О. Бєляков, О.В. Ру
ра, Л.І. Ірха, Н.В. Федькевич, С.А. Пахомов,
Е.Н. Курганова.
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Враховуючи отримані наукові результати,
вважаємо, що доцільно розширити функціо
нальне призначення бухгалтерського обліку
експортно імпортних операцій та враховувати
запити системи управління зовнішньоеконо
мічною діяльністю в частині прийняття управ
лінських рішень та етапи здійснення експорт
но імпортних операцій. Тому основним завдан
ням, що поставлено, є розкриття методичних
положень бухгалтерського обліку операцій
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експорту та імпорту підприємств в світлі
здійснення управління зовнішньоекономічною
діяльністю та з врахуванням сфери прийняття
управлінських рішень.
Задля вирішення поставленої мети доціль
но використати підхід поділу експортно імпор
тних операцій на етапи підготовки, реалізації
та закінчення зовнішньоекономічних операцій,
що дозволить удосконалити процес відобра
ження в бухгалтерському обліку операцій екс
порту та імпорту з врахування основних актуаль
них запитів від системи управління зовнішньо
економічною діяльністю обліковій підсистемі
на підприємстві. Враховуючи той факт, що бух
галтерський облік є основним інформаційним
джерелом для прийняття управлінських рішень
в сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Крім того, варто враховувати, що облікове
відображення складається з основних еле
ментів методу бухгалтерського обліку, які до
цільно інтерпретацію яких доцільно відобрази
ти на кожному з етапів здійснення експортно
імпортних операцій. Також одним з основних
аспектів має стати розподіл операцій зовніш
ньоекономічної діяльності за видами: експорт
товарів, експорт послуг, імпорт товарів та
імпорт послуг, а також експорт та імпорт то
варів без перетину митного кордону. На сьо
годні останні види експортно імпортних опе
рацій є актуальними в світлі зменшення витрат
на транспортування товарів.
Особливої уваги потребує питання здійс
нення експортно імпортних операцій з краї
нами членами об'єднань (положення Угоди
про асоціацію в частині запровадження вільної
торгівлі між Україною та державами членами
Європейського Союзу; Зона вільної торгівлі
між Україною та Канадою; СНД; СОТ, Євро
пейська асоціація зони вільної торгівлі), адже
здебільшого саме положення даних доку
ментів визначають особливості бухгалтерсь
кого обліку зовнішньоекономічної діяльності
(табл. 1).
Як бачимо, угоди про зону вільної торгівлі
України з іншими країнами впливають на зов
нішньоекономічну діяльність суб'єктів господа
рювання, визначаючи особливості митного
оформлення товарів, зокрема формування та
оцінки вартості експортованих та імпортова
них товарів, а також мають безпосереднє відно
шення до витрат діяльності підприємства і та
ким чином визначають кінцевий фінансовий
результат.
Окрім вимог, що встановлені в вищепроана
лізованих угодах України з іншими країнами та
міжнародними організаціями, доцільно врахо
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 1. Характеристики багатосторонніх торговельних угод у світлі впливу їх положень
на облікове відображення зовнішньоекономічних операцій
Назва угоди
1
Угода про
зону вільної
торгівлі між
Україною та
Європейським
Союзом (ЄС)
[7]

Друга сторона
угоди
Країни-члени
ЄС

Зона вільної
торгівлі між
Україною та
Канадою [10;
25]

Канада

Зона вільної
торгівлі з
країнамичлени
Співдружності
Незалежних
Держав [6]
Генеральна
угода про
торгівлю
послугами [5]
Генеральна
угода з
тарифів і
торгівлі [4]

Країни-члени
СНД

Угоду про
вільну
торгівлю між
Україною і
Європейською
асоціацією
вільної
торгівлі
(ЄАВТ) [25]

Країни-члени
Світової
організації
торгівлі (СОТ)

Країни-члени
ЄАВТ:
Республіка
Ісландія,
Князівство
Ліхтенштейн,
Королівство
Норвегія,
Швейцарська
Конфедерація

Особливості експорту та імпорту між країнами
2
Метою створення зони вільної торгівлі є
модернізація торговельних відносин та
економічного розвитку України. Інструментами
для цього є відкриття ринків шляхом
поступового скасування митних тарифів,
надання безмитного доступу в рамках квот, а
також масштабна гармонізація українських
законів, норм та стандартів з тими, що діють у
ЄС у різних прямо або опосередковано
пов’язаних із торгівлею секторах

Угода відкриє для українських експортерів 98%
канадського ринку товарів. Ввізні мита на
сільськогосподарські товари будуть негайно
скасовані (за виключенням 108 тарифних ліній,
доступ по яких відкриється у рамках квот), а
також на всі промислові товари (крім легкових
автомобілів із 7-річним перехідним періодом
скасування ввізних мит).
З моменту набрання чинності Угодою, Україна
негайно скасує тарифи для близько 80% товарів
імпорту з Канади, в той же час для деяких
сільськогосподарських та промислових товарів
застосовуватимуться перехідні періоди у 3, 5, 7
років для зниженням тарифів. Проте для
найбільш чутливих сільськогосподарських
товарів було встановлено квоти на імпорт, тоді
як цукор було виключено з дії Угоди
Угода визначає наступні питання: застосування
мита і платежів, еквівалентних миту; скасування
кількісних обмежень у взаємній торгівлі;
визначення країни походження товарів;
національний режим; державні закупівлі;
свобода транзиту; застосування спеціальних
захисних заходів у взаємній торгівлі та інші
Приєднання України до СОТ поліпшує шляхом
зниження торговельних витрат та відстрочок,
підвищення ефективності процедур охорони
кордонів та допомагає оптимізувати та знизити
витрати на проведення операцій за участі
держави.
Угода ГАТТ визначає основи режиму торгівлі
товарами, права і зобов’язання членів СОТ у цій
сфері.
Угода ГАТС визначає засади режиму торгівлі
послугами, права і зобов’язання країн-членів
СОТ у цій сфері
Угода розкриває наступні питання: «Торгівля
товарами», «Торгівля послугами», «Інвестиції»,
«Захист інтелектуальної власності», «Державні
закупівлі», «Конкуренція», «Інституційні
положення», «Вирішення спорів» та
«Прикінцеві положення». Крім того, містить
Додатки, у яких закріплені ставки імпортних
мит на різні групи товарів для України й кожної
з країн-членів ЄАВТ, роз’яснення, що
деталізують положення основної частини
Угоди, а саме: правила визначення походження
товарів, регулювання права власності на
географічні зазначення, тендерні процедури й
державні закупівлі, принципи торгівлі
послугами, технічні специфікації тощо

вувати під час удосконалення облікового забез
печення експортно імпортних операцій також
Офіційні правила тлумачення торговельних
термінів Міжнародної торгової палати Інко
термс [13], які встановлюють зобов'язання про
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Вплив на облікове відображення експортноімпортних операцій
3
1. Скасування митних тарифів, надання
безмитного доступу до зовнішнього ринку товарів
і послуг ЄС впливає на зміни у відображенні в
бухгалтерському обліку операцій
зовнішньоекономічної діяльності, зокрема витрат,
пов’язаних з митними платежами.
2. Гармонізація українських законів, норм та
стандартів з тими, що діють у ЄС передбачає
зміни в правовій системі бухгалтерського обліку
та впливає на необхідність формування гнучкої
облікової системи на підприємствах, що мають
зовнішньоекономічні відносини з країнамичленами ЄС
1. Переваги від можливостей безмитної торгівлі
впливають на витрати зовнішньоекономічної
діяльності, які відображаються в бухгалтерському
обліку та формують фінансовий результат
діяльності підприємства.
2. Розмежування в бухгалтерському обліку
товарів, що експортуються та імпортуються в
межах встановлених в Угодах квот.
3. Управління витратами зовнішньоекономічної
діяльності в частині формування митної вартості
товарів визначає особливості облікового
відображення операцій зовнішньоекономічної
діяльності

1. Сторони Угоди не застосовують мита та інших
платежів, еквівалентних миту, стосовно експорту
та/або імпорту товарів (за винятком випадків,
передбачених в у відповідних частинах Угоди),
що впливає на документування, оцінку та
відображення на облікових рахунках експортноімпортних операцій
1. В розділі «Оцінка товару для митних цілей»
визначено особливості формування митної
вартості, яка впливає на формування первісної
вартості імпортованих та експортованих товарів,
що відображається в бухгалтерського обліку та
фінансової звітності

1. Положення Угоди визначають особливості
формування первісної та митної вартості товарів і
послуг, що безпосередньо відображається в
бухгалтерському обліку та фінансової звітності

давця щодо поставки, переходу ризиків і ви
трат, пов'язаних із товаром.
Отже, ідентифікація напрямів виконання
основного завдання дослідження вимагає
здійснення аналізу та оцінки існуючого до
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ЕЛЕМЕНТИ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
документування та
інвентаризація /
контроль

оцінка та
калькулювання

рахунки та
подвійний запис

1. Етап підготовки
зовнішньоекономічних
операцій

2. Етап реалізації
зовнішньоекономічних
операцій

1.1. Вихід на зовнішній ринок
(аналіз зовнішнього
середовища та внутрішніх
можливостей підприємства).
1.2. Вибір предмету контракту
(аналіз кон’юнктури ринку,
розробка цінової,
маркетингової та торговельної
політик).
1.3. Пошук закордонних
партнерів (ведення
переговорів, висилання оферт)

2.1. Укладення
зовнішньоекономічного
контракту.
2.2. Транспортні перевезення.
2.3. Страхові послуги.
2.4. Використання платіжних
інструментів (в тому числі
операції в іноземній валюті).
2.5. Митне оформлення.
2.6. Контроль за реалізацією
зовнішньоекономічною
операцією

баланс
та звітність

3. Етап закінчення
зовнішньоекономічних операцій

3.1. Перевірка
документів
реалізованої
зовнішньоекономічної операції.
3.2. Вирішення
можливих спорів

ЕТАПИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ

Рис. 1. Зв'язок елементів методу бухгалтерського обліку та етапів здійснення
зовнішньоекономічної діяльності
Джерело: розроблено автором.

свіду в науковій літературі в сфері розробки
та удосконалення методичного забезпечення
бухгалтерського обліку експортних та ім
портних операцій. Окрім вказаних напрямів
варто враховувати основні принципи бухгал
терського обліку та елементи методу бух
галтерського обліку, які безпосередньо впли
вають на відображення операцій зовнішньо
економічної діяльності та визначають якість і
достовірність сформованої у фінансовій
звітності інформації для цілей управління зов
нішньоекономічною діяльністю.
"Облік операцій у іноземній валюті регулю
ються відповідним стандартом бухгалтерсько
го обліку. Для компаній, що ведуть облік за на
ціональними стандартами бухгалтерського об
ліку, це Положення (Стандарт) бухгалтерсько
го обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", а для
компаній, які ведуть облік за МСФЗ — МСБО
(IAS) 21 The Effects of Changes in Foreign Exchan
ge Rates. Незважаючи на деяку редакційну
відмінність, основні вимоги цих двох стандартів
ідентичні" [17]. Тому в цьому дослідженні
здійснюється оцінка національного положен
ня бухгалтерського обліку.
На рисунку 1 розкрито зв'язок між елемен
тами методу бухгалтерського обліку та етапа
ми здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
Зокрема документування експортно ім
портних операцій інтерпретується на всіх ета
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пах реалізації зовнішньоекономічних операцій
та повинно забезпечувати достовірність даних,
які відображаються в бухгалтерському обліку
на підставі перетворення інформації, що
міститься в первинних документах. Оцінка та
калькулювання мають місце на етапах підготов
ки та реалізації експорту та імпорту та поля
гає в наступному: своєчасне формування вар
тості імпортованих товарів / послуг та досто
вірне калькулювання собівартості експортова
них товарів / послуг. Крім того, якість оцінки
впливає на достовірність відображення доходів
та витрат зовнішньоекономічної діяльності
підприємства.
Рахунки на підставі використання подвійно
го запису відображають операції, які здійсню
ються на етапі підготовки та етапі реалізації
експортно імпортних операцій. Звітність скла
дається на підставі зібраної та систематизова
ної в бухгалтерському обліку інформації і по
винна задовольняти запити управлінського
персоналу в частині формування якісної та до
стовірної фінансової і нефінансової інфор
мації.
Відповідно до проведеного дослідження,
потребує удосконалення система документу
вання зовнішньоекономічної діяльності на по
чатковому етапі реалізації операції, що спри
чинено невизнанням в обліку окремих витрат
діяльності, пов'язаних з підготовкою до укла
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дання зовнішньоекономічних контрактів. Крім
того, з метою удосконалення комунікаційних
зв'язків між бухгалтерською службою та від
ділом управління зовнішньоекономічною діяль
ністю підприємства доцільно переглянути за
гальні правила створення відповідної системи
їх документування.
Враховуючи той факт, що "важливою пере
думовою організації бухгалтерського обліку
експортно імпортних операцій із товарами є
розробка та затвердження графіку документо
обігу, адже він суттєво впливає на своєчасність
та обгрунтованість управлінських рішень" [11,
с. 79—80], М.Б. Владичин, Н.С. Струк [3, с. 40]
пропонують схему організації документообо
роту. Запропонована схема враховує особли
вості побудови організаційної структури на
підприємстві, що здійснює зовнішньоторго
вельні операції. Тому вважаємо, що доцільно
розглянути також питання документообороту
відповідно до етапів здійснення зовнішньоеко
номічних операцій.
Оляднічук Н.В., Підлубна О.Д. зазначають,
що "підставою для обліку імпортно експорт
них операцій є договірні, супроводжувальні,
дозвільні, митні, страхові, розрахунково
платіжні та претензійні документи" [18, с. 51].
Як бачимо класифікація документів є різнома
нітною та характеризує функціональне при
значення документу в системі ведення експор
тно імпортних операцій. Також варто врахо
вувати той факт, що первинні документи, в
першу чергу, є каналом комунікаційного зв'яз
ку між системою управління та підсистемою
бухгалтерського обліку, тому повинні забез
печувати дотримання вимог як облікової сис
теми, так і управління діяльністю підприєм
ства.
Отже, можемо виокремити та окреслити
основні напрямки удосконалення документу
вання операцій експорту та імпорту у зв'язку з
необхідністю розширення ролі бухгалтерсько
го обліку як інформаційного джерела системи
управління зовнішньоекономічною діяльністю
підприємства, які дозволять підвищити якість
каналів комунікації всередині комунікаційно
го простору зовнішньоекономічної діяльності
підприємства.
Спочатку варто навести основні вимоги за
конодавства до процесу документування гос
подарських операцій загалом та експортно
імпортних операцій. Зокрема в Законі України
"Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" визначено, що "первинні та
зведені облікові документи можуть бути скла
дені у паперовій або в електронній формі" [8].
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Крім того, регулюються випадки, на підставі
яких документ не може бути підтвердженням
запису в бухгалтерському обліку: "неістотні не
доліки в документах, що містять відомості про
господарську операцію, не є підставою для не
визнання господарської операції, за умови, що
такі недоліки не перешкоджають можливості
ідентифікувати особу, яка брала участь у
здійсненні господарської операції, та містять
відомості про дату складання документа, назву
підприємства, від імені якого складено доку
мент, зміст та обсяг господарської операції
тощо" [8].
У Законі України "Про зовнішньоекономі
чну діяльність" задекларовано особливості ве
дення зовнішньоекономічної діяльності та ре
гулюється питання укладання та виконання
зовнішньоекономічних договорів (контрактів),
які є підставою формування економічних відно
син між суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності. "Зовнішньоекономічний договір
(контракт) укладається суб'єктом зовнішньое
кономічної діяльності або його представником
у простій письмовій або в електронній формі,
якщо інше не передбачено міжнародним дого
вором України чи законом. У разі експорту по
слуг (крім транспортних) зовнішньоекономіч
ний договір (контракт) може укладатися шля
хом прийняття публічної пропозиції про угоду
(оферти) або шляхом обміну електронними
повідомленнями, або в інший спосіб, зокрема
шляхом виставлення рахунка (інвойсу), у тому
числі в електронному вигляді, за надані послу
ги" [9].
Отже, можемо зробити висновок, що зов
нішньоекономічний контракт може бути замі
нений у випадку здійснення операцій експорту
послуг (крім транспортних) може мати вигляд
оферти, рахунка (інвойсу) або підтверджувати
необхідну інформацію у вигляді електронних
повідомлень між суб'єктами господарювання.
Чирка Д.М. у своїх наукових дослідженнях
звертає увагу на те, що "для експорту та імпор
ту товарів на законодавчому рівні визначено
документ, яким оформлюється здійснення та
ких зовнішньоекономічних операцій — вантаж
но митна декларація. Щодо операцій експор
ту та імпорту послуг, то не у всіх розглянутих
нормативних документах говориться про скла
дання акта наданих послуг і типова форма цьо
го документу для всіх суб'єктів (окрім будівель
них робіт) відсутня, що ускладнює процес до
кументування операцій з надання та отриман
ня послуг різного характеру" [26, с. 394]. Та
ким чином, автор порушує проблему докумен
тування операцій експорту та імпорту послуг.
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Функціонування
комунікаційного
простору

Система управління
зовнішньоекономічною
діяльністю

Бухгалтерський облік
експортно-імпортних
операцій

Взаємодія через канали
комунікаційного зв’язку

Здійснення експортно-імпортних операцій
оформлення основної та супровідної документації, що
підтверджує здійснення експортно-імпортних операцій
Напрями удосконалення процесу документування експортних та
імпортних операцій:
1. задля дотримання принципу єдиного грошового вимірника у
внутрішніх документах розкриття інформації в національній та
іноземній валюті (валюті здійснення операцій);
2. розкриття фінансової та нефінансової (в тому числі якісних
характеристик) інформації здійснених господарських операцій з
метою створення підстави формування для показників
бухгалтерської звітності, а також формування звіту з управління в
системі бухгалтерського обліку;
3. ведення реєстрів та журналів, які забезпечують упорядкування
інформаційних джерел про реалізовані зовнішньоекономічні
операції з врахуванням їх поділу на основні види

Рис. 2. Функціонування комунікаційного простору
між управлінням та бухгалтерським обліком через документування
зовнішньоекономічних операцій
Джерело: розроблено автором.

Однак варто зауважити, що це питання було
вирішене разом з внесенням змін до системи за
конодавства в сфері документування операцій
експорту послуг, що розглянуто вище.
Також науковець Д.М. Чирка систематизує
види первинних документів та представляє "пе
релік документації у зовнішньоекономічній
діяльності, що забезпечить оперативність дій
бухгалтерської служби під час документально
го оформлення господарських операцій" у виг
ляді таких груп:
— транспортна та страхова (коносамент, за
лізнична вантажна накладна, автодорожна і
авіаційна транспортна накладна, поштова кви
танція, страховий поліс, страховий сертифі
кат);
— комерційна (розрахункова) (акт наданих
послуг, рахунок фактура (інвойс), рахунок
специфікація, попередній рахунок, проформа
рахунок, консульська рахунок фактура, подат
кова накладна, документи, за якими здійсню
ються експортно імпортні розрахунки (век
сель, платіжне доручення, акредитив тощо));
— товаросупровідна (сертифікат якості то
вару, відвантажувальна специфікація, паку
вальний лист, комплектуюча відомість, ліцен
зії);
— технічна (технічні паспорти машин та об
ладнання, формуляри і описи виробів, креслен
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ня, інструкції по встановленню, монтажу, на
лагодженню, управлінню і ремонту);
— складська (акт приймання товару, гене
ральний акт розвантаження теплоходу з ван
тажами в порту прибуття, додаткова розписка
про прийняття вантажу на зберігання в інозем
ному порту, варіант документа іноземного ко
мерційного складу);
— митна (вантажна митна декларація
(ВМД), сертифікат про проходження товару,
довідка про оплату мита, акцизів і зборів) [26,
с. 398].
Запропонований поділ відображає сутність
експортно імпортних операцій, однак, вважає
мо, що доцільно серед виокремлених науковцем
груп виділити основну та супровідну докумен
тацію, яка буде відповідати положенням нор
мативно правового законодавства щодо вимог
в сфері документування господарських опе
рацій підприємства. Тому на підставі існуючо
го поділу пропонуємо групи документації ко
мерційної та митної віднести до основних до
кументів, а інші групи (товаросупровідна,
транспортна та страхова, технічна, складська)
об'єднати в супровідні документи. Крім того,
до комерційної документації доцільно додати
зовнішньоекономічний контракт у формі, яка
передбачається для складання на окремому
підприємстві.
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 13, 2018
Ідентифікація переліку та систематизація
видів первинних документів для відображення
зовнішньоекономічних операцій в бухгалтерсь
кому обліку дає можливість розширити пред
мет дослідження з метою удосконалення
інформаційного джерела системи управління
зовнішньоекономічною діяльністю підприєм
ства. Тому на рисунку 2 прослідковано зміни в
системі бухгалтерського обліку, які спричинені
впровадженням до комунікаційного простору
системи управління зовнішньоекономічною
діяльністю документації експортно імпортних
операцій.
З метою створення єдиного інформаційно
го простору системи управління підприєм
ством, що забезпечує реалізацію функцій бух
галтерського обліку, на рисунку 2 також пред
ставлено напрями розширення меж функціону
вання облікової системи, що здійснюється че
рез удосконалення ведення документації на
підприємстві, що займається зовнішньоеконо
мічною діяльністю.
Наступним етапом дослідження є обгрун
тування проблемних аспектів оцінки в бухгал
терському обліку зовнішньоекономічних опе
рацій, що здійснюється на етапі реалізації екс
портно імпортних операцій та полягає у виз
наченні облікової та митної вартості імпорто
ваного товару / послуги, а також формуванні
собівартості експортованого товару / послуги.
Тому розглянемо, які проблеми описують у
своїх дослідженнях українські науковці. Так,
І.О. Лукашова [15] в своєму дисертаційному
досліджені характеризує проблемні питання в
сфері бухгалтерського обліку експортно
імпортних операцій в такому: "відсутність об
грунтованої оцінки імпортованих товарів і ек
спортних постачань, вплив зміни курсів валют,
технологія облікового процесу з досліджува
них постачань".
Звертаючись до митної декларації, варто
розглянути принципи формування митної вар
тості експортованих та імпортованих товарів.
Відповідно до статті 57 Митного кодексу Ук
раїни "визначення митної вартості товарів, які
ввозяться в Україну відповідно до митного ре
жиму імпорту, здійснюється за такими метода
ми: 1) основний — за ціною договору (контрак
ту) щодо товарів, які імпортуються (вартість
операції); 2) другорядні: а) за ціною договору
щодо ідентичних товарів; б) за ціною договору
щодо подібних (аналогічних) товарів; в) на
основі віднімання вартості; г) на основі дода
вання вартості (обчислена вартість); г) резерв
ний. Основним методом визначення митної вар
тості товарів, які ввозяться на митну терито
Передплатний індекс 21847

рію України відповідно до митного режиму
імпорту, є перший метод — за ціною договору
(вартість операції)" [16].
Щодо експортних операцій, то в статті 66
Митного кодексу зазначено, що "митною вар
тістю товарів, що вивозяться за межі митної
території України, є ціна товару, зазначена у
рахунку фактурі чи рахунку проформі. Митна
вартість товарів, що вивозяться за межі митної
території України, визначається при поміщенні
цих товарів уперше в митний режим з наступ
ним фактичним переміщенням їх через митний
кордон України. При зміні митного режиму під
час знаходження товарів за межами митної те
риторії України митною вартістю товарів є мит
на вартість, визначена на день прийняття орга
ном доходів і зборів митної декларації при їх
першому поміщенні в митний режим" [16].
Стандарти бухгалтерського обліку визнача
ють, що "собівартість реалізованої продукції
(робіт, послуг) складається з виробничої со
бівартості продукції (робіт, послуг), яка була
реалізована протягом звітного періоду, нероз
поділених постійних загальновиробничих вит
рат та наднормативних виробничих витрат"
[20]. І в цьому випадку собівартість не включає
митних платежів, останні відносяться до суми
адміністративних витрат або витрат на збут у
залежності від обраних положень облікової
політики підприємства.
Бабенко Л., Дяченко Є. та Гусак К. аналізу
ють, що "у більш розвинених країнах — членах
СОТ митна вартість товарів визначається за
ціною угоди приблизно у 95% випадків. В Ук
раїні кількість таких випадків коливається при
близно між 70% і 80%. Відповідно, у 20—30%
випадків задекларована митна вартість не прий
мається митними органами, і визначається ними
на більш високому рівні, що має наслідком
сплату більшої суми податків імпортерами.
Причиною незгоди митних органів із задекла
рованою митної вартістю товарів у більшості
випадків є наявність більш високих цін у ціновій
базі Державної митної служби України" [2,
с. 417].
Крім того, варто звернути увагу на оцінку
активу в іноземній валюті. "Незалежно від ха
рактеру господарської операції, будь яка ва
лютна стаття на момент її виникнення завжди
оцінюється за поточним валютним курсом
"спот". Для операцій, однією із сторін якої є
резидент України, роль курсу "спот" відіграє
офіційний курс НБУ на дату здійснення валют
ної операції" [17].
Наприклад, І.О. Лукашова в своїх дослід
женнях звертає увагу на недоцільність засто
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ЕКСПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ

ІМПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ

Собівартість
експортованого товару

Первинна вартість
імпортованого товару

Етап 1

Собівартість складається з виробничої
собівартості, нерозподілених постійних
загальновиробничих витрат та
наднормативних виробничих витрат

Первинна вартість товару складається з
сум, що сплачуються згідно з договором
експортеру (мінус непрямі податки) та
інших витрат, пов’язаних з придбанням

Етап 2
Дата визнання

Витрати визнаються витратами певного
Запаси визнаються активом, якщо існує
періоду одночасно з визнанням доходу,
імовірність того, що підприємство
для отримання якого вони здійснені
отримає в майбутньому економічні
вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх
Доходи визнаються в разі наявності
умов, передбачених у законодавстві
Етап 3 вартість може бути достовірно визначена
Валюта визнання
− доходи визнаються за курсом на дату
поставки товарів;
− доходи за попередньою оплатою
визнаються за обмінним курсом на дату
отримання авансу

− вартість товарів визнається за курсом на
дату отримання товарів;
− вартість товарів, що придбані за
попередньою оплатою, визнається за
обмінним курсом на дату сплати авансу

Етап 4
Врахування правил Інкотермс
Категорія Е − зобов'язання переходять до
покупця безпосередньо в момент відправлення
та, відповідно, в місці відправлення товару

визнання імпортованих товарів /
визнання експортного доходу в
момент поставки

Категорія F − точкою переходу зобов'язань є
термінал відправлення перевезення за умови, що
основна частина транспортування є неоплаченою

визнання імпортованих товарів /
визнання експортного доходу в
момент початку транспортування

Категорія С − оплата основного транспорту
проводиться в повному обсязі, зобов'язання
переходять в момент надходження вантажу до
терміналу прибуття

визнання імпортованих товарів /
визнання експортного доходу в
момент надходження вантажу до
терміналу прибуття

Категорія D − «повноцінна доставка», коли
перехід зобов'язань здійснюється в момент
прийняття товару покупцем

визнання імпортованих товарів /
визнання експортного доходу в
момент прийняття товару покупцем

Рис. 3. Оцінка в операціях експорту та імпорту товарів в бухгалтерському обліку
відповідно до запропонованих етапів
Джерело: розроблено автором на підставі положень законодавства [19—22].

сування дати оформлення ВМД. Автор зазна
чає, що "це приводить до перекручування
інформації про доходи за цими операціями. Не
дотримується відповідність доходів і витрат за
експортними постачаннями — доходи і витра
ти відбиваються в обліку на відповідних рахун
ках у різні звітні періоди, а це не відповідає
принципу про визнання доходів і витрат. Ви
знання й взяття на облік імпортованих товарів
здійснюються несвоєчасно, тобто не з момен
ту виникнення права на них, а з дати оформ
лення ввізної ВМД, а це приводить до несвоє
часного визнання зобов'язань за цими опера
ціями у момент оприбуткування товарів. Усе це
сприяє відсутності повної інформації про
вартість імпортного постачання, порушенню
послідовності операцій і, відповідно, знижен
ню ефективності управління ними" [15].
Відповідно до П(с)БО 15 "Дохід" "дохід (ви
ручка) від реалізації продукції (товарів, інших
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активів) визнається в разі наявності всіх наве
дених нижче умов:
— покупцеві передані ризики й вигоди, по
в'язані з правом власності на продукцію (товар,
інший актив);
— підприємство не здійснює надалі управ
ління та контроль за реалізованою продукцією
(товарами, іншими активами);
— сума доходу (виручка) може бути досто
вірно визначена;
— є впевненість, що в результаті операції
відбудеться збільшення економічних вигод
підприємства, а витрати, пов'язані з цією опе
рацією, можуть бути достовірно визначені"
[19].
Натомість витрати, облікове відображення
яких регулюється П(с)БО 16 "Витрати" "визна
ються витратами певного періоду одночасно з
визнанням доходу, для отримання якого вони
здійснені" [20].
Передплатний індекс 21847
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Товари
Період від укладання контракту до
моменту передачі права власності
зміна

Момент передачі
ризиків та зобов’язань
валютного

здійснення переоцінки вартості товарів*
відповідно до зміни валютного курсу з
відображенням суми зміни в іншому
додатковому капіталі до моменту вибуття
даного товару (продажу, списання тощо)

Господарські операції,
пов’язані з товарами

курсу

застосування положень П(с)БО 9 «Запаси»
в частині оцінки за найменшою з двох
оцінок: первинною вартістю або чистою
вартістю реалізації

* вартість товарів для цілей розрахунку суми зміни вартості у зв’язку зі зміною курсу
валюти є первинна вартість імпортованих товарів без врахування сум мита

Рис. 4. Переоцінка товарів в імпортних операціях: авторський підхід
Джерело: розроблено автором.

Узагальнюючи проведений аналіз існуючих
наукових підходів щодо оцінки облікових
об'єктів експортно імпортних операцій та по
ложень нормативно правового законодавства
як результат наукового дослідження предста
вимо власний підхід до здійснення оцінки в бух
галтерському обліку зовнішньоекономічних
операцій у вигляді етапів визначення вартості
імпортованих та експортованих товарів (рис. 3),
які, з однієї сторони, є універсальними, адже
можуть застосовуватися підприємствами
різних галузей діяльності та базуються на по
ложеннях чинного законодавства.
З іншої сторони, запропонований підхід має
варіативну частину, який залежить від таких
факторів, як:
— передбачені в зовнішньоекономічному
контракті умови Інкотермс — момент передачі
права власності та ризиків, пов'язаних з пред
метом контракту. "Запропоновані в правилах
Інкотермс пояснення термінів відповідають
найбільш поширеним торговим звичаям і пра
вилам, що склалися в міжнародній практиці.
Головна мета Інкотермс — чітке визначення
умов контракту по відношенню обов'язків про
давця щодо доставки товару покупцю й уніфі
кація обов'язків сторін договору. Поставка то
вару з однієї країни в іншу пов'язана з витра
тами, ризиком і здійсненням ряду технічних та
адміністративних функцій. Ці питання торгові
партнери погоджують в зовнішньоекономічно
му контракті шляхом застосування "базисних
умов" Інкотермсу, що зводять до мінімуму
непорозуміння та спори по відношенню до та
ких трьох аспектів угоди: хто, від якого і до
якого пункту доставки здійснює поставку то
вару та несе витрати, відповідає за можливі
ризики; в який момент поставки ризик втрати
товару переходить від продавця до покупця;
хто здійснює митне оформлення (митну чист
ку) товару" [12];
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— зміна валютного курсу, що передбачає
встановлення відповідної суми зміни доходів та
витрат, а також вартості як імпортованих, так
і експортованих товарів. Курс національної ва
люти по відношенню до іноземної відіграє роль
детермінанту результативності здійснених ек
спортно імпортних операцій та дозволяє за
умови застосування відповідних елементів
упраління валютними ризиками змінювати
фінансовий результат зовнішньоекономічної
діяльності;
— обов'язковий продаж валютної виручки
отриманої експортерами в ході зовнішньоеко
номічної діяльності, що встановлений на рівні
законодавства відповідно до Постанови НБУ
"Про врегулювання ситуації на грошово кре
дитному та валютному ринках України", при
зводить до необхідності розробки особливих
методик управління валютними ризиками під
здійснення експортних операцій. Відповідно до
згаданого нормативно правового документу
станом на 01.01.2018 р. "надходження в іно
земній валюті із за кордону на користь юридич
них осіб підлягають обов'язковому продажу на
міжбанківському валютному ринку України, у
тому числі безпосередньо Національному бан
ку України, у розмірі 50 відсотків. Решта над
ходжень в іноземній валюті залишається в роз
порядженні резидентів та нерезидентів і вико
ристовується ними відповідно до правил валют
ного регулювання" [23].
Лукашова І.О. звертає увагу на необхідності
удосконалення методики оцінки імпортованих
товарів, на підставі чого пропонує "використо
вувати субрахунок, на якому варто накопичу
вати витрати, що включаються в їхню вартість
за конкретним постачанням, ця інформація по
винна накопичуватися на запропонованому
субрахунку за етапами здійснення постачання.
Розроблено загальну схему оцінки імпортова
них товарів, що буде сприяти визначенню їх
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Таблиця 2. Напрями організації та ведення синтетичного та аналітичного бухгалтерського
обліку експортноHімпортних операцій
Рахунки
28 «Товари»

Субрахунки
281 «Товари в торгівлі»

36 «Розрахунки з
покупцями тa
замовниками»

362 «Розрахунки з інозeмними покупцями»

63 «Розрахунки з
постачальниками тa
підрядниками»

632 «Розрахунки з iноземними постачальниками»

70 «Доходи від
реалізації»

701 «Дохід вiд реалізації готової продукції»
702 «Дохід від pеалізації товарів»
703 «Дохід від рeалізації робіт і послуг»

71 «Інший
операційний дохід»
74 «Інші доходи»
90 «Собівартість
реалізації»

714 «Дохід вiд операційної курсової різниці»

94 «Інші витрати
операційної
діяльності»
97 «Інші витрати»

744 «Дохід вiд неопераційної курсової різниці»
901 «Сoбівартість реалізованої готової продукції»
902 «Собівартість реалізованих товарів»
903 «Собівартість pеалізованих робіт і послуг»
945 «Втрати вiд операційної курсової різниці»

Напрями аналітичних рахунків
− за видом обраної формули
Інкотермс відповідно до моменту
передачі ризиків та зобов’язань;
− за видами імпортованих товарів
− за видами іноземної валюти;
− за географічним розташуванням
контрагента;
− за видом обраної формули
Інкотермс відповідно до моменту
передачі ризиків та зобов’язань

− за видами експортованого
товару;
− за видом обраної формули
Інкотермс відповідно до моменту
передачі ризиків та зобов’язань
− за видами іноземної валюти;
− за видами монетарної статті
− за видами експортованого
товару;
− за видом обраної формули
Інкотермс відповідно до моменту
передачі ризиків та зобов’язань
− за видами іноземної валюти;
− за видами монетарної статті

974 «Втрати вiд неопераційних курсових різниць»

Джерело: розроблено автором.

реальної собівартості, прийняттю відповідних
управлінських рішень щодо оптимізації імпор
тних постачань" [15].
Погоджуємось з науковцем, що витрати по
винні накопичуватись на окремому субрахун
ку. Доцільно також виокремити рахунок для
облікового відображення мита за імпортними
операціями та не враховувати суми сплачених
митних платежів у первісній вартості, що забез
печить більш достовірне інформаційне забез
печення та призведе до формування вартості
імпортованих товарів, яка буде порівнюваною
з митною вартістю товарів, що імпортуються.
Крім того, варто зауважити, що товари в
бухгалтерському обліку є немонетарною стат
тею і не потребують переоцінки при зміні ва
лютних курсів. На нашу думку, такий підхід є
виправданим в цілях застосування принципу
історичної (фактичної) собівартості. Однак,
враховуючи зміни в законодавстві відмітимо,
що цей принцип не має на сьогодні актуаль
ності, адже управління потребує своєчасної та
оперативної інформації щодо стану активів на
підприємстві з метою прийняття рішень в сфері
управління процесом купівлі та здійснення пла
нування в частині торговельної політики
підприємства, що є одним з базових етапів до
сягнення конкурентоспроможності на ринку
товарів і послуг. Тому на рисунку 4 окреслено
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підхід до здійснення переоцінки імпортовано
го товару, який полягає в здійсненні перегляду
вартості імпортованого товару від моменту пе
реходу всіх ризиків та зобов'язань від продав
ця до моменту фактичного отримання товару.
Таким чином, відповідно до наведеного
підходу, вважаємо доцільним введення понят
тя "повна первісна вартість для імпортованих
товарів", що охоплює вартість товарів для
цілей розрахунку суми зміни вартості у зв'яз
ку зі зміною курсу валюти та суми сплаченого
мита.
Щодо здійснення переоцінки, то регулю
вання даного питання здійснюється відповідно
до положень П(с)БО 21 "Вплив змін валютних
курсів". Оляднічук Н.В., Підлубна О.Д. узагаль
нюють вимоги, зазначені в законодавстві та заз
начають, що "за умови зростання курсу інозем
ної валюти така курсова різниця відображаєть
ся на рахунку 945 "Втрати від операційної кур
сової різниці", а за умови зменшення курсу іно
земної валюти, в якій обліковується заборго
ваність — на рахунку 714 "Дохід від операцій
ної курсової різниці", з подальшим відобра
женням у складі фінансових результатів на ра
хунку 791 "Результат операційної діяльності""
[18, с. 53].
Курсові різниці, що відображаються в бух
галтерському обліку, формуються на рахунках
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доходів та витрат, які необхідно класифікува
ти відповідно до аналітичних розрізів.
У таблиці 2 представлено авторський підхід
до формування напрямів синтетичного та ана
літичного облікового відображення експорт
но імпортних операцій.
Крім того, варто зауважити, що відповідно
до законодавства "всі суб'єкти зовнішньоеко
номічної діяльності мають право:
— самостійно визначати форму розрахунків
по зовнішньоекономічних операціях з поміж
тих, що не суперечать законам України та від
повідають міжнародним правилам;
— безпосередньо брати і надавати комер
ційні кредити за рахунок власних коштів у
діючій на території України валюті та в іно
земній валюті як у межах, так і за межами Укра
їни, самостійно приймати рішення у зазначених
питаннях;
— вільно обирати банківсько кредитні уста
нови, які будуть вести їх валютні рахунки та
розрахунки з іноземними суб'єктами госпо
дарської діяльності, користуватись їх послуга
ми, з додержанням при цьому вимог чинних
законів України" [9].
"Розрахунки у сфері зовнішньоекономічної
діяльності під час здійснення експортних опе
рацій банк починає з наступного календарно
го дня після дня оформлення митної декларації
або підписання акта, рахунку (інвойсу) або
іншого документа, що засвідчує виконання
робіт, надання транспортних, страхових по
слуг. Строки розрахунків, передбачені в кон
трактах, не можуть перевищувати 180 кален
дарних днів з дати митного оформлення (випис
ки вивізної вантажної митної декларації) про
дукції, що експортується, а в разі експорту
робіт (послуг), прав інтелектуальної власності
— з моменту підписання акта або іншого доку
мента, що засвідчує виконання робіт, надання
послуг, експорт прав інтелектуальної влас
ності" [14, с. 1135].
ВИСНОВКИ

Отже, в ході проведеного дослідження
удосконалено методичне забезпечення бухгал
терського обліку експортно імпортних опе
рацій. Зокрема в частині документування за
пропоновано напрями удосконалення первин
них документів та розроблено модель докумен
тообороту експортних та імпортних операцій
відповідно до етапів їх здійснення на підпри
ємстві.
Щодо оцінки в бухгалтерському обліку, то
проаналізовано підходи науковців та положен
ня нормативно правових документів, що регулю
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ють питання визнання та облікового відображен
ня експортно імпортних операцій та розробле
но етапи оцінки з врахуванням зміни валютних
курсів і застосуванням конкретних правил Інко
термс, питання про які є визначальним під час
укладання зовнішньоекономічних контрактів.
Крім того, запропоновано зміни до законо
давства в частині переоцінки вартості імпорто
ваних товарів до моменту визнання їх повної
первісної вартості в бухгалтерському обліку.
На підставі чого обгрунтовано необхідність
введення в термінологічний інструментарій по
няття "повна первісна вартість", що визначаєть
ся як вартість товарів за операціями імпорту,
яка включає первісну вартість та мита, сплачені
при перетині митного кордону.
У ході дослідження удосконалено підхід до
виокремлення напрямів аналітичного обліку
експортно імпортних операцій, в основі якого
акцентовано увагу на особливостях зовнішнь
оекономічної діяльності (зміни валютних
курсів, правила Інкотермс, вид діяльності під
приємства тощо).
Представлене методичне забезпечення
експортно імпортних операцій грунтується на
етапах здійснення операцій зовнішньоеконом
ічної діяльності з купівлі продажу товарів, що
сприяє зміцненню комунікаційних зв'язків між
системою управління підприємством та бухгал
терським обліком і забезпечує розкриття дос
товірної і повної інформації для прийняття уп
равлінських рішень.
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THEORY OF REPRODUCTION OF MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES

Встановлено, що відтворювальний процес розвивається за властивими йому закономірностями, відображаючи
стратегію розвитку національного господарства і його галузей.
Для того, щоб визначити особливості відтворення матеріально<технічних ресурсів сільського господарства, не<
обхідно розглянути особливості відтворювальних процесів у сільському господарстві. Останні зумовлені тим, що
порівняно з іншими галузями вирішальне значення має відтворення природно<біологічної системи — землі, рослин і
тварин. Отже, у цій сфері суспільно<виробничих відносин найбільш важливо забезпечити єдність техніки, біології,
економіки й екології.
Економічний механізм формування і відтворення матеріально<технічної бази сільського господарства характе<
ризується дією двох різних груп факторів.
Перша група факторів виявляє свій вплив у використанні горизонтальних економічних зв'язків сільського гос<
подарства з машинобудуванням, енергетикою, хімічною промисловістю, будівництвом та іншими галузями економі<
ки. Інша група факторів виявляє себе через вертикальні економічні зв'язки у сільському господарстві, забезпечуючи
взаємодію живої праці та решти елементів.
Вважаємо, що процес відтворення матеріально<технічної бази сільського господарства характеризується певни<
ми особливостями. Основною особливістю є багаторазове скорочення щорічних державних асигнувань на капітальні
вкладення, внаслідок чого відбулося згортання відтворювального процесу в галузі.
Ураховуючи специфіку відтворення матеріально<технічної бази, необхідною є розробка та впровадження ме<
тодів регулювання відтворювального процесу. Очевидно, що відтворення матеріально<технічної бази сільського гос<
подарства вимагає належної уваги як з боку держави, так і з боку суб'єкта господарювання, де воно має відбуватися.
Слід визначити, яким чином можна регулювати процес відтворення елементів матеріально<технічної бази. Держава
та її інститути відіграють найбільш важливу роль у формуванні умов відтворення. На цей процес впливає комплекс
суспільно<економічних відносин, що включають у себе економічні, соціальні, правові та інші умови.
It is established that a reproduction process develops according to its regularities, reflecting a strategy of development
of a national economy and its branches.
In order to determine features of reproduction of material and technical resources of agriculture, it is necessary to
consider features of reproductive processes in agriculture. The latter are caused by a fact that, in comparison to other
industries, the reproduction of natural<biological system — land, plants and animals — is crucial. Thus, in this area of
social and production relations, most important is to ensure the unity of technology, biology, economics and ecology.
An economic mechanism of the formation and reproduction of the material and technical base of agriculture is
characterized by influence of two different groups of factors.
The first group of factors manifests itself when using the horizontal economic connections of agriculture with the
mechanical engineering, energy, chemical industry, construction and other sectors of the economy. Another group of
factors manifests itself through vertical economic connections in agriculture, ensuring the interaction of living labor and
the rest of the elements.

28

Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 13, 2018
We consider that the process of reproduction of material and technical base of agriculture is characterized by certain
features. The main feature is the repeated reduction of annual state allocations for capital investments, resulting in a
curtailment of the reproductive process in the industry.
Given a specific nature of reproduction of the material and technical base, it is necessary to develop and implement
methods for regulation the reproduction process. It is obvious that the reproduction of the material and technical base of
agriculture requires the attention both from the state and from the side of subject's management, where it should take
place. It should be determined how it is possible to regulate the process of reproduction of elements of the material and
technical base. The state and its institutions play the most important role in shaping of conditions of reproduction. This
process is influenced by a complex of socio<economic relations, which include economic, social, legal and other conditions.

Ключові слова: матеріально*технічна база, відтворення, держава, інституція, процес,
сільськогосподарське підприємство.
Key words: material and technical base, reproduction, state, institution, process, agricultural
enterprise.
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Вирішення проблеми розвитку розширено
сільському господарстві на рівні підприємства,
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якісною оцінкою їх стану та забезпеченням
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матеріально технічними ресурсами товарови
ціонування агропродовольчого ринку. Це над
звичайно важливо не лише через скорочення робників, залишаються недостатньо вивченими
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Метою дослідження є розробка теоретич
рівень доходів переважної більшості сільсько
них, положень відтворювальних процесів мате
господарських товаровиробників вони не мо
жуть вести виробництво на розширеній основі, ріально технічної бази сільськогосподарських
підприємств України.
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нічну базу на рівні, необхідному для інтенсифі
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кації сільськогосподарського виробництва.
Відтворювальний процес розвивається за
Відновлення економічної ролі відтворення по
властивими йому закономірностями, відобра
лягає у підвищенні дохідності сільськогоспо
жаючи стратегію розвитку національного гос
дарських підприємств і формування його мате
ріально технічного забезпечення за рахунок подарства і його галузей. Сукупність галузей,
мобілізації внутрішніх резервів, пом'якшення що формують агропромисловий комплекс краї
диспаритету цін на сільськогосподарську та ни, розвивається у взаємозв'язку й формує
деякі специфічні особливості розглянутого
промислову продукцію, вдосконалення міжга
процесу. Вони випливають із провідної ролі
лузевих відносин, використання дієвої держав
сільського господарства в розвитку інших га
ної підтримки.
лузей АПК. Сільське господарство пов'язане з
відтворенням живих організмів, при якому за
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
собом виробництва є земля, тому більшість
І ПУБЛІКАЦІЙ
Відтворювальні процеси й раціональне ви
компонентів матеріально технічної бази є
користання ресурсів у сільському господарстві унікальними, а їх дія й результативність (як і
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живої праці) опосередковуються впливом при
родно біологічних факторів.
Для того, щоб визначити особливості від
творення матеріально технічних ресурсів сіль
ського господарства, необхідно розглянути
особливості відтворювальних процесів у
сільському господарстві. Останні зумовлені
тим, що порівняно з іншими галузями вирішаль
не значення має відтворення природно біоло
гічної системи — землі, рослин і тварин. Отже,
у цій сфері суспільно виробничих відносин
найбільш важливо забезпечити єдність техні
ки, біології, економіки й екології.
Очевидно, що особливістю сільськогоспо
дарського відтворення є сезонний характер ви
робничих процесів (у першу чергу, у рослин
ництві, але й у тваринництві сезонні коливання
можуть бути досить істотними). Цим фор
мується відмінний від більшості промислових
галузей порядок створення обігового капіталу
і відтворення робочої сили [1]. Це пов'язано з
тим, що технологічний процес виробництва і
реалізації сільськогосподарської продукції
триває кілька місяців. Отже, забезпечити нор
матив обігових коштів за рахунок власних дже
рел не лише неможливо, й економічно неви
правдано — надлишок обігових коштів, утво
рений у міжсезоння, "омертвляє" капітал і ство
рює передумови для нецільового або неефек
тивного використання тимчасово вільних
коштів. Особливістю на рівні бухгалтерського
обліку й цінки майна та результатів господа
рювання є те, що частина виробленої продукції
не набуває грошової форми (зокрема, на
сіннєвий матеріал, корми власного виробницт
ва, гній і т.д.), а залишається та спрямовується
на відтворення в товарній формі. Проте для
цілей бухгалтерського обліку, оподатковуван
ня та прийняття управлінських рішень необ
хідна грошова оцінка таких запасів.
Отже, сільськогосподарське виробництво
істотно відрізняється від інших сфер виробниц
тва. Ці відмінності варто враховувати при
організації відтворювального процесу та при
виборі форм і напрямів використання капіталу
в аграрному секторі.
На нашу думку, економічний механізм фор
мування і відтворення матеріально технічної
бази сільського господарства характеризуєть
ся дією двох різних груп факторів.
Перша група факторів виявляє свій вплив
при використанні горизонтальних економічних
зв'язків сільського господарства з машинобу
дуванням, енергетикою, хімічною промислові
стю, будівництвом та іншими галузями еконо
міки. Сформовані на цій основі елементи мате
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ріально технічної бази персоніфікують собою
уречевлену працю промисловості та капіталь
ного будівництва у формі потенційної продук
тивної сили.
Інша група факторів виявляє себе через вер
тикальні економічні зв'язки у сільському гос
подарстві, забезпечуючи взаємодію живої
праці та решти елементів. У результаті такі її
складові, як сільськогосподарські угіддя та біо
логічна група засобів виробництва, щороку
циклічно розширено відтворюються у межах
галузі й кожного окремого підприємства. Якщо
сільськогосподарські культури та поголів'я
відтворюються не лише кількісно, але і якісно,
то відтворення оброблюваних земель відбу
вається лише в якісному змісті, шляхом поліп
шення їх родючості. З економічної точки зору
сутність розширеного відтворення в сільсько
му господарстві проявляється у збільшенні
продуктивної сили живих організмів і грунту.
Вважаємо, що процес відтворення мате
ріально технічної бази сільського господар
ства характеризується певними особливостя
ми. Основною особливістю є багаторазове ско
рочення щорічних державних асигнувань на ка
пітальні вкладення внаслідок чого відбулося
згортання відтворювального процесу в галузі.
Без асигнувань і підвищення прибутковості
сільського господарства в цілому неможливе
відновлення матеріально технічної бази, впро
вадження прогресивних технологій, виробниц
тво конкурентоспроможної продукції. Вибут
тя основних виробничих фондів галузі, особ
ливо їх активної частини, у сучасних умовах
значно перевищує обсяг їх надходження. Нині
лише агрохолдинги та потужні сільськогоспо
дарські підприємства можуть забезпечити ви
конання виробничих процесів високопродук
тивними та якісними машинами й устаткуван
ням, у тому числі імпортними.
За розрахунками вітчизняних науковців,
для забезпечення технологічної потреби
сільськогосподарським товаровиробникам не
обхідно мати сільськогосподарської техніки на
суму близько 300 млрд грн. Якщо поставити за
мету досягти цього рівня в найближчі 10—
15 років, то щороку потрібно інвестувати у
розвиток матеріально технічної бази від 20 до
30 млрд грн [2].
Першою спробою державної підтримки
сільськогосподарських товаровиробників
щодо формування та відтворення матеріально
технічних ресурсів стало прийняття Закону
України "Про пріоритетність соціального роз
витку села та агропромислового комплексу в
народному господарстві", де передбачено спря
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мування не менше одного відсотка від вартості
валового внутрішнього продукту України на
зміцнення матеріально технічної бази та соці
альної сфери села [3]. Однак на розвиток тех
нічної бази сільськогосподарських товарови
робників коштів не було виділено.
Положеннями Закону України "Про стиму
лювання розвитку вітчизняного машинобуду
вання для агропромислового комплексу" га
лузь машинобудування визначено пріоритет
ною та окреслено основні напрями державної
підтримки її розвитку. Обсяги цієї підтримки
були встановлені на рівні одного відсотка ви
даткової частини державного бюджету. Основ
ними напрямами підтримки стали: виробницт
во технологічних комплексів машин та облад
нання для агропромислового комплексу; пере
оснащення підприємств вітчизняного машино
будування та впровадження інноваційних тех
нологій проектування й виготовлення техніч
них засобів для галузі [4]. Крім того, передба
чено кредитну підтримку у вигляді часткової
компенсації (до 70%) облікової ставки НБУ за
кредитами комерційних банків, наданих під
приємствам вітчизняного машинобудування
[5].
Однак прийняті положення закону не в по
вному обсязі виконані державою.
Не виділялися також кошти, передбачені
"Державною програмою розвитку виробницт
ва складної сільськогосподарської техніки на
2004—2006 рр." на реконструкцію, технічне пе
реоснащення та створення нових виробничих
потужностей для її виготовлення.
Державна підтримка технічного переосна
щення сільськогосподарських товаровироб
ників відповідно до розроблених на основі по
ложень Закону програм часткової компенсації
вартості складної сільськогосподарської тех
ніки вітчизняного виробництва, фінансової
підтримки здешевлення кредитів, фінансуван
ня НАК "Украгролізинг" та підтримки інших лі
зингових компаній здійснювалася більш по
слідовно [6].
Ще одним важливим кроком держави ста
ло сприяння технічному оснащенню аграрного
виробництва відповідно до Закону України
"Про захист прав покупців сільськогосподарсь
ких машин", яким передбачено механізм під
тримки придбання технічних засобів сільсько
господарськими товаровиробниками через рег
ламентування обов'язків і відповідальності ви
робників та продавців техніки перед її спожи
вачами. Законом України "Про основні засади
державної аграрної політики на період до 2015 ро
ку", прийнятим у 2005 р., чітко визначено ва
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желі державної політики переоснащення мате
ріально технічної бази сільськогосподарських
підприємств. Зокрема, удосконалення системи
фінансового лізингу та довгострокового кре
дитування, часткова компенсація вартості
складної сільськогосподарської техніки за ра
хунок Державного бюджету України. Однак
обсяги державної підтримки придбання техні
ки законом не визначено, тому Міністерство
фінансів України при формуванні бюджету
країни ігнорує його вимоги [7].
Не визначено також суму витрат бюджету
на державну підтримку інженерно технічного
забезпечення агропромислового комплексу в
Законі України "Про систему інженерно тех
нічного забезпечення агропромислового ком
плексу України". У законодавчому акті вста
новлено правові, економічні та організаційні
засади створення, випробування, виробництва,
реалізації, використання й обслуговування тех
нічних засобів для галузей агропромислового
виробництва. Законом не передбачено розмірів
видатків державної підтримки, ці обсяги ви
значаються щороку окремими рядками у дер
жавному бюджеті [8].
Не забезпечуються у повному обсязі фінан
сування заходів, передбачених затвердженими
Кабінетом Міністрів України програмами роз
витку вітчизняного машинобудування для агро
промислового комплексу [9].
Наступна, не менш важлива особливість
пов'язана із впровадженням досягнень науко
во технічного прогресу в сільськогосподарсь
ке виробництво, насамперед задіяння тракторів
і сільськогосподарських машин високого тех
нічного рівня. Технічна оснащеність сільсько
господарських товаровиробників уже досягла
критичного рівня, оскільки сільськогоспо
дарськими машинами вони забезпечені лише на
30—60% від технологічної потреби. Водночас
ті технічні засоби, які використовуються това
ровиробниками, зношені на 85—90%. Вони вже
відпрацювали свій амортизаційний термін, а
більшість із них експлуатується 2 або 3 таких
терміни. Через високу зношеність і нестачу
коштів у сільськогосподарських товаровироб
ників для проведення в повному обсязі ремон
тних робіт щороку від 25 до 40% наявних тех
нічних засобів не бере участі у виробництві. Усе
це призводить до скорочення площі обробітку,
несвоєчасного виконання агротехнічних опе
рацій, зниження урожайності сільськогоспо
дарських культур, значних втрат вирощеної
продукції [10].
У сільськогосподарському машинобуду
ванні також спостерігаються глибока криза і
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спад виробництва. Середній термін служби об
ладнання підприємств цієї галузі у двічі пере
вищує нормативний, що спричиняє зниження
продуктивності виробництва. Як наслідок, зро
стає обсяг реалізації імпортної продукції на
внутрішньому ринку. Нині вітчизняна сільсько
господарська техніка в цілому відстає від іно
земних аналогів за якістю виробництва та еко
номічністю.
Третя особливість відтворення технічних
засобів полягає у його комплексності, яка має
передбачати одночасне вирішення технічних,
технологічних, економічних і організаційних
питань.
На першому етапі аграрних перетворень в
Україні (1991—1999 рр.), коли було створено
передумови для роздержавлення та привати
зації землі й іншого майна колективних і дер
жавних сільськогосподарських підприємств та
відповідної їх реорганізації, спад виробницт
ва агропродовольчої продукції був зумовле
ний порушенням господарських зв'язків між
заводами виробниками кінцевої продукції та
підприємствами постачальниками сировини,
матеріалів і комплектуючих виробів, а після
лібералізації цін здебільшого різким падінням
купівельної спроможності покупців сільсько
господарської техніки як на внутрішньому, так
і зовнішньому ринках. Так, закупівлі здійсню
валися за рахунок безвідсоткових бюджетних
позичок за регульованих цін. В умовах по
стійної інфляції, що супроводжувалася гіпе
рінфляцією, у 1992 1993 рр. відбулося безпре
цедентне зростання цінового диспаритету.
Якщо у 1990 р. для придбання 1 т дизпалива
треба було продати 0,2 т зерна пшениці, то у
2003 р. — 4,6 т, а у 2004 р. — 6,0 т, тобто, відпо
відно, у 23 і 30 разів більше. Подібна ситуація
склалася із закупівлею мінеральних добрив,
інших виробничих ресурсів. Непослідовність
трансформаційних процесів на першому етапі
реформування стала причиною різкого зане
паду сільськогосподарського виробництва. У
1999 р. обсяг валової сільськогосподарської
продукції в усіх категоріях господарств ста
новив 49% від рівня 1990 р., у тому числі в
сільськогосподарських підприємствах — 28%.
У господарствах населення обсяги виробниц
тва збереглися майже на рівні 1990 р. (98%)
[11].
Отже, з метою відродження вітчизняного
агропромислового виробництва необхідно
здійснити його фінансове оздоровлення і на цій
основі — відновлення матеріально технічної
бази сільського господарства, модернізацію
наявних технічних засобів.
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Четверта особливість пов'язана безпосе
редньо з елементно агрегатними компонента
ми основних виробничих фондів сільського гос
подарства, зі створенням і впровадженням у
виробництво прогресивних енергозберігаючих
технологій, машин і обладнання. Низькі темпи
відновлення активної частини основних засобів
не сприяли їх нарощуванню в сільському гос
подарстві.
Нарахований фонд амортизації виявився
недостатнім, щоб забезпечити відтворення ос
новних засобів у сільському господарстві. Тому
необхідні інвестиції для відновлення технічної
бази галузі. Джерелами можуть бути власні
кошти, які, як показав аналіз, у перспективі
можуть збільшуватися. Нині сільськогоспо
дарські підприємства мають право самостійно
обирати спосіб нарахування амортизації та
економічно доцільний термін експлуатації ак
тивної частини виробничих засобів. Деяке поліп
шення фінансового стану сільськогосподарсь
ких підприємств, а також активне проведення
лізингових операцій пожвавило стан справ
щодо придбання техніки.
П'ята особливість полягає у зміні внут
рішніх і зовнішніх умов здійснення фінансово
го лізингу для відновлення матеріально тех
нічної бази сільського господарства. При ефек
тивному використанні виділених державних
інвестиційних коштів і реалізації положень За
кону України "Про лізинг" від 16 грудня 1997 р.
№723/97 В можна очікувати в майбутньому
відновлення виробничого потенціалу сільсько
го господарства та технічного рівня сільсько
господарського машинобудування [12; 13].
Зазначимо, що підвищена увага до агро
бізнесу з боку лізингодавців зумовлена кілько
ма чинниками. Головним чинником є надзви
чайно великий потенціал сільськогосподарсь
кої галузі України. Однак наявний потенціал не
може бути задіяний без технічного оснащення
агроіндустрії, яке на сьогодні дуже відстає від
потреб галузі, близько 60% техніки вичерпало
свій технологічний ресурс. Отже, без швидкої
модернізації вітчизняна агроіндустрія не лише
не зможе конкурувати з сусідніми країнами
виробниками, а й не матиме умов для посту
пального розвитку.
Наступним чинником, який зумовлює особ
ливості відтворення матеріально технічних ре
сурсів, є інвестиційний клімат. Із урахуванням
особливостей сільськогосподарського вироб
ництва інвестиційний процес є складним і бага
тогранним, специфічним і має ряд обмежень.
Поділяємо цю точку зору і розглядаємо інвес
тиційний клімат як особливість відтворення ма
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теріально технічної бази, а інвестиції — як одне
з найбільш важливих джерел відтворення [14].
Інвестування здійснюється у двох формах:
фінансовій і реальній. Рух інвестиційних ре
сурсів у фінансовій формі відбувається при
вкладенні коштів в акції й інші цінні папери. При
реальному інвестуванні відбувається вкладен
ня капіталу в створення нових капітальних
благ, придбання цілісних майнових комплексів,
реконструкцію, модернізацію, технічне пере
оснащення, придбання матеріальних активів.
Зазначимо, що мета інвестиційної системи
як фактору відтворення матеріально технічної
бази полягає у збільшенні основного капіталу
і, насамперед, — промислового капіталу дію
чих виробничих одиниць, втіленого у конкрет
них потужностях виробництва.
Значно впливають на виробничі результати
сільськогосподарського підприємства кліма
тичні умови, які останнім часом стають більш
різкоконтинентальними.
ВИСНОВКИ

Ураховуючи специфіку відтворення мате
ріально технічної бази, необхідною є розроб
ка та впровадження методів регулювання від
творювального процесу. Очевидно, що відтво
рення матеріально технічної бази сільського
господарства вимагає належної уваги як з боку
держави, так і з боку суб'єкта господарюван
ня, де воно має відбуватися. Слід визначити,
яким чином можна регулювати процес відтво
рення елементів матеріально технічної бази.
Держава та її інститути відіграють найбільш
важливу роль у формуванні умов відтворення.
На цей процес впливає комплекс суспільно
економічних відносин, що включають у себе
економічні, соціальні, правові та інші умови.
Політика держави стосовно відтворення зво
диться не лише до визначення умов, а й до ре
гулювання економіки. Діючи через певні ва
желі, держава прагне до досягнення макси
мального виробництва ВВП і розподілу його з
урахуванням інтересів населення країни. У
зв'язку з необхідністю забезпечення продо
вольчої безпеки країни держава здійснює під
тримку сільськогосподарських підприємств,
які мають низьку ефективність виробництва,
створюючи умови для процесу відтворення.
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DIVERSIFICATION OF PERMANENT FOREST USERS' ACTIVITIES AS A PRIORITY AREA
OF RURAL AREAS DEVELOPMENT: ECOLOGICAL AND ECONOMIC ASPECTS

У статті розкривається вплив диверсифікації діяльності постійних лісокористувачів на соціально<економічний
розвиток сільських територій у багатолісних районах. Проаналізовано існуючі ресурсні обмеження, пов'язані з не<
високою часткою стиглих насаджень у віковій структурі лісового фонду, які зумовлюють необхідність диверсифі<
кації виробничої програми державних лісогосподарських підприємств. Обгрунтовано магістральні напрями дивер<
сифікації діяльності постійних лісокористувачів із врахуванням вимог децентралізації та зміцнення господарської
самодостатності сільських територіальних громад.
The article reveals the influence of the diversification of permanent forest users' activities on the socio<economic
development of rural areas in heavily forested areas. The existing resource constraints associated with a low proportion
of ripe stands in the age<class composition of the forest fund have been analysed, which necessitates diversification of
the production program of state forest enterprises. The main directions of diversification of permanent forest users'
activities with the consideration of requirements of decentralization and strengthening of economic self<sufficiency of
rural communities have been substantiated.

Ключові слова: сільські території, постійний лісокористувач, рентна плата, терито*
ріальна громада, рентабельність, зайнятість.
Key words: rural territories, permanent forest user, rent payment, territorial community,
profitability, employment.

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

Соціально економічне піднесення сільських
територій в теперішніх умовах залежить не
лише від розвитку сільськогосподарського ви
Передплатний індекс 21847

робництва на відміну від періоду командно
адміністративної економіки, а й від інших видів
діяльності, які базуються на використанні скла
дових місцевого природно ресурсного потен
ціалу. Для багатолісних районів лісове госпо
дарство виступає базовою галуззю господарсь
кого комплексу, оскільки забезпечує роботою
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значну кількість місцевого населення, надає
сировину сектору малого підприємництва,
формує ресурсну базу для розвитку багатьох
суміжних галузей, забезпечує об'єкти соціаль
ної інфраструктури та домогосподарства па
ливними ресурсами.
Відновлення, відтворення, охорону та гос
подарське освоєння лісоресурсного потенціа
лу здійснюють постійні лісокористувачі, в яких
сформовані спеціалізовані підрозділи для нау
ково обгрунтованого ведення лісового госпо
дарства. Фактично саме лісогосподарські під
приємства виступають центрами ділової актив
ності для більшості адміністративних районів
Поліського та Карпатського економічних ра
йонів.
Але вони не повною мірою використовують
наявний ресурсно виробничий потенціал через
відсутність достатніх обсягів капітальних інве
стицій, які необхідні для модернізації індустрії
лісовирощування, лісозаготівель, транспорту
вання та переробки деревини. Також вплив по
стійних лісокористувачів на соціально еконо
мічний розвиток адміністративних районів, в
першу чергу, на розвиток сільських поселень
може бути більш результативним в разі дивер
сифікації їх діяльності через розширення мож
ливостей лісогосподарських підприємств [8]
стосовно співпраці з приватними підприєм
ницькими структурами, виходу на ринок пози
кового капіталу, міжнародного співробітниц
тва та встановлення партнерських відносин з
територіальними громадами. Тобто мова йде
про диверсифікацію діяльності постійних лісо
користувачів, що водночас означає диверсифі
кацію сільської економіки в цілому.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Прикметною рисою переважної більшості
праць вітчизняних вчених, які займаються про
блемами сільського розвитку, є недооцінка ролі
лісового господарства, зокрема постійних лісо
користувачів, у соціально економічному підне
сенні сільських територій, що не дозволяє
сформувати сучасний інструментарій подолан
ня депресивності переважної більшості сіль
ських населених пунктів відповідно до практи
ки регулювання сільського розвитку в Євро
пейському Союзі.
Процес диверсифікації на сучасному етапі
стає важливим чинником стабілізації сільсько
го розвитку [4; 6]. В умовах диверсифікації ви
робництва, на думку І. Щербатої, О. Прокопи
шин та Г. Іваницької, втрати прибутку з одних
галузей можуть бути компенсовані завдяки
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одержанню більшого прибутку від реалізації
продукції інших галузей. У свою чергу еко
номічні втрати з однієї галузі не можуть впли
нути на фінансово економічний стан території,
оскільки її питома вага в доходах перестає бути
домінуючою. Тому сільські території з вищим
ступенем диверсифікації відзначаються вищою
стійкістю економіки, особливо в умовах мінли
вого зовнішнього середовища і прояву кризо
вих явищ: інфляції, неплатежів, низької платос
проможності населення тощо [7].
З огляду на сказане, зменшення рівня то
тальної залежності розвитку сільських тери
торій від сільськогосподарського виробництва
напряму залежить від використання наявного
природно ресурсного потенціалу, який має
опосередковане відношення до сільськогоспо
дарського виробництва. Важливим при цьому
є також наявність відповідної природно госпо
дарської інфраструктури, яка забезпечує залу
чення природних ресурсів у господарський
обіг. Таким вимогам найбільшою мірою відпо
відає лісове господарство, тому розширене
відтворення його ресурсно виробничого по
тенціалу і є основою диверсифікації сільської
економіки, зміцнення її стійкості до різного
роду кон'юнктурних коливань на глобальних
ринках сільськогосподарської сировини.
Сучасні тенденції розвитку сільських тери
торій України, на переконання М Селінного,
відбуваються у напрямі звуження сфери при
кладання праці та зростання безробіття. Про
блема диверсифікації сфер зайнятості сіль
ських мешканців особливо актуальна в регіо
нах України з високою часткою селян. На його
думку, у світі вже протягом декількох деся
тиліть відбувається активне пропагування ди
версифікації видів економічної діяльності на
сільських територіях, що традиційно також
були лише місцем ведення сільського господар
ства. Диверсифікація у цьому сенсі — це уріз
номанітнення видів економічної діяльності,
формування нової структури господарства
сільських територій, забезпечення більшого
спектра доступних товарів та послуг [5]. Висо
ка частка селян в структурі населення відпові
дних адміністративно територіальних одиниць,
в першу чергу, спостерігається в багатолісних
районах і саме тут перспективи підвищення зай
нятості місцевого населення напряму пов'язані
з використанням лісоресурсного потенціалу,
зокрема як деревної, так і недеревної складо
вих.
Зокрема А. Бойчук, обгрунтовуючи доціль
ність диверсифікації сільської економіки та
відмови від суто сільськогосподарських пріо
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 13, 2018
ритетів соціально економічного піднесення
села, зазначає, що в останні десятиріччя в Єв
ропі все більшого визнання і прихильності на
буває концепція багатофункціонального роз
витку сільської місцевості та диверсифікації
виробничої діяльності. Її сутність полягає у
необхідності забезпечення належних умов для
розвитку села та сільського способу життя.
При цьому особлива увага звертається на не
виробничу діяльність, оскільки виключно
аграрне виробництво не може забезпечити гар
монійного довкілля та матеріальних благ сіль
ським мешканцям Важливим напрямом реалі
зації такої стратегії є розвиток сільського ту
ризму. Він забезпечує підвищення зайнятості
сільських жителів, зростання трудового потен
ціалу села, розбудову благоустрою сільських
населених пунктів [2].
Важко погодитись з таким твердженням, що
саме невиробнича діяльність, зокрема сільсь
кий туризм, є базовою передумовою диверси
фікації сільської економіки та покращення
якості довкілля. Покращення довкілля безпо
середньо залежить від діяльності суб'єктів гос
подарювання, які працюють у природоексп
луатуючих секторах. У багатолісних районах
такими суб'єктами виступають постійні лісоко
ристувачі, які фактично і формують природно
ресурсні умови для розвитку все того ж
сільського та зеленого туризму. Тому диверси
фікація діяльності постійних лісокористувачів
має бути первинним пріоритетом по відношен
ню до пріоритетів розвитку туризму.
ЦІЛІ СТАТТІ

Цілями статті є визначення пріоритетів ди
версифікації діяльності постійних лісокористу
вачів як структуроутворюючих елементів сіль
ської економіки, виходячи з ресурсних можли
востей розширеного відтворення потенціалу
лісогосподарського виробництва та розподілу
рентної плати за спеціальне використання лісо
вих ресурсів, а також обгрунтування напрямів
екологізації господарського освоєння лісоре
сурсного потенціалу.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Вибір пріоритетів диверсифікації діяльності
постійних лісокористувачів у контексті соці
ально економічного піднесення сільських тери
торій випливає з передового іноземного досві
ду, зокрема досвіду країн Європейського
Союзу. Оскільки стратегії та програми розвит
ку для сільськогосподарських територій Євро
пейського Союзу базуються на чотирьох пріо
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ритетах: конкурентоспроможність секторів:
АПК i лісівництва з акцентом на реструктури
зацію і модернізацію, поширення знань, інно
ваційність і якість у продовольчому ланцюгу;
охорона навколишнього середовища, господа
рювання на землях з акцентом на біоріз
норідність, охорону води і зміну клімату; ство
рення місць праці, диверсифікація сільської
економіки та покращення якості життя на
сільських територіях; покращення управління
і локального розвитку із врахуванням ініціатив
"знизу" [3]. Отже, в Європейському Союзі
сформовано інституціональне підгрунтя ком
плексного розвитку сільських територій на ос
нові підвищення конкурентоспроможності не
лише сільського, а й лісового господарства.
Також перспективи сільського розвитку пов'я
зуються з охороною навколишнього середови
ща та нарощенням потенціалу біорізноманіття,
що також напряму пов'язане з діяльністю
суб'єктів лісогосподарського підприємництва.
І взагалі Спільна аграрна політика Європейсь
кого Союзу базується на необхідності інтег
рації сільського та лісового господарства як
базису розширеного відтворення сільської еко
номіки та як передумови екологізації викорис
тання наявного природно ресурсного потенц
іалу, оскільки збалансоване аграрне природо
користування є неможливим без належних мас
штабів агролісомеліорації та раціонального ви
користання самозаліснених сільськогоспо
дарських угідь.
Виходячи з наведеного вище, можна ствер
джувати, що саме схвалений інституціями
Європейського Союзу концепт сільського роз
витку, побудований на основі інтеграції сіль
ського та лісового господарства і має стати
фундаментальною передумовою диверсифі
кації діяльності постійних лісокористувачів як
в контексті зміцнення агроландшафтів та лісо
вих біогеоценозів, так і в контексті структур
ної перебудови економіки багатолісних ра
йонів.
Ефективність виробничо господарської
діяльності постійних лісокористувачів значною
мірою визначається наявним лісосировинним
запасом, у першу чергу, породно віковою
структурою лісового фонду. Враховуючи те, що
площі стиглих насаджень в окремих адмініст
ративно територіальних одиницях є незначни
ми, а у віковій структурі домінують молодняки
та середньовікові насадження, це накладає
певні ресурсні обмеження на діяльність лісо
господарських підприємств. Варто зазначити,
що регіони України відзначаються значною
диференціацією стосовно площі стиглих та пе
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Рис. 1. Площа стиглих та перестійних насаджень та її питома вага в загальній площі земель,
вкритих лісовою рослинністю
Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів України.

рестійних насаджень, що значною мірою виз
начає обсяги заготівлі деревини та площі рубок
головного користування. За даними останньо
го обліку лісів найбільші площі стиглих та пе
рестійних насаджень мають місце у Вінницькій
області (51,5 тис. га), Житомирській (140,1 тис. га),
Закарпатській (141,0 тис. га), Івано Фран
ківській (83,3 тис. га), Київській (66,7 тис. га),
Львівській (79,2 тис. га), Рівненській (92,3 тис. га),
Сумській (60 тис. га), Харківській (55,8 тис. га),
Черкаській (54,3 тис. га) та Чернігівській (86,1 тис.
га) (рис. 1).
Найбільша питома вага стиглих та перестій
них насаджень у загальній площі земель, вкри
тих лісової рослинністю спостерігається у Він
ницькій (14,9 %), Дніпропетровській (24,5 %),
Житомирській (14,0 %), Закарпатській (21,5 %),
Луганській (29,7 %), Одеській (22,5 %), Хер
сонській (24,4 %), а також у Чернівецькій
(19,6%) областях.
Нижчий рівень питомої ваги стиглих та пе
рестійних насаджень у загальній площі вкри
тих лісовою рослинністю земель спостерігаєть
ся у Волинській області (7,3 %), Львівській (12,8
%), Рівненській (12,7 %) та Чернігівській (12,9
%) областях.
Найбільші площі хвойних стиглих та пере
стійних насаджень мають місце у Волинській
(16,3 тис. га), Житомирській (59,2 тис. га), За
карпатській (39,0 тис. га), Івано Франківській
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(53,5 тис. га), Київській (22,5 тис. га), Львівській
(32,4 тис. га), Рівненській (47,1 тис. га), Черні
вецькій (21,3 тис. га) та Чернігівській (26,8 тис.
га) областях. Найбільша питома вага хвойних
стиглих та перестійних насаджень в загальній
площі стиглих та перестійних насаджень має
місце у Волинській (35,6 %), Житомирській
(42,2%), Івано Франківській (64,3 %), Львівській
(40,9 %), Рівненській (51,1 %), Чернівецькій
(45,8%) областях.
Ресурсною базою виробничо господарсь
кої діяльності постійних лісокористувачів,
особливо для багатолісних районів, виступає
загальний запас стиглих і перестійних насад
жень. Найбільші значення загального запасу
стиглих і перестійних насаджень спостеріга
ються у Житомирській (38,6 млн куб. м), Закар
патській (55,5 млн куб. м), Івано Франківській
(27,4 млн куб. м), Львівській (24 млн куб. м),
Рівненській (21,2 млн куб. м),Чернівецькій (15,6
млн куб. м) та Чернігівській (25,4 млн куб. м) об
ластях (рис. 2). Найбільше значення питомої
ваги стиглих і перестійних насаджень в загаль
ному запасі деревостанів спостерігається у
Вінницькій (17,5 %), Дніпропетровській (31,5 %),
Закарпатській (26,1 %), Запорізькій (27,5 %),
Миколаївській (27,9 %), Одеській (27,3 %), Хер
сонській (26,0 %) та Чернівецькій (23,8 %) об
ластях. Отже, найвище значення питомої ваги
стиглих і перестійних насаджень в загальному
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 13, 2018
%

60000

35

тис.куб.м
31,5
27,9 27,3

26,3

26,1

30

27,5

50000

26,0
25

23,8

17,5

17,7

17,0
15,6

55495

16557
38614
11589
6223

10000

14,5
13,0

12,4

9,1
12358

16,4

11738

27365
19217

5702

24042

4217

1758

15601
10571

7944
2056

21239

10082

11857

25348

5547

5063

5

20000

14,8 15,4 15,2 15,2

15

17,5

10

17,5
30000

20

22,2

40000

3003

Чернігівська

Чернівецька

Черкаська

Хмельницька

Херсонська

Харківська

Тернопільська

Сумська

Рівненська

Полтавська

Одеська

Миколаївська

Львівська

Луганська

Кіровоградська

Київська

ІваноФранківська

Запорізька

Закарпатська

Житомирська

Донецька

Дніпропетровська

Волинська

Вінницька

0

0

Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м.
Питома вага стиглих і перестійних насаджень в загальному запасі деревних насаджень, %

Рис. 2. Загальний запас стиглих і перестійних насаджень та його питома вага
в загальному запасі деревних насаджень
Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів України.

запасі деревних ресурсів у малолісних регіонах,
оскільки там ліси виконують рекреаційно оздо
ровчі та захисні функції, тому господарське
освоєння лісоресурсного потенціалу там є об
меженим, що відповідним чином відобразилось
на віковій структурі лісового фонду.
Найбільший загальний запас хвойних стиг
лих і перестійних насаджень спостерігається
у Волинській (4,9 млн куб. м), Житомирській
(19 млн куб. м), Закарпатській (17,8 млн куб. м),
Івано Франківській (20,1 млн куб. м), Львівській
(11,9 млн куб. м), Рівненській (11,8 млн куб. м),
Чернівецькій (9,1 куб. м), Чернігівській (10,8 млн
куб. м) областях. Найбільша питома вага хвой
них стиглих і перестійних насаджень в загаль
ному запасі стиглих і перестійних деревостанів
має місце у Волинській (42,4 %), Житомирській
(49,4 %), Закарпатській (32,1 %), Івано
Франківській (73,5%), Львівській (49,5 %), Рів
ненській (55,7 %), Чернівецькій (58,4 %), Чер
нігівській (42,8 %) областях. Отже, найбільша
питома вага хвойних стиглих і перестійних на
саджень в загальному запасі стиглих і пере
стійних насаджень має місце у багатолісних
регіонах Карпатського та Поліського економ
ічних районів.
Відносно невисокий відсоток стиглих на
саджень у віковій структурі лісового фонду
переважної більшості регіонів вимагає форму
вання такої стратегії розвитку постійних лісо
користувачів, яка б переорієнтовувала ці су
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б'єкти господарювання на модель більш комп
лексного використання лісоресурсного потен
ціалу, що передбачає ефективніше використан
ня лісосічних відходів та відходів деревооброб
ки шляхом підвищення рівня їх утилізації че
рез виробництво твердого біопалива; розши
рення земель лісогосподарського призначення
за рахунок самозаліснених сільськогоспо
дарських угідь як тих, що перебувають у дер
жавній власності, так і тих, що належать до ка
тегорії так званих незатребуваних паїв; розбу
дови інфраструктури рекреаційного лісокори
стування, зокрема лісового туризму; підвищен
ня ефективності заготівлі та первинної пере
робки недеревної сировини як через модерні
зацію наявних консервних цехів, так і будівниц
тво нових; здійснення заходів щодо збережен
ня і відтворення біорізноманіття лісів у рамках
реалізації міжнародних проектів по збережен
ню природної спадщини.
Саме перехід на модель комплексного ви
користання лісоресурсного потенціалу через
диверсифікацію діяльності постійних лісокори
стувачів дасть можливість компенсувати дефі
цит стиглих лісів і забезпечувати прийнятний
рівень рентабельності виробничо господарсь
кої діяльності. Щоб перейти на вказану модель
господарювання і диверсифікувати діяльність
необхідно удосконалити інституціональне се
редовище функціонування державних лісогос
подарських підприємств, у першу чергу, в час
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тині взаємодії з органами місцевого самовря
дування прилеглих територіальних громад.
Це потрібно для того, щоб забезпечити пе
редачу постійним лісокористувачам самозалі
снених сільськогосподарських угідь, зокрема
тих, які відносяться до категорії незатребува
них паїв, для розширення ареалу відтворення
лісів, збільшення обсягів заготівлі другорядних
лісових матеріалів та побічних лісокористу
вань, нарощення біоенергетичного потенціалу
деревної рослинності, а також для збільшення
територіального базису здійснення рекреацій
ного лісокористування.
Зацікавленість органів місцевого самовря
дування сільських територіальних громад сто
совно передачі самозаліснених земель постій
ним лісокористувачам зумовлена також тим,
що для останніх розширюється територіальний
базис для заготівлі другорядних лісових мате
ріалів та побічних лісокористувань, рентна пла
та за які надходить до бюджетів місцевого са
моврядування. У 2010—2015 роках в цілому по
Україні до сільських бюджетів надійшло 24—
29% рентної плати за спеціальне використання
лісових ресурсів від загального обсягу надход
жень даного виду платежів до Зведеного бюд
жету України. В разі розширення територіаль
ного базису для заготівлі другорядних лісових
матеріалів та побічних лісокористувань за ра
хунок передачі постійним лісокористувачам
самозаліснених сільськогосподарських угідь
можна прогнозувати і збільшення надходжень
до сільських бюджетів рентної плати за спеці
альне використання лісових ресурсів.
Одним з основних напрямів диверсифікації
діяльності постійних лісокористувачів в умовах
реалізації пріоритетів державної політики по
розвитку біоекономіки є збільшення обсягів
енергії з відтворювальних джерел через вироб
ництво паливних ресурсів (паливних брикетів
та пелет) з деревних відходів.
Розвиток біоекономіки може допомогти
зменшити енергетичну залежність країни від
вичерпних ресурсів як вітчизняного походжен
ня, так і імпортних. Біомасові ресурси є еколо
гічно чистою сировиною для виробництва елек
троенергії, транспортних палив, хімікатів та
матеріалів, які зараз виробляють з нафти та
природного газу. Враховуючи наявність в Ук
раїні значного потенціалу для виробництва біо
маси (сільськогосподарські культури та дере
ва, промислові, міські та лісові відходи, а також
побічні продукти сільського господарства,
лісопереробної та целюлозно паперової про
мисловості) така перспектива є багатообіцяю
чою для нашої економіки [1].
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Територіальні громади сьогодні у пере
важній більшості зацікавлені в нарощенні об
сягів виробництва паливних ресурсів з дерев
них відходів, оскільки це джерело енергії є
більш дешевим, ніж викопні вуглеводні. Для
сільських територіальних громад в умовах об
меженості можливостей місцевих бюджетів це
дуже суттєвий фактор. Проблема полягає в
тому, щоб виробництво паливних ресурсів з
деревних відходів зробити вигідним для по
стійних лісокористувачів, які мають для цього
необхідну ресурсну базу та кадровий потенці
ал. Прийнятного рівня рентабельності можна
досягти шляхом надання лісогосподарським
підприємствам державних дотацій на вироб
ництво паливних брикетів та гранул. Від цього
виграють і самі виробники через збільшення
виручки від реалізації продукції, і територі
альні громади, які отримають більш дешеве
джерело енергії, ніж викопні вуглеводні.
ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Соціально економічне піднесення сільських
територій багатолісних районів значною мірою
залежить від підвищення ефективності функ
ціонування державних лісогосподарських під
приємств, які мають статус постійних лісокори
стувачів і забезпечують відновлення, відтворен
ня та охорону лісоресурсного потенціалу. В умо
вах наявності об'єктивних обмежень, зокрема
невисокої частки стиглих лісів у віковій струк
турі лісового фонду, забезпечення прийнятно
го рівня ефективності функціонування пост
ійних лісокористувачів залежить від диверсиф
ікації їх діяльності. Дослідження показують, що
диверсифікація діяльності постійних лісокори
стувачів в умовах обмеженості бюджетного
фінансування лісового господарства та недо
сконалого інституціонального середовища фун
кціонування державних лісогосподарських
підприємств має передбачати підвищення ефек
тивності використання деревних відходів через
збільшення виробництва паливних брикетів та
гранул, збільшення обсягів заготівлі другоряд
них лісових матеріалів, розширення масштабів
рекреаційного лісокористування, зокрема роз
витку лісового туризму, за рахунок самозаліс
нених сільськогосподарських угідь.
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ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА КРАЇНИ
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FOOD SECURITY OF THE COUNTRY AS A SOCIO ECONOMIC CATEGORY
Продовольча безпека посідає важливе місце в дослідженнях соціально<економічного, політичного, екологічного, де<
мографічного, управлінського, біологічного, інформаційного, інституціонального характеру та в інших наукових напря<
мах. Це означає, що проблема продовольчої безпеки є не лише актуальною, але й ще складною, багатогранною та багаторі<
вневою. Саме тому складно запропонувати єдине визначення наукової категорії "продовольчої безпеки".
Узагальнено еволюцію підходів до визначення продовольчої безпеки та виділимо контент кожного із етапів. Для більшості
наукових праць, у яких зроблено спробу щодо систематизації підходів до оцінки та визначення продовольчої безпеки є фо<
кусування уваги не на конкретні дії держав або міжнародних організацій, а на документи декларативного характеру — ме<
морандуми, рішення конференцій, наукові конференції.
Так, заслуговує на увагу праця науковців, які виділяють п'ять етапів в еволюції дефініції продовольчої безпеки. Для 40<х та
50<х минулого століття, на думку науковців, характерною була орієнтація розвинених країн розподіляти надлишки продо<
вольства на основі надання продовольчої допомоги біднішим.
Узагальнюючи вищезазначене, покладено початок виходу цієї проблеми на міжнародний рівень, піднімаються питання
"свободи від нужди", "свободи від голоду" та "досягнення економіки достатку", вирішення яких залежать від темпів економ<
ічного зростання, динаміки світового виробництва зернових, достатності продовольства у світі та вплив на рівень бідності та
наявності й зміни кількості робочих місць.
У дослідженні під продовольчою безпекою розглядається такий стан економіки, соціальної та екологічної сфери краї<
ни, за якого забезпечується продовольча незалежність держави, гарантується фізична, соціальна та економічна доступність
для кожної людини харчових продуктів, які відповідають вимогам законодавства про технічне регулювання, в обсягах не
менше раціональних норм споживання продовольства, необхідних для активного та здорового способу життя.
Виділено місце продовольчої безпеки у системі національної безпеки, яке підпорядковано до економічної, соціальної та
екологічної безпеки, що дозволяє розширити коло показників для оцінки продовольчої безпеки за рахунок не лише економ<
ічних, але й соціальної та екологічної сфер.
Food security plays an important role in socio<economic, political, environmental, demographic, managerial, biological,
informational, institutional and other research. This means that the food security issue is not only relevant, but also complex,
multifaceted and multi<level. That is why it is difficult to propose a single definition of the scientific category of "food security".
We will generalize the evolution of approaches to the definition of food security and highlight the content of each of the
stages. For most scientific papers, which attempt to systematize approaches to the assessment and definition of food security, the
focus is not on the specific actions of States or international organizations, but on declarative documents — memoranda, decisions
of conferences, scientific conferences.
Worthy of note is the work of scientists who distinguish five stages in the evolution of the definition of food security. According
to scientists, for the 40's and 50's of the last century, the developed countries tended to allocate surpluses of food on the basis of
providing food aid to the poor.
Summing up the above<mentioned, the beginning of access of this problem to the international level is set, the issues of
"freedom from want", "freedom from hunger" and "achievement of the economics of prosperity" are rising, the solution of which
depends on the rates of economic growth, the dynamics of world grain production, the sufficiency of food in the world, and the
impact on poverty and the availability and change in the number of jobs.
In the study on food security considers the state of the economy, the social and environmental sphere of the country, which
ensures food independence of the state, ensures the physical, social and economic accessibility for every person of food products
that meet the requirements of the legislation on technical regulation, in amounts not less than rational norms of food consuming
needed for an active and healthy lifestyle.
The place of food security in the national security system, which is subjected to economic, social and environmental security
is allocated, which allows expanding the range of indicators for assessing food security due to not only economic, but also social
and environmental spheres.

Ключові слова: продовольча безпека, дефініція, еволюція, розвиток, соціум.
Key words: food safety, definition, evolution, development, socium.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Проблема продовольчої безпеки стала
предметом постійного обговорення на світо
вому і міжнародному рівнях коли на почат
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ку 70 х років XX ст. один із підрозділів ООН
— Продовольча та сільськогосподарська
організація Об'єднаних Націй (ФАО) — роз
робила міжнародну стратегію продовольчої
Передплатний індекс 21847
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безпеки. Згідно з доповіддю "Стан справ у
зв'язку з відсутністю продовольчої безпеки
у світі 2013" ФАО, у 2011—2013 рр. у світі не
могли задовольнити свої потреби в харчовій
енергії 842 млн осіб, що становить 12% на
селення планети. Тобто кожна восьма люди
на в світі страждає від хронічного голоду, не
отримуючи достатньо їжі для ведення актив
ної та здорового життя. Основна маса голо
дуючих проживає в Азіатсько Тихооке
анському регіоні; доля населення, що не от
римує достатнього рівня харчування є самою
вищою (32%) в країнах Африки на південь від
Сахари.
Так за прогнозами ФАО, в наступні 40 ро
ків (до 2050 р.) виробництво продовольства
в світі необхідно збільшити на 70 % для того,
щоб прогодувати усе населення планети, яке
як прогнозується, зросте до 9,3 млрд осіб. І
зокрема попит на зерно для продовольчого
та фуражного споживання досягне 3 млрд
тонн у 2050 році. Що, враховуючи поточне
виробництво зерна яке становить 2,1 млрд
тонн, то його приріст повинен становити
майже 1 млрд тонн (48 %).
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та практичні засади продоволь
чого забезпечення грунтовно висвітлено у пра
цях зарубіжних вчених: Т.Р. Мальтуса, Ф. Кене,
Д. Кейнса, С. Аматья Кума, М.І. Туган Бара
новського, І.Т. Посошкова. Вагомий внесок у
розв'язання проблем продовольчої безпеки зро
били такі вітчизняні вчені: В.І. Бойко, П.П. Бор
щевський, О.М. Варченко, В.І. Власов, О.І. Гой
чук, А.С. Даниленко, П.А. Лайко, А.С. Лисець
кий, Б.Й. Пасхавер, І.М. Романюк, О.В. Скидан,
В.Г. Ткаченко, В.М. Трегобчук, П.Т. Саблук,
О.М. Чечель, О.М. Шпичак, О.В. Шубравська та
інші дослідники. Віддаючи належне напрацю
ванням згаданих авторів у цій сфері, слід зау
важити, що нині недостатньо глибоко дослід
жено проблеми трактування продовольчої без
пеки як соціально економічної категорії.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою дослідження є розробка теоретич
них, методологічних положень і підходів щодо
трактування продовольчої безпеки як соціаль
но економічної категорії.
ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Продовольча безпека посідає важливе місце
в дослідженнях соціально економічного, полі
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тичного, екологічного, демографічного, управ
лінського, біологічного, інформаційного, ін
ституціонального характеру та в інших науко
вих напрямах. Це означає, що проблема про
довольчої безпеки є не лише актуальною, але й
ще складною, багатогранною та багаторівне
вою. Саме тому складно запропонувати єдине
визначення наукової категорії "продовольчої
безпеки".
Екстраполюючи розвиток останніх років і
стан глобального продовольчого забезпечен
ня і сільського господарства зокрема, під
дається сумнівам можливість забезпечення
зростаючого населення необхідним продо
вольством. Так, зокрема, в книзі "Межі зрос
тання", у якій містять коректування сценаріїв
зроблених в доповіді для проекту Римського
клубу, вказують на крах виробництва і продо
вольчого забезпечення населення зокрема [1].
Грехем Тернер (Graham Turner) з CSIRO (Ав
стралія) опублікував статтю, в якій порівню
вав прогнози доповіді з 30 роками, що пройш
ли після публікації, прийшов до висновку що
сучасний стан знаходяться в межах, описаних
в доповіді [2].
Подібне дослідження проводив Матіс
Вакернагель і його колеги, які оцінювали
навантаження на довкілля з боку людини і
порівняти її з підтримуючою здатністю (по
тенційної ємністю) планети [3]. Вони визна
чили екологічне навантаження як земельну
територію, необхідну для отримання по
трібної кількості ресурсів (зерна, продо
вольства, деревини, риби, площ під міську
забудову) і розкладання викидів, виробле
них світовим співтовариством. Згідно з ре
зультатами, людство вже витрачає приблиз
но на 20% більше , ніж допускає рівень са
мопідтримки.
Крім недостатності фізичного доступу до
продовольства, в силу збільшення дефіциту
продовольчої сировини прогнозується змен
шення економічної доступності. Міжнародна
благодійна організація "Oxfam" прогнозує, що
ціни на основні продукти харчування до 2030 ро
ку можуть зрости більш ніж у два рази. У разі,
якщо глави держав і урядів не вживуть необхі
дних заходів, вартість зернових культур у най
ближчі 20 років зросте на 120—180 %. Експер
ти "Oxfam" не самотні у своїх прогнозах
стрімкого зростання цін на продукти харчуван
ня. Організація економічного співробітництва
та розвитку (ОЕСР) і ФАО також прогнозують,
що в найближчі десять років середня ціна на
пшеницю і кормове зерно підвищиться на 15—
40 %, на рослинні олії перевищить 40 %, на мо
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лочні продукти підвищяться в середньому на
16—45 % [4].
Підвищення цін ще більш посилить як
економічну так територіальну диференціа
цію в споживанні продовольства. Яскравим
прикладом, коли показники продовольчої
безпеки можуть суттєво погіршитись, не
лише в країнах з відсталим сільським госпо
дарством, а й за умови успішно працюючого
аграрного сектору, є наша країна. Внаслідок
макроекономічної нестабільності 2014—
2015 років відбулося значне зростання цін
внутрішнього продовольчого ринку, яке не
супроводжувалося зростанням рівня до
ходів [5]. Внаслідок цього відбулося значне
погіршення оцінок критеріїв продовольчої
безпеки. Зменшення внутрішнього спожи
вання сприяло зростанню обсягів аграрно
го експорту.
В умовах економічної та політичної кризи
зазвичай скорочуються державні інвестиції в
сільське господарство, що призводить до руй
нівних наслідків в плані проблем зубожіння і
голоду. Досвід минулого і наукові досліджен
ня показують, про помилковість даної практи
ки. Тільки за наявності ефективного сільсько
го господарства і формуванням систем соціаль
ної допомоги і програм соціального захисту
можна досягти надійного рішення проблеми
продовольчої безпеки [6].
Узагальнимо еволюцію підходів до виз
начення продовольчої безпеки та виділимо
контент кожного із етапів. Для більшості
наукових праць, у яких зроблено спробу
щодо систематизації підходів до оцінки та
визначення продовольчої безпеки є фоку
сування уваги не на конкретні дії держав
або міжнародних організацій, а на докумен
ти декларативного характеру — меморан
думи, рішення конференцій, наукові конфе
ренції.
Так, заслуговує на увагу праця науков
ців, які виділяють п'ять етапів в еволюції де
фініції продовольчої безпеки [7]. Для 40 х та
50 х минулого століття, на думку науковців,
характерною була орієнтація розвинених
країн розподіляти надлишки продовольства
на основі надання продовольчої допомоги
біднішим.
У 60 х відбулося усвідомлення того, що
пряма продовольча допомога бідним країнам
у середньостроковій перспективі призводить
до негативних наслідків для їх розвитку. На
ступний етап у 70 х роках відбувся унаслідок
продовольчої кризи, коли відповіддю на ко
ливання цін та обсягів виробництва став кон
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троль за обсягами сукупних світових резервів
зерна в аспекті забезпечення продовольчої
безпеки та підтримки стабільності цін як на
національному, так й світовому рівнях. У 80
х роках відбулося розширення поняття "про
довольча безпека" шляхом включення до ньо
го економічної та фізичної доступності про
довольства. Заключний етап, 90 і роки по те
перішній час, детально у цій праці не розгля
дається, використовуючи визначення продо
вольчої безпеки ФАО (1996 р.), у якому ро
биться акцент на необхідності забезпечува
ти усіх людей якісним та безпечним продо
вольством, етап називають як "свобода від
голоду та виснаження").
Узагальнення наукової літератури з питань
забезпечення продовольчої безпеки дозволи
ло систематизувати еволюції підходів до ро
зуміння цієї економічної категорії. Так, при
вертання уваги світової спільноти до проблем
виробництва продовольства, голоду, недо
їдання та здоров'я були ще до створення ФАО.
У цей період можна виділити праці Френка Л.
Макдугалла, на честь якого Продовольча і
сільськогосподарська організація ООН регу
лярно проводить пам'ятні конференції. Зазна
чимо, що Френк Л. Макдугалл у 1935 р. опубл
ікував меморандум про проблеми сільського
господарства і здоров'я, який став першим
документом доведення до світової спільноти
ідеї про те, що значній частині населення не
вистачає правильного харчування [8]. На
міжнародному рівні було проголошено не
обхідність розвитку співпраці різних держав
щодо забезпечення населення у достатніх об
сягах продовольства.
Базові підходи, які покладено в основу кон
цепції продовольчої безпеки та дійшли що ни
нішнього часу були сформульованими на по
чатку сорокових років минулого століття. Оче
видно, що роки Другої світової війни усклад
нилися питання продовольчого забезпечення
населення, що й зумовило проведення конфе
ренції (з18.05 — 3.06. 1943 р., м. Хот Спрінгс,
Вірджінія, США), яка розглядала можливості
досягнення "свободи від нужди" в області про
довольства та сільського господарства на осно
ві "надійного, належного та відповідного" пос
тачання продовольством". Зазначимо, що у да
ному підході під "надійним" розуміють наяв
ність постійного та сталого доступу до продо
вольства, "належне" означає кількісну дос
татність, "відповідне" — його необхідну по
живність, а отже, були закладені основи для
комплексного визначення продовольчої безпе
ки. Отже, категорія "свобода від нужди" вклю
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чала декілька складових продовольчої безпе
ки: наявність продовольства, його поживність
та якісні характеристики, а також стабільність
постачання продовольством.
Узагальнюючи вищезазначене, покладено
початок виходу цієї проблеми на міжнародний
рівень, піднімаються питання "свободи від нуж
ди", "свободи від голоду" та "досягнення еко
номіки достатку", вирішення яких залежать від
темпів економічного зростання, динаміки
світового виробництва зернових, достатності
продовольства у світі та вплив на рівень бід
ності та наявності й зміни кількості робочих
місць. У подальшому, розвиток ідей, які покла
дено в основу концепції продовольчої безпе
ки, переважно здійснювалися під егідою Про
довольчої та сільськогосподарської організації
ООН — міжнародної організації під патрона
том ООН, яка засновано 16 жовтня 1945 р. та
по теперішній час є провідною організацією у
системі ООН, що працює в області розвитку
сільських територій та підтримки сільського
господарства під гаслом "допомагаємо побуду
вати світ без голоду" [9].
Зазначимо, що упродовж 50 і 60 і років
минулого століття не було однозначного
підходу до вирішення продовольчої пробле
ми. Однак акцент світової та сільськогоспо
дарської політики було зміщено у бік стиму
лювання виробництва основних сільськогос
подарських культур, переважно, пшениці та
рису, за рахунок яких передбачалося вирі
шити проблему досягнення "свободи від
нужди" та "свободи від голоду" на світово
му рівні, а значить динаміка світового вироб
ництва зернових та їх запаси у рамках цієї
концепції все ще могли слугувати індикато
ром, що характеризує досягнення переліче
них свобод. При цьому окремі дослідники
вважають, що на національному рівні в цей
період для розвинених держав світу була
орієнтація до продовольчої незалежності та
мінімізації імпорту продовольства. Посту
пово, у світовій спільноті посилювалося ус
відомлення того, що продовольча допомога
не лише позитивно впливає на приймаючі
країни, але й підриває їх можливості до са
мозабезпечення продовольством у середнь
остроковій перспективі, що в кінцевому
підсумку погіршує стан продовольчого за
безпечення населення. Ця думка знайшла
своє висвітлення у ряді публікацій, а також
вплинула на роботу Світової Продовольчої
Програми [10].
Водночас ідея досягнення свободи від нуж
ди на основі боротьби із бідністю у світі посту
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пово зникає із порядку дня урядів держав, ос
кільки почала домінувати альтернативна кон
цепція позбавлення населення світу від нужди
не через боротьбу із бідністю та повсюдний
розвиток економіки та створення робочих
місць, а саме на основі надання прямої продо
вольчої допомоги біднішим країнам з боку про
відних країн [11].
Отже, у 50 і та 60 і роки минулого сто
ліття загострилися дискусії про вплив продо
вольчої допомоги на забезпечення продо
вольством населення у довгостроковому пе
ріоді, однак у реальних умовах мало місце на
рощування виробництва зернових у розвине
них країнах та надання продовольчої допо
моги, тобто не орієнтація до продовольчої не
залежності, а специфічна форма експортної
орієнтації.
Разом з тим, 16 грудня 1966 р. резолюцією
2200 А (ХХІ) Генеральної Асамблеї Органі
зації Об'єднаних Націй було прийнято
"Міжнародний пакт про економічні, соціальні
та культурні права" , стаття одинадцята час
тини третьої якого проголошує визнання пра
ва усіх людей на "достатній життєвий рівень
для нього та його сім'ї, який включає дос
татнє харчування, одяг та житло, і на непе
рервне покращення умов життя" [12]. Другий
пункт цієї статті передбачає визначає права
кожної людини на свободу від голоду, одно
часно закріпляючи зобов'язання країн інди
відуально та у порядку міжнародної спів
праці приймати необхідні заходи з метою:
"покращити методи виробництва, зберігання
та розподілу продуктів харчування шляхом
широкого використання технічних та науко
вих знань, поширення знань про принципи
харчування та удосконалення або реформи
аграрних систем таким чином, щоб досягну
ти найбільш ефективного освоєння та вико
ристання природних ресурсів; і забезпечити
справедливий розподіл світових розподіл за
пасів продовольства відповідно до потреб та
із урахуванням проблем країн". Отже, у ре
золюції зазначається не лише важливість за
безпечувати наявність продуктів харчування
на внутрішньому ринку, а й необхідність за
безпечувати фізичну, транспортну дос
тупність його для населення, а також прово
дити консультативну роботу із населенням з
питань здорового харчування. При цьому
взаємозв'язок питань забезпечення економі
чного зростання та забезпечення населення
продовольством не сходить з порядку денно
го, але робиться акцент на розширенні про
позиції продовольства, а не на розвитку пла
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тоспроможного попиту на основі боротьби з
бідністю.
На думку науковців, для 70 х років минуло
го століття характерним був акцент національ
ному виробництві продовольства та його спро
можності задовольняти потреби населення
країни. У якості показника продовольчої без
пеки використовувалися стан продовольчого
балансу країни.
Отже, для етапу еволюції підходів до
продовольчої безпеки, який припав на сімде
сяті роки минулого століття, характерним є
акцент на конролі світових запасів продо
вольства з метою забезпечення стабільного
постачання продовольством населення та
скорочення коливань цін на продукти хар
чування.
Стан продовольчої безпеки держави харак
теризується за допомогою двох критеріїв: пер
ший — наявність на продовольчому ринку краї
ни продуктів харчування в достатній кількості
для підтримки активного і здорового життя
всього населення; другий — критерієм є еко
номічна доступність продуктів харчування для
всіх верств населення [13]. Більш того, на пе
реконання ряду авторів, основою продоволь
чої безпеки є доступність ринку на відміну від
застарілих міркувань щодо стабільності вироб
ництва і запасів [14].
Підсумовуючи вищесказане, можна зазна
чити, що продовольча проблема має три фор
ми прояву: перевищення пропозиції над попи
том за умови стабільної платоспроможності
(профіцитний продовольчий ринок); переви
щення попиту над пропозицією за умови ста
більної платоспроможності (дефіцитний ри
нок); зниження попиту через скорочення пла
тоспроможності, що призводить до зниження
пропозиції та зростання вартості виробництва
(ринок, що деградує).
Перші дві форми прояву продовольчої про
блеми пов'язано переважно з коливанням про
позиції, що відбиває циклічний характер
сільськогосподарського виробництва, сезон
ність, залежність від погодних умов та інших
біологічних чинників. Соціально економічні
викривлення в суспільстві, притаманні цим двом
формам прояву продовольчої проблеми, дола
ються за допомогою держави порівняно легко,
хоча це і потребує додаткових витрат (на укла
дення термінових експортних угод, залучення
імпортних продовольчих ресурсів, збільшення
товарних запасів тощо).
Продовольча проблема в третій формі про
являється в умовах економічної кризи, має за
тяжний характер і руйнівні наслідки для про
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довольчого ринку. Відбуваються негативні зру
шення не тільки в галузях, що обслуговують
продовольчий ринок, але і в економіці в цілому
та в соціальній сфері. Негативні зрушення зу
мовлені низькою віддачою природно ресурсно
го потенціалу, що використовується у сільсько
му господарстві. Останнє пояснюється насам
перед відсутністю ефективного власника, без
господарним ставленням до землі, недоскона
лими технологіями виробництва, недотриман
ням науково обгрунтованих норм ведення зем
леробства, хибною практикою максимального
залучення земель до обробітку, недостатнім
внесенням мінеральних добрив, недоцільною
ціновою політикою, відсутністю достатньої
кількості сільськогосподарської техніки та її
низькою якістю, невиконанням природоохо
ронних заходів.
З метою уточнення сутності продовольчої
безпеки необхідно розкрити зміст соціальної
та екологічної складової у аспекті їх впливу
на досягнення продовольчого забезпечення.
Очевидно, що продовольча безпека безпосе
редньо залежить від таких соціальних складо
вих як рівень розвитку аграрної освіти та на
уки, від поширення у суспільстві знань про
правильне харчування та навиків приготуван
ня та добування їжі, від нерівності у доходах
між різними групами населення, від існуван
ня різних форм дискримінації в суспільстві та
ін.
Також продовольча безпека безпосеред
ньо залежить від таких аспектів екологічного
стану у країні як стан сільськогосподарських
угідь, якісні та кількісні характеристики вод
них ресурсів, у т.ч. питної води, біологічної
різноманіття, поширення шкідників та ін. Заз
начимо, що питання взаємозв'язку продоволь
чої безпеки та екологічної сфери розглядав
ся на міжнародних самітах та конференціях.
Так, план дій Світового самміту з проблем
продовольства 1996 р. передбачає (пункт 53):
підтримку розміщення капіталовкладень, які
сприяють досягненню стійкої продовольчої
безпеки, а також подальшому збереженню,
сталому використанню природних ресурсів,
включаючи грунт, водойми, рибні промисли та
ліси" Пункт 26 декларації Світового саміту з
продовольчої безпеки 2009 р. передбачає мо
білізацію ресурсів, необхідних для підвищен
ня продуктивності, що включає вивчення,
схвалення та впровадження біотехнологій та
інших та інновацій, які є безпечними, ефектив
ними та екологічними.
Узагальнюючи вищезазначене можна вид
ілити такі складові продовольчої безпеки: до
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ступність продовольства (фізична, економіч
на, соціальна), харчова безпека, повноцінність
харчування, стабільність забезпечення продо
вольчої безпеки. Окрім того, необхідно зазна
чити, що продовольство може надходити на
внутрішній ринок країни не лише за рахунок
виробництва всередині країни, але й по імпор
ту (у т.ч. у вигляді продовольчої та гуманітар
ної допомоги), що вимагає виділення наявність
продовольства на внутрішньому ринку у
якості окремої складової продовольчої безпе
ки.
Важливою умовою досягнення продоволь
чої безпеки є стабільність її забезпечення, яка
передбачає: можливість для населення мати
доступ до достатньої кількості продовольства
у будь який час і не перебувати під тиском втра
ти доступу до продовольства у результатів
шоків попиту або пропозиції (у т.ч. економіч
них або кліматичних криз), а також циклічних
коливань кон'юнктури.
У вітчизняній практиці прийнято в першу
чергу привертати увагу на такій складовій
стабільності забезпечення продовольчої без
пеки як продовольчій незалежності, під якою
розуміють стабільне виробництво продоволь
ства у обсягах не менше встановлених поро
гових значень його частки у товарних ресур
сах внутрішнього ринку відповідних видів
продуктів. Стабільність та надійність забез
печення продовольчої безпеки залежить від
багатьох факторів, у числі яких самозабезпе
чення продуктами харчування та наявність
фінансових ресурсів для їх імпорту в необхі
дному обсязі.
Однією із важливих складових продоволь
чої безпеки є доступність продовольства для
населення. Так, ФАО у декларації Світового
саміту з продовольчої безпеки 2009 р., де до
ступ до продовольства розглядається як дос
туп окремих людей до відповідних ресурсів
та наявність можливостей щодо придбання
необхідних продуктів харчування із урахуван
ням можливих правових, політичних, економі
чних та соціальних обмежень.
У вітчизняній практиці під економічною
доступністю життєво важливих продуктів
харчування розуміють можливість отриман
ня всіма верствами населення якісних життє
во важливих продуктів харчування у відпові
дності з науково обгрунтованими наборами
продуктів харчування. Отже, під економіч
ною доступністю продовольства слід розгля
дати можливість придбання зарчових про
дуктів за цінами, що склалися, в обсягах та
асортименті, які не менше встановлених ра
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ціональних норм споживання, забезпечені
відповідним рівнем доходів населення. Оче
видно, що продукти харчування повинні
відповідати вимогам законодавства про тех
нічне регулювання, тобто мати харчову без
пеку.
ВИСНОВКИ

Узагальнюючи вищезазначене, продоволь
ча безпека означає споживання продуктів хар
чування в обсягах не менше раціональних норм
їх споживання, необхідних для активного та
здорового способу життя, що вимагає форму
вання раціону харчування людини не лише у
напрямі необхідної калорійності, але й збалан
сованості за поживними речовинами — білка
ми, жирами, вуглеводами, вітамінами та міне
ралами, тобто харчування повинно бути повно
цінним.
Отже, під продовольчою безпекою розгля
дається такий стан економіки, соціальної та
екологічної сфери країни, при якому забезпе
чується продовольча незалежність держави,
гарантується фізична, соціальна та економіч
на доступність для кожної людини харчових
продуктів, які відповідають вимогам законо
давства про технічне регулювання, в обсягах не
менше раціональних норм споживання продо
вольства, необхідних для активного та здоро
вого способу життя.
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SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF SUSTAINABLE RURAL
DEVELOPMENT: SOLVING OF GLOBAL PROBLEMS AT THE LOCAL LEVEL

Подано результати дослідження щодо удосконалення науково<методичних основ збалансованого сільського роз<
витку, висвітлено причини згубності для людини, флори і фауни ресурсозатратної моделі економіки. З критичних
позицій розглянуто широко вживаний в науковій літературі термін "сталий розвиток" у контексті застосування його
до сільського розвитку. З'ясовано внесок українських вчених і практиків у розвиток національної наукової школи
фізичної економіки. Визначено складові збалансованого сільського розвитку як елемента аграрної сфери, а також
наведені їх трактування вченими. Проаналізовано шляхи досягнення цілей збалансованого сільського розвитку, ви<
значених в офіційних документах ФАО та Україною. Запропоновано концептуальні напрями забезпечення рівно<
пріоритетності еко<соціо<економічного сільського розвитку та його показники.
The results of research on the improvement of scientific and methodological foundations of balanced rural
development are presented, the causes of harm to human, flora and fauna of the resource<cost model of economy are
highlighted. From the critical point of view, the term "sustainable development" widely used in the scientific literature is
considered in the context of its application to rural development. The contribution of Ukrainian scientists and practitioners
to the development of the national scientific school of physical economics has been found out. The components of balanced
rural development as an element of agrarian sphere are determined, as well as their definition by different scientists is
given. The ways of achieving the goals of balanced rural development, defined in the official documents of FAO and
Ukraine, are analyzed. The conceptual directions of ensuring the equal priority of eco<socio<economic rural development
and its indicators are proposed.

Ключові слова: сталий розвиток, збалансований розвиток, аграрна сфера, сільський розви*
ток, сільська територія, агроландшафти, еко*соціо*економічна рівновага.
Key words: sustainable development, balanced development, agrarian sphere, rural development,
rural territory, agrolandscapes, eco*socio*economic equilibrium.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Закони функціонування ринкової економі
ки (конкуренції, концентрації і кооперації ви
робництва, попиту і пропонування, зростання
Передплатний індекс 21847

продуктивності праці, безперервного збільшен
ня потреб за обмеженості ресурсів, ефекту від
масштабу виробництва, спадної віддачі та інші)
постійно породжують негативні екстерналії,
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особливо соціальні й екологічні на всіх рівнях —
від мікропідприємства до глобальних економі
чних систем. Наслідки традиційної надміру зат
ратної моделі економіки загрожують процесу
простого відновлення природоресурсного
життєдайного потенціалу для задоволення ба
зових потреб людства, а також відтворення
флори і фауни.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням науково методичного обгрунту
вання збалансованого сільського розвитку як
наукової категорії, та опрацюванню практич
них рекомендацій, спрямованих на дотриман
ня його принципів у сучасних умовах господа
рювання присвячені наукові дослідження Бо
родіної О.М. [1], Гайдуцького І.П. [2], Губе
ні Ю.Е. [3], Гринів Л.С. [4], Маліка М.Й. [5],
Могильного О.М. [6, 7], Павлова О.І. [8],
Попової О.Л. [9], Прокопи І.В. [10], Ходаківсь
кої О.В. [11—13], Шевчука В.О. [14], Юрчиши
на В.В. [15; 16] та інших. У працях вітчизняних
та зарубіжних учених збалансований сільський
розвиток розглядається під різним кутом зору,
а саме: в контексті сталого розвитку, систем
них ознак, соціоекономічної парадигми, еколо
гізації аграрного виробництва, суперечностей
наслідків економічного зростання, інновацій
них процесів, низьковуглецевої економіки,
організаційно економічного механізму, крити
ки неокласичної й неокейнсіанської наукових
шкіл і розвитку альтернативних їм фізико еко
номічних теорій тощо. У наукових публікаціях
широко представлено досвід спільної аграрної
і регіональної політик ЄС та можливість адап
тації їх до умов України.
Віддаючи належне вченим за оприлюднені
ними результати фундаментальних і приклад
них досліджень, на нашу думку, в умовах
трансформаційних економік з недосконали
ми інституціями, постійно з'являються нові
як внутрішні так і зовнішні деструктивні чин
ники впливу на еколого соціо економічну
збалансованість сільського розвитку та по
в'язані з ними проблеми і протиріччя щодо
порівняльних і конкурентних переваг країни
в міжнародному поділі праці та участі націо
нальних товаровиробників у глобальних лан
цюжках доданої вартості. Отже, питання зба
лансованого сільського розвитку є доволі
контроверсійними і потребують відповідно
го науково методологічного узагальнення з
метою опрацювання рекомендацій для дер
_________________________________

жавної аграрної і регіональної політики у цій
сфері.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є удосконалення науково ме
тодологічного забезпечення збалансованого
сільського розвитку на локальному рівні в умо
вах деструктивних впливів глобально інтегро
ваних агропродовольчих ринків і необхідності
зближення аграрної і регіональної політик Ук
раїни з Євросоюзом.
ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Усвідомлення потенційних загроз від
людської діяльності на глобальному рівні зу
мовлене поширенням екологічної кризи до
масштабів біосфери. Людство намагається
координувати свої інтелектуальні, матері
альні зусилля й сформувати уніфіковані
інституційні механізми, спрямовані на подо
лання загроз довкіллю та здоров'ю людини,
спричинених застарілою ресурсозатратною
моделлю економіки. Складність полягає у
тому, що в першу чергу це стосується нера
ціональної споживацької політики країн
лідерів світових рейтингів глобальної конку
рентоспроможності, які забезпечують ви
сокі матеріальні стандарти життя хижаць
кою експлуатацією природних ресурсів у
країнах з перехідними економіками через
структури своїх транснаціональних ком
панії. Тож логічно, що саме за ініціативою
та під егідою ООН, починаючи з 70 х років
минулого століття, проведено низку заходів,
які привертають увагу людства до проблем
довкілля.
Глобальне поширення ідей сталого розвит
ку хронологічно співпало з отриманням неза
лежності Україною, радикальними змінами
суспільно політичного та економічного ладу.
Наша держава офіційно приєдналася до міжна
родних рішень з питань сталого розвитку. Було
прийнято низку законодавчих та нормативно
правових актів, які свідчать про зобов'язання
перед світовою спільнотою. Одним з перших
документів була постанова Кабінету Міністрів
України від 26 квітня 2003 року №634 "Про за
твердження Комплексної програми реалізації
на національному рівні рішень, прийнятих на
Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на
2003—2015 роки"1 . Дотримання парадигми,
спрямованої на інтеграцію трьох векторів ста
лого розвитку — економічного зростання, соц

1
Втратила чинність до завершення терміну реалізації заходів, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня
2011 року № 704 "Про скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм".
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іального розвитку та охорони навколишнього
природного середовища задекларовано в Зе
мельному, Лісовому, Водному кодексах Украї
ни, Кодексі про надра, в законах України "Про
охорону навколишнього природного середови
ща", "Про тваринний світ", "Про екологічну
експертизу", "Про екологічну мережу України"
та інших.
Щодо термінологічної невизначеності.
Щодо терміну сталий розвиток "sustainable
development", то він є загальновживаним в на
уковій і публіцистичній літературі. У найбільш
поширеному тлумаченні його розуміють як "за
доволення потреб нинішнього часу, яке не
підриває здатності майбутніх поколінь задо
вольняти власні потреби". За інформацією
Шевчука В.О., сьогодні налічується більше ста
визначень цієї культурної парадигми розвитку
ХХІ століття. Серед них, зокрема й такі: "уста
лений", "стійкий", "збалансований" тощо. Час
тково поділяємо думку вченого, який вважає
"…якщо ці епітети є безвідносними до проблем
неруйнівного для природи задоволення потреб
сучасних та майбутніх поколінь, або не дають
рішень для їх розв'язання, то такі дискусії ма
ють бути полишені як неконструктивні" [14, c. 36].
Проте кожне слово має властиве лише йому
значення.
Більше того, ідеться не лише про епітети
до слова "сталий". У численних публікаціях
"сталий" застосовується, як правило, неко
ректно і без урахування особливостей об'єк
та дослідження і пов'язаних з ним економі
чних процесів і явищ — до "агропідприєм
ства", "орендарів", "орендних відносин",
"землекористування", "села", "розселення",
"сільської території" і навіть до "нації". Тож,
на нашу думку, пошук істинного значення
того, чи іншого поняття (категорії) в кон
тексті конкретного дослідження проблема
тики не є зайвим. Адже маємо багато при
кладів у економічній науці, коли вони (по
няття) з часом втрачали свій початковий
зміст, або навіть викривлювалися дослідни
ками з тих, чи інших причин. Чимало питань
виникає через некоректний переклад з анг
лійської, чи іншої мови на українську склад
них економічних категорій. Хоча, маємо виз
нати, їх відповідники нерідко є в українській
мові і не завжди запозичення слів іншомов
ного походження виправдано цілями дослі
дження. Інколи це лише засмічує українсь
ку мову, створює видимість "наукового по
шуку" і не сприяє наближенню до істини.
Тож маємо визначитися з авторським бачен
ням цієї термінологічної розмаїтості щодо
Передплатний індекс 21847

"сталого розвитку", яка існує в науковій лі
тературі.
Тлумачний словник дає питомо українське
тлумачення слова "сталий", а саме: "який не
змінюється, зберігає той самий склад, розмір,
однакову форму, величину". Синонімічним по
руч до нього є: "незмінний, постійний, який не
зазнає коливань" [17, Том 4, с. 370]. Виникає
дуже просте запитання: про яку "незмінність,
розмір, чи величину" може йтися стосовно еко
номічних систем, які закономірно розвивають
ся циклічно, з певною періодичністю зазнають
криз, не мають імунітету про інфляції, безро
біття тощо. Вони мають різні масштаби, приро
ду, глибину, тривалість та еколого соціо еко
номічні наслідки. Загальновідомо, національні
економіки мають певну динаміку розвитку, зро
стають кількісно і якісно. З кожним новим тех
нологічним укладом змінюються продуктивні
сили і виробничі відносини та форми і види еко
номічної діяльності, з'являються нові товари і
послуги.
Тож повернемось до самого поняття
"сталий розвиток". Обгрунтовано піддаючи
його сумніву Черевко Г. і Черевко І. відзна
чають, що термін "sustainable development of
rural areas", вжитий вперше у рекомендаці
ях Саміту Землі, на інших міжнародних кон
фе ренц іях дослівно пер екла даєт ься як
зрівноважений, а не сталий розвиток, "…бо
сталий" в англійській мові має зовсім інший
аналог". Категорія "зрівноважений розви
ток", на їх думку, широко використовується
в інших країнах. У Польщі, наприклад, як
напрям розвитку сільських територій вико
ристовується термін "zrownowazony rozwoj
obszarow wiejskich" [18, с. 59].
Отже, саме поняття "сталий розвиток" в
українському розумінні є змістовно суперечли
вим і не повною мірою відповідає суті процесу
дотримання в практиках господарювання еко
логічної, соціальної та економічної рівноваги.
На наше переконання, у цьому дослідженні
щодо науково методологічних засад сільсько
го розвитку доцільно використовувати термін
"збалансований розвиток". Збалансувати — це
урівноважити, дотримуватися правильного
співвідношення (про взаємно зв'язані частини
чогось) [17, Том 2, с. 119]. Щодо "зрівноваже
ного розвитку", то він ніби то й близький до
"збалансованого розвитку", але не є синонімом
цього словосполучення, оскільки згідно тлу
мачного словника, більше характеризує осо
бистість людини.
Збалансованість, за самим визначенням, має
відповідати основному критерію — еколого
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Рис. 1. Схематична інституціональна модель збалансованого
екоHсоціоHекономічного розвитку
Джерело: побудова автором.

соціо економічному стану сільського розвит
ку, чи розвитку сільських територій, як просто
рової життєзабезпечуючої сфери сільського
населення.
Генеза наукових знань та практик збалан
сованого розвитку.
Звертаючись до першоджерел культурної
парадигми ХХІ ст. щодо збалансованого сіль
ського розвитку, цієї багаторівневої і складної
категорії, маємо визнати, що вона має більш
давне походження, ніж зазвичай прийнято вва
жати. Підтвердженням цьому є публікації і
практична діяльність фундаторів української
школи фізичної економії. Подолинський С.А.
(1850—1891) у статті "Праця людини та її відно

шення до розподілу енергії" сформулював за
садничі принципи екологічно збалансованого
розвитку. Вернадський В.І. (1863—1945) у ба
гатотомному виданні "Вибрані наукові праці
академіка В.І. Вернадського", присвяченому
150 річчю від дня народження вченого, пропа
гував ідеї розвитку ноосфери, як сфери людсь
кого розуму. Руденко М.Д. (1920—2004) у своїй
книзі "Енергія прогресу (Нариси з фізичної
економії)" піддав критиці марксистські догма
ти політичної економії в частині впливу енер
гетичних процесів на розвиток економіки, об
грунтувавши це законами природи, зв'язками
фізичних і економічних процесів. Наукові роз
відки і переконання С.А. Подолинського,

Таблиця 1. Визначення збалансованого розвитку агарної сфери
та пов'язаних з нею категорій
Назва
Агарна сфера
(Павлов О.В.)
(Попова О.Л.)
Сільський
розвиток
(авторське
визначення)
Сільська
територія
(Юрчишин В.В.)
Агроландшафт
(Попова О.Л.)

Суть категорії
Середовище, в межах якого відбувається сільський розвиток, формуються
суспільні зв’язки і відносини, задані певними способом виробництва, в
якому землі, ландшафти і сільські території й виступають ресурсом,
капіталом, операційним і соціалізованим простором.
Розглядається як найважливіша життєзабезпечуюча (виробнича і
середовищна) система, яка включає переважну частину сільської території та
соціуму
Є процесом поліпшення якості життя та добробуту домогосподарств
сільської місцевості, який сприяє різним видам аграрної і позааграрної
діяльності, продуктивній зайнятості, соціальній захищеності,
інфраструктурному розвитку сільської території, збереженню ландшафтів та
біологічного різноманіття
Є складною і багатофункціональною природною, соціально-економічною й
виробничо-господарською структурою, характеризується сукупністю
властивих кожній з них культурних особливостей.
Частина території, що знаходиться за межами міст
Природно-територіальний комплекс, перетворений людиною для цілей і під
впливом сільськогосподарського виробництва, який складається із
комплексу взаємопов’язаних природних і антропогенних компонентів
системи землеустрою і землеробства, адаптованих до місцевих природних
умов

Джерела: узагальнено автором з використанням [8, с. 80; 9, с. 41,43; 16, с. 7].
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Таблиця 2. Порівняння шляхів досягнення цілей збалансованого сільського розвитку,
визначених ФАО (2006 р.) та Україною (2015 р.)
ФАО, розміщено на сайті «Громадської
організації українська мережа сільського
розвитку»
http://www.fao.org/sustainability/background/princi
ple-5/ru/
Заохочення сільського населення до виробництва і
підприємницької діяльності на сільських територіях
Справедливість у розподілі доходів від
використання місцевих природних та виробничих
ресурсів
Розвиток сільської території на основі створення
умов для участі місцевих селян у формуванні та
реалізації програм локального розвитку
Господарювання на сільських територіях у
відповідності з принципами збалансованого
розвитку: розширене відтворення місцевих
людських ресурсів, збереження і примноження
традиційних знань, ґрунтів, водних ресурсів,
біорізноманіття, соціальних мереж, якісного
життєвого середовища
Сімейне фермерство створює реальні можливості
для зміцнення місцевої економіки, особливо у
поєднанні з конкретними державними заходами,
спрямованими на соціальний захист та добробут
сільських громад, збереження сільської
автентичності для прийдешніх поколінь

Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2015 р.
№ 995 «Про схвалення Концепції розвитку
сільських територій» (витяг)
Диверсифікації економічної діяльності.
Збільшення рівня реальних доходів від
сільськогосподарської та
несільськогосподарської діяльності на селі
Досягнення гарантованих соціальних стандартів
і покращення умов проживання сільського
населення
Створення умов для розширення можливостей
територіальних громад села, селища для
розв’язання існуючих в них проблем
Охорони навколишнього природного
середовища, збереження та відновлення
природних ресурсів у сільській місцевості.
Приведення законодавства у сфері сільського
розвитку у відповідність із стандартами ЄС
Перемістити фокус аграрної політики держави з
підтримки аграрного сектора економіки на
підтримку сільського розвитку - поліпшення
якості життя та економічного благополуччя
сільського населення.
Збереження сільського населення як носія
української ідентичності, культури і духовності

Джерело: узагальнено автором на основі рішень ФАО та розпорядження уряду України.

В.І. Вернадського, М.Д. Руденка, без пере
більшення, є фундаментом концепції збалансо
ваного розвитку в системі "людина — суспіль
ство — природа".
Новаторами у застосуванні нових ме
тодів екологоощадного землеробства (доб
рочесних практик) в Україні, авторами ши
роко відомих науково публіцистичних праць
і практичних рекомендацій аграріям були:
Овсінський І.Є. (1856—1909), який успішно
апробувавши грунтозахисні методи обробі
тку грунту, одним з перших заявив про ри
зики для збалансованого сільського розвит
ку від застосування мінеральних добрив.
Свої погляди І.Є. Овсінський виклав у статті
"Нова система землеробства"; Моргун Ф.Т.
(1924—2008) у творі "Вибір України — поря
тунок природи і села. Роздуми виборця" за
лишив своєрідний заповіт нинішнім і май
бутнім поколінням українців. Ф.Т. Моргун,
будучи державним діячем і талановитим
організатором різних секторів економіки на
всіх рівнях державного управління в СРСР і
в Україні майже через 100 років запровадив
у практику систему безплужного землероб
ства І.Є. Овсінського, яка нині широко відо
ма як самовідновлюване органічне земле
робство.
Здобутки згаданих вище та інших українсь
ких вчених і практиків — новаторів сприяли
Передплатний індекс 21847

формуванню національної наукової школи
фізичної економії та застосуванню її рекомен
дацій у господарську практику нашими сучас
никами — керівниками аграрних формувань
різних організаційно правових форм влас
ності, господарювання та спеціалізації [11, див.
с. 36—41].
При цьому маємо розуміти, що сільські те
риторії є елементом системи "конструктивно
складнішого" вищого порядку (ієрархії) —
сільського розвитку, який, у свою чергу, є та
кож системоутворюючою складовою масш
табнішої аграрної сфери [21; 22]. Загалом,
вона (аграрна сфера) є відносно відокремле
ною сукупністю взаємопов'язаних і взаємоза
лежних елементів (частин), більш менш
стійкою в часі і просторі. Іншими словами, це
складова навколишнього соціоекономічного і
природного середовища, що характеризуєть
ся певною цілісністю та внутрішньою багатог
ранністю (рис. 1).
У наведених (табл. 1) визначеннях збалан
сованого розвитку аграрної сфери та пов'я
заних з нею складників (сільський розвиток,
аграрне і позааграрне виробництво, сільська
територія, агроландшафт) спільним є: по пер
ше, людиноцентристська філософія, або
створення належних умов для життєдіяль
ності сільського населення (домогоспо
дарств), що має стати центральною метою
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усебічного розвитку особистості людини, а не
лише одним з факторів виробництва; по дру
ге, багатофункціональність (виробниче, со
ціальне та екологічне спрямування) кожного
елемента системи як стрижневої компонен
ти; по третє, використання просторового,
природного, соціального, культурного, еко
номічного, трудоресурсного, інфраструктур
ного та інших потенціалів для збалансовано
го сільського розвитку. Звичайно, такий
поділ (структурування) є доволі умовним і за
стосований нами для глибшого розуміння
об'єктивної необхідності комплексного нау
ково методологічного підходу до розв'язан
ня проблем збалансованого сільського роз
витку як цілісної еколого соціо економічної
системи.
Порівняльний аналіз шляхів досягнення
цілей збалансованого сільського розвитку,
визначених Продовольчою сільськогоспо
дарською організацією ООН (ФАО) та Украї
ною (розпорядження Кабінету Міністрів Ук
раїни від 23 вересня 2015 р. № 995 "Про схва
лення Концепції розвитку сільських тери
торій"), свідчить про наближення і навіть іден
тичність більшості підходів до розв'язання
конкретних проблем на глобальному і локаль
ному рівнях. Водночас є принципова від
мінність щодо місця і участі фермерства у цьо
му процесі (табл. 2).
ФАО відводиться особлива роль у досяг
ненні цілей збалансованого сільського роз
витку сімейним селянським і фермерським
господарствам. Оскільки такі господарства
нерозривно пов'язані з внутрішньою і світо
вою продовольчою безпекою; вони виробля
ють традиційні продукти, сприяючи збалан
сованому харчуванню в країні; зберігають аг
робіорізноманіття та природні ландшафти.
Сімейне фермерство створює реальні можли
вості для зміцнення місцевої економіки,
особливо у поєднанні з державними захода
ми, спрямованими на соціальний захист та
добробут сільських громад, збереження сіль
ської автентичності для прийдешніх поколінь
[19].
Щодо України, то в аналізованому нами
розпорядженні Уряду особисті селянські і фер
мерські господарства навіть не згадуються. З
методологічної точки зору, виникають сумні
ви щодо реальності задекларованих цілей без
участі сільського населення, з яких 2,5 млн осіб
самозайняті в особистих селянських господар
ствах та майже 100 тис. офіційно працевлаш
тованих працівників фермерських господарств.
Залишається без відповіді риторичне запитан

54

ня: за рахунок яких ресурсів, а головне — яки
ми фізичними і юридичними особами будуть
збільшені доходи від аграрної та альтернатив
ної їй діяльності; з яких джерел поліпшувати
муться умови проживання сільського населен
ня; хто має реалізувати синергетичний потен
ціал сільських об'єднаних територіальних гро
мад для розв'язання існуючих в них проблем
тощо.
На нашу думку, цілі збалансованого сіль
ського розвитку та шляхи їх досягнення, виз
начені ФАО, в оглядовій перспективі можна
адаптувати до національних господарських
практик, тим більше, що вони мало чим
відрізняються від намірів імплементації дер
жавної політики до цивілізованих стандартів,
сформульованих у заходах на виконання Уго
ди про асоціацію між Україною та ЄС і взяти
ми зобов'язаннями перед світовою спільнотою,
про які йшлося на початку статті.
ВИСНОВКИ

1. Запровадження політики збалансовано
го сільського розвитку на глобальному і ло
кальному рівнях є відповіддю на прагнення гос
подарюючих суб'єктів до економічної ефектив
ності за рахунок соціальної несправедливості
та доведенням екології до кризового стану.
Спостерігається загострення конкуренції за
земельні, водні, лісові та інші природні ресур
си між великими землекористувачами, які од
ноосібно контролюють сотні тисяч гектар сіль
ськогосподарських угідь, а також малими і се
редніми підприємствами. З кожним роком зро
стає також зовнішній тиск міжнародних агро
продовольчих транснаціональних компаній на
національні уряди з метою перерозподілу на їх
користь обмежених і повільно відновлюваних
природних ресурсів.
2. Збалансованою вважається система, яка
здатна відновлювати еколого соціо економі
чну рівновагу в умовах дестабілізуючих внут
рішніх і зовнішніх чинників. Збалансований
сільський розвиток — це процес поліпшення
умов, рівня і якості життя сільського населен
ня, що, у свою чергу, сприяє урізноманітнен
ню видів аграрної і позааграрної діяльності,
продуктивній зайнятості, диверсифікації до
ходів домогосподарств та наповненню бюд
жетів місцевих громад, соціальній захище
ності самозайнятих громадян, сучасному
інфраструктурному розвитку сільських тери
торій, збереженню ландшафтів та біологічно
го різноманіття.
3. На нашу думку, одним з головних кри
теріїв дотримання концепції збалансованого
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сільського розвитку може бути суттєво модер
нізований регіональний індекс людського роз
витку (ІЛР), що обраховується за Методикою,
затверджену Президією НАН України та ко
легією Державної служби статистики України
від 13.06.2012 №123, з урахуванням особливо
стей проживання, праці й відпочинку в сільській
місцевості та використанням можливостей
інформаційно комунікаційних технологій.
Перспективним напрямом дослідження
може стати науково методологічний супровід
розроблення Національної стратегії збалансо
ваного сільського розвитку в умовах запровад
ження ринку земель сільськогосподарського
призначення, децентралізації органів держав
ного управління та передачі повноважень і ре
сурсів об'єднаним територіальним громадам.
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ECONOMIC DIRECTIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF CROP PRODUCTION
IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті досліджено основні економічні напрями інноваційного розвитку рослинництва в сільськогосподарсь<
ких підприємствах. Запропоновані принципово інші системи оплати праці, де основна увага приділяється мотивації
персоналу. Встановлено, що ефективність праці істотно залежить від наукового обгрунтування засад організації
праці. Обгрунтовано оптимальну виробничу галузеву структуру та оптимальний рівень інтенсивності виробництва
досліджуваного підприємства.
The article deals with the main economic directions of innovative development of plant growing in agricultural
enterprises. The fundamentally different systems of remuneration are offered, where the main attention is paid to
motivation of the personnel. It has been established that the effectiveness of labor essentially depends on the scientific
substantiation of the principles of the organization of labor. The optimal industrial branch structure and the optimum
level of intensity of production of the investigated enterprise are substantiated.

Ключові слова: оплата праці, організація праці, виробнича галузева структура, інтенси*
фікація.
Key words: labor remuneration, labor organization, industrial sector structure, intensification.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Вичерпання чинників екстенсивного еко
номічного розвитку обумовлює постійне по
силення уваги до пошуку нових факторів
прискорення економічної динаміки, адекват
Передплатний індекс 21847

них сучасному стану розвитку галузі рос
линництва. Відтак запровадження в рослин
ництві інноваційної моделі економічного
зростання перетворюється на об'єктивну
необхідність.
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Особливістю сучасного етапу розвитку віт
чизняного рослинництва є незадовільний стан
його матеріально технічної бази; низький інве
стиційний потенціал галузі; високі виробничо
фінансові ризики; низький рівень оплати праці;
незадовільна організація системи зберігання,
переробки й реалізації продукції рослинницт
ва; нерозвиненість інноваційної інфраструкту
ри; незадовільний фінансовий стан більшості
вітчизняних товаровиробників; низький рівень
державної підтримки, що вимагає обгрунтуван
ня пріоритетних економічних напрямів іннова
ційного розвитку рослинництва в сільськогос
подарських підприємствах.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Останніми роками досить багато публікацій
присвячено питанням поліпшення інноваційно
го розвитку аграрного виробництва та підви
щення його ефективності. Проблему іннова
ційного розвитку сільськогосподарського ви
робництва досліджували В. Андрійчук, О. Гу
торов, Л. Михайлова, В. Онегіна, П. Саблук,
П. Стецюк, О. Ульянченко, О. Шубравська [ 1—
8 ] та інші відомі фахівці. Проте питання забез
печення інноваційного розвитку саме галузі
рослинництва, розробки пріоритетних еконо
мічних напрямів інноваційного її розвитку є ак
туальними і потребують подальшого дослід
ження.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Мета дослідження полягає у обгрунтуванні
основних економічних напрямів інноваційного
розвитку рослинництва в сільськогосподарсь
ких підприємствах.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Рослинництво є важливою галуззю сільсь
кого господарства, яка впливає на стан продо
вольчої безпеки країни та є сировинною базою
для розвитку більшості агропродовольчих
підкомплексів. У зв'язку з цим, у нинішніх умо
вах існує необхідність подолання кризових
явищ у досліджуваній галузі, що сприятиме
відновленню порушених відтворювальних про
цесів, зростанню ефективності й конкуренто
спроможності виробництва продукції рослин
ництва. Реалізація зазначеного можлива за ра
хунок активізації інноваційних процесів у га
лузі, створення умов для організації та управ
ління інноваційною діяльністю.
Зазначимо, що під інноваційним процесом
у рослинництві розуміють систему заходів
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щодо проведення комплексу наукових дослід
жень та розробок, створення інновацій, їх ос
воєння з метою максимізації доходів і підви
щення конкурентоспроможності продукції
рослинництва на основі зниження витрат й
підвищення її якості, що забезпечує прискоре
не економічне зростання та розширене відтво
рення галузі.
Зростання інноваційної активності галузі
рослинництва в сільськогосподарських підпри
ємствах передбачає впровадження таких груп
напрямів інноваційного розвитку: технологічні,
технічні, біологічні та економічні.
Цілком очевидно, що пріоритетними будуть
вважатись ті напрями інноваційного розвитку,
які можуть у відносно короткі терміни забез
печити позитивні зміни в прибутковості суб
'єкта господарювання та економічної ефектив
ності виробництва, підвищити рівень і якість
життя селян, стабілізувати демографічні та
міграційні процеси на селі, забезпечити еколо
го безпечне використання сільськогосподарсь
ких угідь. Тож, не знижуючи важливості усіх
перелічених напрямів інноваційного розвитку,
нами більш детально були досліджені еконо
мічні напрями інноваційного розвитку рослин
ництва в сільськогосподарських підприємствах.
Особливістю саме економічних напрямів
інноваційного розвитку є те, що вони розроб
ляються і впроваджуються на базі конкретних
підприємств, враховуючи їх особливості роз
витку, специфіку діяльності тощо. Тож кожно
му підприємству будуть притаманні свої конк
ретні економічні напрямки інноваційного роз
витку, які забезпечать оптимальний рівень
інтенсивності виробництва при досягнутому
рівні науково технічного прогресу, гарантува
тимуть позитивні зміни в економічній ефектив
ності виробництва, в прибутковості суб'єкта
господарювання.
На сучасному етапі розвитку економіки,
одним з основних економічних напрямків інно
ваційного розвитку сільського господарства в
цілому, та рослинництва зокрема, є удоскона
лення системи оплати праці на підприємстві.
Відповідно до головних завдань керівників по
винна відноситись мотивація своїх підлеглих до
ефективної праці, з метою організації якісної
та результативної роботи, що спрямована на
досягнення цілей діяльності компанії. Праців
ники повинні розуміти, що досягнувши цілей
компанії, вони досягнуть і своїх особистих
цілей за допомогою тих благ, які їм запропо
нує компанія, в якій вони працюють.
Система винагород повинна виходити зі
стратегії і цілей компанії, які передбачають за
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ходи щодо матеріального стимулювання пра
цівників у довгостроковій перспективі. Робо
тодавець не може підняти один раз заробітну
плату і тримати цей рівень кілька років, тому
що така мотивація не спрацює. Потрібно час
від часу регулювати рівень заробітної плати і
премій, щоб не було звикання з боку праців
ників і сприйняття цього як належне. Також
постійне підвищення адміністрацією матері
альних стимулів не призводить до гарних ре
зультатів, адже мотивація не може постійно
зростати. Вона доходить до певного рівня,
починає спадати, а потім її рівень знову підви
щується.
Традиційні методи оплати праці, як от та
рифна або відрядна система, вже давно мають
відійти у минуле, адже вони не спроможні впро
вадити елемент мотивації, оскільки передбача
ють гарантовані виплати, дискримінуючи при
цьому ідею справедливої винагороди. Необ
хідно здійснити перехід до принципово інших
систем оплати праці, де основна увага при
діляється мотивації персоналу, розуміючи те,
що мотивований працівник спроможний прино
сити набагато більше прибутку та економічної
вигоди для підприємства. Інноваційний підхід
до оплати праці є стимулом та високою моти
вацією для працівників у вдосконаленні своїх
професійних навиків, здібностей, а також у
досягненні високих ефективних кінцевих ре
зультатів в процесі виконання поставлених зав
дань.
Варто відмітити, що ефективність праці
істотно залежить і від наукового обгрунтуван
ня засад організації праці, що, в свою чергу, є
наступним економічним напрямом інновацій
ного розвитку рослинництва в сільськогоспо
дарських підприємствах.
Увага науковців і практиків до проблем
організації праці з розвитком сучасних техно
логій виробництва тільки посилюється. Склад
ність цих проблем зумовлюється їх органічним
зв'язком з розвитком продуктивних сил і ви
робничих відносин у суспільстві. З розвитком
продуктивних сил і виробничих відносин по
глиблюється галузевий розподіл праці, спеціа
лізація і кооперація. При цьому організація
праці на сільськогосподарських підприємствах
здійснюється у специфічних формах залежно
від особливостей виробничо технічного проце
су, природно технологічного середовища,
змісту робочого процесу.
Відповідно, найдосконалішою буде така
форма організації праці, яка забезпечить
найбільш раціональну взаємодію робочої сили
із засобами виробництва і надасть змогу виро
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бити найбільше продукції необхідної якості з
найменшими витратами.
Так, у сільськогосподарських підприєм
ствах зусиллями трудового колективу здійс
нюється виробничо господарська діяльність,
спрямована на виробництво рослинницької
продукції, її переробку, реалізацію, надання
різноманітних послуг селянам та іншим госпо
дарствам. Кожне підприємство об'єднує пра
цівників у трудовий колектив для спільної тру
дової діяльності. У свою чергу, у складі трудо
вого колективу підприємства, залежно від його
розмірів, галузевої спеціалізації та інших об
ставин можуть функціонувати внутрішньогос
подарські (первинні) колективи. Як показує
практика, переважно це виробничі бригади,
механізовані загони, ланки, поопераційні ро
бочі групи. Якісні відмінності між ними зумов
лені особливостями розстановки працівників у
процесі виробництва, обсягом і повнотою ви
конання виробничих процесів і наявністю та
складом закріплених за ними чи приданих за
собів.
Необхідно зазначити, що нині у сільському
господарстві України існують різні форми під
приємств — це і агрофірми, і приватні підприє
мства, і господарські товариства, і фермерські
господарства тощо. Найбільш раціональна
організація праці забезпечується у великих
підприємствах, де трудовий колектив поділе
ний на декілька спеціалізованих первинних
підрозділів, чисельність зайнятих у кожному з
яких узгоджена з особливими виробничими
умовами конкретного підприємства. У дрібних
підприємствах, як правило, відсутня внутріш
ньоколективна організація праці і поділ на пер
винні виробничі ланки, що потребує від кож
ного працівника володіння універсальними на
вичками і не сприяє виробленню професійної
спеціалізації працівників.
Обгрунтовуючи економічні напрямки інно
ваційного розвитку рослинництва, неможливо
обминути увагою оптимальну виробничу галу
зеву структуру. В умовах становлення лібе
рального ринкового середовища саме ринкові
фактори здійснюють визначальний вплив на
основний профіль діяльності будь якого під
приємства, в тому числі і аграрної сфери. Відпо
відно, здійснюючи виробничо господарську
діяльність, підприємство має враховувати
кон'юнктуру ринку її динаміку і циклічність.
Тож оптимальна виробнича галузева структу
ра підприємств рослинницької галузі однознач
но пов'язана з оптимальною сівозміною, яка
повинна відповідати змінам у кон'юнктурі рин
ку, але не порушуючи при цьому норм посіву.
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Таблиця 1. Економічна оцінка проекту сівозмін
СТОВ "Восток Агро — 2004" Борівського району Харківської області
Сільськогосподарські
культури

Валовий
вихід
продукції, ц

Площа
посіву,
га

Врожайність,
ц/га

Прибуток
з усієї
площі,
з 1 га, грн
тис. грн

Варіант 1 (7 пільна польова сівозміна)
Соя
Озима пшениця
14415,0
310,4
46,4
1550,0
Соняшник
8058,0
155,2
51,9
3967,5
Кукурудза на зерно
24695,4
310,4
79,6
2771,7
Ячмінь
6741,9
155,2
43,4
480,5
Усього
1086,4
8769,6
Варіант 2 (5 пільна польова сівозміна зерно-просапна)
Соя
1960,046
217,3
9,02
392,0
Озима пшениця
10091,412
217,3
46,4
1085,1
Соняшник
11282,216
217,3
51,9
5555,0
Кукурудза на зерно
17288,388
217,3
79,6
1940,4
Ячмінь
9439,512
217,3
43,44
673,3
Усього
1086,4
9645,8
Варіант 3 (5 пільна польова сівозміна зерно-паро-просапна)
Соя
Озима пшениця
20182,8
434,6
46,4
2170,2
Соняшник
11282,2
217,3
51,9
5555,0
Кукурудза на зерно
17288,4
217,3
79,6
1940,4
Ячмінь
Усього
1086,4
9665,5

4993,5
25563,6
8929,4
3095,8

1804,0
4993,5
25563,6
8929,4
3098,6

4993,5
25563,6
8929,4

Джерело: розраховано автором.

Як показує досвід минулих років, гонитва
за надприбутком та високорентабельними
культурами призводить до надлишкового ви
робництва та втрати частини доданої вартості
від цього. Уникнення подібних помилок мож
ливе шляхом застосування в управлінні аграр
ним підприємством прогресивних методів сис
темного аналізу в поєднання з математичним
моделюванням.
Наявність наведених проблем свідчить про
необхідність розробки та застосування прин
ципово нових підходів до ведення сільськогос
подарського виробництва в умовах невизначе
ності, властивих сучасній економіці. Невизна
ченість зовнішнього середовища та наявність
непередбачуваних змін роблять необхідним
постійне корегування планів виробництва. Так,
пропонуємо застосовувати не "традиційні"
сівозміни з жорстко закріпленим чергуванням
культур на довгий період (8—12 років), а ди
намічні сівозміни з короткою ротацією (5—
7 років) та з заміною за необхідності певних
культур. Існують умови за яких, не порушую
чи сівозміну, ячмінь можна замінити на овес,
сою — на горох, озиму пшеницю — на гречку
тощо.
З допомогою економіко математичних ме
тодів для сільськогосподарського підприємства
складають один або декілька варіантів сівозмін,
з врахуванням усіх характеристик цього під
приємства: спеціалізації, умов для виробницт
ва, планових показників тощо. Кожен рік за
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результатами роботи ці варіанти корегуються
відповідно до умов виробництва та ринкової
кон'юнктури. У разі необхідності переходять
від основного варіанту сівозміни до альтерна
тивного.
Для СТОВ "Восток Агро — 2004" Борівсь
кого району Харківської області було розроб
лено три варіанти сівозміни. Узагальнена оцін
ка ефективності виробничої діяльності СТОВ
знаходить своє відображення в показниках
прибутковості (табл. 1).
Цілком очевидно, що загальний фінансо
вий результат СТОВ "Восток Агро — 2004"
формується залежно від прибутковості окре
мих культур. Дані таблиці 1 свідчать, що со
няшник залишається найбільш прибутковою
культурою (25563,6 грн з 1 га) й перенасичен
ня нею структури посівних площ — це один зі
шляхів максимізації прибутку, тобто основної
мети підприємницької діяльності. Найменш
прибутковою культурою з розрахунку на 1 га
під час проведення дослідження була соя —
1804,0 грн.
Але, з іншого боку, не обов'язково збільшу
вати площу посіву "прибуткової" культури,
можна збільшити вихід валової продукції че
рез інтенсифікацію виробництва. Ще одним
чинники є те, що некомпенсоване використан
ня природних ресурсів (землі) призведе до зни
ження врожайності сільськогосподарських
культур. Це спричинить негативні економічні
наслідки.
Передплатний індекс 21847
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Співвідношення соняшнику та повернення
його на одне і теж місце відповідає постанові
Кабінету Міністрів України від 11.02.2010 р.
№164 лише для першого (7пільного) варіанту
сівозміни, але варіанти №№ 2,3 відповідають
рекомендаціям дослідників, щодо допустимості
повернення соняшнику на одне і теж поле че
рез 5 років.
Врожайність сільськогосподарських куль
тур на перспективу збільшена на 10% для куль
тур розміщених в сівозміні після найкращих
попередників. З даних таблиці 1 видно, що за
варіантом № 3 (9665,5 тис. грн) прибуток з усієї
площі на 0,20 % більше ніж за варіантом №2
(9645,8 тис. грн) та на 9,27% більше ніж за ва
ріантом № 1 (8769,6 тис. грн).
Ще одним пріоритетним економічним на
прямком інноваційного розвитку галузі рос
линництва є обгрунтування оптимального рівня
інтенсивності виробництва, який сприятиме
підвищенню ефективності та конкурентоспро
можності сільськогосподарської продукції на
внутрішньому та зовнішньому ринках.
Інтенсифікація, як об'єктивний процес роз
витку сільського господарства в цілому та рос
линництва зокрема, має багатогранний та ком
плексний характер. Вона включає всі напрям
ки розвитку економіки сільськогосподарських
підприємств на основі широкого використан
ня досягнень науково технічного процесу і без
посередньо впливає на кінцеві результати ви
робництва.
На сучасному етапі для більшості сільсько
господарських підприємств проблемою інтен
сифікації є збільшення виходу високоякісної
продукції з розрахунку на одиницю земельної
площі, а також підвищення економічної ефек
тивності сільськогосподарського виробництва.
Засобом розв'язання цієї проблеми є додаткові
вкладення, що зумовлюють концентрацію уре
чевленої і живої праці на одній і тій самій зе
мельній площі.
У свою чергу, підвищення економічної
ефективності інтенсифікації сільського госпо
дарства характеризується більш високими тем
пами зростання виходу продукції з розрахун
ку на одиницю земельної площі порівняно із
збільшенням витрат на її виробництво. При
цьому слід пам'ятати про закон спадної віддачі,
під впливом якого формуються результативні
показники інтенсифікації виробництва про
дукції рослинництва.
Дослідження впливу інтенсивності вироб
ництва було здійснено нами на прикладі
сільськогосподарських підприємств лісостепо
вої зони Харківської області, які в 2016 р. зай
Передплатний індекс 21847

мались виробництвом та реалізацією озимої
пшениці. При цьому базовим підприємством
було СТОВ "Восток Агро — 2004" Борівського
району Харківської області. Виходячи з того,
що основним показником рівня інтенсивності
виробництва в окремих галузях рослинництва
є витрати виробництва на 1 га посіву відповід
ної культури, нами на основі кореляційного
аналізу була встановлена залежність урожай
ності озимої пшениці від розміру виробничих
витрат на 1 га за рівнянням параболи 2 го по
рядку:
У = 7,994 + 5,503х — 0,124 х2
(1),
де у — урожайність озимої пшениці, ц/га;
х — виробничі витрати на 1 га посіву, тис. грн.
Відмітимо, що коефіцієнт кореляції для
даної залежності становить 0,824, що свідчить
про досить тісний взаємозв'язок між досліджу
ваними показниками.
Наступним етапом проведеного досліджен
ня було встановлення залежності виручки від
реалізації озимої пшениці від розміру вироб
ничих витрат в досліджуваній сукупності гос
подарств Харківської області. Для цього вище
наведена функція залежності урожайності ози
мої пшениці від виробничих витрат (1) була по
множена на фактичну ціну реалізації зазначе
ної культури в СТОВ "Восток Агро — 2004"
Борівського району Харківської області, яка в
2016 р. становила 300 грн/ц. отримана функція
має наступний вигляд:
V = 2,3982 + 1,6509 х — 0,0372 х2
(2),
де V — виручка від реалізації озимої пше
ниці, тис. грн; х — виробничі витрати на 1 га
посіву, тис. грн.
Оскільки кінцевим фінансовим результатом
вирощування озимої пшениці є прибуток від
реалізації даної культури, то нами була вста
новлена залежність прибутку від суми вироб
ничих витрат, виходячи з класичної трактовки
сутності економічної категорії "прибуток":
П = 2,3982 + 0,6509 х — 0,0372 х2 (3).
Аналізуючи отриману функцію, слід
відмітити, що збільшення виробничих витрат на
1000 грн у розрахунку на 1 га посіву озимої
пшениці в досліджуваному підприємстві до пев
ного рівня супроводжується зростанням обся
гу отриманого прибутку, а потім він набуває
тенденції до зменшення згідно з законом спад
ної віддачі.
Для того, щоб встановити оптимальний
рівень інтенсивності виробництва озимої пше
ниці, за якого досягається максимальна сума
прибутку в розрахунку на 1 га посіву, нами була
знайдена похідна функції (3), потім її прирівня
ли до 0 і знайшли з отриманого рівняння зна
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чення аргументу:
(П)' = 0,6509 — 0,0744х
0,6509 — 0,0744х = 0
Х = 8,75 тис. грн/га.
Отже, виходячи з отриманих результатів,
максимальний розмір прибутку у розрахунку
на 1га озимої пшениці в СТОВ "Восток Агро —
2004" Борівського району Харківської області
у 2016 р. можна було досягти при виробничих
витратах 8,75 тис. грн/га. Порівнюючи отримані
результати з фактичним рівнем інтенсивності
виробництва озимої пшениці, слід відмітити, що
він дещо вищий (9,77 тис. грн). Це свідчить про
те, що якби в СТОВ "Восток Агро — 2004" ви
тратили 8,75 тис. грн з розрахунку на 1 га по
сіву озимої пшениці і забезпечили такий же, як
у 2016 р., рівень ефективності виробництва, то
вони отримали ще б більший прибуток.
ВИСНОВКИ

Тож в умовах інноваційного розвитку рос
линницької галузі принципово важливим є:
— обгрунтування оптимального рівня інтен
сивності виробництва при досягнутому рівні
науково технічного прогресу в умовах дії за
кону спадної віддачі, який би забезпечив одер
жання максимального прибутку при оптималь
ному рівні концентрації виробничих витрат у
розрахунку на 1 га посіву сільськогосподарсь
ких культур;
— складання моделей сівозмін, які дозволять
зменшити виробничі витрати на мінеральні та
органічні добрива, збільшити вихід валової про
дукції сільськогосподарських культур та адап
туватися до змін агрометеорологічних та еко
номічних умов ведення сільського господарства;
— перехід до принципово інших систем
оплати праці, де основна увага приділяється
мотивації персоналу, розуміючи те, що моти
вований працівник спроможний приносити на
багато більше прибутку та економічної вигоди
для підприємства.
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IMPROVEMENT OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT FOR THE PROMOTION
OF ENVIRONMENTALLY CLEAN PRODUCTION IN THE AGRO INDUSTRIAL FIELD:
PUBLIC AND INTERNAL CORPORATE LEVEL
У статті обгрунтовується необхідність удосконалення інституціонального середовища стимулювання екологічно чи<
стого виробництва на основі імплементації методів, інструментів та способів формування ринку екологічних товарів і
послуг із врахуванням специфіки сільськогосподарських та переробно<харчових виробництв. Встановлено, що удоско<
налення інституціонального середовища стимулювання впровадження технологій екологічно безпечного виробництва
має передбачати комплекс заходів з інституціоналізації норм, правил та стандартів екологізації агропродуктового лан<
цюга на рівні системи публічного управління з подальшим умонтуванням на внутрішньо<корпоративному рівні методів,
інструментів та способів забезпечення виробництва і просування на ринок екологічно чистих продуктів. Доведено, що
пріоритетною категорією сільгоспвиробників у частині впровадження екологічно чистого виробництва виступають осо<
бисті селянські господарства, тому їх діяльність має отримати необхідну консультативну, пряму та непряму фінансову
підтримку зі сторони держави для стимулювання процесів нарощення масштабів та обсягів виробництва екологічно без<
печної сільськогосподарської сировини. Встановлено, що особисті селянські господарства з метою забезпечення необхі<
дного рівня концентрації інвестицій для розбудови матеріально<технічної бази зберігання та первинної переробки орга<
нічної продукції мають створювати об'єднання на основі кооперативної, асоціативної та кластерної інтеграції.
The article substantiates the need to improve the institutional environment for stimulating environmentally clean
production on the basis of the implementation of methods, instruments and means of forming the market of environmental
goods and services taking into account the specifics of agricultural & processing and food production industries. It has been
established that improvement of the institutional environment for the promotion of technologies for environmentally safe
production should include a set of measures on institutionalization of the norms, rules and standards of ecologization of the
agro<food chain at the level of the public administration system with further implementation of methods, instruments and
means for ensuring production and market promotion of environmentally clean products at the internal corporate level. It has
been proved that private farms are the priority category of agricultural producers in implementing environmentally clean
production; therefore their activities should get the necessary advisory, direct and indirect financial support from the state to
stimulate the processes of increasing the scale and volume of production of environmentally safe agricultural raw materials. It
has been established that personal farms should create associations based on cooperative, associative and cluster integration
in order to provide the necessary level of investment concentration for the development of the material and technical facilities
for storage and primary processing of organic products.

Ключові слова: інституціональне середовище, екологічно чисте виробництво, ринок еко*
логічних товарів та послуг, екологічний франчайзинг, органічні відходи, інтеграція, особисті
селянські господарства.
Key words: institutional environment, environmentally clean production, environmental goods
and services market, environmental franchising, organic waste, integration, private farms.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Впровадження екологічно чистого виробниц
тва в агропромислову сферу України потребує
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формування сучасного інституціонального сере
довища застосування методів та інструментів еко
логічного менеджменту, які стимулюватимуть та
мотивуватимуть суб'єктів сільськогосподарсько
го та переробно харчового виробництва впровад
жувати інноваційні технології виробництва гото
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вої продукції з еколого економічними характери
стиками, які відповідають світовим регламентам
якості та безпечності харчових продуктів. Таке
інституціональне середовище має формуватися на
основі поєднання норм, правил та регламентів, які
продукуються органами публічного управління
через прийняття законодавчих та нормативних
актів, розпоряджень та інструкцій на основі вра
хування вимог міжнародних природоохоронних
конвенцій та директив, а також методів екологі
зації переробно харчових виробництв на внутрі
шньо корпоративному рівні. Базовою передумо
вою прискорення процесів впровадження техно
логій екологічно чистого виробництва виступає
компліментарність між інституціональними нор
мами публічного рівня та інституціональним
підгрунтям застосування методів екологізації
процесів виробництва харчових продуктів на рівні
суб'єктів аграрного та агропродовольчого
підприємництва. Тобто органи публічного управ
ління формують інституціональні передумови для
повноцінної інституціоналізації форм, методів та
інструментів стимулювання впровадження техно
логій екологічно чистого виробництва у всіх фа
зах агропродуктового ланцюга.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми формування інституціонального
середовища впровадження екологічно чистого
виробництва у агропромислову сферу у пере
важній більшості праць вітчизняних вчених зво
дяться до обгрунтування необхідності умонтуван
ня в систему екологічного менеджменту форм, ме
тодів та способів екологізації виробництва та пе
реробки сільськогосподарської сировини, а та
кож продукування продовольчої продукції [1—
10]. Зокрема Є. Какутич важливою інституціо
нальною передумовою екологізації виробничого
процесу розглядає впровадження екологічного
інжинірингу, який спрямований на формування
режиму оздоровлення систем життєзабезпечен
ня підприємства. На його думку, інжиніринг — це
інженерно економічна діяльність, яка має на меті
техніко економічне обгрунтування комплексу за
ходів щодо екологічної модернізації виробницт
ва з проведенням за необхідності попередніх тех
нологічних досліджень на пілотному (експери
ментальному) устаткуванні, наприклад очисному.
Метою екологічного інжинірингу може бути та
кож передінвестиційна екологічна оцінка проек
тних пропозицій. Класичними прикладами еколо
гічного інжинірингу є оцінка впливу об'єктів, що
проектуються, на навколишнє природне середо
вище, екологічні обгрунтування інвестиційних
проектів, оцінка екологічних ризиків у складі
проектування організаційних схем [4].
У цілому підтримуючи концепт Є. Какутича
стосовно доцільності впровадження технологій
екологічного інжинірингу в систему екологізації
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виробництва та враховуючи специфіку виробни
чо технічної та сировинної бази виробництва хар
чових продуктів, пропонується в системі перероб
но харчових виробництв технології екологічно
го інжинірингу доповнювати технологіями еколо
гічного реінжинірингу (кардинальне перепрофі
лювання основних бізнес процесів), оскільки мля
ве впровадження екологоорієнтованих систем
організації сільськогосподарського виробництва,
технологічна відсталість українських суб'єктів аг
ропродовольчого бізнесу та незадовільні еколо
го економічні характеристики готових харчових
продуктів вимагають кардинальних заходів, щоб
забезпечити прийнятний рівень конкурентоспро
можності вітчизняної продукції та задовільнити
вимоги міжнародних систем оцінки якості та без
печності харчових продуктів.
Одним з перспективних інструментів іннова
ційного розвитку сільськогосподарського
підприємництва Д. Дідух розглядає екологічний
франчайзинг [3]. Використання такого інструмен
ту є вкрай необхідним для вітчизняної практики
екологізації сільськогосподарського виробницт
ва та переробно харчових виробництв, оскільки
процеси екологізації в цих сегментах агропромис
лової сфери знаходяться в латентному стані. Тому
використання отриманого від франчайзера в
якості франшизи права на повне відтворення всьо
го екологічного харчового виробництва на власній
території дозволить усунути інституціональний
вакуум стосовно прискорення процесів екологі
зації виробництва продовольчої продукції.
У зв'язку з посиленням впливу екзогенних
факторів на розвиток вітчизняного агропродо
вольчого комплексу та необхідністю виконання
вимог стосовно переорієнтації еколого економі
чних характеристик українських харчових про
дуктів у відповідності з міжнародними стандар
тами якості та безпечності продуктів харчування
в працях окремих вчених висловлюються думки
стосовно умонтування в систему екологічного
менеджменту переробно харчових виробництв
технологій екологічного бенчмаркінгу [9; 10]. Ви
користання прийомів екологічного бенчмаркінгу
дасть змогу забезпечити зіставлення показників
ефективності екологізації агропродуктового лан
цюга з передовою практикою впровадження еко
логічно чистого виробництва та зрозуміти враз
ливі і раціональні сторони процесів адаптації
діяльності аграрних підприємства порівняно з
конкурентами і лідерами, що уможливить знаход
ження незаповнених ринкових ніш. Водночас ос
новним чинником успішного використання бенч
маркінгу в управлінні адаптаційними процесами
є врахування галузевих особливостей сіль
ськогосподарського виробництва [10]. Екологіч
ний бенчмаркінг також дозволить ідентифікува
ти екологічні фактори, які зумовлюють відставан
ня конкретного підприємства від лідера в галузі
чи лідера на конкретному цільовому ринку віднос
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но покращення еколого економічних характери
стик готової продукції.
У контексті інтеграції України в економічний
простір ЄС та ідентифікації наявних якісних та
екологічних переваг у виробництві харчових про
дуктів набуває вагомого значення імплементація
у вітчизняну практику регулювання екологічно
го чистого сільськогосподарського та переробно
харчового виробництва прийомів екологічної сер
тифікації та екологічного маркування. М. Кіндій,
І. Давидович та С. Саталкін обгрунтовують ваго
му роль екологічної сертифікації агропромисло
вого виробництва у створенні умов діяльності
підприємств на єдиному товарному ринку; забез
печенні вибору споживачами якісної продукції;
формуванні системи контролю за безпекою про
дукції для довкілля, людини, майна; підтвер
дженні сертифікатами показників якості про
дукції, що рекламується; сертифікації систем ме
неджменту якості, систем екологічного менедж
менту підприємств та інтегрованих систем; недо
пущенні появи захворювань, які є результатом
неякісних харчових продуктів [5].
Екологічне маркування є одним з найбільш
дієвих інструментів екологічної політики това
ровиробника у міжнародному просторі. Об
грунтовуючи важливість екологічного марку
вання для прискорення процесів просування
екологічно чистої продукції на цільовий ринок,
Г. Крусів, Л. Короленко, А. Кіріяк та О. Черни
шова зазначають, що знак екологічного марку
вання органічної харчової продукції інформує
про достеменність її органічності, якість, без
пеку для споживачів і навколишнього середови
ща та надає загальну характеристику екологіч
них аспектів продукту на усіх етапах повного
життєвого циклу. Тим самим екологічне марку
вання має на меті поступову диференціацію
асортименту харчової продукції у межах однієї
категорії на користь органічних продуктів, що
відповідають вимогам органічного та екологіч
но ефективного виробництва, забезпечуючи
зменшення негативного впливу сільського гос
подарства і харчової галузі на здоров'я людей
та компоненти довкілля [6].
Перевагою екологічного маркування над
іншими методами ідентифікації екологічно чисто
го виробництва, на думку П. Скрипчука, є те, що
на відміну від "зелених" символів, декларацій і
заяв, що проголошуються і затверджуються сами
ми виробництвами або постачальниками послуг,
екологічне маркування проводиться після оцінки
незалежною третьою стороною у відношенні до
продукції, яка відповідає екологічним критеріям
[8]. Тому, як вважають С. Гавенко та О. Конюхов,
екологічне маркування стимулює вплив ринку на
поліпшення стану навколишнього середовища че
рез запобігання забрудненню довкілля при вироб
ництві, використанні, а також при переробці про
дукції [2].
Передплатний індекс 21847

Погоджуючись із наведеними обгрунтування
ми стосовно доцільності застосування окремих
методів, інструментів, способів та прийомів ме
неджменту екологічно чистого виробництва як
безпосередньо в процесі виготовлення продукції,
так і в її просуванні до кінцевого споживача, вар
то констатувати необхідність формування тако
го інституціонального середовища екологізації
сільськогосподарського виробництва та перероб
но харчових виробництв, яке дозволить викори
стовувати перераховані складові екологічного ме
неджменту (екологічний інжиніринг та реінжин
іринг, екологічний франчайзинг, екологічний бен
чмаркінг, екологічна сертифікація та екологічне
маркування) з іншими ефективними формами еко
логізації агропродуктового ланцюга (екологічний
краудсорсинг) у комплексі на основі відповідної
системи стимулів для суб'єктів аграрного та аг
ропродовольчого підприємництва, яка регламен
тується відповідними законодавчими та норма
тивними актами системи публічного управління.
ЦІЛІ СТАТТІ
Метою публікації є розроблення інститу
ціонального середовища стимулювання екологі
чно чистого виробництва у сільському госпо
дарстві та переробно харчовому сегменті АПК на
рівні системи публічного управління та внутріш
ньокорпоративному рівні на основі імплементації
методів, інструментів і способів формування рин
ку екологічних товарів та послуг.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Впровадження моделі екологічно чистого ви
робництва в агропромислову сферу України по
требує формування необхідних інституціональ
них передумов стимулювання нарощення потуж
ностей виробництва екологічно безпечної
сільськогосподарської сировини та виробництва
екологічно чистих харчових продуктів. Системи
стимулювання екологізації сільськогосподарсь
кого виробництва та переробно харчових вироб
ництв відмічаються прикметними рисами, які вип
ливають з особливостей створення екологічно
безпечної матеріально речової субстанції: у пер
шому випадку — на основі використання грунтів,
добрив, кормів та засобів захисту рослин і тварин,
а у другому — екологічно безпечної сільськогос
подарської сировини, напівфабрикатів, пакуваль
них засобів тощо.
Але спільною рисою створення систем стиму
лювання екологізації сільськогосподарського ви
робництва та переробно харчових виробництв є
два рівні імплементації відповідних інститу
ціональних норм та правил: перший рівень — пуб
лічний (прийняття законодавчих та нормативних
актів, розпоряджень, постанов, інструкцій; роз
робка державних, регіональних та місцевих про
грам екологізації агропромислового виробницт
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Формування інституціонального середовища ринку екологічно чистої
продукції
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Екологічна сертифікація та екологічне маркування. Гармонізація українських та європейських
технічних регламентів якості та безпечності харчових продуктів. Стимулювання утилізації
тваринних і рослинних відходів. Встановлення імпортних мит на ввезення некондиційної
сировини
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Рис. 1. Схема стимулювання екологічно чистого виробництва на переробноHхарчових
підприємствах
Джерело: розроблено автором.

ва); другий рівень — внутрішньо корпоративний
(імплементація сучасних методів екологічного ме
неджменту, які передбачають кардинальний пе
регляд побудови основних бізнес процесів в сто
рону підвищення рівня екологічної безпечності,
використання всесвітньовідомих брендів еколог
ічно чистої продукції та кращих практик еколог
ізації виробництва підприємств конкурентів)
(рис. 1).
Створення системи стимулювання нарощення
потужностей виробництва екологічно чистої про
дукції в секторі переробно харчових виробництв
має базуватися на формуванні інституціонально
го середовища ринку екологічних товарів та по
слуг. В першу чергу потребують удосконалення
законодавчі засади використання інструментів
екологічної сертифікації та екологічного марку
вання, що дасть можливість інституціонально виз
начити ознаки екологічно чистої продукції і за
безпечити чіткі критерії її відмінностей від про
дукції, яка виробляється на основі різного роду
каталізаторів росту, барвників, добавок, екологі
чно небезпечних засобів захисту рослин.
Екологічна сертифікація та екологічне марку
вання дадуть можливість споживачу розуміти пе
реваги та вигоди споживання екологічно безпеч
ної продукції, що відповідним чином відобразить
ся на рентабельності виробництва такого виду
продукції та забезпечить мультиплікативний
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ефект від поширення інформації в середовищі
споживачів через сучасні засоби комунікації, а
також виступить непрямим методом підтримки
вітчизняних товаровиробників та недискриміна
ційним інструментом обмеження споживання
менш якісної в екологічному відношенні імпорт
ної продукції.
У терміни, які визначені Угодою про асоціа
цію між Україною та ЄС, необхідно забезпечити
гармонізацію технічних регламентів, які стосу
ються якості та безпечності харчових продуктів,
щоб у короткостроковій перспективі максималь
ною мірою зменшити збитки від втрат, понесених
у зв'язку з неможливістю працювати на традиц
ійних ринках країн пострадянського табору, в
тому числі і в сегменті органічної продукції. Упо
вільнення процесу гармонізації названих регла
ментів унеможливлює вихід вітчизняних вироб
ників харчових продуктів на перспективний ри
нок країн ЄС, що не дозволяє максимізувати
вигоди від наявності унікальних природнокліма
тичних та природно ресурсних умов сільськогос
подарського виробництва і відповідно від по
рівняльних переваг виробництва готових харчо
вих продуктів.
Високий рівень природної продуктивності
сільськогосподарських угідь в чорноземній зоні
при застосуванні комплексу агротехнічних, агро
лісомеліоративних, гідромеліоративних по
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ліпшень та інших поліпшень, пов'язаних із засто
суванням грунтозахисних систем землеробства,
дозволить на порядок збільшити обсяги вироб
ництва екологічно безпечної сільськогосподарсь
кої сировини без застосування традиційних для
сільськогосподарського виробництва високороз
винених країн каталізаторів росту і сформувати
сприятливі передумови для введення додаткових
потужностей виробництва екологічно чистих хар
чових продуктів.
У частині удосконалення інституціонального
середовища ринку екологічних товарів і послуг
вагоме значення має також розробка комплексу
стимулів щодо утилізації відходів рослинного та
тваринного походження на переробно харчових
підприємствах. Ця складова моделі екологічно
чистого виробництва в агропромисловій сфері
України не має навіть критично необхідного на
бору регуляторів, які мотивували б суб'єкти гос
подарювання унеможливлювати попадання хар
чових відходів у навколишнє середовище, які
здійснюють негативний вплив не лише на довкіл
ля, а й на здоров'я людей. В результаті набули
масового характеру нерегламентовані захоронен
ня тваринних та рослинних решток, які в резуль
таті поступового розпаду забруднюють грунти та
поверхневі води, що становить загрозу екологіч
но безпечному питному водопостачанню значної
кількості населених пунктів.
Звужує ресурсну базу екологічно чистого ви
робництва на переробно харчових підприємствах
і ліберальний режим імпорту некондиційної
сільськогосподарської сировини, як правило, тва
ринного походження, оскільки низькосортна си
ровина завозиться в значних обсягах на українські
підприємства. Такий режим імпорту низькосорт
ної, а відтак і дешевої сільськогосподарської си
ровини тваринного походження створює бар'єри
для вітчизняних товаровиробників, оскільки ви
сокий рівень енергомісткості виробництва про
дукції не дозволяє їм витримувати конкуренцію з
іноземними виробниками. Усунення такого роду
дискримінацій по відношенню до вітчизняних ви
робників сільськогосподарської сировини стане
можливим через підвищення ставок митних зборів
за ввезену на територію України низькосортну
сировину тваринного походження для виробниц
тва харчових продуктів.
Удосконалення інституціонального середови
ща впровадження моделі екологічно чистого пе
реробно харчового виробництва на публічному
рівні надасть імпульсів внутрішньо корпора
тивній імплементації таких елементів екологічно
го менеджменту як екологічного бенчмаркінгу,
екологічного інжинірингу та реінжинірингу, еко
логічного франчайзингу, екологічного краудсор
сингу (рис. 2).
Сьогодні невід'ємним елементом більшості
переробно харчових виробництв є наявність
очисних споруд, представлених полями фільт
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рації, де накопичилася значна маса органічних
відходів, що виступають вагомим ресурсом для
виробництва біогазу. Організація виробництва
газоподібного біопалива в результаті призведе
також до утворення дегазифікованої екологічно
безпечної органічної маси, яка може виступати
органічним добривом для різних категорій
сільгоспвиробників та міських домогосподарств,
які мають присадибне господарство на дачних
ділянках. Інша частина органічних відходів може
бути використана для продажу сільськогоспо
дарським товаровиробникам для відгодівлі
сільськогосподарських тварин.
Компанії можуть об'єднуватись з сільськогос
подарськими підприємствами в рамках організації
вертикальної інтеграції (об'єднання з постачаль
ником або клієнтом) для формування циклічності
використання ресурсів та отримання синергетич
ного ефекту. В такому випадку, харчові відходи
піддаються процесам переробки на спеціальних
установках. За результатами чого отримується
біопаливо та залишки перетворення речовин, що
передають на сільськогосподарські підприємства,
котрі їх у свою чергу використовують в якості
органічних добрив.
У структурі одного об'єднання така передача
відбувається на партнерських засадах. Водночас,
при інституційній незалежності переробників від
аграріїв, сільськогосподарські підприємства бу
дуть самостійно покривати частину витрат, що
здійснюються в процесі перетворення відходів.
Процес перетворення харчових відходів відбу
вається найчастіше через біоконверсію органіки,
що передбачає перетворення біомаси та їстівних
відходів за допомогою мікроорганізмів для отри
мання теплової енергії та біопалива.
Іншими словами це перетворення мікроорга
нізмами одних речовин в інші через бродіння, в
результаті чого утворюються спирти і органічні
кислоти або через процес ізомеризації, котрий дає
отримання фруктози за допомогою ферментів з
глюкози. Продукти, які отримуються під час цьо
го процесу, мають чіткий склад і не містять домі
шок. Крім того, це набагато дешевше, бо речови
ни, за допомогою яких відбувається процес біо
конверсії, синтезуються самими мікроорганізма
ми.
Реалізація схеми екологічно чистого вироб
ництва на підприємствах харчової промисловості
та сільськогосподарських бізнес одиницях дозво
лить створити конкурентні переваги у вигляді ка
піталізації відходів та їх повторного використан
ня або продажу на внутрішньому ринку. Крім
того, біоконверсія органічних залишків дозволить
отримувати додаткові енергоресурси, що відпов
ідно підвищить рівень енергетичної безпеки як
муніципальної території, так і країни в цілому.
Також використання публічно приватного парт
нерства дозволить укріпити позиції органів місце
вого самоврядування та підвищити довіру бізне
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Рис. 2. Синергетичний ефект від впровадження системи менеджменту екологічно чистого виробництва
на переробноHхарчових підприємствах
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су до влади. З огляду на це, можна очікувати знач
ний синергетичний ефект, що надасть поштовх
розвитку муніципального господарства, в першу
чергу, в частині збільшення обсягів отримання де
шевих енергоносіїв.
Найбільш перспективною категорією сіль
госпвиробників з точки зору впровадження ме
тодів та технологій екологічно чистого сільсько
господарського виробництва виступають осо
бисті селянські господарства, які, на відміну від
великих суб'єктів аграрного підприємництва, не
зорієнтовані суто на максимізацію обсягів вироб
ництва рослинницької продукції, левова частка
котрої продається трейдерам і спрямовується на
експорт. Сільські домогосподарства поряд з ме
ханічною продовжують використовувати ручну
працю, тому сьогодні левова частка найбільш тру
домісткої сільськогосподарської продукції як і на
початку 2000 х років концентрується в секторі
особистих селянських господарств. У сільських
домогосподарствах на відміну від гіпертрофова
ного розвитку рослинництва в секторі великих
сільськогосподарських виробників зберігається
відносний баланс між рослинництвом та тварин
ництвом, що дозволяє формувати прийнятну базу
органічних добрив, щоб впроваджувати техно
логії екологічно чистого сільськогосподарського
виробництва.
Особисті селянські господарства, особливо ті,
які наближені до міських поселень, займаються
вирощуванням домашньої птиці на основі вико
ристання екологічно безпечних кормів, що різко
контрастує з фермами по вирощуванню курей
бройлерів, побудованому на використанні катал
ізаторів росту та шкідливих кормових добавок.
Більшість господарств, які вирощують органічну
продукцію птахівництва, вже мають цільовий сег
мент споживачів громадян з вищим середнього
рівнем доходу. Звужує перспективи нарощення
потужностей екологічно чистого виробництва в
секторі сільських домогосподарств той факт, що
значна частина розпайованих земель знаходить
ся в оренді сільськогосподарських підприємств,
які входять до горизонтально та вертикально
інтегрованих агропромислових об'єднань холдин
гового типу, і ці землі вже багато років піддають
ся інтенсивній хімізації задля максимізації вало
вого збору сільськогосподарських культур.
Для надання нових імпульсів стосовно наро
щення масштабів екологічно чистого сільсь
когосподарського виробництва, в першу чергу,
органічного землеробства, потребує удоскона
лення інституціональне середовище підтримки
впровадження екологічно безпечних технологій
розвитку рослинництва та тваринництва в секторі
особистих селянських господарств (рис. 3). Тоб
то метою є удосконалення комплексу методів та
інструментів консультативної, прямої та непря
мої фінансової підтримки особистих селянських
господарств, які реалізують проекти впроваджен
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ня методів та технологій екологічно чистого
сільськогосподарського виробництва.
Консультативну підтримку мають здійснюва
ти служби сільськогосподарського дорадництва,
зокрема стосовно донесення інформації про
найбільш прогресивні методи та технології без
полицевого обробітку грунту, органічного раці
ону відгодівлі сільськогосподарських тварин, ви
користання сидератних добрив для підживлення
грунтів як альтернативи мінеральним добривам.
Служби сільськогосподарського дорадництва
мають інформувати домогосподарства стосовно
можливостей отримання сертифікатів походжен
ня органічної продукції. Більше того, якщо
сільськогосподарські підприємства і переробно
харчові виробництва завдяки прийнятному рівню
концентрації фінансового та організаційного по
тенціалу здатні імплементувати у практику діяль
ності сучасні методи екологічного менеджменту,
які прискорять процеси розширення масштабів
виробництва екологічно чистої продукції, то осо
бисті селянські господарства в цьому напрямі
діяльності вимушені покладатися на дорадницькі
служби.
Пряма фінансова підтримка має здійснювати
ся у формі надання дотацій на відповідний обсяг
вирощеної органічної рослинницької продукції та
на кількість голів сільськогосподарських тварин
та птиці, відгодівля яких здійснювалася на основі
використання органічних кормів. Також формою
прямої підтримки має бути відшкодування особи
стим селянським господарствам частини вартості
елітного насіння задля забезпечення прийнятно
го рівня врожайності сільськогосподарських
культур, які виступають основою спеціалізації до
могосподарств. Також прямою фінансовою
підтримкою слід вважати надбавки до закупівель
них цін на органічну продукцію, які мають нада
ватися виробникам екологічно чистої сільськогос
подарської продукції за рахунок коштів Держав
ного бюджету України.
У цілому інституціональне середовище під
тримки екологічно чистого сільськогосподарсь
кого виробництва має закладати відповідні сти
мули для інтеграції особистих селянських госпо
дарств на кооперативній, асоціативній та клас
терній основі задля об'єднання інвестиційних
можливостей та організаційних зусиль з метою
розбудови логістично складської інфраструкту
ри та інфраструктури збутової діяльності, оскіль
ки окремо взяті домогосподарства, враховуючи їх
обмежені інвестиційні можливості, не здатні
сформувати матеріально технічну базу зберіган
ня, своєчасного транспортування та первинної пе
реробки сільськогосподарської продукції.
Варто розглядати три форми інтеграції осо
бистих селянських господарств, які спеціалізу
ються на виробництві екологічно чистої сільсько
господарської продукції: кооперативну, асоціа
тивну та кластерну. Вибір форми інтеграції виз
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Джерело: розроблено автором.

Рис. 3. Інституціональне забезпечення стимулювання сільських домогосподарств
до ведення органічного землеробства
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начається конкретними територіальними умова
ми та галузевою спеціалізацією домогосподарств.
У нинішніх умовах, коли відбувається децентрал
ізація влади та реформа місцевого самоврядуван
ня і має місце масове створення об'єднаних тери
торіальних громад, саме участь останніх у веденні
сільськогосподарського виробництва на основі
органічних технологій виступає запорукою успі
шності такого роду проектів, тому тут найбільш
прийнятною є кластерна форма інтеграції особи
стих селянських господарств, оскільки кластер
передбачає поряд з суб'єктами господарювання і
участь на нестатутній основі органів місцевого
самоврядування в здійсненні господарської діяль
ності.
Кооперативна форма інтеграції є найбільш
прийнятною для інтеграції територіально набли
жених одне до одного домогосподарств і коли
необхідність підвищення рівня концентрації інве
стиційного капіталу для розбудови інфраструк
тури зберігання органічної продукції потребує
рівнозначної пайової участі. Асоціативна форма
інтеграції повинна застосовуватися за умови,
коли потрібен певний рівень координації зусиль
домогосподарств задля реалізації проектів впро
вадження екологічно чистого виробництва, зок
рема в частині формування цілісного земельного
масиву для отримання синергетичного ефекту від
консолідації сільськогосподарських угідь.
Враховуючи те, що чим більша компанія, тим
більше шансів у неї на виживання та розвиток в
сучасному висококонкурентному середовищі. В
зв'язку із чим, об'єднання домогосподарств з ме
тою формування власної збутової, логістичної та
складської інфраструктури на основі пайових
внесків дозволяє зменшити собівартість одиниці
продукції та знайти великих фінансово забезпе
чених контрагентів та підприємств переробної
промисловості. В цьому випадку у домогоспо
дарств є шанси отримати довгострокові контрак
ти на закупку врожаю та придбати насіння і ком
плектуючі за оптовими цінами, що веде до змен
шення витрат у сільськогосподарському вироб
ництві. Крім того, використання меншої кількості
техніки, необхідної для поставок та навантажен
ня/розвантаження продукції, знижує розміри ка
пітальних витрат та формує додаткові фінансові
ресурси, котрі домогосподарства можуть напра
вити на подальший розвиток виробництва еколо
гічно чистої продукції. Також об'єднанню домо
господарств може бути більш доступна техніка в
лізинг та більші кредити від комерційних банків,
оскільки в такому випадку враховуються фінан
сові можливості усіх учасників.
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Розширення масштабів впровадження еколо
гічно чистого виробництва потребує удоскона
лення інституціонального середовища стимулю
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вання екологізації всіх фаз агропродуктового
ланцюга як на публічному, так і на внутрішньо
корпоративному рівні. Удосконалення інституці
онального середовища стимулювання впровад
ження екологічно чистого виробництва має відбу
ватися диференційовано для сільськогос
подарських виробників та переробно харчових
виробництв з огляду на відмінності як стосовно
організації виробничого процесу, так і стосовно
кількості фаз зміни матеріально речової суб
станції сільськогосподарської сировини.
Магістральним напрямом удосконалення
інституціонального забезпечення впровадження
екологічно чистого виробництва на переробно
харчових підприємствах є формування внутріш
ньо корпоративної системи екологічного менед
жменту, яку мають скласти екологічний інжині
ринг, екологічний реінжиніринг, екологічний
франчайзинг, екологічний бенчмаркінг та еколо
гічний краудсорсинг. Вагомим стимулом стосов
но утилізації відходів рослинного та тваринного
походження на переробно харчових підприєм
ствах має стати можливість отримання відносно
дешевого біологічного палива за участю муніци
пальної влади шляхом реалізації угод публічно
приватного партнерства.
Удосконалення інституціонального середови
ща стимулювання екологізації сільськогоспо
дарського виробництва, в першу чергу, має перед
бачати надання консультативної, прямої та не
прямої фінансової підтримки суб'єктам аграрно
го підприємництва, зокрема особистим селянсь
ким господарствам. Якщо агрохолдинги націлені
на виробництво швидко окупної сировини для
переробної та харчової промисловості, котра не
відповідає вимогам екологічно безпечного харчу
вання, то селянські домогосподарства використо
вують вирощену продукцію для власних потреб і
формують умови для високого рівня екологічності
її вирощування та первинної переробки. З огляду
на це, базова основа для впровадження екологіч
но чистого виробництва вже частково сформова
на в одноосібників і відповідно їх підтримка зі сто
рони державних фінансових фондів дозволить
збільшити на внутрішньому ринку пропозицію
якісної екологічно чистої продукції, що відповід
но підвищить рівень життя та добробуту населен
ня в Україні.
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