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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Шляхи розвитку землекористування визна-

чаються пріоритетністю пошуку ефективних

УДК 332.36:504.062

О. С. Малащук,
к. е. н., декан факультету землевпорядкування, Одеський державний аграрний університет

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ
ОПТИМІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ

O. Malaschuk,
Ph.D. in Economics, dean of the faculty of land management, Odessa state agrarian university

RISK MANAGEMENT OF THE LAND USE AS A MECHANISM OF THE ENVIRONMENTAL
SITUATION OPTIMIZATION

Стаття присвячена розробці заходів з управління ризиками землекористування. Негативні процеси, які відбува-
ються при використанні земель, призводять до появи різноманітних видів екологічних ризиків, обумовлених неви-
значеністю соціального, економічного і природного характеру, непередбачуваністю природних явищ, відсутністю по-
вної інформації, елементами випадковості та іншим. Недостатність теоретичних і методичних розробок з цього питан-
ня викликала необхідність удосконалення методологічних підходів до управління ризиками землекористування.

Розроблено методичні підходи до управління ризиками землекористування, які базуються на двохкритеріальному
підході: економічному — визначення ймовірності ризику в землекористуванні та екологічному — якість або ризик не-
досягнення мети розвитку території.

Для формування ефективної системи попередження і зниження ризиків запропоновано вирішити методологічні
питання, які зв'язані зі структурою органу управлінських рішень, які здійснюють: прогнозування ризикових ситуацій;
організацію взаємозв'язку між управлінськими підрозділами землевпорядних структур; регулювання заходів по усу-
ненню відхилень, які виникли при взаємодії на ризики; координацію роботи всіх ланок системи впливу на ризики, апа-
рату управління і спеціалістів; контроль процесу розробки і реалізації рішень в ризикових ситуаціях. В результаті була
складена організаційна схема попередження і зниження ризиків на місцевому рівні.

Запропонована функціональна структура впливу на ризики землекористування, яка будується за ієрархічним прин-
ципом на двох підпорядкованих рівнях: виконавчому (виконавчий орган місцевого самоуправління) і координуючому
(представницький орган місцевого самоуправління) при взаємодії зі землекористувачами.

The article is devoted to the development of land use risk management activities. Negative processes taking place in
land use are leading to the emergence of various types of environmental risk caused by the uncertainty of social, economic
and natural disasters, unpredictable natural phenomena, the lack of complete information, elements of randomness etc.
The lack of theoretical and methodological developments on this issue has necessitated the necessity of improvement the
methodological approaches to risk management of land use.

Methodical approaches to risk management of land use based on two-criteria approach: economic -l determination of
the probability of risk in land use and environmental — the quality or the risk of failure to achieve the goal area.

To establish an effective system of prevention and risk reduction author proposes to solve the methodological issues
that are related to the structure of authority management solutions carrying out: prediction of risk situations; organization
of the relationship between management units of land management agencies; regulatory activities of correction the deviations
arising in the interaction of the risks; coordination of all components of the risk system influence, management staff and
specialists; control of the process of developing and implementing decisions in risky situations. As a result the organizational
chart of prevention and risk reduction at the local level was drawn.

The proposed functional structure of the land risk influence is built hierarchically in two subordinate levels: the Executive
(the executive body of local self-government) and coordinating (a representative body of local self-government) in the
interaction with land users.

Ключові слова: управління ризиками землекористування, раціоналізація землекористуван-
ня, контроль, попередження, обмеження, координування, страхування, контролюючі органи
влади, функції і принципи управління.

Key words: risk management of the land use, rationalization of the land use, control, prevention,
limitation, coordination, insurance, regulatory authorities, functions and principles of management.

заходів попередження і зниження негативних
наслідків проявів ризику, однак чимало ас-
пектів вивчення ризиків у галузі земельних
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відносин ще недостатньо глибоко опрацьовані.
Зокрема це стосується питань вивчення со-
ціально-економічної природи ризиків, їх кла-
сифікації, методів взаємодії з ними, а також
способів захисту від них. Тому управління ри-
зиками землекористування, якістю навколиш-
нього середовища необхідне для практичної ре-
алізації стратегії стійкого (збалансованого
соціально-економічного й екологічно безпеч-
ного) розвитку території.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У науковій літературі широко висвітлена
еколого-економічна проблема забезпечення
раціонального використання і охорони земель
на сучасному етапі земельної реформи. Тут
слід виділити роботи Бабміндри Д.І., Богі-
ри М.С., Бистрякова І.К., Горлачука В.В., Доб-
ряка Д.С., Дороша О.С. Кривова В.М., Новато-
рова О.С. та інші. Водночас питання виявлення
і управління екологічними ризиками у викори-
станні земель є порівняно новим і малодослі-
дженим напрямом вітчизняної економічної на-
уки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета досліджень полягає у розробці за-

ходів з формування управлінських відносин у
галузі попередження і зниження ризиків зем-
лекористування для практичної реалізації
стратегії збалансованого соціально-економіч-
ного й екологічно безпечного розвитку тери-
торії.

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
Погіршення екологічного стану довкілля, з

одного боку, і необхідність економічного зро-
стання, з другого, утворюють основну супе-
речність у реалізації стратегії стійкого розвит-
ку території. У цій ситуації для виміру еколо-
гічної ефективності результату управлінської
діяльності слід розробити теоретичні і мето-
дичні основи інтегральної оцінки навколиш-
нього середовища в рамках двохкритеріально-
го підходу до управління територіальним роз-
витком.

Принцип двохкритеріальності управління
полягає в необхідності виміру ефективності ре-
зультату управлінської діяльності в кількісно-
му й якісному аспектах, тобто двома основни-
ми суперечливими узагальненими критеріями:
економічним — кількість і екологічним —
якість, або ризик недосягнення мети розвитку
території. При цьому немає відповіді на питан-
ня, скільки і чим доведеться розплачуватися за
неврахування вимог до якості навколишнього

середовища (ризику недосягнення цілей управ-
ління якістю навколишнього середовища) і не-
визначеність екологічних, соціальних і еконо-
мічних наслідків управлінської діяльності.

Двохкритеріальний підхід до управління
якістю територій, який базується на припу-
щенні, що будь-яка кількісна оцінка (критерій)
ефективності і результату діяльності повинна
бути доповнена якісною оцінкою ризику (у
формалізованому вигляді) недосягнення запла-
нованого ефекту територіального розвитку або
оцінкою невизначеності ситуації прийняття
управлінських рішень.

Запропонована методологія двохкрите-
ріального підходу до екологічного управління
з самого початку орієнтована на використання
узагальненої частки ризику (невизначеності)
планового ефекту управлінською діяльністю у
вигляді інтегральної оцінки труднощів досяг-
нення необхідної якості навколишнього сере-
довища, що має ймовірнісну інтерпретацію.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕНЬ

З ризиком власник землі чи землекористу-
вач стикається на різних етапах своєї діяль-
ності, бо чимало є причин виникнення певної
ризикової ситуації. Під причиною виникнення
ризику розуміємо такі умови, які викликають
невизначеність результату ситуації: безпосе-
редня діяльність власника землі або землеко-
ристувача, господарська діяльність, недостат-
ня інформація про стан навколишнього сере-
довища, яке впливає на результат господарсь-
кої діяльності.

При цьому відзначимо, що стрижнем кон-
цепції розвитку управління ризиком у земле-
користуванні є аналіз всіх видів антропогенних
ризиків та розробка й обгрунтування управлі-
нських рішень щодо їх мінімізації.

Організація управління ризиками встанов-
лює єдиний порядок ідентифікації, моніторин-
гу ризиків, планування заходів для їх зменшен-
ня, контролю виконання цих заходів, аналізу
ефективності реалізованих заходів і здобуття
корисних уроків для подальшої діяльності.

Управління ризиком має виконуватись у
двох напрямах:

1) обчислення ймовірностей ризику в зем-
лекористуванні;

2) вивчення економічного змісту втрат і
збитків, які виникають з певною ймовірністю та
методика їх уникнення.

Для формування ефективної системи попе-
редження і зниження екологічних ризиків зем-
лекористування пропонуємо вирішити методо-
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логічні питання, зв'язані зі структурою органу
управлінських рішень, які здійснюють:

— прогнозування ризикових ситуацій;
— організацію взаємозв'язку між управлі-

нськими підрозділами землевпорядних струк-
тур;

— регулювання заходів щодо усунення
відхилень, які виникли при взаємодії на ризи-
ки;

— координацію роботи всіх ланок системи
впливу на ризики, апарату управління і спеці-
алістів;

— контроль за процесом розробки й реалі-
зації рішень у ризикових ситуаціях.

 На рис. 1 наведена організаційна схема по-
передження і зниження ризиків землекористу-
вання.

Структура органу управлінських відносин і
впливу на ризикові ситуації повинна обіймати
центральне місце в системі управління і служи-
ти для приведення її в дію, забезпечити ефек-
тивне функціонування для досягнення постав-
леної мети і отримання бажаних кінцевих ре-
зультатів. Що стосується органів, які регулю-
ватимуть і контролюватимуть процес розроб-
ки й реалізації впливу на ризикові ситуації зем-
лекористувань, то поки що, на жаль, на місце-
вому рівні підсистеми таких органів не існує.

У загальній системі управління на місцево-
му рівні підсистема впливу на ризики будуєть-
ся за ієрархічним принципом. Відповідно сам
процес впливу на ризики повинен відбуватися
на двох підпорядкованих рівнях: виконавчому
(виконавчий орган місцевого самоуправління)
і координуючому (представницький орган
місцевого самоуправління) при взаємодії зі
землекористувачами. Авторська схема дій

впливу на ризики землекористування в системі
органу місцевого самоуправління представле-
на на рисунку 2, в якій:

Х — змінні, якими управляють;
У — змінні, які впливають;
Z — взаємодіючі між собою змінні.
На виконавчому рівні повинні здійснювати-

ся дві основні функції: по-перше, безперервний
контроль рівня ризику, який виникає в процесі
діяльності землекористувача, і, по-друге, управ-
ління рівнем ризику, зв'язаного з підготовкою
рішень на всіх рівнях і корекцією непередбачу-
ваних ризикових ситуацій. Функції виконавчо-
го рівня забезпечують виконання конкретних
процедур аналізу ризику в ході реалізації вже
прийнятих рішень і при підготовці нових.

Функція "контроль" необхідна для виявлен-
ня тенденцій небажаного розвитку подій з ме-
тою наступної нейтралізації негативних
наслідків, до яких може призвести непередба-
чувана ризикова ситуація в результаті вже
прийнятих рішень чи неконтрольованих змін у
зовнішньому економічному середовищі. Суть
цієї функції полягає у своєчасному виявленні
(а в ідеалі — попередженні) існуючої зміни
рівня ризику, визначенні його причини, тобто
встановлення фактора ризику, який тягне за
собою початок непередбачених чи неврахова-
них ризикових ситуацій. Така функція прита-
манна землекористувачам.

Взаємодія землекористувачів з органами
місцевого самоуправління базується на контролі
над ризиковими ситуаціями. Чим повніше обидві
сторони представлятимуть інформацію про ха-
рактер ризиків, фактори їх виникнення, ймові-
рну небезпеку, важливість ризиків, тим ефектив-
нішим буде управлінський вплив на їх рівень.
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Рис. 1. Організаційна схема попередження і зниження ризиків на місцевому рівні

Джерело: схема побудована за матеріалами [7, с. 151] та розрахунками автора.
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Чим повніше обидві сторони представляти-
муть інформацію про характер ризиків, факто-
ри їх виникнення, ймовірну небезпеку, важ-
ливість ризиків, тим ефективнішим буде управ-
лінський вплив на їх рівень. На координуючо-
му рівні виконуються контрольні процедури
погодження роботи всіх ланок у підсистемі ре-
гулювання ризиком у відповідності з прийня-
тою цільовою стратегією.

  Сукупність дій щодо організації процедур
впливу на ризик входить до складу функції "ко-
ординація процесу".

Функція "впливу і управління" реалізує про-
цедуру аналізу ризику в процесі підготовки
стратегічних, тактичних чи оперативних рі-
шень, погоджених зі землевпорядною структу-
рою, і дозволяє оцінити приріст рівня ризику,
обумовленого прийняттям запропонованого
підприємцю рішення, чи вказати фактори ри-
зику, дія яких стане більш ймовірною або сут-
тєвою. За результатами такого аналізу завчас-
но можуть бути розроблені заходи, що ліквіду-
ють або, в крайньому разі, послаблять негативні
наслідки прояву ризику. Можлива ситуація,
коли буде рекомендовано відмовитись від зап-
ропонованого рішення, як невиправдано ризи-
кового.

Разом з тим дана функція ініціюється при
виявленні блоком "контроль" початку небажа-
ного розвитку подій для розробки адекватних

коригуючись впливів. Безумовно, що орган
місцевого самоуправління не в змозі пошири-
ти управлінський вплив на рівень всіх без ви-
нятку ризиків, які присутні в землекористу-
ванні. Тому в запропонованій схемі функція
"управління" є обов'язковою в системі органів
управління суб'єктом землекористування, фак-
тично вона покладена на самого землекорис-
тувача.

Визначальна роль в управлінні рівнем ризи-
ку землекористування і впливу на нього нале-
жить керівництву органів місцевого самоуправ-
ління. Воно затверджує програми і підпрогра-
ми територіального розвитку, визначає розмір
інвестицій, затверджує програми заходів щодо
зниження ризику, ухвалює запропоновані
пробні рішення разом з антиризиковими про-
грамами чи відмовляє в них. Пом'якшення
наслідків ризику вимагає суттєвих затрат на
дослідження самого ризику (виявлення фак-
торів ризику, оцінку можливості їх прояву та
інше) і завчасного прийняття заходів для захи-
сту від ризику, тобто на організацію впливу на
ризик.

У цьому випадку кошти на антиризикові за-
ходи повинні передбачатися в розрахунковій
частині бюджету чи надходити з інших джерел.

В основі запропонованої автором підсисте-
ми попередження і зниження ризиків лежать
принципи:

Рис. 2. Функціональна структура впливу на ризики землекористування

Джерело: схема побудована за матеріалами [7, с. 153] та розрахунками автора.
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— інтегрований підхід до впливу на ризики;
— використання рольової структури для

організації процесу попередження і зниження
ризиків;

— визначення "власника" для кожного ри-
зику;

— ідентифікація міжфункціональних ри-
зиків;

— використання єдиних методів впливу і
управління кожним ризиком;

— врахування найбільш значних ризиків у
процесі розробки техніко-економічного об-
грунтування інвестиційного проекту;

— визначення допустимих ризиків і по-
стійний контроль поточних рівнів;

— використання плану контролю виконан-
ня заходів щодо попередження ризиків.

 При виявленні критичних і катастрофічних
ризиків землекористування існує велика загро-
за успішного його функціонування. Ці ризики
можуть регулюватись лише органами влади і
при створенні системи впливу на них можуть
бути зведені до мінімуму. Високі і середні ри-
зики можуть управлятися різноманітними ме-
тодами, але важливо при цьому, щоб вибрані
методи були дієвими для ризиків одного виду.
Низькі ризики не потребують регулювання на
даний момент, якщо лише господарська
діяльність землекористувачів не діє на факто-
ри, які впливають на рівень цих ризиків.

Управлінська дія на ризики здійснюється як
самими землекористувачами, так і впливом на
них органів влади при ефективній організації
взаємодії обох структур.

Одним із інструментів регулювання ризика-
ми землекористування є запровадження критич-
ної оцінки ризику і небезпеки використання зе-
мельного фонду аграрним сектором. Для цього
слід запровадити екологічний паспорт на зе-
мельні угіддя аграрного сектора макрорегіону,
а дозвіл на здійснення землевпорядної діяль-
ності видавати за наявності такого паспорта на
конкретне земельне угіддя. Дані паспорти по-
винні періодично перевірятися з обов'язковим
внесенням до нього відповідних записів, періо-
дичність їх має регламентуватись ступенем не-
безпеки і ризиком використання сільськогоспо-
дарських і несільськогосподарських земель. При
цьому недотримання нормативів повинно кара-
тися системою штрафів, додатковими податка-
ми або аж до позбавлення права власності на ко-
ристування земельною ділянкою, причому
розмір штрафів пропонується в декілька разів
більшим за суму одержаної землекористувачем
вигоди в результаті порушення встановлених
екологічних нормативів.

Ще одним із видів регулювання ризиками
землекористування є страхування. При страху-
ванні ризиків не зменшується розмір можливих
збитків і ймовірність їх настання; розмір ризи-
ку при цьому лишається незмінним, але відшко-
дування збитків, які мають місце при настанні
несприятливої ситуації, перекладається на "по-
купця" ризику — страхову компанію.

Сучасний стан страхування в галузі земле-
впорядкування є незадовільним, практично
відсутнім, причинами чого є як слабкий фінан-
совий стан аграрних підприємств, так і високі
страхові тарифи. Розвиток страхування в зем-
левпорядкуванні потребує державної підтрим-
ки, яка повинна вирішувати питання: форми і
розміри підтримки, обов'язковості страхуван-
ня, регулювання страхових тарифів.

Проблема, яка зачіпає інтереси всіх, вклю-
чаючи органи влади, полягає в тому, що засоби
землекористувача чи органу місцевого само-
врядування, вкладені в землю, заморожені в
буквальному розумінні — вони уречевлені та не
можуть бути перетворені в джерело інвестицій.
Рішення даної проблеми можливе при дотри-
манні трьох принципів:

— системності, тобто поетапному створенні
правових, економічних, організаційних, інфор-
маційних умов, які дозволяють використовува-
ти землю як інвестиційний капітал;

— координації і погодження зусиль всіх
учасників земельних відносин;

— формування єдиних і обов'язкових норм,
правил, процедур і стандартів для всіх учас-
ників земельних відносин.

Лише один суб'єкт земельних відносин зда-
тен забезпечити їх дотримання — органи вла-
ди. Тільки влада в силу подвійності виконавсь-
кої ролі може вийти за межі відносин, що скла-
лись, і поглянути на них як би відсторонено
"зверху"; решта учасників земельних відносин
повинні приймати відносини якими вони є й
пристосовуватись до них. Відповідно, страте-
гічна задача — забезпечити сприятливі умови
для ефективного обороту землі, яка вирішуєть-
ся професійним впливом держави на ризики
землекористування через добре налагоджену,
адекватну систему урядових і підприємницьких
структур.

ВИСНОВКИ
Результати дослідження дають можливість

зробити такі висновки:
1. Розроблено методичні підходи до управ-

ління ризиками землекористування, які базу-
ються на двохкритеріальному підході: еконо-
мічному — визначення ймовірності ризику в зем-
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лекористуванні та екологічному — якість або
ризик недосягнення мети розвитку території.
Для створення ефективної системи поперед-
ження і зниження ризиків землекористування
необхідно прогнозувати ризикові ситуації, ре-
гулювати заходи щодо усунення відхилень, що
виникли при взаємодії їх з ризиками; коорди-
нувати роботу всіх ланок системи впливу на
ризики, апарату управління і спеціалістів; кон-
тролювати процеси розробки і реалізації
рішень у ризикових ситуаціях.

2. Для забезпечення сталого розвитку
землекористувань управлінська дія на ризи-
ки повинна здійснюється через добре нала-
годжену,  адекватну систему урядових і
підприємницьких структур. Для підвищення
результативності управлінських рішень зап-
ропонована функціональна структура впли-
ву на ризики землекористування, яка бу-
дується за ієрархічним принципом по двох
підпорядкованих рівнях: виконавчому (ви-
конавчий орган місцевого самоуправління) і
координуючому (представницький орган
місцевого самоуправління) при взаємодії зі
землекористувачами.

3. Складено організаційну схему для попе-
редження і зниження ризиків на місцевому
рівні та функціональну структуру впливу на
ризики землекористування, оскільки поки що
на місцевому рівні підсистеми органу управлі-
ння ризиками землекористування не існує.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Земля в планетарному масштабі і як ви-

робничий ресурс в сільському господарстві,
як відомо, не є результатом людської праці.
Відповідно її площа обмежена природою.
Більш того, в силу дії різних факторів прак-
тично у всіх країнах світу скорочуються
площі орних земель. Нині вони становлять
1,5 млрд га. Тільки за останні 25 років обся-
ги ріллі скоротилися вдвічі [4, с. 79]. В Ук-
раїні зокрема площі сільськогосподарських
угідь скоротилися з 41,4 млн га у 1990 р. до
36,5 млн га в 2012 р., тобто на 4,9 млн га або
11,8% [3, с. 80]. Звідси витікає нагальна по-
треба інтенсифікації землеробства. Остан-
ня здійснюється на засадах впровадження у
виробництво досягнень НТП, використання
міндобрив та хімічних засобів захисту рос-
лин. За розрахунками спеціалістів, їхнє ви-
користання підвищує врожайність на 30—
50%. Водночас надмірна "хімізація" земле-
робства має й зворотний бік. Вона потребує
чималих коштів, що збільшує собівартість
продукції. Але прямий її негатив — це зни-
ження якості продукції сільського госпо-
дарства, а відповідно тривалості життя і здо-
ров'я тих людей, які її споживають. Крім
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того, "надхімізація" призводить до мінера-
лізації грунтів, зниження їхньої родючості.

І не випадково в останні десятиліття в ба-
гатьох економічно високорозвинених краї-
нах світу отримали розвиток такі процеси,
як біологізація та екологізація землеробства
і на цих засадах виробництво органічної
продукції та сировини. У зв'язку з цим і для
вітчизняного землеробства актуальним є пи-
тання щодо формування стану та перспек-
тив розвитку "органічного (біологічного)
сільського господарства" і насамперед зем-
леробства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Тематика органічного землеробства в
сільському господарстві України є порівня-
но новою. Але вже опубліковані наукові
праці, у яких досліджуються її ті чи інші ас-
пекти. Зокрема йдеться про статті таких ав-
торів: Р.М. Безус, О.В. Бухало, Н.М. Сірен-
ко, І.З. Стельмащук та інших.

Активно обговорювалося це питання і на
Чотирнадцятих річних зборах Всеукраїнсь-
кого конгресу вчених економістів-аграр-
ників [4].
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Віддаючи належне їхнім науковим роз-
робкам, варто відмітити, що ця тематика
складна і багаторівнева. І тут залишається
ще чимало нерозкритих її аспектів, пов'яза-
них із розвитком біологічного землеробства,
на які науковці повинні дати обгрунтовані
відповіді.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є на засадах узагальнення і

систематизації існуючих слушних положень,
практичних даних і пропозицій, висловлених
у вітчизняних економічних джерелах, сфор-
мулювати основні теоретико-практичні по-
ложення щодо змісту, стану і подальшого
розвитку виробництва органічної продукції
в сільському господарстві.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Почнемо дослідження із розкриття еко-
номічного змісту дефініції, що стосується
означеної у назві статті проблеми. Вироб-
ництво органічної продукції та сировини у
сільському господарстві називають по-
різному: "біодинамічне"; "біологічне"; "ор-
ганічне"; "альтернативне". Міжнародна фе-
дерація органічного руху (IFOAM) ще у 80-х
роках минулого століття запровадила сло-
вопоєднання — "органічне сільське госпо-
дарство". Будь-яке слово або їхнє поєднан-
ня повинні виразити глибинний зміст певно-
го економічного явища чи процесу. Слово-
поєднання має включати родове поняття, яке
відображає провідний критерій у їхній сис-
темі.

Практично загальновизнаними критерія-
ми, за якими система землеробства вва-
жається екологічно чистою є: не застосуван-
ня штучних добрив, гербіцидів і синтетичних
фунгіцидів. Тобто йдеться про відмову від
хімізації рослинництва. До речі, дозволяєть-
ся застосовувати інсектициди рослинного
походження і фунгіциди на основі сірки та
міді при обмеженій кількості обробок. Зреш-
тою таке аграрне виробництво можна визна-
чити ключовим словом — біологічне чи
органічне рослинництво або землеробство.
Якщо в тваринництві споживається продук-
ція біологічного землеробства, то йдеться
про органічне (біологічне) сільське госпо-
дарство.

Виробництво органічної продукції має
організаційно-технологічний і економічний
аспекти. Останній досліджують економісти
аграрного профілю. Розглянемо його го-

ловні моменти. Як відомо, головна мета аг-
робізнесових структур — максимізація при-
бутку. Виходячи з неї, вони самостійно вир-
ішують питання: що і скільки виробляти, вра-
ховуючи ринкові ціни і витрати виробницт-
ва. Зрештою якщо відмова від використання
хімічних добрив, засобів захисту рослин,
використання натуральних природних ком-
понентів для боротьби зі шкідниками тощо,
і водночас більш високі ціни на органічну
продукцію дають можливість збільшити при-
бутковість, то це буде слугувати стимулом
добровільного впровадження органічного
землеробства.

Отже, економічними складовими вигід-
ності органічного сільського господарства,
зокрема землеробства є і собівартість про-
дукції, і ринкові ціни. Розглянемо можливі
їхні зміни при переході на біологічне земле-
робство. Відносно собівартості, то останнє
пов'язано із такими протилежними процеса-
ми. З одного боку, як правило, зменшення
врожайності культур. За деякими даними,
застосування тільки органічного живлення
в сільському господарстві призведе до зни-
ження врожайності зернових на 10—12%,
картоплі та цукрових буряків — на 35% [5].
Безперечно, зростають й витрати на бороть-
бу з бур'янами. Потребуються кошти і на ви-
користання натуральних природних компо-
нентів для боротьби зі шкідниками. З іншо-
го боку, органічне землеробство — це еко-
номія коштів від непримінення штучних доб-
рив, гербіцидів тощо. Їх не потрібно купу-
вати. Крім того, як справедливо відзначають
науковці, використання органічних техно-
логій веде до підвищення природної біолог-
ічної активності у грунті та відновлення ба-
лансу натуральних поживних речовин. За
умов ведення органічного господарства
підсилюються відновлювальні властивості,
нормалізується робота живих організмів,
відбувається відновлення гумусу, і як ре-
зультат — підвищення врожайності сільсь-
когосподарських культур [2].

Варто відмітити, що біологізацію земле-
робства не слід сприймати спрощено. Тобто
у повній відмові від його "хімізації". Це лише
один бік органічного землеробства. Знижен-
ню прибутку може протистояти використан-
ня тих або інших чинників, які у тій або іншій
мірі здатні компенсувати втрати від непри-
мінення мінеральних добрив, гербіцидів
тощо. Йдеться передусім про впровадження
у виробництво середньо- і низьковитратних
технологій обробітку грунту (перехід до
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мінімальних безплужних систем обробітку
грунту, крапельне зрошування, освоєння
найпродуктивніших сортів і гібридів рослин
і т.ін.). Особливо важливе значення має пра-
вильно скоригована структура посівних
площ сільськогосподарських культур. Нау-
ково доведено, що сівозмінний фактор в
умовах переходу на органічне землеробство
може значною мірою компенсувати втрати
від відмови від хімізації землеробства. Адже
цей чинник підвищує врожайність до 20—
25%. І головне, не потребує додаткових
фінансових витрат. Важливе значення має
утилізація рослинних решток, розширення
посівів сидеральних і бобових культур, при-
мінення органічних добрив, компостів і си-
дератів, захист рослин від шкідників і хво-
роб біологічними методами.

Зрештою усе це приведе до збереження
й підвищення родючості грунтів, що дасть
можливість збільшити врожайність біологі-
чної продукції.

Отже, впровадження й ведення біологі-
чного землеробства не прямопропорційно
веде до зростання собівартості його про-
дукції, особливо в процесі його розвитку.
Принаймні,  у агровиробників є чимало
можливостей якщо і не знизити собівар-
тість органічної продукції, то значною
мірою компенсувати втрати від невикорис-
тання хімічних добрив і препаратів захисту
рослин.

Стосовно ринкових цін на органічну про-
дукцію, то навіть здоровий глузд дає мож-
ливість стверджувати, що вони мають бути
вищими. Але це визначається не тільки вит-
ратами агровиробників, але й попитом насе-
лення, його платоспроможністю.

Узагальнення п рактичного аспекту
органічного сільського господарства дає
підстави сформулювати такі положення.

1. Дослідження розвитку біологічного
рослинництва в сільському господарстві Ук-
раїни логічно почати з його природного по-
тенціалу. На перший погляд, будь-який зем-
лекористувач може без особливих інвес-
тицій і насамперед через відмову від вико-
ристання хімічних добрив і засобів захисту
рослин, організувати екологічно чисте ви-
робництво. Але "хімізація" виробництва
може продовжуватися за рахунок таких
зовнішніх чинників, як забруднена екологія
в даній місцевості, а також раніше здійснене
забруднення посівних площ. Останнє з ча-
сом можна ліквідувати. Складніше із станом
екології в даній місцевості, зокрема із випа-

данням "кислотних" дощів тощо. Тобто у ці-
лому біологічний потенціал землеробства
визначається розташуванням (місцеполо-
женням) земельної ділянки. Зрозуміло, що
на тих із них, які знаходяться біля доріг,
трас, заводів, що забруднюють місцевість, не
має можливості організувати вирощування
екологічно чистої продукції.

Вітчизняні науковці вважають, що Украї-
на та її агровиробники, маючи величезний
потенціал для розвитку органічного вироб-
ництва, могли б задовольнити не лише свого
споживача, а й значну частку виробленого
спрямувати на експорт, зокрема до країн ЄС,
де попит на такі продукти швидко зростає, а
можливості виробництва через надмірну "за-
хімізованість" грунтів — обмежені. Майже
8 млн га угідь в Україні вже найближчим ча-
сом могли б бути сертифіковані для еколог-
ічно чистого виробництва [4, с. 74—75].

2. Використання потенціалу екологічно-
го виробництва, на жаль, складає близько
3% від реальних можливостей, хоча динамі-
ка позитивна. В 2002 р. земельна площа
органічного землеробства становила 164,4
тис. га, у 2011 р. — 270,3 тис. га (на 64,4%).
Кількість сертифікованих "органічних агро-
господарств" в Україні за цей час збільши-
лася з 31 од. до 155 (в 5 разів).

Через механізми спільного виробництва
чи спільних підприємств можна швидко за-
лучити необхідні інвестиції та завдяки цьо-
му отримати ще й надійний канал збуту ви-
робленого за вигідними цінами.

Сільське господарство при цьому отри-
має додаткову потужну мотивацію для роз-
витку, споживачі — якісні та здорові про-
дукти, казна — пристойну валютну виручку,
тисячі людей — робочі місця; суттєво оздо-
ровиться довкілля.

Споживачі, безумовно, завжди надають
перевагу якісній та безпечній продовольчій
продукції. Але слід врахувати доступність
цін на неї більшості населення. На сьогодні,
тільки 0,1% на внутрішньому ринку припа-
дає на органічну продукцію, та все ж став-
лення населення до якості продуктів посту-
пово змінюється. Як свідчать результати
досліджень, кількість бажаючих купувати
продукти у супермаркетах за останні три
роки знизилася від 50 до 14%, натомість чис-
ло бажаючих купувати продукти на ринках
зросла від 4 до 12%.

При цьому 65% опитаних готові платити
за чисті продукти на 10% більше, а 15% го-
тові переплатити 20%.
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Важливо відмітити, що науково-мето-
дичні та практичні питання ефективності
грунтозахисної біологічної системи земле-
робства добре відпрацьовані й основна за-
дача полягає в тому, аби прикласти макси-
мально зусиль, щоб цю прогресивну органі-
чну систему землеробства впроваджувати у
виробництво [4, с. 73—75; 519].

Але в Україні нині відчувається дефіцит
професіоналів із ведення органічного госпо-
дарства,  які можуть організовувати
сільськогосподарські процеси так, щоб мак-
симально ефективно використовувати при-
родний потенціал грунту, сівозміни, взає-
модії культур, агротехнічні засоби бороть-
би зі шкідниками, біологічні засоби захисту
рослин тощо [2].

3. Макроекономічне значення розвитку
органічного землеробства. Нарощуючи в по-
дальшому періоді виробництво екологічно
чистої продукції (сировини) до науково об-
грунтованих норм їхнього споживання,
істотно вплине на якість життя людей, спри-
ятиме зміцненню їхнього здоров'я, працез-
датності і тривалості життя.

У цьому зв'язку позитивним є той факт,
що в Україні, як і у всьому цивілізованому
світі, широка громадськість, вчені, медики,
дієтологи все гучніше починають говорити
про розвиток "зеленої економіки", спожи-
вання екологічно безпечних продуктів [4, с.
72].

Активізація процесу переходу агро-
підприємств від традиційного до органічно-
го виробництва, безперечно, потребує не
тільки наукового забезпечення, але й актив-
них відповідних дій держави, усіх гілок її
влади. Йдеться про прийняття відповідного
Закону Верховною Радою, низку норматив-
них актів, які повинен розробити й ухвали-
ти Уряд та деякі центральні органи виконав-
чої влади, певних коштів з держбюджету.
Важливими є і такі напрями як надання
цільових дотацій (субсидій), пільгового кре-
дитування і податкових пільг, принаймні на
перших етапах виробникам та експортерам
органічної продукції (сировини).

До речі, на Чотирнадцятих річних зборах
Всеукраїнського Конгресу вчених еко-
номістів-аграрників йшлося про норматив-
но-правову базу, яка б створила потужні
економічні мотивації для виробництва та
обігу органічної сільськогосподарської про-
дукції та сировини, забезпечила б контроль
та нагляд за такою діяльністю, гарантувала
б справедливу конкуренцію та належне функ-

ціонування ринку екопродукції, надавала б
суттєву державну підтримку добросовісним
виробникам.

Такий системний і комплексний Закон
"Про виробництво та  обіг органічної
сільськогосподарської продукції та сирови-
ни" був ухвалений Верховною Радою Украї-
ни на початку вересня 2012 року.

У цьому Законі чітко визначені принци-
пи органічного виробництва. Зокрема, в рос-
линництві заборонено використовувати ген-
но-модифіковане насіння, хімічно-синтезо-
вані добрива, гербіциди, фунгіциди, інсекти-
циди, іонізуюче випромінювання для оброб-
ки сировини. В той же час максимально доз-
волені органічні добрива, а також агро-
технічні, біологічні, фізичні, механічні та
інші нехімічні методи боротьби зі шкідника-
ми, хворобами та бур'янами.

У прикінцевих положеннях виокрем-
люється конкретна мотиваційна норма: про-
тягом 5 років з дня набрання чинності цим
Законом ціна на одиницю органічної про-
дукції (сировини), яка не призначена для ек-
спорту та постачається на внутрішній ринок
України, не може перевищувати вдвічі ціну
на аналогічну одиницю традиційної (неорга-
нічної) продукції (сировини).

Щоб запрацювали всі механізми, перед-
бачені цим Законом, ще кілька нормативних
актів повинен ухвалити Уряд та деякі цент-
ральні органи виконавчої влади; певну суму
коштів треба також передбачити вже в Дер-
жбюджеті на 2013 та наступні роки [4, с. 73—
74].

ВИСНОВКИ
Таким чином, найбільш перспективним

напрямом розвитку сільськогосподарських
підприємств усіх розмірів і форм, нарощу-
вання ними експортних можливостей в умо-
вах членства в Асоціації ЄС є організація й
розширення високоякісної, екологічно чис-
тої продукції. Саме це є одним з найважлив-
іших пріоритетів спільної аграрної політи-
ки ЄС. Там попит на органічну продукцію
постійно підвищується. А порівняно високі
ціни на неї дають можливість фермерам
збільшувати прибутковість. Ними створено
мережі спеціальних продовольчих мага-
зинів, які продають екологічно чисті продук-
ти харчування, звичайно за вищими цінами.

Не можна, напевне, однозначно оцінити
той факт, що понад 90% українських вироб-
ників органічної продукції орієнтовані на
експорт. При цьому основними експортни-
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ми ринками для України є Європейський
Союз, США, Канада та Японія. Однак точні
дані щодо обсягу й асортименту цієї про-
дукції відсутні через неврегульованість мит-
ного контролю [2].

У національних інтересах кращий варіант
розвитку органічного землеробства — це ре-
алізація його продукції на внутрішньому
ринку. Переважно орієнтація на її експорт і
є причиною того, що споживання сертифі-
кованої органічної продукції в Україні хоча
й щорічно збільшується (з 0,5 млн євро у 2007
р. до 5,1 млн євро у 2011 р. — в 10 раз), але в
розрахунку на одного жителя України воно
становить трохи більше 10 центів на рік —
це в сотні разів менше, ніж у розвинених
країнах, що продовжують швидко нарощу-
вати споживання органічної продукції [4, с.
72].

У цілому, як і будь-яка відносно нова спра-
ва, розширення масштабів органічного вироб-
ництва в сільському господарстві зіштовхуєть-
ся з великим переліком проблем. Без держав-
ного регулювання і підтримки цього напряму
розвитку землеробства не обійтися. Тобто на
етапі переходу на екологічні технології дореч-
на державна підтримка. Так, наприклад, у
Польщі підтримка сільгоспвиробника, що
впроваджує екологічні технології у виробниц-
тво продукції рослинництва, залежить від
виду діяльності та етапу впровадження цих
технологій і знаходиться в межах 66,6—461
євро/га.

У Данії обсяг державних субсидій для цих
цілей щорічно складає 600 млн євро, що в
розрахунку на 1 га субсидій на розвиток
органічного виробництва становить близько
327 євро [1, с. 29].

Віддаючи належне державному регулю-
ванню та підтримці переходу агрогоспо-
дарств від традиційного до органічного ви-
робництва, варто наголосити, що для агро-
бізнесових структур у кінцевому підсумку
вирішальне значення має різниця в цінах на
одиницю традиційної (неорганічної) і орган-
ічної продукції (сировини). Ціна на останню
повинна забезпечити вищу прибутковість. В
іншому разі втрачається сенс організації
органічного землеробства. А це вже зале-
жить від співвідношення пропозиції й попи-
ту на органічну продукцію.

Отже, розвиток органічного землероб-
ства в Україні — надзвичайно перспективний
напрям розвитку аграрного виробництва у
цілому, сектора малого й середнього агро-
бізнесу зокрема. Тим більше, що вітчизняні

агровиробники мають для цього величезний
природний потенціал.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Сучасна аграрна політика України потребує
якісних трансформацій як з урахуванням членства
у Світовій організації торгівлі, так і подальших
лібералізаційних процесів — створення зони
вільної торгівлі з ЄС, поширення угод про вільну
торгівлю з іншими країнами-торговельними парт-
нерами. В умовах відкритого доступу на внут-
рішній ринок1, мінімального торговельного захи-
сту на кордонах України, обмеженості бюджетних
ресурсів для посилення протекціонізму галузі,
першочергового значення набуває питання конку-
рентоспроможності вітчизняної продукції як на
внутрішніх, так і на зовнішніх ринках.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед вітчизняних дослідників питання форму-
вання аграрної політики країни розглядалося ба-
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ПРІОРИТЕТИ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
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гатьма відомими українськими економістами-агра-
ріями: Дем'яненко С.І. [2], Кваша С.М. [3], Лузан
Ю.Я. [4], Осташко Т.О. [6], Шпичак О.М. [7] та
інших. При формуванні національної аграрної пол-
ітики важливим є погляд через призму торгової
лібералізації, у процесі якої перебуває наша краї-
на протягом років незалежності. Науковому пошу-
ку узгодженості між двома суперечливими полі-
тичними цілями приділялась незначна увага, а
саме: 1) посилення протекціонізму внутрішнього
ринку сільськогосподарської продукції шляхом
збільшення підтримки сільського господарства та
закриття ринків від впливу глобалізації та 2) спри-
яння участі конкурентоспроможних вітчизняних
виробництв у глобальному ринку. За умов розвит-
ку світової глобалізації та все більшого ступеню
лібералізації внутрішнього ринку продовольства
України особливого значення набуває пріори-
тетність забезпечення конкурентоспроможності
вітчизняного аграрного сектору, яка дозволяє до-
сягати успіху на світовому ринку продовольства.

__________________________________________
1 Середньоарифметична ставка ввізного мита складає 5 %, у т.ч. на сільськогосподарські товари — 9,2%, на промислові — 3,7%,

що свідчить про високий рівень відкритості внутрішнього ринку та ліберальний рівень його тарифного захисту в Україні.
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МЕТА СТАТТІ
Автор статті ставить на меті розгля-

нути роль державної аграрної політики
у посиленні конкурентних переваг
вітчизняної аграрної продукції, провес-
ти міжнародні порівняння рівнів під-
тримки сільського господарства та кон-
курентоспроможності цієї галузі, визна-
чити пріоритети національної аграрної
політики сучасності за умов торгової
лібералізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Виділення аграрної політики як са-

мостійної області у загальній еко-
номічній політиці держави обумовлено
особливостями сільськогосподарського
виробництва та специфікою регулюван-
ня аграрних відносин, а також тою знач-
ною роллю, яку відіграє ця галузь у фор-
муванні національного ВВП. У аграрній
політиці велика увага повинна приділя-
тися досягненню більш високих кінцевих
результатів виробничої діяльності як у
сільському господарстві, так і в усьому
агробізнесі, забезпеченню стабільних
темпів зростання виробництва, підвищенню його
ефективності та соціальному розвитку села. У
сфері аграрного сектору економіки здійснюють-
ся три базових напрями діяльності.

Перший (І) — це виробництво сільськогоспо-
дарської продукції, яке в Україні знаходиться в
руках підприємців аграрного бізнесу та частки
населення. Завдання держави на цьому етапі — це
допомога у доступі до обмежених фінансових ре-
сурсів, необхідних при виробництві, наприклад,
кредитних ресурсів, охорона природного навко-
лишнього середовища, природного різномаїття,
включаючи збереження грунтів, чистоти води та
повітря.

Другий (ІІ) — це реалізація сільськогоспо-
дарських товарів з метою отримання бізнесом при-
бутку. Тут держава виконує функцію нівелюван-
ня ризиків, забезпечення цінової стабільності, на-
дання маркетингової допомоги з просуванням
продукції на внутрішньому та зовнішніх ринках.

Третій (ІІІ) — це забезпечення продовольчої
безпеки та безпечності продуктів харчування, у т.ч.
забезпечення уподобань та смаків споживачів, га-
рантування доступу до продуктів харчування в
країні утримання стратегічних запасів. З цих пи-
тань (ІІІ) існує спільна відповідальність перед сус-
пільством та розподіл функцій по забезпеченню
третього напряму діяльності між бізнесом та дер-
жавою. Три напрями діяльності скорочено "вироб-
ництво" — продаж" — "споживання".

Саме за такими трьома схожими за своєю сут-
тю групами ОЕСР класифікую і показники, які ви-
користовуються при моніторингу аграрних по-
літик країн світу. Узагальнюючий показник оцінки

підтримки аграрного виробництва, що розрахо-
вується за методикою ОЕСР, враховує підтримку
індивідуальних виробників, підтримку загальних
послуг для сільського господарства та підтримку
споживачів сільськогосподарської продукції.

Всі вищевказані функції держави або складові
аграрної політики є фундаментальним та базови-
ми, які мають реалізовуватися незалежно від мо-
делі "відкритого ринку" чи "автаркії". Перш ніж
визначити найбільш пріоритетні політичні заходи
для забезпечення конкурентоспроможності нашої
країни на світовому ринку продовольства, проана-
лізуємо, чи існує залежність між рівнем субсиду-
вання сільського господарства та формуванням
високої конкурентоспроможності виробників
сільськогосподарської продукції чи аграрного сек-
тора в цілому. Зіставлення рівнів підтримки про-
відних країн-виробників сільськогосподарської
продукції зробимо на базі методики Організації
економічного співробітництва та розвитку
(ОЄСР).

ПОРІВНЯННЯ ПІДТРИМКИ СІЛЬСКОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ТА КРАЇН-ТОРГО-
ВЕЛЬНИХ ПАРТНЕРІВ

Методика Організації економічного співробі-
тництва та розвитку дозволяє здійснювати зіставні
порівняння між країнами-членами ОЕСР та краї-
нами, які входять до групи країн з emerging
economy2. ОЕСР проводить таку оцінку по єдиній
методиці для всіх країн, які охоплені моніторин-
гом, на регулярній основі — раз у два роки. Ос-
танній раз оцінка проводилась у 2013 р. і вона
охоплювала 2011—2012 рр. по всіх країнах ОЕСР,
країнах з emerging economy — не членах ОЕСР,

1- найвища 
підтримка 

 

Країни світу 

Оцінка підтримки виробника (PSE) 

млн дол. США, 
2012 р. 

2012 р. до 2011 р., 
% зміни ОПВ 

1 ОЕСР 258 642 0,5% 

2 Китай 165591 39,8% 

3 Європейський Союз 106976 0,6% 

 4 Японія 64759 7,1% 

5 Сполучені Штати 30170 -4,5% 

6 Індонезія 28038 48,2% 

7 Корея 20477 -0,8% 

8 Туреччина 16691 -5,0% 

9 Росія 13247 -15,7% 

10 Бразилія 9001 -9,8% 

11 Канада 7587 -1,0% 

12 Мексика 7071 -0,2% 

13 Швейцарія 5944 -4,2% 

14 Норвегія 4274 8,3% 

15 Казахстан 1985 13,8% 

16 Австралія 1360 -8,8% 

17 Ізраїль 889 -14,9% 

18 Південна Африка 637 16,9% 

19 Україна 485 -76,8% 

20 Чилі 388 10,5% 

21 Іcландія 151 6,3% 

22 Нова Зеландія 123 -24,1% 

 

Таблиця 1. Оцінка підтримки сільськогосподарських
виробників по країнах

 До таблиці включені всі країни, що охоплювалися моніторингом ОЕСР у
2013 р.

__________________________________________
2 Emerging economy — це країна, яка перебуває у процесі розвитку та економічного зростання.
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включаючи Україну [5]. У 2013 році моніторингом
було охоплено загалом 47 країн світу, включаючи
27 країн-членів ЄС у 2012 році3.

Якщо охарактеризувати рівень підтримки ос-
новних країн-конкурентів на світовому ринку
сільгосппродукції, то лідерами у підтримці
сільського господарства є Китай, Європейський
Союз, Японія та Сполучені Штати. У 2012 р.
підтримка сільськогосподарських виробників
України за показником ОПВ (PSE)4 у 341 раза була
меншою порівняно з Китаєм, у 221 раза — з Євро-
пейським Союзом, у 62 рази — із США (табл. 1).
Найближчий східний торговельний партнер Украї-
ни Росія мала підтримку у 27 разів вище, ніж Ук-

раїна. Недивлячись на незначне зменшення у
2012 році з попередніми, підтримка залишається
високою у Кореї, Туреччині, Бразилії, Канаді та
Швейцарії.

Згідно показника ОПВ у відсотках5 рівень під-
тримки в країнах-членах ОЕСР знижується: у
2011—2012 році середній показник становив 18,5%,
зараз рівень підтримки сільського господарства в
країнах-членах ОЕСР приблизно в два рази мен-
ше в порівнянні з тим, що був у середині 1980-х
років.

Рівень підтримки істотно відрізняється по ре-
гіонах світу: рівень підтримки фермерських госпо-
дарств у Північній Америці знизився з 12 % до 9 %
за останні 15 років. У Європі він знизився з 34 %
до 20 %. У країнах Азії рівень підтримки також
сильно коливається, але середній показник зали-
шається багато в чому незмінним протягом ос-
танніх 15 років -у сукупності 22 % в 1995—1997 рр.
і 20 % в 2010—2012 рр. Нарешті, для країн у
Південній півкулі (Австралія, Бразилія, Чилі, Нова
Зеландія і Південна Африка) характерний низький
і стабільний рівень підтримки, який в середньому
становив 4 % в 2010—2012 рр. У 2010—12 рр. по-
казник ОПВ у відсотках Бразилії дорівнював 5%,
що дуже близько до рівня Чилі, а в Україні він був
1,3% (2012 р.), що близько до рівня підтримки
Нової Зеландії (табл. 2).

Історично, у Росії рівень підтримки був висо-
ким, і в останні роки він піднявся до середнього
рівня країн ОЕСР і склав 14% в 2011—2012 рр., що
майже на рівні цього показника в ЄС-27 та ОЄСР
(19%). ОПВ у Європейському Союзі склав 19 % у
2012 р., найнижчий рівень порівнянно з попередн-
іми роками; 24% у 2009 р. та 20% у 2010 р.

Аналіз показав, що Україна має низький рівень
підтримки порівняно з іншими країнами, в той же
час вона займає одне із провідних місць у рейтин-
гу конкурентоспроможності сектора "первинні
сільськогосподарські продукти".

МІЖНАРОДНІ ПОРІВНЯННЯ КОНКУРЕН-
ТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ СЕКТОРІВ
КРАЇН СВІТУ

Міжнародний торговий центр6 розробив
індекс торговельної діяльності (the Trade
Performance Index — TPI) для оцінки та моніто-
рингу багатогранної експортної діяльності за
секторами і по країнах7. TPI показує наскільки
конкурентоспроможним і диверсифікованим є
експорт у певному секторі країни у порівнянні з
іншими країнами [1].

__________________________________________
3 ОЕСР проводить оцінку та моніторинг заходів державної підтримки аграрного виробництва у країнах-членах і не членів цієї

організації з 1987 року, в Україні — з 2004 року.
4 ОПВ — PSE (англ.). — Producer Support Estimate — щорічна вартісна оцінка загальних трансфертів від споживачів та плат-

ників податків до сільськогосподарських виробників, що вимірюється на рівні господарства, унаслідок політичних заходів з підтрим-
ки сільського господарства, які впливають на сільськогосподарське виробництво або доходи. Ця оцінка включає підтримку ринко-
вих цін, всі види бюджетних дотаційних виплат та субсидії у вигляді "доходів, від яких держава відмовилась на користь вироб-
ників".

5 ОПВ (PSE) у відсотках — це відношення оцінки підтримки виробника (PSE) до вартості виробництва продукції  сільського
господарства (за цінами реалізації сільськогосподарськими виробниками) плюс бюджетна підтримка.

6 International Trade Centre.
7 TPI надає порівняльну оцінку та рейтинг торговельної діяльності 14 секторів у 184 країнах на основі 24 показників, що харак-

теризують торгівлю. Позиція 1 у рейтингу відображає найкращий стан діяльності серед 184 країн.

Країни 2011 р 2012 р 

Норвегія 59,1 63,1 

Швейцарія 54,6 56,6 

Японія 51,4 55,9 

Koрея 52,4 53,7 

Ісландія 44,3 47,3 

Туреччина 22,3 22,4 

Індонезія 14,5 20,9 

Європейський Союз* 18,0 19,0 

Китай 12,9 16,8 

Kaзахстан 10,8 14,6 

Канада 15,1 14,3 

Росія 15,1 13,5 

Мексика 12,8 12,3 

Ізраїль  12,8 11,4 

США 7,7 7,1 

Бразилія 4,8 4,6 

Чилі 3,0 3,3 

ЮАР 2,6 3,2 

Австралія 2,9 2,7 

Україна -4,4 1,3 

Нова Зеландія 0,99 0,8 

OЄСР  18,3 18,6 

 
Джерело: OECD (2013), "Producer and Consumer Support

Estimates", OECD Agriculture statistics (database).

* ЄС 27 за 2011—2012 рр.

Таблиця 2. Оцінка підтримки сільського
господарства по країнах у відсотках

до вартості виробництва продукції сільського
господарства (показник ОЕСР — Producer

Support Estimate, %), 2011—2012 рр.
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TPI охоплює основні характеристики експор-
тної діяльності, які виявляють зиски та втрати ча-
стки світових ринків і проливають світло на фак-
тори, що стоять за цими змінами, а також цей
індекс відслідковує еволюцію диверсифікації екс-
порту для продуктів і ринків. Хоча TPI є обмеже-
ним своїм чисто кількісним підходом, але він дає
систематичний огляд секторальної експортної
діяльності країни та порівняльних і конкурентних
переваг.

Під час аналізу сектору "первинні сільськогос-
подарські продукти" ми згрупували країни у дві
групи: І група з індексом ТРІ до 30, ІІ група країн
— вище 30 (табл. 3)8. У І групі показник "відношен-
ня ОПВ до експорту" нижче 50%, крім Норвегії,
тоді як у ІІ групі — країни, в яких підтримка
сільськогосподарського виробника перевищує 50%
вартості експорту первинних сільськогосподарсь-
ких товарів, наприклад, у Японії — в 31, 5 раза, у

Кореї — в 5,8 раза, Китаї — в 5 разів. У Європейсь-
кому Союзі відношення ОПВ до експорту первин-
них сільськогосподарських товарів становить
49%9.

Також до І групи країн потрапили країни із
значною присутністю первинних сільськогоспо-
дарських товарів на світовому ринку, так у 8 краї-
нах з I групи — цей показник вище 1% (Бразилія
— майже 7%, США — 13,5%). Тоді як у II групі
країн — більшість країн з часткою у світовій
торгівлі менше 1%. Відповідно країни I групи ма-
ють значну частку експорту товарів сектору "пер-
винні сільськогосподарські продукти" у загальній
вартості експорту країни, так у 6 країнах вона є
вищою за 10% (у Новій Зеландії — 21%, в Авст-
ралії — навіть 22%).

Характерним є те, що країни I групи, крім
США, за рівнем підтримки ОПВ як у вартісному
виразі, так і відносно вартості виробництва про-

Країни 
TPI індекс 

2012 (місце у 
рейтингу) 

Частка у 
експорті 
країни, % 

Експорт на  
1 мешканця 
країни, дол. 
США 

Частка на 
світовому ринку 

ОПВ до 
експорту, % 

Експорт на $1 
підтримки, 
дол. США 

І группа             

Нова Зеландія 1 22 1912,3 1,12 10 68,91 

Австралія 2 11 1251 3,76 5 20,87 

Сполучені Штати 7 6 325,8 13,54 29 3,39 

Чилі 8 12 570,4 1,32 4 25,67 

Канада 10 6 893,9 4,13 24 4,41 

Бразилія 11 21 261,9 6,88 17 5,78 

Норвегія 13 4 1554 1,03 55 1,82 

Південна Африка 16 4 82,2 0,56 15 6,61 

Ісландія 18 29 4669 0,2 10 9,9 

Україна 21 13 207,3 1,25 5 19,49 

ІІ група             

Туреччина 34 4 94,7 0,93 238 0,42 

Індонезія 38 7 61,2 2 186 0,54 

Китай 48 1 23,6 4,22 519 0,19 

Ізраїль 50 2 190,8 0,2 59 1,7 

Казахстан 53 2 129,6 0,29 91 1,1 

Росія 72 1 69,9 1,33 132 0,76 

Мексика 84 3 101 1,61 58 1,72 

Корея 85 0 59,7 0,39 686 0,15 

Швейцарія 86 1 309 0,33 241 0,42 

Японія 88 0 16,1 0,27 3154 0,03 

 

Таблиця 3. Індекс торговельної діяльності (ТРІ) сектору "первинні сільськогосподарські
продукти" у країнах, які включені ОЄСР до моніторингу аграрної політики (2012 р.)

__________________________________________
8 Із 184 країн, що охоплюються рейтингом індексу ТРІ, зроблено аналіз індексу лише по тих країнах, які включені у моніторинг

ОЄСР по аграрній політиці 2013 р. за виключенням ЄС.
9 у середньому по 27 країнах у 2012 р.
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дукції сільського господарства (у %), набагато
відстають від країн II групи, у той же час, віддача
кожної грошової одиниці, вкладеної у підтримку
галузі, у вигляді вартості експорту на 1 долар
підтримки є вражаючою: експорт Нової Зеландії
— 68,9 дол. США, Чилі — 25,7, Австралія — 20,87,
Україна — 19,5 дол. США. Тоді, як у країнах з най-
більшою підтримкою сільського господарства ек-
спорт на 1 дол США підтримки є дуже низьким (у
дол. США): Китай — 0,19, Японія — 0,03, Росія —
0,76.

Ці дані підтверджують той факт, що країни з
незначним розміром підтримки сільського госпо-
дарства займають провідні позиції на світових рин-
ках як країни-експортери продовольства саме че-
рез свою високу конкурентоспроможність.

Важливим для формування високого рейтин-
гу конкурентоспроможності аграрного сектора
окремої країни є не сам розмір підтримки секто-
ра, а якісне наповнення підтримки, її цільове або
адресне спрямування.

У більшості країн з високим рівнем підтримки,
з великою чисельністю населення і значною пито-
мою вагою сільського господарства у національної
економіці субсидування сектору здійснюється з
метою боротьби з бідністю та голодом, реалізації
програм розвитку економічного зростання. Уряди
цих країн виділяють більше бюджетних коштів на
підтримку аграрного сектору, в першу чергу, для
забезпечення продовольчої безпеки та зайнятості
значної частки сільського населення. Підтверджен-
ням тому, той факт, що у країнах, які входять до II
групи менш конкурентоспроможних країн за індек-
сом TPI, показник "експорт на одного мешканця
країни" значно нижче аналогічного показника
країн I групи, не дивлячись на більш значну
підтримку аграрного сектору в цих країнах.

Україні, як країні з низький рівнем фактичної
підтримки галузі, вдається утримувати високе
місце у рейтингу за індексом торгової діяльності
(конкурентоспроможності аграрного сектору) та
бути серед лідерів у світовому експорті продоволь-
ства завдяки таким факторам:

— сприятливі кліматичні умови останніх років
на родючих грунтах10;

— протягом двох останніх років були відсутні
експортні заборони для зерна, зниження експор-
тних мит на соняшник та інші товари згідно з зо-
бов'язаннями у СОТ;

— поширення використання новітніх техно-
логій таких, як система нульового обробітку грун-
ту (No-Till), крапельне зрошення, використання
ГМО насіння при вирощуванні кукурудзи та сої,
диференційоване внесення добрив;

— спеціальні режими оподаткування ПДВ, че-
рез які щорічно акумулюється сільськогоспо-
дарськими виробниками близько 1,2 млрд дол.
США субсидій на закупку "вхідних ресурсів";

— включення комерційних банків у забезпе-
чення фінансовими ресурсами сільськогоспо-
дарських виробників з підтримкою в рамках дер-
жавної бюджетної програми на часткову компен-
сацію відсотків за користування кредитами комер-
ційних банків;

— нові бюджетні програми з часткової компен-
сації вартості будівництва та реконструкції тва-
ринницьких ферм та комплексів та підприємств з
виготовлення кормів.

Безумовно, суттєвий негативний вплив на кон-
курентоспроможність країн, які розвиваються, на
світових ринках продовольства має високий рівень
протекціонізму ЄС та США, який має серйозний
викривлюючий ефект на торгівлю. Тенденція ско-
рочення субсидування сільського господарства
має носити глобальний характер без будь-яких
виключень для самих багатих країн-протекціо-
ністів. Майбутні домовленості Доха раунду СОТ
стосовно сільськогосподарських субсидій, а саме
зниження максимально допустимого рівня внутр-
ішньої підтримки сільського господарства у роз-
винених країнах, особливо у США і ЄС, матимуть
очевидну вигоду для українського аграрного
бізнесу.

ВИСНОВКИ ЩОДО ПРІОРИТЕТНОСТІ
НАПРЯМІВ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЗА УМОВ
ТОРГОВОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ

Торгова лібералізація впливає на економічне
зростання декількома шляхами. Вона надає вироб-
никам доступ до більшої кількості ринків та доз-
воляє їм збільшувати масштаб їх виробництва.
Споживачам вона дає доступ до більш широкого
асортименту товарів та послуг за нижчими ціна-
ми. Вона допомагає знанням обертатися та закли-
кає фінанси шукати нові ринки збуту. Але торго-
ва лібералізація та сприятлива торговельна по-
літика потребує набору інших умов для того, щоб
досягти найбільшого ефекту.

Зіставлення рівнів підтримки сільського госпо-
дарства та його конкурентоспроможності у різних
країнах світу свідчить, що не збільшення субсиду-
вання агросектору є головним пріоритетом, а
ефективність використання обмежених фінансо-
вих ресурсів на підтримку галузі. Пріоритети аг-
рарної політики І-го (виробництво)та ІІ-го (про-
даж) напрямів діяльності у аграрному секторі Ук-
раїни — це максимальне спрямування коштів
підтримки на ті саме напрями, які забезпечують
розвиток високої конкурентоспроможності секто-
ру одночасно із зростанням експорту сільськогос-
подарської продукції.

Збереження акумуляції податку на додану
вартість. Особливістю України є те, що найбільшу
питому вагу у внутрішній підтримці сільського гос-
подарства країни займає акумуляція ПДВ, яка кла-
сифікується СОТ та ОЄСР як субсидія на вхідні
ресурси або здешевлення вартості покупних ма-

__________________________________________
10 Україна — друга найбільша країна Європи (після Росії) за площею орних земель та лідер серед європейських країн за часткою

родючих земель високої якості. Україна володіє приблизно 25% світової площі чорноземів, шар гумусу на яких становить 40—50 см
проти 10—30 см у країнах ЄС.
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теріально-технічних ресурсів для виробництва
сільськогосподарської продукції.

Важливим моментом переговорів зі вступу
України у Світову організацію торгівлі стало збе-
реження Україною права на застосування спец-
іального режиму оподаткування ПДВ для
сільськогосподарських товаровиробників шляхом
акумуляції, що в умовах нестачі вільних бюджет-
них коштів є вагомим та дієвим механізмом непря-
мих бюджетних трансфертів з підтримки вітчиз-
няних сільськогосподарських товаровиробників.
Слід зазначити, що окремі країни-члени СОТ
відзначали невідповідність режиму акумуляції
ПДВ вимогам Статті ІІІ ГАТТ 1994.

Незважаючи на це, делегація України змогла
захистити режим акумуляції ПДВ, який передба-
чає застосування ПДВ за ставкою 20 % стосовно
всієї реалізованої сільськогосподарської про-
дукції, незалежно від того, чи вона імпортована,
чи вироблена на території України. Отже, відпов-
ідно до зобов'язань держави перед СОТ, у сіль-
ськогосподарському секторі України не заборо-
няється використовувати механізм акумуляції
ПДВ, направлений на підтримку вітчизняних ви-
робників. Більше того, не існує зобов'язань перед
СОТ по зменшенню цього виду підтримки.

У СОТ діє правило стосовно скорочення для
розвинених країн узгодженого сукупного виміру
підтримки сільського господарства на 20 % про-
тягом шести років з моменту вступу до СОТ.

Україна не має зобов'язань перед СОТ по ско-
роченню внутрішньої підтримки, що надається че-
рез "жовті" програми, не буде їх і після завершен-
ня Доха-раунду. Є лише зобов'язання не переви-
щувати домовлений річний сукупний вимір
підтримки (СВП). Щорічний СВП, який акумулює
в собі окремі "жовті" програми підтримки, не по-
винен перевищувати для України 3 млрд 43 млн грн.
При цьому можливості надання підтримки не об-
межуються цим показником. Додатково Україна
може кожен рік витрачати на жовті програми до
5% від річної вартості виробництва валової про-
дукції сільського господарства та до 5% від річної
вартості по кожному окремому продукту.

Сума акумуляції ПДВ (згідно статті 209 Розді-
лу V Податкового кодексу України) саме і знахо-
диться у межах 5% від річної вартості виробницт-
ва валової продукції сільського господарства про-
тягом всіх років після вступу до СОТ. Таким чи-
ном, Україна діє в рамках своїх зобов'язань у СОТ,
не перевищуючи СВП базового періоду, і має пра-
во на спеціальні режими, які і формують основну
підтримку галузі.

За результатами переговорного процесу по
вступу до СОТ сума акумуляції ПДВ, яка виникає
у результаті дії цих спеціальних режимів, вклю-
чається у Сукупний вимір підтримки (СВП) Украї-
ни. На переговорах з МВФ та іншими міжнарод-

ними організаціями акумуляція ПДВ має розгля-
датися не як податкова пільга, а як вид субсидії,
що є зв'язаною зобов'яннями України у Світовій
організації торгівлі11.

Відміна спеціального режиму ПДВ водночас
буде означати для України зменшення внутрішньої
підтримки на 80%, зв'язаної показником СВП у
СОТ, тоді як в рамках поточного раунду перего-
ворів "Доха-Розвиток" узгоджується скорочення
протягом 5-ти років з дати завершення переговорів
на 45% для тих членів СОТ, у яких СВП є меншим
або дорівнює сумі 15 млрд дол. США. Росія також
має зобов'язання по скороченню внутрішньої
підтримки протягом шести років у СОТ на 50%, по
суті скорочуючи "повітря": у 2018 році вона змо-
же підтримувати галузь у обсягах фактичної
підтримки 2012 року на рівні 4,4 млрд дол. США.

Згідно з зобов'язаннями із МВФ (2014 р.) від
України вимагається реформувати спеціальний
режим ПДВ для сільського господарства і запро-
вадити загальний режим оподаткування ПДВ, що
по суті означає скасування водночас близько 14
млрд грн. або 1,2 млрд дол. США фактичної
підтримки сільського господарства у вигляді аку-
муляції ПДВ, яка становить 80% всієї "жовтої"
підтримки галузі у рік.

Крім того, існування субсидій у вигляді акуму-
ляції ПДВ безпосередньо самими сільськогоспо-
дарськими виробниками є набагато прозорішим з
огляду адміністрування дотацій, ніж прямі бюджетні
виплати, бо виключається корупційна складова —
кошти акумулюються самими підприємствами без
включення у розподілення цих субсидій Міністерства
аграрної політики та продовольства України.

Разом з тим, потрібно усвідомлювати, що суми
акумуляції ПДВ залежать від фактичних цін реа-
лізації сільськогосподарської продукції і існує
певна загроза перевищення 5%-го рівня від вар-
тості виробництва валової продукції сільського
господарства. Тому з метою реформування меха-
нізму субсидування сільського господарства через
спеціальний режим акумуляції ПДВ можливо вар-
то переглянути перелік сфер сільського та лісово-
го господарства, а також рибальства, на діяльність
яких поширюється дія спеціального режиму опо-
даткування, вилучивши, наприклад, із цього пере-
ліку послуги з лісозаготівлі, обладнання ланд-
шафтів та рибальство. Це дозволить збільшити
надходження ПДВ до бюджету та сконцентрува-
ти підтримку через механізм ПДВ підприємствам
з виробництва первинної продукції сільського гос-
подарства.

За умов скасування спеціального режиму і за-
провадження загального важливо передбачити у
Державному бюджеті України суму дотацій у об-
сязі не меншому, ніж 14 млрд грн., що дозволить
зберегти той ефект, який має акумуляція ПДВ для
виробників первинної сільськогосподарської

__________________________________________
11 щорічно Україна звітується Секретаріату СОТ, надаючи нотифікації з внутрішньої підтримки сільськогосподарських вироб-

ників за кожен календарний рік і включає у ці нотифікації суму акумуляції ПДВ як субсидію на вхідні ресурси для виробництва
сільськогосподарської продукції.
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продукції та привабливість сільського господар-
ства країни для вітчизняних та іноземних інвес-
торів. Можливо досягти домовленості стосовно
поступового збільшення бюджетних видатків на
різні дотаційні програми для сільського господар-
ства до рівня 14 млрд грн., наприклад, протягом 5
років.

Замість скасування спеціального режиму ПДВ
для наповнення доходної частини державного
бюджету, можливо, краще розглянути варіант
підвищення ставок сплати фіксованого податку
або вилучення із ФСП податку на прибуток
сільськогосподарських підприємств, зберігаючи
тим самим підтримку сільського господарства
країни, яка надається через спеціальний режим
ПДВ.

Питання охорони навколишнього середовища
мають стати також пріоритетом з надання під-
тримки, особливо, на стадії "виробництво". Еко-
логічні питання, як і раніше, мають низький пріо-
ритет в національній аграрній політиці. До-
тримування певних мінімальних природоохорон-
них стандартів повинно стати вимогою для отри-
мання сільськогосподарськими товаровиробника-
ми дотаційних платежів.

Дотримання політики дерегуляції. Не вдавати-
ся до політичних заходів, які обмежують торгів-
лю і функціонування ринків, і можуть ізолювати
внутрішніх виробників і споживачів від світових
ринків. Натомість така політика надає виробникам
і споживачам більше свободи в ухваленні власних
рішень по відношенню до виробництва і споживан-
ня.

Для ІІІ-го напряму діяльності "споживання"
важливим пріоритетом є бюджетна підтримка
санітарних та фітосанітарних заходів (СФЗ), які
в сукупності із заходами технічного регулюван-
ня все більше впливають на торгівлю сільсько-
господарською та харчової продукцією. СФЗ
повинні бути науково обгрунтованими і засто-
совуватися прозоро і передбачувано згідно з
правилами СОТ.

Також більше уваги повинно приділятися дер-
жавним інвестиціям у аграрний сектор саме в сфері
інноваційної політики, яка є ключовим фактором
підвищення продуктивності сільськогосподарсь-
ких підприємств. Інвестиції у науково-дослідні
проектні розробки, передача новітніх технологій,
освіта та послуги з консультування та поширенню
знань дають високу соціальну віддачу в довго-
строковій перспективі.

Витрати на інші загальні послуги для секто-
ра, такі як системи забезпечення якості та без-
печності харчової продукції, а також стратегіч-
ну інфраструктуру села і ринку теж сприяють
прибутковості, конкурентоспроможності та
стійкості сектора в довгостроковій перспективі.
У світлі європейського порядку денного реформ
для України потрібно провести гармонізацію за-
конодавства у сфері СФЗ з законодавством ЄС.
Прискорити прийняття рамкового законодав-

ства, пов'язаного з визначенням критеріїв та ви-
мог до якості та безпечності харчових продуктів,
що відповідають стандартам ЄС, прийняти пакет
законодавчих актів з питань безпечності харчо-
вих продуктів.
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ВСТУП
Однією з головних проблем виходу еко-

номіки України з кризового стану є пошук
шляхів підвищення економічної ефектив-
ності виробництва, особливо в сільському
господарстві. Вирішенням даної проблеми є
становлення і розвиток підприємництва. Як
свідчить практика і світовий досвід, підприє-
мництво забезпечує зайнятість населення та
сприяє збільшенню робочих місць, а також
дає змогу раціональніше використовувати
ресурси та стимулювати виробництво. Під-
приємництво — це основа розвитку еконо-
міки, процес здійснення виробничої діяль-
ності з фінансовою, моральною та соціаль-
ною відповідальністю.

Найголовніша особливість сільського
господарства полягає в тому, що ця галузь
задовольняє потреби населення в продуктах
харчування, а рівень розвитку сільського
господарства має гарантувати продовольчу
безпеку держави. Тому сільське господар-
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ство як підприємництво є постійною і важ-
ливою діяльністю.

У багатьох розвинутих країнах світу сіль-
ське господарство має підтримку держави,
оскільки вона не може ризикувати продо-
вольчою безпекою населення. Мале та се-
реднє підприємництво є провідним сектором
економіки розвинутих країн. Економічний
розвиток держави, структура валового на-
ціонального продукту, його якість залежить
від того, як працюють підприємства малого
та середнього бізнесу.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є визначення основних про-

блем розвитку підприємництва в сільському
господарстві України з метою вдосконален-
ня його комплексного розвитку. Досліджен-
ня побудовано на системному підході, а та-
кож сукупності методів, які забезпечують
реалізацію такого підходу, а саме: аналізу,
синтезу та логічного узагальнення.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Сільське господарство України має вели-

чезний і досі нереалізований виробничий по-
тенціал. При цьому значна роль в його ос-
воєнні і пристосованості до сучасних умов
господарювання належить суб'єктам мало-
го підприємництва, які є основою стабільної
сільської економіки.

Проблеми розвитку сільської місцевості
визначаються не лише її традиційною відста-
лістю, але і скороченням долі сільськогос-
подарських виробників в сумі витрат спожи-
вача на продукти харчування. Загострюєть-
ся конкуренція, особливо серед підприємств
малого і середнього бізнесу в силу зростаю-
чого перерозподілу ринкової влади на ко-
ристь великих підприємств, що входять до
транснаціональних компанії, і агропромис-
лових холдингів, що утворюються.

Малому і середньому підприємництву все
важче боротися з великими компаніями в та-
ких аспектах, як обсяг виробництва про-
дукції та її асортимент, обсяг вкладених
інвестицій, а також поставляти масову про-
дукцію на сільськогосподарські ринки.

Крім того,  при формуванні ц іни на
сільськогосподарську продукцію необхідно
постійно пам'ятати,  що сільськогоспо-
дарські ринки мають дуже істотні особли-
вості, обумовлені галузевою специфікою,
формами організації самих ринків, форму-
ванням попиту, пропозиції та іншими причи-
нами [1, с. 38]. Тому, ми пропонуємо здійсни-
ти  аналіз принцип ових особливостей
сільськогосподарських ринків.

Продукція сільського господарства у
своїй більшості є продукцією першої життє-
вої необхідності, а деякі її види — незамінні.
Це означає, що попит на неї може і не змен-
шуватися при зростанні цін. Виходячи з цьо-
го, пропозиція продукції сільського госпо-
дарства через виробництво усередині краї-
ни є сферою людської діяльності, яка не
може вимірюватися тільки економічною до-
цільністю, оскільки відсутність її несумісна
з життям.

Це ставить розвиток продовольчого ком-
плексу на перше місце серед інших пріори-
тетів, що забезпечують національну безпеку.
Попит на продукцію сільського господарства
змінюється порівняно повільно і визначаєть-
ся багатьма чинниками, що часто мають за-
гальний характер, частково специфічний та
характерний для українських умов (особисті
підсобні господарства, дачні ділянки, підсоб-
ні господарства підприємств і так далі).

Попит на продукцію сільського госпо-
дарства малоеластичний, тобто значне зро-
стання цін не призводить до різкого змен-
шення величини попиту, у зв'язку з цим мож-
ливе зростання доходів підприємців, зайня-
тих в сільськогосподарському виробництві.
Проте в сучасних умовах розвитку українсь-
кої економіки цього не відбувається, оскіль-
ки пропорційно зростають ціни на ресурси.

Крім того, українське сільське господар-
ство виготовляє лише сировину для перероб-
ної промисловості, яка вже і випускає кінце-
вий продукт,  отже,  воно часто просто
відірване від процесів ринкового ціноутво-
рення. За відсутності інфляції ціни і попит
на продовольчі товари відносно стабільні
(ціни навіть можуть мати тенденцію до зни-
ження, як показує досвід США, Франції та
інших розвинених країн), а це змушує това-
ровиробників для забезпечення підвищення
доходності знижувати витрати. Звідси, для
сільськогосподарського виробництва бага-
торазово збільшується значення чинника
ризику, що негативно позначається на роз-
витку підприємництва.

При підвищенні продуктивності праці і
надвиробництві продуктів харчування спо-
стерігається негативна еластичність пропо-
зиції залежно від цін. При монопольному по-
ложенні переробних підприємств і значно-
му зниженні попиту негативна еластичність
пропозиції залежно від цін спостерігається
і при різних рівнях продуктивності праці, що
знижуються, і обсягах виробництва про-
дукції сільського господарства.

Аналізуючи проблеми сільського госпо-
дарства не можна не зупинитися на проблемі
інформаційно-консультаційного забезпе-
чення, без якого неможливий подальший
розвиток сільських підприємств. Особливо
це очевидно для малого і середнього бізне-
су, який не може дозволити собі мати в штаті
велику кількість фахівців різних напрямів.

Нині сільський товаровиробник практич-
но втратив звичні канали отримання інфор-
мації, тоді як необхідність в ній значно зрос-
ла. Крім того, сільському підприємцеві сталі
потрібні консультації з питань ринкової ко-
н'юнктури, які раніше не виникали. Остан-
німи роками інформаційні потоки зросли у
декілька разів, об'єм інформації збільшився,
розібратися в якій самостійно сільським
підприємцям стало складно.

В Україні проблемами інформаційно-
консультаційного забезпечення подальшого
розвитку сільського підприємництва зай-
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мається "Українська аграрна конфедерація",
яка є всеукраїнською громадською органі-
зацією, що створена з метою захисту інте-
ресів своїх членів та провадження статутної
діяльності. Метою діяльності "Української
аграрної конфедерації" є участь у розробці
та реалізації політики в агропромисловій
сфері в інтересах зміцнення національної
економіки, розвитку міжнародної економі-
чної співпраці, підвищенні добробуту грома-
дян України та задоволення і захист закон-
них інтересів своїх членів.

Основними завданнями "Української аг-
рарної конфедерації" є створення наукових
центрів для вивчення проблем агропромис-
лового комплексу в Україні; вивчення та
пропаганда вітчизняного та зарубіжного
досвіду у сфері агропромислової політики;
виконання експертних досліджень для чле-
нів конфедерації; сприяння у створенні і ви-
користанні друкованих та електронних за-
собів масової інформації у порядку, перед-
баченому чинним законодавством; сприяння
вдосконаленню законодавчої і нормативної
бази в агропромисловій сфері, вивченню та
узагальненню міжнародного досвіду, адап-
тації міжнародних стандартів і норм відпов-
ідно до умов України; сприяння підвищенню
ефективності державної політики в агропро-
мисловій сфері; сприяння розвитку взаємо-
довіри, порядності й ділового партнерства у
відносинах між членами конфедерації, орга-
нами державної влади,  громадськими
організаціями, громадянами України, а та-
кож міжнародними організаціями, інозем-
ними громадянами та особами без громадян-
ства [2].

У Верховній Раді України 17 квітня 2014
зареєстровано законопроект № 4731 "Про
внесення змін до Податкового кодексу Ук-
раїни (щодо вдосконалення оподаткування
ПДВ сільгосппродукції, яка виробляється
селянськими господарствами та реалізуєть-
ся через сільськогосподарські обслуговуючі
кооперативи)". Ним передбачається внесен-
ня змін до Податкового кодексу України з
метою поширення дії спеціальних режимів
справляння ПДВ, які нині застосовуються по
відношенню до сільськогосп одарських
підприємств, на сільськогосподарські обслу-
говуючі кооперативи, тобто щодо включен-
ня кооперативів до складу суб'єктів спец-
іального режиму оподаткування ПДВ та за-
безпечення кооперативам можливості отри-
мання ПДВ-дотацій переробних підпри-
ємств.

Законопроект спрямований на усунення
податкових перешкод у діяльності таких ко-
оперативів шляхом прирівнювання їх для
цілей оподаткування до сільськогосподарсь-
ких підприємств та забезпечення їх можли-
вості застосовувати наявні спеціальні режи-
ми справляння ПДВ.

Також реалізація законопроекту дозво-
лить упорядкувати маркетинговий ланцюг
збуту продукції селянськими господарства-
ми за рахунок її спрямування у кооперати-
ви, що позитивно позначиться на рівні до-
ходів особистих селянських господарств та
обумовить розвиток інфраструктури аграр-
ного ринку в сегменті селянських госпо-
дарств.

Розвиток сільськогосподарської обслу-
говуючої кооперації обумовить зростання
бюджетних надходжень внаслідок упоряд-
кування маркетингових каналів збуту сіль-
ськогосподарської продукції через усунен-
ня з ринку тіньових посередників, які нині
фактично здійснюють діяльність поза межа-
ми податкового поля. Прогнозується, що
після проходження продукції селянських
господарств через сільськогосподарські об-
слуговуючі кооперативи доходи бюджетів
усіх рівнів зростуть більш як на 6 млрд грн.
за рахунок діяльності переробних та торго-
вельних структур.

За оцінкою експертів конфедерації у разі
прийняття зазначеного законопроекту вини-
катимуть окремі питання щодо механізму
адміністрування ПДВ. Зокрема, щодо того,
яким чином формуватиметься податковий
кредит під час купівлі кооперативом (на-
приклад, для формування великих оптових
партій) сільгосппродукції. Адже особисті
селянські господарства не є платниками
ПДВ [2].

Також у квітні 2014 року Верховна Рада
ухвалила проект Закону про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо
спрощення порядку відкриття бізнесу, який
спрощує ведення бізнесу та скасовує печат-
ки. Законом скасовується сплата реєстрац-
ійного збору, а також встановлюється ме-
ханізм реєстрації юридичних осіб та фізич-
них осіб-підприємців шляхом подання елек-
тронних документів без обов'язкового вико-
ристання електронного цифрового підпису
[2].

У квітні 2014 р. у прес-центрі ІА "Укрін-
форм" відбулася прес-конференція "Резуль-
тати Всеукраїнського аграрного форуму: аг-
рарії вимагають вирішення проблем АПК",
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де було наголошено, що останнім часом
сільськогосподарська галузь опинилася у
надзвичайно тяжких фінансово-економіч-
них умовах та постала перед низкою про-
блем, які потребують вирішення. Зокрема,
йдеться про такі:

— вкрай обмежені можливості залучен-
ня інвестицій та кредитів у галузь сільсько-
го господарства;

— ревізія  податкових стимулів для
сільськогосподарських товаровиробників;

— недієва система реєстрації прав орен-
ди земель сільськогосподарського призна-
чення;

— надмірне регулювання господарської
діяльності,  що створює передумови для
корупції;

— затримка із прийняттям законопро-
ектів, спрямованих на дерегуляцію госпо-
дарської діяльності у сфері сільського гос-
подарства;

— суттєве зростання цін на матеріально-
технічні ресурси у сільському господарстві:
мінеральні добрива, засоби захисту рослин,
пальне тощо [2].

Для вирішення проблем розвитку
підприємництва в сільському господарстві
України на сьогодні необхідно негайно вир-
ішувати проблему залучення інвестицій в
аграрний сектор економіки. Сьогодні голов-
ною перешкодою у нарощуванні виробницт-
ва є дефіцит коштів. За останні роки агро-
сектор недоотримав близько $40 млрд інве-
стицій. Впродовж 10 років сільське госпо-
дарство наростило виробництво продукції
на $10 млрд. За результатами 2013 р. обсяг
валової продукції вироблений на $30 млрд,
а загальний потенціал агросектору стано-
вить близько $80 млрд [2].

Для розкриття внутрішніх резервів одно-
го з найдинамічніших секторів економіки, на
нашу думку, потрібна цілісна державна пол-
ітика і системний підхід до вирішення про-
блем малих форм господарювання. Малий
бізнес знаходиться в нерівних економічних
умовах в порівнянні з великими підприєм-
ствами, що проявляється в обмеженні його
можливостей по залученню коштів, прид-
банню сировини, матеріалів, об'єктів неру-
хомості, використанню передових техно-
логій.

Серед існуючих і необхідних для реалі-
зації заходів непрямої державної підтрим-
ки хотілося б виділити, в першу чергу, підви-
щення забезпеченості і оновлення матері-
ально-технічної бази суб'єктів малого сіль-

ського бізнесу, які можуть здійснюватися
шляхом надання їм в оренду державного
майна, а також постачань основних вироб-
ничих фондів на умовах лізингу.

Слід зазначити, що досягнення конкурен-
тоздатності українським АПК за останні де-
сятиліття створило ряд соціальних проблем
серед сільського населення, викликаних за-
стосуванням високомеханізованих техно-
логій, що замінили людську працю та зроби-
ли багатьох людей на селі зайвими. У 2000
році у сільгосппідприємствах, у тому числі
у фермерських господарствах, працювало
понад 2,8 млн осіб, у минулому році — 600
тисяч, тобто за 13 років відбулося скорочен-
ня кількості робочих місць у сільському гос-
подарстві майже на 80% [2].

З метою ефективного розвитку ринку
лізингових послуг, потрібні відмова від ад-
ресності або спрямованості фінансової
підтримки окремим малим підприємствам і
забезпечення економічно комфортного се-
редовища для реалізації лізингових угод.

Отже, розвиток підприємництва в сіль-
ському господарстві не може здійснитися
автоматично. Для цього потрібно удоскона-
лити систему заходів, здатних забезпечити
його розвиток. В якості одного з таких на-
прямів розвитку підприємництва в сіль-
ському господарстві слід розглядати роз-
робку методів управління підприємницьки-
ми ризиками (забезпечення економічної без-
пеки підприємництва), які є невід'ємною ча-
стиною підприємництва.

Світовий досвід економічно розвинених
країн таких, як Японія, Німеччина, США і
ряду інших, свідчить про те, що багато в чому
конкурентоспроможність підприємництва
залежить від прогнозування нововведень,
швидкості впровадження інновацій, швид-
кості реакції на поведінку конкурента. І в
усіх цих випадках підприємець не йде від
ризику, а використовує його для отримання
надприбутку — підприємницького доходу [1,
с. 37].

Очевидно, що перед сучасним сільським
підприємництвом, окрім прибутковості, зна-
ходиться багато інших завдань. Підприємець
організовує виробництво так, щоб отриму-
вати прийнятний рівень прибутку, який доз-
воляв би задовольняти його потреби, потре-
би акціонерів, вирішувати численні соціальні
проблеми, застосовувати перспективні ново-
введення, постійно піклуватися про вижи-
вання свого підприємства, шляхом ліквідації
загроз і розосередження ризиків і т. д.
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Необхідно також вирішувати  неко-
мерційні завдання господарської діяль-
ності такі, як охорона довкілля, збережен-
ня родючості грунту для майбутніх по-
колінь, відповідальність перед учасниками
бізнесу (покупцями, п остачальниками,
центральними і місцевими органами влади
і т.  д.).  При цьому треба постійно п а-
м'ятати, що у світі господарських зв'язків
підприємці діють на свій страх та ризик, під
свою персональну і, передусім, майнову
відповідальність.

Таким чином, сільське підприємництво є
специфічною економічною діяльністю, що
здійснюється підприємцем завдяки своїм
організаторським здібностям за допомогою
постійного комбінування чинників і спрямо-
вується на ефективне використання природ-
них ресурсів з метою отримання найвищих
результатів з урахуванням підприємницьких
ризиків.

Під підприємницькими ризиками в сіль-
ському підприємництві слід розуміти су-
купність господарських ризиків, що здійс-
нюють вплив на виробничо-господарську
діяльність підприємця, і природно-кліматич-
них ризиків, що впливають на розвиток об-
'єкту підприємництва.

Розвиток сільського підприємництва з
урахуванням підприємницьких ризиків є ба-
гатовимірним і багатоаспектним процесом,
який слід розглядати з позицій сукупності
соціальних та економічних цілей розвитку
національної економіки.

У той же час, наявність вищеназваних не-
вирішених проблем ставить сільського під-
приємця в умови, коли він не може зазда-
легідь врахувати джерела і чинники підпри-
ємницьких ризиків, для того, щоб своєчасно
вжити заходи з їх попередження, послаблен-
ня сили впливу і усуненню загроз нанесення
збитку і забезпеченню економічної безпеки
свого бізнесу.

ВИСНОВКИ
Отже, основними проблемами розвитку

підприємництва в сільському господарстві
України є: дефіцит фінансових коштів в по-
чатковій стадії формування сільськогоспо-
дарських підприємств; проблема залучен-
ня інвестицій в аграрний сектор економі-
ки; недостатня взаємодія структур націо-
нального та регіонального рівнів при фор-
муванні сільськогосподарських коопера-
тивів; недостатність соціальної бази, що
виражається в значній територіальній ро-

зосередженості населення, низькій товар-
ності; недостатня інформованість населен-
ня про суть діяльності сільськогосподарсь-
ких підприємств та можливості їх органі-
зації у рамках державних програм; низький
рівень державної п ідтримки,  недоско-
налість законодавства,  недостатнє бюд-
жетне фінансування розвитку сільськогос-
подарських підприємств.

Тому для вирішення зазначених проблем
розвитку підприємництва в сільському госпо-
дарстві України з метою вдосконалення його
комплексного розвитку пріоритетними на-
прямами повинні бути: розширення доступ-
ності кредитних ресурсів для малих форм
господарювання; створення нових і збільшен-
ня діючих потужностей з переробки сільгос-
ппродукції, виготовленої в сільських госпо-
дарствах; забезпечення розвитку сільської
кредитної кооперації; формування системи
земельно-іпотечного кредитування; пол-
іпшення доступу сільського населення до
ринків матеріально-технічних, фінансових,
інформаційних ресурсів, сільськогосподарсь-
кої продукції та сировини і, отже, підвищен-
ню товарності аграрного виробництва; спів-
праця з органами державної влади та їх під-
тримка в розвитку сільськогосподарської ко-
операції.
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ВСТУП
В умовах виходу з кризи, стабілізації й пе-

реходу до підйому української економіки ве-
ликого значення набуває відновлення стратегії
й тактики реформ. Ключовим є забезпечення
послідовності державної політики відносно
розвитку національної економіки, її сфер, га-
лузей і первинних ланок. У складному комп-
лексі назрілих змін особливе місце належить
посиленню ролі держави в регулюванні еконо-
мічних і соціальних процесів, від успішного за-
безпечення якого багато в чому залежать пер-
спективи розвитку виробничої сфери [4].
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Подібне розуміння необхідності ролі дер-
жави й об'єктивності її дій повною мірою відно-
ситься й до АПК, від якого прямо залежать за-
безпечення населення продуктами харчування,
промисловості сировиною й продовольчою без-
пекою країни й регіонів. Важливість його
зміцнення обумовлюється курсом на створен-
ня соціально орієнтованої ринкової економіки,
поворотом до інноваційного її розвитку й по-
силенням конкуренції на світовому ринку. Все
це пов'язане з неодноразовим ростом продук-
тивності праці й підвищенням ефективності
кожного працівника, підприємства, галузі, ре-
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гіону й країни в цілому. Водночас, все більш
важливим стає пошук нових шляхів і вирішаль-
них факторів розвитку АПК, до яких належить
і вдосконалення інституційного регулювання
АПК регіону на основі прогресивних форм і
методів впливу на процеси, що відбуваються в
ньому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Фундаментальні положення щодо держав-
ного регулювання економіки висвітлені в пра-
цях відомих зарубіжних учених: Дж. Кейнса,
П. Самуельсона, Дж. Гелбрайта, А. Медіссона
та ін. Значний вклад у розвиток теорії та прак-
тики державного управління в Україні зроби-
ли В.Д. Бакуменко, В.Г. Бодров, О.Ю. Обо-
ленський, В.М. Князєв, В.В. Цвєтков, Г.С. Оді-
нцова, В.І. Луговий, Н.Р. Нижник, Р.М. Рудн-
іцька, І.В. Розпутенко та ін. Дослідженню ролі
держави в удосконаленні форм господарюван-
ня присвячені праці російських і вітчизняних
учених: Л.І. Абалкіна, Б.І. Адамова, Г.К. Губер-
ної, В.О. Добриніна, І.І. Лукінова, П.Т. Саблу-
ка, С.В. Мочерного, В.В. Юрчишина, В.Я. Амб-
росова, Г.І. Мостового, О.Ю. Амосова, Г.О. Ан-
друсенка та багатьох інших. Питання ефектив-
ності застосування механізмів державного ре-
гулювання аграрного сектора економіки роз-
глядаються в наукових працях В.Л. Валентинова,
П.І. Гайдуцького, М.Х. Корецького, М.Й. Малік,
В. А. Пулім, О.М. Іваницької, П.М. Макаренка,
О.М. Могильного, О.М. Онищенка та інших
дослідників.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження теоретичних

аспектів удосконалення системи інституційно-
го регулювання розвитку аграрної сфери ре-
гіону.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для регулювання економічного розвитку,

реалізації стратегії й програм соціально-еко-
номічного розвитку регіональні органи вла-
ди повною мірою можуть і повинні викорис-
товувати весь наявний економічний потенці-
ал і, насамперед, державну й регіональну
власність. Головним тут варто вважати на-
явність у державній власності виробничого
потенціалу (основних виробничих фондів)
регіону.

Форми й методи державного регулювання
реалізуються через відповідні системи й ланки
управління економікою й АПК регіону. Досяг-
нення такого стану передбачає відбиття в прак-
тичній діяльності держави регіонального ас-

пекту розвитку даного комплексу. Цьому спри-
яють аналіз його стану й розвитку, спрямова-
ний на використання сприятливих і обмежен-
ня дії негативних факторів як для досягнення
загальних цілей економічного й соціального
розвитку регіону, так і стабільного розвитку
АПК.

У цілому аграрна реформа дозволила ство-
рити основи багатоукладної економіки, част-
ково здійснити земельні перетворення, наміти-
ла ряд структурних змін, що стосуються місця
сільського господарства в економіці країни,
складу сільських товаровиробників, а також
галузевої й продуктової структури сільсько-
господарського виробництва [2].

Залишається сприятливим людський ре-
сурс. З іншого боку, через погіршення соціаль-
но-економічного становища села скорочуєть-
ся кількість робочих місць на підприємствах,
що стало однією із причин зниження до мініму-
му або повного припинення виробництва. Ви-
рішити дану проблему винятково за рахунок
фінансових ресурсів регіону неможливо, що
передбачає наявність ретельно проробленої
стратегії державної підтримки аграрного сек-
тора й АПК регіону.

Дещо інший стан склався відносно земель-
ного ресурсу сільського господарства регіонів.
У результаті земельних перетворень, структур-
них змін, виникнення ринкового складу това-
ровиробників відбулися певні зрушення в його
стані й використанні.

Сформований стан й співвідношення в ре-
сурсному потенціалі відображається на соці-
альній структурі валової продукції сільського
господарства регіонів. Сьогодні переважний її
обсяг виробляється в особистих підсобних гос-
подарствах населення.

Узагальнюючи підсумки сучасного стану
АПК і аграрного сектора, слід відзначити до-
сить складне становище товаровиробників, не-
зважаючи на збільшення обсягів виробництва
сільськогосподарської продукції за останні
роки й деяке поліпшення фінансового стану
сільгосппідприємств. Серед основних проблем
його розвитку доцільно назвати такі, як високі
ставки оподаткування й процентні ставки по
кредитах, нерозвиненість ринкової інфрас-
труктури, зниження природного потенціалу га-
лузі (родючості грунту, площ сільгоспугідь,
поголів'я племінної худоби, низька ефектив-
ність використання орної землі).

Стримуючими факторами розвитку галузі є
низький рівень механізації, значний знос (до
70%) діючого парку сільгоспмашин, високі ціни
на нову техніку, недостатній розвиток лізингу,
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відсталі технології та ін. При цьому рівень до-
ходів сільськогосподарських товаровиробників
стримує ведення розширеного відтворення,
відновлення матеріальної бази й соціальної
інфраструктури, своєчасних розрахунків з по-
стачальниками й підрядниками. Більшість гос-
подарств не має власних оборотних коштів.
Одночасно нерозвиненість інтеграційних зв'яз-
ків сільськогосподарського виробництва й пе-
реробки призводить до зниження ефективності
аграрного сектора й добробуту сільських жи-
телів [3].

Наявний потенціал підприємств харчової
промисловості не дозволяє забезпечити глибо-
ку переробку всього обсягу вирощуваної сіль-
ськогосподарської продукції, що визначає не-
обхідність реконструкції й технічного переоз-
броєння підприємств переробної промисло-
вості.

На вирішення розглянутих складних і важ-
ливих завдань необхідно направляти дії уря-
дових органів, що сприяють адаптації АПК і
сільського господарства до швидко змінних
регіональних і загальноукраїнських умов. При
такому підході інституційне регулювання по-
винне виходити з найбільш повного свого
впливу на функціонування й розвиток комп-
лексу, його галузей і підприємств. У зв'язку з
цим виникає необхідність оцінки рівня под-
ібного впливу, проведення міжнародного
зіставлення й ступеня підтримки агропродо-
вольчого сектору усередині країни. По суті,
ставиться завдання оцінки впливу форм і ме-
тодів інституційного регулювання на розвиток
АПК регіону.

Для кращого розуміння можливостей її ви-
рішення нами пропонується системний розгляд
економічних методів. Для здійснення на цій
основі оцінки державного впливу на ефектив-
не функціонування й стійкий розвиток АПК
регіону пропонується система дій із залучен-
ням форм і методів його регулювання, обгрун-
тованих теорією й перевірених у світовій прак-
тиці. Узагальнено вона включає:

— регулювання цін, як найважливіший
інструмент державного регулювання економі-
ки;

— "ножиці цін", що показують нееквіва-
лентність обміну між містом і селом;

— закупівельні й товарні інтервенції на аг-
рарних ринках, що гарантують можливість
вільної реалізації виробленої продукції;

— систему закупівельних і заставних опе-
рацій, спрямовану на недопущення надмірно-
го коливання цін шляхом впливу на попит та
пропозицію через товарні інтервенції;

— систему страхування виробництва сіль-
ськогосподарської продукції, пов'язаного з
високим ступенем ризику;

— систему квотування, що передбачає за-
купівлю державою певного обсягу продукції по
заздалегідь оголошеній гарантованій ціні;

— політику протекціонізму, що пов'язана з
обмеженням імпорту продовольства на основі
квоти на імпорт або митних тарифів;

— лізинг, що сприяє створенню конкурент-
них умов у сфері матеріально-технічного забез-
печення АПК.

Регулювання економічних процесів з боку
держави на основі даної системи визначає не
лише виконання державними (регіональними)
органами влади координуючої функції, але й
прийняття прямих управлінських рішень. У ре-
зультаті створюються умови пошуку внут-
рішніх і зовнішніх резервів зростання вироб-
ництва АПК із врахуванням особливостей його
галузей і специфіки розвитку регіону.

У цьому аспекті зміст й призначення впли-
ву держави на виробничо-господарську діяль-
ність повинен забезпечувати вибір правильно-
го поєднання цілей, методів, форм, інстру-
ментів та інших елементів системи державного
регулювання, виходячи з оцінки впливу кож-
ної зі складових системи, зазначених вище, на
розвиток комплексу.

Теоретичні положення висувають цінову пол-
ітику як частину ринкової політики. Вона може
проводитися як державою, так і приватними
організаціями (монополіями, картелями, товари-
ствами та ін.). Її завданнями в сільському госпо-
дарстві є: дотримання паритету цін, забезпечен-
ня відповідного доходу сільськогосподарським
товаровиробникам і населення продуктами хар-
чування, а також вирішення зовнішньоекономіч-
них завдань. Інструментами цінової політики ви-
ступають гарантовані, заставні, цільові, граничні,
граничні цільові й фіксовані ціни.

Проблема "ножиць цін" найбільше загост-
рюється в періоди первісного нагромадження
капіталу, індустріалізації сільського господар-
ства, криз і т.п. Тим самим вона особливо важ-
лива й актуальна для АПК сучасної Україні, де
диспаритетність обміну залишається головним
дестабілізуючим фактором розвитку [1].

При вирішенні проблеми паритетності об-
міну на сучасному етапі розвитку вітчизняно-
го сільського господарства, необхідно врахо-
вувати галузеві й національні особливості фун-
кціонування аграрного капіталу. Крім того,
вирішення даної проблеми лише за рахунок цін
на перехідному етапі може спричинити й інфля-
цію, й підвищення соціальної напруги в су-
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спільстві. Нарешті, теоретично вирішення про-
блеми цінової паритетності при існуючій мето-
дології ціноутворення можливе лише при на-
явності передумов для нагромадження аграр-
ного капіталу за рахунок власних джерел.

З метою стабілізації аграрного ринку дер-
жава може здійснювати закупівельні й товарні
інтервенції відносно зерна, насіння олійних
культур, вовни, м'яса, птиці, олії, цукру та ін.
продукції. При цьому застосовуються ціни, які
є розрахунковою нижньою й верхньою межею
коливань ринкових цін.

У роки з несприятливою ринковою кон'юн-
ктурою, падіння ринкових цін використовуєть-
ся система закупівельних і заставних операцій.
Вона передбачає впливи на попит та пропози-
цію через товарні інтервенції або викид товару
на ринок при високій ринковій ціні. З метою
залучення виробників сільськогосподарської
продукції до участі в заставних операціях, що
дозволяють створювати запаси продовольства
для регулювання ринку, виявляється держав-
на підтримка.

Важливе також місце й роль систем стра-
хування й квотування в подоланні труднощів
вітчизняного сільського господарства, пов'яза-
них з високим ступенем ризику виробництва й
реалізації його продукції, політика протекціо-
нізму з метою забезпечення продовольчої без-
пеки країни й стимулювання розвитку вітчиз-
няного аграрного виробництва.

Крім зазначених форм державної підтрим-
ки можуть бути виділені кошти на підтримку
стану земельних угідь, утримування хлібної
інспекції та ін. Разом з тим, державна підтрим-
ка повинна носити адресний характер і надава-
тися, насамперед, підприємствам, здатним за-
безпечити ефективне використання бюджетних
коштів.

На створення конкурентних умов у сфері
матеріально-технічного забезпечення АПК на-
правляється лізинг із державною підтримкою,
як на державному, так і на регіональному рівні.
Необхідно сформувати перелік майна, що є
предметом лізингу, джерела кредитування
лізингових операцій, умови їх здійснення в за-
безпеченні аграрного виробництва технікою й
придбанні племінної худоби, ставки орендної
плати.

Багатоаспектність і різнобічність дій дер-
жавного регулювання визначає необхідність
його вдосконалення й пошуку принципово
нових підходів до розвитку АПК. Це особли-
во важливо для регіонів, де АПК виступає
найважливішою складовою частиною еконо-
міки.

Виходячи з реалій стану й ситуації, що
склалася в АПК України в найближчій перс-
пективі його розвиток буде здійснюватися
шляхом мобілізації внутрішніх резервів при
активізації процесів кооперації й інтеграції.
Вирішення цього загального завдання визна-
чає посилення уваги формуванню ринкової
інфраструктури, що відповідає сучасним ви-
могам, і курс на зменшення завезення продо-
вольства. Не менш важливим напрямом стає
підвищення фінансової стабільності товарови-
робників і послідовне збільшення державної
підтримки. У результаті створюються умови
розширеного відтворення в АПК регіону, що
сприяє істотному збільшенню насичення про-
довольчого ринку продуктами власного ви-
робництва.

У реалізації даних напрямів розвитку ком-
плексу особлива роль належить структурним
перетворенням і вдосконаленню економічних
відносин. Вони передбачають наступні захо-
ди:

— приведення організаційно-правових
форм сільськогосподарських підприємств у
відповідність із нормами законодавства Украї-
ни;

— формування конкурентоспроможних
сільгосптоваровиробників і концентрацію за-
собів виробництва в найбільш ефективних влас-
ників;

— сприяння розвитку горизонтальної й вер-
тикальної інтеграції в агропромисловому сек-
торі при суворому дотриманні антимонополь-
ного законодавства;

— реорганізацію хронічно нерентабельних
господарюючих суб'єктів

Разом з тим, для комплексного вирішен-
ня проблем розвитку індивідуального секто-
ра необхідно наділити його суб'єкти землею,
сприяти в одержанні на умовах лізингу мало-
габаритної техніки й племінної худоби, нада-
вати допомогу в переробці й реалізації про-
дукції.

Розуміння місця й ролі модернізації в забез-
печенні ефективного функціонування й стійко-
го розвитку аграрного комплексу регіону ви-
значає особливе значення перетворення його
технічного потенціалу на базі нової техніки й
впровадження ресурсозберігаючих технологій
у всіх галузях. Основні напрями вирішення цьо-
го актуального завдання такі:

— неухильне вдосконалювання науково-
технічного потенціалу АПК;

— надання на конкурсній основі державної
підтримки перспективним науковим дослі-
дженням, що відповідають розвитку АПК;
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— формування ринкових відносин у науко-
во-технічній сфері при розробці й реалізації
досягнень науки й техніки;

— сприяння творчій ініціативі молодих уче-
них у розробці й впровадженню сучасних нау-
ково-технічних досягнень.

Реструктуризація й інноваційні перетворен-
ня в АПК повинні перетинатися із соціальними
змінами, тісно пов'язаними із забезпеченням
нормальних умов для життєдіяльності сіль-
ського населення. Для вирішення завдань по
соціальному розвитку села в нами пропонуєть-
ся система наступних заходів:

— підвищення інвестиційної привабливості
сільських територій шляхом розвитку агросер-
вісу, соціальної інфраструктури, підтримки
дорожнього будівництва, транспорту, зв'язку
та інших послуг у сільській місцевості;

— перепрофілювання підприємств на ви-
робництво товарів, що користуються попитм;

— максимальне використання місцевих ре-
сурсів при створенні нових робочих місць.

Разом з тим, сучасна ринкова економіка
диктує необхідність принципових змін у
підходах до кадрового забезпечення аграр-
ного сектора. Перетворення в АПК варто
починати з підготовки кадрів, які добре во-
лодіють законами ринку та підприємницьки-
ми навиками і здатні переходити до сучасних
технологій.

Реалізація впливу держави на розглянуті
напрями розвитку АПК регіону багато в чому
визначається збалансованістю його складо-
вих галузей, де яскравіше проявляються внут-
рішньогалузеві й міжгалузеві пропорції. Дос-
лідження показало, що міжгалузеві диспро-
порції, які виникли при галузевому підході до
управління комплексом, негативно вплива-
ють на кінцеві результати його функціону-
вання, призводять до нераціонального вико-
ристання наявного виробничого й економіч-
ного потенціалу й знижують економічну
ефективність виробництва всієї системи в
цілому.

У цьому аспекті пропонуються заходи щодо
посилення державної підтримки суб'єктів гос-
подарювання в регіональному АПК. До них
можна віднести наступні:

— заходи підвищення надходжень від про-
дажів у сільському господарстві;

— обмеження на використання сільськогос-
подарської землі;

— прямі цінові субсидії виробникам;
— заходи регулювання зовнішньої торгівлі;
— заходи зниження витрат у сільському

господарстві;

— структурна політика підвищення прибут-
ковості осіб, що живуть за рахунок сільсько-
господарського доходу;

— заходи, націлені на підвищення рента-
бельності сільськогосподарського виробницт-
ва;

— система дотування, компенсацій витрат і
субсидіювання;

— пільгове кредитування;
— виробничі квоти.

ВИСНОВОК
Посилення стимулюючої ролі держави в

підвищенні ефективності аграрної економіки
необхідно здійснювати на основі системного
використання запропонованих заходів для всіх
основних напрямів. Подібний підхід сприяє
послідовному й неухильному входженню
управління економікою регіону в русло дер-
жавного регулювання, як усього регіонально-
го господарства, так і АПК, його галузей і пер-
винних ланок.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Cучасні економічні трансформаційні пере-

творення та європейський вектор розвитку
нашої країни вимагають організації надійного
страхового захисту усіх суб'єктів ринку. В умо-
вах обмежених можливостей фінансування
страхового захисту вітчизняні підприємства,
що працюють з виходом на міжнародний ринок,
не здатні забезпечити безперервність і безпе-
ребійність національного виробництва, сприя-
ти активізації інвестиційних процесів в еко-
номіці, формувати систему надійного захисту
своїх активів. Функціонування і розвиток під-
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приємств, орієнтованих на зовнішньоекономі-
чну діяльність, пов'язані з формуванням еко-
номічних зв'язків, що складаються між окреми-
ми країнами, юридичними суб'єктами ринку і
приватними особами. Належність економічних
контрагентів до різних країн збільшує ризико-
ваність їх спільної діяльності.

Проникнення вітчизняних виробників кон-
курентоспроможної продукції на закордонні
ринки пов'язане з необхідністю приймати рі-
шення, що пов'язані зі зменшенням або нівелю-
ванням ризиків, які можуть виникнути під час
експортної діяльності. Це стосується всіх сфер
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зовнішньоекономічної діяльності, а також всіх
без виключення галузей національної еконо-
міки. Не виключенням в умовах такої ризико-
ваності є і міжнародна торгівля, зокрема, екс-
портні операції.

Загальновідомо, що ризики зовнішньотор-
гівельних операцій за своїм обсягом і рівнем є
вищими, ніж ризики діяльності підприємства на
внутрішньому ринку, оскільки свій відбиток на-
кладає вплив чинників міжнародного середо-
вища. Саме на ризиках зовнішньоекономічної
діяльності зосереджується найбільша увага під
час її здійснення. Важливою особливістю ви-
явлення ризиків ЗЕД є те, що кожний міжна-
родний ринок має свою специфіку функціону-
вання, яку потрібно вивчити і врахувати для
подальшого здійснення на ньому економічних
інтересів вітчизняних підприємств.

Через великий вплив ризиків ЗЕД на прибут-
ковість підприємств, важливе значення сьо-
годні належить їх страхуванню. Загалом, сучас-
на система страхування пропонує широкий
набір послуг, пов'язаних із зменшенням ризи-
кованості зовнішньоекономічної діяльності.
Проте практика вітчизняного страхового
бізнесу вказує, що учасники міжнародної
торгівлі найчастіше використовують лише ті
види страхування, які є обов'язковими для її
здійснення. В той же час, в практиці розвине-
них країн широкого розповсюдження вже дав-
но набуло добровільне страхування, яке про-
понує широкий набір послуг для страхування
ризиків ЗЕД. Тому наша головна задача — до-
вести вітчизняним підприємствам важливість та
ефективність добровільного страхування зов-
нішньоекономічної діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Багато вчених як іноземних, так і вітчизня-
них приділяють увагу вивченню сутності ри-
зиків зовнішньоекономічної діяльності, мето-
дам їх оцінювання та мінімізації. Зокрема це
знайшло відображення у працях І. Балабано-
ва, В. Гранатурова, А. Камінського, В. Кравчен-
ка, В. Лоуренса, Н. Машиної, Д. Месен, Н. По-
дольчак, М. Римар, А. Рум'янцева, А. Старо-
стіна, Л. Хейм, Н. Чухрай та інших. Питання
здійснення внутрішнього контролю на під-
приємстві та управління ризиками висвітлюва-
ли у своїх працях Г. Гольдштейн, А. Гуц, І. Ів-
ченко, О. Макєєва, С. Орлов, М. Поукок, А. Тей-
лор та інші вітчизняні та зарубіжні автори. Ба-
гато уваги приділили питанням організації,
проведення та методичного забезпечення мит-
ного постаудиту як складової страхування ри-

зиків зовнішньоекономічної діяльності І. Бе-
режнюк, О. Вакульчик [2], О. Гребельник, Т. Дем-
чук [4], Т. Єдинак, В. Науменко, П. Пашко,
Л. Пісьмаченко, О. Пригара [6]. Проте в нау-
ковій літературі нерозкритим залишається пи-
тання формування механізму страхування ри-
зиків зовнішньоекономічної діяльності для
вітчизняних підприємств.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті визначено дослідження пер-

спектив удосконалення страхування ризиків
зовнішньоекономічної діяльності в Україні в
сучасних умовах господарювання.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проникнення вітчизняних виробників на

міжнародні ринки пов'язане з необхідністю
приймати господарські рішення, що пов'язані
з ризиками, які можуть принести як додаткові
прибутки, так і збитки. Важливою особливістю
виявлення, зменшення або можливого попе-
редження ризиків зовнішньоекономічної діяль-
ності є те, що кожний зарубіжний ринок має
свою специфіку функціонування, яку потрібно
дослідити і врахувати для подальшої реалізації
на ньому економічних інтересів підприємств.
Тобто оцінювання ризиків ЗЕД має проводити-
ся по кожній окремій країні та напряму зовні-
шньоекономічних операцій.

Особливо актуальним є питання виявлення
та оцінювання економічних ризиків для вітчиз-
няних підприємств, які зазнають значних збит-
ків внаслідок нестабільності середовища діяль-
ності, світової економічної кризи, застарілої
техніки та технологій виробництва, власної
капітало-, енерго- та фондомісткості. В цьому
контексті цікавим вдається алгоритм інтеграль-
ного оцінювання ризиків міжнародної діяль-
ності, запропонований О.Ю. Пригарою [6, с.
84]:

1. Визначення головних факторів ринкових
загроз і ринкових можливостей.

2. Ранжування факторів ринкових можли-
востей та ринкових загроз за допомогою мето-
дики парних порівнянь.

3. Оцінювання індексу ризику міжнародної
діяльності підприємств на іноземних ринках.

4. Визначення факторного впливу за допо-
могою факторного аналізу.

5. Побудова тренду змін ризиків міжнарод-
ної діяльності підприємств на іноземних рин-
ках.

6. Узагальнення отриманих результатів.
Як зазначає автор, до визначення головних

факторів ринкових загроз та можливостей до-
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цільно залучати експертів (керівників різних
підрозділів підприємств і сторонніх спеціалістів,
що є фахівцями у тій чи іншій галузі). Крім того,
для уникнення зазначених недоліків і зменшен-
ня помилок при розрахунках, які викривляють
кінцеві результати, потрібно провести аналіз об-
раних факторів ринкових загроз і можливостей і
визначити їх вагомість. Для цього часто викори-
стовують методику парних порівнянь [6, с. 85]. Ця
методика передбачає ранжування факторів рин-
кових можливостей та ринкових загроз.

На прикладі ПАТ "Коблево" нами здійсне-
но оцінку ризиків зовнішньоекономічної діяль-
ності даного підприємства за вказаною мето-
дикою. Основними країнами-споживачами
продукції ПАТ "Коблево" сьогодні є Росія,
країни Балтії та Ізраїль (табл. 1).

З даної таблиці видно, що основним спожи-
вачем експортованої продукції є Росія (65,4%),
потім ідуть країни Балтії (18,3%) та Ізраїль
(13,1%). Продукція також експортується до
Молдови, Казахстану та низку інших країн ко-
лишнього Радянського Союзу, але сукупна ча-
стка цього експорту становить лише 3,2%.

Узагальнююча оцінка ризикованості ЗЕД
для ПАТ "Коблево" на основі методики [6] по-
казана в таблицях 2—4.

Таблиця 1 демонструє, що ринок Росії для
ПАТ "Коблево" є середнім, оскільки вміщуєть-
ся в інтервал від 0 до 1, але наближений до 1,
тобто до високого рівня, що може бути сигна-
лом для досліджуваного підприємства появи
більшої ризикованості в перспективі.

За даними таблиці 2 для країн Балтії харак-
терним є стабільно середній рівень ризикова-
ності ЗЕД (0,55).

З таблиці 3 отримуємо, що ризик діяльності
в Ізраілі є найнижчим серед всіх проаналізова-
них країн.

Таким чином, ПАТ "Коблево" рекомен-
дується розширювати ринки збуту в країни
Балтії та Ізраіль, а сорочувати — в Росії, оскіль-
ки в цій країні найвищий ризик зовнішньоеко-
номічної діяльності.

Аналізуючи таблицю 4, також відмітимо
найбільший рівень ринкових загроз в розмірі
0,492, характерний для такого фактору, як
рівень розвитку економіки. В розрахунках, що
залишилися за межами даної статті, нами виз-
начено, що серед економічних факторів, вклю-
чених до даного блоку в узагальнюючій таб-
лиці, найбільш негативний вплив чинять еко-
номічні умови господарювання та взаємодії
контрагентів різних країн, а також стан розра-
хунково-платіжної дисципліни. Така ситуація
вказує на необхідність пошуку шляхів змен-
шення саме комерційних (кредитних) ризиків
зовнішньоекономічної діяльності.

Ризики неплатежу безпосередньо залежать
від експортера та пов'язані з фінансовими труд-
нощами імпортера, банкрутством або небажан-
ням сплачувати свою заборгованість контра-
генту, а також інші ризики, пов'язані з тим, що
імпортер прагне розрахуватися за контрактом,
але не може цього зробити з незалежних від
нього обставин.

У сучасній міжнародній торгівлі свою ефек-
тивність підтвердила державна підтримка екс-

Країни 

Обсяг експортної 
реалізації 
продукції,  
тис. грн. 

Структура 
експорту, % 

Росія  19443 65,4 

Країни Балтії 5440 18,3 

Ізраїль 3894 13,1 

Інші країни 951 3,2 

Разом 29729 100 

 

Таблиця 1. Структура експорту продукції ПАТ
"Коблево" в 2013 році

Фактори ринкових 
загроз, j 

Коефіцієнт 
вагомості, аj 

Імовірність 
реалізації 
факторів, bj 

Ступінь впливу 
фактора, сj 

Загальна оцінка 
прояву фактора 
ризику ринкової 
загрози, Fзj 

Вхідні бар’єри на 
ринок 

0,78 0,43 0,77 0,258 

Активна діяльність 
конкурентів 

0,58 0,82 0,6 0,285 

Загальний показник потенційних ринкових загроз, Із ∑=0,544 

Фактори ринкових 
можливостей, і 

Коефіцієнт 
вагомості, аі 

Імовірність 
реалізації 
факторів, bі 

Ступінь впливу 
фактора, сі 

Загальна оцінка 
прояву фактора 
ризику ринкової 
загрози, Fмі 

Політична 
стабільність 

0,795 0,575 0,82 0,375 

Рівень розвитку 
економіки 

0,71 0,47 0,585 0,195 

Загальний показник потенційних ринкових можливостей, Ім ∑=0,57 

Співвідношення загроз і можливостей, Іризику 0,544/0,57=0,954 

 

Таблиця 2. Узагальнююча оцінка ризикованості зовнішньоекономічної діяльності
ПАТ "Коблево" для Росії
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порту через Експортні кредитні агентства
(ЕКА) [7, с. 54]. ЕКА страхують експортні кре-
дитні та комерційні ризики та надають відпо-
відні гарантії по зовнішньоторгівельним опера-
ціям.

Головною метою діяльності ЕКА є стра-
хова та фінансова підтримка національних
експортерів задля забезпечення конкурен-
тоспроможних умов пропозиції своєї про-
дукції/послуг на міжнародних товарних рин-
ках [8].

Сьогодні подібні інституційні суб'єкти стра-
хового ринку функціонують у понад 70 країнах
світу, зокрема майже у всіх країнах Східної
Європи.

На відміну від державного (в тому числі
обов'язкового) страхування експортної
діяльності, де основною метою є державна
підтримка експортерів, комерційне страху-

вання такої діяльності має на меті отриман-
ня та збільшення прибутків. Тому комерційні
страховики більш ретельно підходять до
відбору страхових об'єктів, які беруться під
страховий захист, встановлюючи при цьому
трохи вищі тарифи, ніж державні страхові
компанії.

Головними перевагами вітчизняних експор-
терів від фінансування та страхування їхньої
діяльності банківськими установами за посе-
редництва ЕКА є [9]:

— можливість запропонувати своїм по-
купцям конкурентоспроможні умови оплати;
отримати захист від майнового та фінансового
ризиків; врегулювання питань щодо застави
шляхом можливого страхування заставного
майна;

— підвищення вимог до фінансового стану
імпортера. Це можливо за рахунок додаткової

Фактори 
ринкових 
загроз, j 

Коефіцієнт 
вагомості, аj 

Імовірність 
реалізації 
факторів, bj 

Ступінь 
впливу 
фактора, сj 

Загальна оцінка 
прояву фактора 
ризику ринкової 
загрози, Fзj 

Вхідні бар’єри 
на ринок 

0,735 0,27 0,595 0,118 

Активна 
діяльність 
конкурентів 

0,615 0,83 0,725 0,370 

Загальний показник потенційних ринкових загроз, Із ∑=0,488 

Фактори 
ринкових 
можливостей, і 

Коефіцієнт 
вагомості, аі 

Імовірність 
реалізації 
факторів, bі 

Ступінь 
впливу 
фактора, сі 

Загальна оцінка 
прояву фактора 
ризику ринкової 
загрози, Fмі 

Політична 
стабільність 

0,8 0,84 0,58 0,390 

Рівень розвитку 
економіки 

0,71 0,87 0,8 0,494 

Загальний показник потенційних ринкових можливостей, Ім ∑=0,884 

Співвідношення загроз і можливостей, Іризику 0,488/0,884=0,55 

Таблиця 3. Узагальнююча оцінка ризикованості зовнішньоекономічної діяльності
ПАТ "Коблево" для країн Балтії

Таблиця 4. Узагальнююча оцінка ризикованості зовнішньоекономічної діяльності
ПАТ "Коблево" для Ізраілю

Фактори 
ринкових 
загроз, j 

Коефіцієнт 
вагомості, аj 

Імовірність 
реалізації 
факторів, bj 

Ступінь 
впливу 
фактора, сj 

Загальна оцінка 
прояву фактора 
ризику ринкової 
загрози, Fзj 

Вхідні бар’єри 
на ринок 

0,74 0,265 0,58 0,114 

Активна 
діяльність 
конкурентів 

0,605 0,815 0,695 0,343 

Загальний показник потенційних ринкових загроз, Із ∑=456 

Фактори 
ринкових 
можливостей, і 

Коефіцієнт 
вагомості, аі 

Імовірність 
реалізації 
факторів, bі 

Ступінь 
впливу 
фактора, сі 

Загальна оцінка 
прояву фактора 
ризику ринкової 
загрози, Fмі 

Політична 
стабільність 

0,85 0,855 0,57 0,414 

Рівень 
розвитку 
економіки 

0,715 0,85 0,81 0,492 

Загальний показник потенційних ринкових можливостей, Ім ∑=0,907 

Співвідношення загроз і можливостей, Іризику 0,456/0,907=0,50 

 



35
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 14, 2014

перевірки фінансового стану імпортера для
отримання страхових гарантій; моніторинг
можливих ризиків неплатежу на зовнішніх рин-
ках страховиком.

Кредитування під гарантії ЕКА може
здійснюватися за двома схемами [1]:

1) кредит надається вітчизняному банку для
фінансування цільового контракту вітчизняно-
го експортера;

2) зарубіжний банк-кредитор надає прямий
кредит вітчизняному експортеру під гарантії
вітчизняного банку.

Вибір конкретної схеми залежить від того,
хто саме — банк або підприємство-експортер
— користується більшою довірою у банку і
ЕКА.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, формування ефективної сис-
теми державної підтримки неможливо без ек-
спортно-кредитних агенцій (ЕКА) — структур,
які займаються страхуванням ризиків під-
приємств-експортерів. Саме співробітництво з
таким агенством, на відміну від державних
страхових компаній, дійсно дозволяє більш ре-
тельно підходити до вибору споживачів екс-
портної продукції та отримувати порівняно
вищі прибутки, нести порівняно менші втрати
від зовнішньоекономічної діяльності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зі вступом України до Світової організації

торгівлі та зняттям обмежень щодо доступу іно-
земних товарів на вітчизняні продовольчі ринки
актуалізувалось питання забезпечення конкурен-
тоспроможності та сталого економічного роз-
витку сільськогосподарських товаровиробників.
Тому в економічній політиці держави відбулася
переорієнтація на інвестиційно-інноваційну мо-
дель розвитку аграрного виробництва. Така пе-
реорієнтація є новим етапом трансформації еко-
номічних відносин у аграрній сфері, характерною
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У статті розглянуто необхідність переорієнтації аграрного сектору на інвестиційно-інноваційну модель розвит-
ку. Успішне вирішення цього завдання залежить від наявності ефективної системи фінансового забезпечення іннова-
ційної діяльності на всіх етапах її здійснення. Динамічні умови здійснення інноваційної діяльності вимагають дос-
татньої обгрунтованості планів, які визначаються ступенем забезпеченості ресурсами, необхідними для здійснення
проектів. Фінансування інноваційної діяльності підприємств виступає основою науково-технічного прогресу й тех-
нологічної модернізації виробничих потужностей. Обгрунтовано поняття фінансового забезпечення інноваційного
розвитку та розкрито основні його джерела. Виходячи з ролі й місця банківської системи у фінансуванні інновацій-
ної діяльності агроформувань обгрунтовано доцільність формування спеціалізованої системи кредитування інвес-
тиційно-інноваційного розвитку агроформувань. Вибір оптимальної структури джерел фінансового забезпечення
інноваційного розвитку агроформувань має велике значення за умов ринкової економіки. Оптимальне співвідно-
шення між усіма ресурсами фінансування інвестиційної діяльності є запорукою успішного функціонування підприє-
мства.

This article deals with the need for a reorientation of the agricultural sector for investment and innovation model of
development. The successful solution of this problem depends on an effective system of financial providing of innovative
activity at all stages of its implementation. Dynamic conditions of innovation activities require sufficient validity of
plans, which are determined by degree of resources providing, that are necessary for caring out projects. Financing of
innovation activities of enterprises acts as a basis of scientific and technological progress and technological modernization
of production facilities. Is substantiated the concept of financial providing of innovation development and revealed its
main sources. Based on the importance and role of the banking system in financing of innovative activity of agroformations
is substantiated expediency of forming specialized lending, investment and innovation of agroformations. Choosing the
optimal structure of sources of financial support of innovative development of agroformations is important in a market
economy. The optimal ratio between all funding resources of investment activity is a key to the successful functioning of
enterprise.
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ознакою якого є зміщення акцентів у забезпе-
ченні процесів розширеного відтворення на впро-
вадження нових ідей та знань, а також технологій
у всі сфери економічної діяльності. Реалізація
такої моделі вимагає відповідного фінансового
забезпечення. Однак у процесі ринкових перетво-
рень у більшості агроформувань відбулося ско-
рочення бази формування власних джерел фінан-
сування виробничої та інвестиційної діяльності.
З огляду на вищезазначене пошук джерел фі-
нансового забезпечення інноваційної діяльності
є актуальним питанням на сьогоднішній день.



37
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 14, 2014

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Опираючись на класику проблематики інно-
ваційного розвитку економіки та його ресурсно-
го забезпечення, сформульовану у працях К.Р. Мак-
коннелла, Й. Шумпетера, Дж. М. Кейнса, Ф. Кене,
А. Сміта, М. Туган-Барановського та інших ав-
торів, її актуальні питання з позиції нагальних
запитів сьогодення досліджували І. Бланк, А. Пе-
ресада, Т. Майорова, В. Геєць, Г. Герасименко.
Проте проблема джерел фінансування інвестиц-
ійно-інноваційного розвитку сільськогоспо-
дарських підприємств є недостатньо дослідже-
ною.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Нині існує широке коло підходів до системи

фінансового забезпечення аграрних підприємств.
Однак є певний дефіцит стосовно науково-мето-
дичного забезпечення фінансування агроформу-
вань та пошуку альтернативних джерел ресурс-
ного забезпечення їх інноваційного розвитку. З
огляду на це метою статті є наукове обгрунту-
вання зазначених питань.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Базовою основою сучасного етапу розвитку

аграрної економіки є перехід на реалізацію інве-
стиційно-інноваційної моделі. Успішне вирішен-
ня цього завдання залежить від наявності ефек-
тивної системи фінансового забезпечення інно-
ваційної діяльності на всіх етапах її здійснення.
Враховуючи сучасний фінансовий потенціал аг-
роформувань і їх потреби у фінансовому забез-
печенні інвестиційно-інноваційного розвитку
важливе значення має активізація механізмів за-
лучення у цей процес банківсько-кредитної сис-
теми.

Відсутність достатньої фінансової бази є од-
ним із основних чинників, що гальмують здійс-
нення інноваційного розвитку агроформувань в
Україні, що могла б забезпечити розвиток інно-
вацій у сільському господарстві. Також недоско-
налість законодавчої бази у сфері інновацій, інве-
стицій і податкової системи; відсутність пільго-
вого режиму для здійснення інноваційної діяль-
ності; міграція висококваліфікованих фахівців у
більш розвинені країни; відсутність інформацій-
ної та технологічної бази; неузгодженість ме-
ханізмів державної підтримки сільського госпо-
дарства з припустимими преференціями та вимо-
гами СОТ не сприяють ефективному трансферу
інновацій у виробництво.

Динамічні умови здійснення інноваційної
діяльності вимагають достатньої обгрунтова-
ності планів, які, насамперед, визначається сту-
пенем забезпеченості ресурсами, необхідними
для здійснення проектів. Тому особливу увагу на
стадії планування нововведень треба приділяти

аналізу потенційних джерел фінансування, вибо-
ру їх відповідно до умов надання і повернення та
пошуку оптимального варіанта. Пошук нових ка-
налів фінансування інноваційних процесів в Ук-
раїні набуває особливої гостроти й значущості
сьогодні — в умовах обмеженості бюджетних ре-
сурсів, нестачі власних фінансових коштів під-
приємств для оновлення матеріальної бази, зро-
стання виробництва, підвищення ділової актив-
ності, випуску продукції, конкурентоздатної.

Функціонування економіки на засадах інно-
ваційної моделі розвитку потребує створення
адекватного механізму фінансового забезпечен-
ня, який би дозволив при наявності обмежених
фінансових ресурсів перетворити його зі стату-
су витратного у механізм, що забезпечує їх про-
гнозовану ефективність. Вирішення стратегічних
завдань раціонального використання наявних
фінансових ресурсів на рівні як окремого
підприємства, так і держави в цілому [5, с. 47].

Фінансування інноваційної діяльності під-
приємств виступає основою науково-технічного
прогресу й технологічної модернізації виробни-
чих потужностей і зміцнення їх конкурентних
позицій на вітчизняному та світовому ринках. Ви-
діляють такі види фінансування інноваційної
діяльності підприємств:

— самофінансування (включає накопичений
прибуток, накопичений амортизаційний фонд і
поточні амортизаційні відрахування, резервний
фонд, власний капітал у вигляді статутного фон-
ду);

— позикові кошти (банківські кредити, ко-
мерційні кредити, лізинг, кошти, що отримані
підприємством від розміщення на фондових рин-
ках облігацій підприємства);

— залучені кошти (кошти отримані від реалі-
зації акцій серед акціонерів, кошти від додатко-
вого другого випуску акцій);

— кошти урядових регіональних фондів і про-
грам (кошти державного інноваційного фонду,
кошти, що виділяються на державні та галузеві
науково-технічні програми, кошти фонду фунда-
ментальних досліджень та науково-технічних
програм, кошти міжнародних фондів) [1].

Під фінансовим забезпеченням інноваційно-
го розвитку пропонується вважати "сукупність
економічних відносин, що виникають з приводу
пошуку, залучення і ефективного використання
фінансових ресурсів, а також організаційно-уп-
равлінських принципів, методів і форм впливу
цих ресурсів на інноваційний розвиток націо-
нальної економіки" [5, с. 48].

Розрізняють наступні форми фінансового за-
безпечення інноваційної діяльності підприємств:
власне фінансування, позикове фінансування,
державне фінансування. До власних джерел
фінансування відносять: статутний капітал, кош-
ти від емісії цінних паперів, нерозподілений при-
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буток, резервний та інші фонди. До позикових
джерел відносять: лізинг, кошти наукових
фондів, спонсорські кошти, банківські кредити,
позикові кошти від розміщення на біржовому та
позабіржовому ринку випущених облігацій
підприємства, венчурне фінансування тощо. Дер-
жавне фінансування відбувається шляхом засто-
сування методів прямої фінансової підтримки,
що містять цільове безповоротне фінансування,
державне замовлення, державне кредитування,
державне кредитування, державне гарантування
та методів непрямого стимулювання інновацій-
ної активності: податкова, кредитна, митна,
амортизаційна політика [3].

Недостатній рівень забезпечення фінансовими
ресурсами призводить до погіршення і так досить
складної ситуації в аграрному секторі країни. За-
кономірним явищем для підприємств галузі є фор-
мування ресурсів, у першу чергу, за рахунок влас-
них джерел. Однак через ряд обставин і специфіку
даної галузі потреба в додаткових фінансових ре-
сурсах може раптово і стрімко зростати, що й зу-
мовлює необхідність одержання кредиту.

Відповідно до статті 18 Закону України "Про
інноваційну діяльність" є:

— кошти державного бюджету України;
— кошти місцевих бюджетів і кошти бюдже-

ту АРК;
— власні кошти спеціалізованих державних і

комунальних інноваційних фінансово-кредитних
установ;

— власні чи запозичені кошти суб'єктів інно-
ваційної діяльності;

— кошти (інвестиції) будь-яких фізичних і
юридичних осіб;

— інші джерела не заборонені законодав-
ством [2].

Отже, до основних джерел фінансового за-
безпечення інноваційного розвитку агроформу-
вань відносяться в першу чергу прибуток та амор-
тизаційні відрахування, а вже в другу — кредитні
кошти та кошти державного та місцевого бюд-
жету. Незначне місце у складі джерел фінансо-
вого забезпечення належить іноземним інвести-
ціям. Проте обсяг власних джерел фінансування
є недостатнім для повноцінного інноваційного
розвитку сільськогосподарських підприємств.

Виходячи з ролі й місця банківської системи
у фінансуванні інноваційної діяльності агрофор-
мувань, ключових положень сучасної аграрної
політики держави, стратегічних завдань розвит-
ку аграрної економіки, стану і прогнозних тен-
денцій зміни зовнішнього фінансового оточення
аграрного виробництва обгрунтовано доцільність
формування спеціалізованої системи кредиту-
вання інвестиційно-інноваційного розвитку агро-
формувань.

Нині формуються елементи такої системи.
Зокрема розроблена і прийнята нормативно-пра-

вова база, розвивається кредитна кооперація на
селі, створений і функціонує Державний земель-
ний банк. Однак ця діяльність проводиться у
руслі розвитку загального кредитування аграр-
ного виробництва.

Система кредитування інноваційного розвит-
ку агроформувань являє собою сукупність інсти-
туціональних та організаційно-економічних
форм кредитної підтримки інноваційної діяль-
ності сільськогосподарських товаровиробників,
які сприяють реалізації їх економічних інтересів
у ході фінансового забезпечення відтворюваль-
ного процесу.

В Україні ще одним джерелом фінансуван-
ня реалізації інноваційної політики повинен
стати державний кредит, призначення якого
виявляється в першу чергу в тому, що він є за-
собом мобілізації в руках держави додаткових
фінансових ресурсів. У випадку дефіцитності
державного бюджету додатково отримані
фінансові ресурси спрямовуються в основно-
му на фінансування соціальних витрат. При
позитивному бюджеті сальдо отримані за до-
помогою державного кредиту фінансові ресур-
си повинні прямо використовуватись для
фінансування програм інноваційного розвитку
України. Це означає, що державний кредит, бу-
дучи засобом збільшення фінансових можли-
востей держави, може бути важливим факто-
ром прискорення соціально-економічного роз-
витку країни, зокрема зростання її інновацій-
ного потенціалу [8, с. 50].

На жаль, залежність економічної ефектив-
ності сільськогосподарських підприємств від
природо-кліматичних умов в поєднанні із неста-
більною економічною і політичною ситуацією в
країні не сприяють притоку іноземного капіталу
в дану галузь.

Проте залучення іноземних інвестицій спри-
ятиме підвищенню ефективності функціону-
вання аграрних підприємств, розбудові їх інно-
ваційної складової, а отже й збільшення при-
бутків.

Серед потенційних джерел ресурсів для рин-
кової трансформації економіки країн з пере-
хідною економікою іноземні інвестиції займають
особливе місце. Вони, як свідчить міжнародний
досвід, здатні забезпечити масштаби й темпи
структурної перебудови через розвиток ринко-
вих відносин, а відтак і органічнішу інтеграцію
національних ринків у міжнародні, дають мож-
ливість впроваджувати нові технології та заруб-
іжний досвід менеджменту, сприяють заходам
макроекономічної стабілізації, дозволяють вир-
ішувати окремі соціальні проблеми трансформа-
ційного періоду [6].

Серед основних проблем фінансування інно-
ваційної діяльності підприємств в Україні мож-
на виділити:



39
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 14, 2014

— недостатню державну фінансову підтрим-
ку інноваційних проектів різного масштабу, які
реалізуються у промисловості;

— недостатні обсяги фінансування з боку
приватного сектора (через великі ризики, про-
блеми з комерціалізацією інноваційної продукції
тощо);

— "неінноваційна" спрямованість чи незнач-
на активність створених інноваційних (держав-
них) і венчурних (приватних, переважно інозем-
ного походження) фондів, а також їх незначні
фінансово-інвестиційні можливості;

— відсутність механізмів перерозподілу інве-
стиційних ресурсів населення на користь іннова-
ційного сектора; недостатня зацікавленість іно-
земних інвесторів у фінансуванні вітчизняного
інноваційного сектора;

— комерціалізація інноваційної продукції
(доведення інноваційних розробок до практич-
ного використання потребує додаткових коштів
на великий проміжок часу);

— надвисокі ризики інноваційної діяльності;
— нецільове використання та неефектив-

не використання фінансових ресурсів, спря-
мованих на підтримку інноваційної діяль-
ності;

— спекулятивне використання державних
пільг (наприклад, венчурними структурами) [9, с.
102].

Переважна більшість інноваційних здо-
бутків вітчизняних аграрних підприємств по-
в'язана нині із використанням наукових розро-
бок, що сприяють інтенсифікації сільського
господарства, забезпечують економію матері-
альних ресурсів і гарантують підвищення ефек-
тивності виробництва сільськогосподарської
продукції. Тому спостерігається дифузія (роз-
повсюдження) інновацій, які стосуються перш
за все виробництва елітного насіння, виведен-
ня нових сортів рослин, використання перспек-
тивних технологій утримання тварин, створен-
ня більш продуктивної сільськогосподарської
техніки, нових засобів захисту рослин і тварин
тощо. Такі інноваційні зміни не можна вважа-
ти кардинальними. Вони відбивають традицій-
ний підхід до розвитку сільського господарства
як окремої галузі економіки, що намагається
збільшити обсяги виробництва продовольства
за рахунок якісного удосконалення матеріаль-
но-речових елементів продуктивних сил [7, с.
13].

Фінансування інноваційної діяльності сіль-
ськогосподарських підприємств може здійсню-
ватись за допомогою державних ресурсів (влас-
них, залучених, позикових) та ресурсів самих
підприємств, які також поділяються на власні, за-
лучені та позикові або ж шляхом ефективного по-
єднання державних ресурсів та ресурсів під-
приємств.

Порядок і структура інвестиційних ресурсів
безумовно повинні бути пов'язані з характером
впровадження нововведень.

Важкодоступність зовнішніх джерел фінан-
сування призводить до використання підприєм-
ствами прибутку і амортизаційних відрахувань як
основних джерел фінансового забезпечення
інноваційного розвитку агроформувань.

Платформою рішення щодо фінансування
інноваційних процесів в агроформуваннях у за-
гальному вигляді є їхні економічні інтереси. Вони
характеризуються особливою специфічністю [4].

Проведене нами дослідження показало, що
фінансування інноваційної діяльності агрофор-
мувань має свої особливості, обумовленні як спе-
цифікою самого інноваційного процесу, так і
його організацією у системі аграрного виробниц-
тва.

Особливості фінансування інноваційних про-
цесів агроформувань полягають в наступному:

— реалізація інноваційних проектів агрофор-
мувань потребує відносно великого часового
лагу;

— впровадження інновацій в рослинництві
(створення сортів тощо) потребує сприятливих
погодніх умов;

— фінансування інновацій супроводжується
в більшості випадків постійним браком власних
фінансових ресурсів;

— наявність крім притаманних ризиків інно-
ваційних проектів ще ризиків притаманних із спе-
цифікою сільськогосподарської діяльності.

Специфічні риси фінансування інноваційних
процесів пов'язані в першу чергу з тим, що у цьо-
му процесі задіяна значна кількість суб'єктів, ко-
жен з яких реалізує його окремі відособлені
стадії. По-друге, існує потенційна можливість са-
мофінансування за рахунок реінвестування до-
ходів від дифузії інновацій. По-третє, якщо на по-
чаткових етапах інноваційного процесу домінан-
тне значення належить бюджетному фінансуван-
ню, то на етапі комерціалізації інновацій таку
роль обіймають власні джерелам формування
фінансових ресурсів.

Враховуючи відсутність достатніх обсягів
власних фінансових ресурсів, нерозвиненість ко-
оперативних зв'язків між науково-дослідними
установами та агроформуваннями, особливе
місце у фінансуванні інноваційного розвитку на-
лежить банківському кредиту.

Державна підтримка сільськогосподарського
кредитування в Україні є невід'ємною складовою
фінансової державної підтримки сільського гос-
подарства і є пріоритетною. Механізм держав-
ної підтримки кредитування часто змінюється.
Отже, можна зробити висновок, що функціону-
вання механізму кредитування агроформувань не
в достатньому обсязі регламентується з боку дер-
жави.



40
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 14, 2014

Основою збалансованого економічного
зростання агроформувань є збільшення обся-
гу залучених інвестицій. Залучення коштів іно-
земних інвесторів і довгострокових кредитів
банків забезпечить ефективну діяльність агро-
формувань.

ВИСНОВКИ
Отже, в економічній політиці держави відбу-

лася переорієнтація на інвестиційно-інновацій-
ну модель економічного зростання аграрного ви-
робництва. Реалізація цієї моделі вимагає відпо-
відного ресурсного забезпечення, домінантною
складовою якого є фінансові ресурси. Однак у
процесі ринкових перетворень у більшості агро-
формувань відбулося скорочення бази форму-
вання власних джерел фінансування господарсь-
кої діяльності.

Інноваційний напрямок розвитку аграрної
сфери передбачає пошук пріоритетних напрямів
фінансування інноваційного розвитку агрофор-
мувань.

Вибір оптимальної структури джерел фі-
нансового забезпечення інноваційного розвитку
агроформувань має велике значення за умов рин-
кової економіки. Оптимальне співвідношення
між усіма ресурсами фінансування інвестиційної
діяльності є запорукою успішного функціонуван-
ня підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З часу проведення земельної реформи в

Україні змінилися склад та структура земель-
ного фонду. Реформування земельних відно-
син, їх трансформації, призвели до цілої низ-
ки еколого-економічних проблем, найважли-
вішими серед яких є неефективна структура
землекористування, необроблюваність зе-
мель, значне зниження ефективності сіль-
ськогосподарського виробництва, відсутність
реальної вартості земель, деградація, інтен-
сивний прояв водної та вітрової ерозії, підви-
щення еродованості грунтового покриву
тощо [3].

Родючі земельні угіддя є основою цивілізо-
ваного життя людини, а їхній стан адекватно
відображає здоров'я будь-якої нації. Тому
інтенсивна експлуатація земельних угідь до
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повного виснаження без застосування віднов-
лювальних заходів є повним екологічним само-
губством. І до тих пір, поки людство не усвідо-
мить, що земля є зв'язуючою ланкою оточую-
чого нас середовища, постійні невдачі будуть
переслідувати населення не тільки в земле-
робстві, але і в інших галузях людської діяль-
ності [8].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
Дослідженню еколого-охоронних проблем

та питань в земельній сфері присвятили свої
праці наступні вчені-дослідники: Алфьоров
М.А., Другак В.М., Зінченко Т.Є., Кришеник
Н.А., Лазарєва О.В., Мовчан Т.В., Паньків З.П.,
Солов'яненко Н.Н., Третяк А.М. та ін.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основними цілями поставленими в даній

статті є проведення аналізу проблем та шляхів
збереження екологічного потенціалу земель-
них ділянок Сумського регіону економічними
методами, забезпеченні раціонального викори-
стання і охорони земельних ресурсів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Особливу значимість останнім часом набу-
вають питання збереження екологічного потен-
ціалу території економічними методами. Це
пов'язано з тим, що вирішення екологічних про-
блем розглядають майже всі розвинені держа-
ви як одну з умов їх сталого й благополучного
розвитку. В Україні на нинішньому етапі зе-
мельної реформи, що відбувається при майже
безконтрольному становленні ринкових відно-
син у земельній сфері, відсутності критеріїв
розмежування власності на природні ресурси
й суперечливості земельного законодавства,
питання збереження екологічного потенціалу
при використанні землі не вирішуються та,
навіть, відходять на другий план [2].

Серед основних екологічних проблем зе-
мельних ресурсів України є:

— зменшення запасів корисних копалин,
вичерпання ресурсів, зниження їх якості й роз-
маїття;

— зміна структури земельних ресурсів унас-
лідок вилучення земель під господарські потре-
би й забудови, а також через розвиток негатив-
них процесів у ландшафтах (ерозії, абразії, кар-
сту, суфозії та просідання грунтів, підтоплен-
ня і заболочення, тощо);

— зниження родючості грунтів унаслідок
вимивання гумусу, засолення, підтоплення
тощо та забруднення грунтів важкими метала-
ми, пестицидами й іншими речовинами;

— зменшення біологічної продуктивності
ландшафтів.

Ці проблеми виникли тому, що структура
господарства України, що розвивалося десяти-
літтями, не відповідала в багатьох регіонах їх
інтегральному потенціалу. При цьому не вра-
ховувались об'єктивні потреби й інтереси лю-
дей, що тут проживали, та екологічні можли-
вості конкретної території. Провідними галу-
зями господарства є енергетика, гірничо- та
вугледобувна, хімічна промисловість, машино-
будування. Фізично й морально застаріле ус-
таткування в цих галузях обумовило інтенсив-
не використання енергії, води, землі та інколи
не контрольовані викиди забруднюючих речо-
вин у всі компоненти природи. Щорічно в про-
цес виробництва залучається біля 1,5 млрд т

первинної сировини, а обсяг відходів цих галу-
зей промисловості становить біля 15 млрд т. Та-
ким чином, на сьогодні для України стан розвит-
ку виробництва є головним еколого-формуваль-
ним фактором. Акцентуємо увагу, що стан при-
роди в Україні — критичний, а в деяких її регіо-
нах деградація має незворотний характер [1].

Основними завданнями еколого-безпечно-
го землекористування є:

— відтворення родючості земель;
— удосконалення структури сільськогоспо-

дарських угідь;
— оптимізація структури посівних площ;
— здійснення консервації деградованих та

техногенно-забруднених земель;
— впровадження екологічно орієнтованих

методів сільськогосподарського виробництва
[6].

Основними принципами екологізації еконо-
міки землекористування повинні бути:

— особлива охорона екологічної мережі, як
єдиної територіальної системи природних лан-
дшафтів;

— екологічно-безпечне господарське вико-
ристання земельних ресурсів;

— мінімальна дія на землю, відмова від не-
обгрунтованих проектів перетворення природ-
них ландшафтів з метою "освоєння нових або
покращення існуючих угідь";

— допустимо обмежене вилучення цінних
сільськогосподарських та природоохоронних
угідь;

— збереження й окультурення природних
агроландшафтів, порушених людиною в про-
цесі попередньої нерозумної діяльності;

— моніторинг, контроль за використанням
і охороною земель, економічна оцінка еколо-
гічних збитків;

— оптимізаційний прогноз і програмуван-
ня будь-яких видів господарської діяльності на
землі і прогноз наслідків;

— оперативне прийняття рішень у процесі
організації використання землі для врегулю-
вання еколого-економічних взаємовідносин,
пов'язаних з земельними ресурсами;

— суворе дотримання екологічних, соціаль-
них і економічних нормативів [11].

Сьогодні Сумська область входить у десят-
ку найбільш екологічно благополучних регіонів
України. На території області розташовано 294
родовища по 21 виду корисних копалин. Серед
них найбільш важливе значення має паливно-
енергетична сировина — нафта, природний газ,
конденсат, торф, частка яких перевищує поло-
вину усіх ресурсів мінерально-сировинної бази.
Область досить багата також на неметалеві ко-
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рисні копалини: фосфорити, кам'яну та калій-
ну солі, сірку, кварцити, крейду, гіпс, вапняки,
мергель, скляні піски, вогнетривкі та тугоплавкі
глини, мінеральні фарби (в основному вохра),
будівельні піски і камінь.

Значна увага приділяється охороні довкіл-
ля та захисту земель від ерозійних процесів.
Незважаючи на відсутність фінансування при-
родоохоронних робіт з державного бюджету,
протягом минулого року за рахунок коштів, які
надходять у порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва, заподіяних вилученням земель
для несільськогосподарських потреб розробле-
но 3 проекти землеустрою з грунтозахисною
контурно-меліоративною організацією тери-
торії, побудовано 8,6 км земляних протиеро-
зійних гідротехнічних споруд, комплекс з 2-х
водоскидних залізобетонних споруд, рекульти-
воване 7,9 га порушених земель та залужено
близько 400 га еродованих і деградованих ор-
них земель. Проекти землеустрою з контурно-
меліоративною організацією території розроб-
лені по 86 сільських радах, з яких 34 роботи по
впровадженню системи закінчені повністю. За-
гальна протяжність земляних протиерозійних
споруд становить майже 451,6 км, побудовано
60 водоскидних споруд та створено 316 га сто-
корегулюючих лісосмуг з водопоглинаючими
канавами в міжряддях. Але це незначна части-
на того, що необхідно створити на території 176
рад, розташованих в ерозійно-небезпечних зо-

нах області. Для забезпечення в подальшому
раціонального землекористування та виконан-
ня робіт з охорони земель необхідно щорічно
використовувати близько 1,2 млн грн. бюджет-
них асигнувань [7].

Загальна площа сільськогосподарських
угідь, які зазнали згубного впливу водної
ерозії, складає 305,1 тис. га, в тому числі 173,7
тис. га орних земель (14,1 відсоток від загаль-
ної площі цих угідь). У складі еродованих зе-
мель обліковується 63,9 тис. га з середньо- та
сильнозмитими грунтами.

Поряд з площинною ерозією досить інтен-
сивно розвиваються процеси лінійного розми-
ву та яроутворення. Площа ярів складає 2,56
тис. га. Окремо виділяються яружно-балкові
системи з інтенсивністю ерозії, що перевищує
нормативи у 10—20 раз.

Земельний фонд має сталу тенденцію до по-
гіршення також і за іншими якісними показни-
ками (засоленість, солонцюватість, перезволо-
женість та ін.). Так, 611,1 тис. га (35,8%)
сільськогосподарських угідь складають кислі
грунти, солонцюваті (середньо і сильно) грун-
ти займають 67,0 тис. га сільськогосподарських
угідь, а засолені 106,0 тис га. Крім того, 19,5 тис.
га сільськогосподарських угідь займають пере-
зволожені землі, 62,2 тис. га — заболочені [9].

Внаслідок екстенсивного використання зе-
мельних ресурсів у Сумській області збільши-
лась площа еродованих сільськогосподарських
земель за період з 1961 року на 122,3 тис. га, що

№ 
з/п 

Назва екологічно небезпечного 
об’єкту 

Вид економічної діяльності 
Відомча належність 
(форма власності) 

Примітка 

1 2 3 4 5 

1 ПАТ Сумихімпром 
Хімічна та нафтохімічна 
промисловість 

колективна 
Входить до «Переліку 
100..» по Україні 

2 ПАТ СМНВО ім. М.В.Фрунзе Машинобудування колективна 
Входить до «Переліку 
100..» по Україні 

3 
Сумське лінійне виробниче 
управління магістральних 
газопроводів 

Діяльність транспорту та 
зв’язку 

державна 
Входить до «Переліку 
100..» по Україні 

4 НГВУ Охтирканафтогаз Добувна промисловість колективна 
Входить до «Переліку 
100..» по Україні 

5 
Качанівський газопереробний 
завод 

Добувна промисловість колективна 
Входить до «Переліку 
100..» по Україні 

Таблиця 1. Перелік екологічно небезпечних об'єктів Сумської області

Джерело: за даними Департаменту екології, паливно-енергетичного комплексу та природних ресурсів Сумської обласної дер-
жавної адміністрації [7].

Таблиця 2. Порушені, відпрацьовані землі та їх рекультивація

Землі 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 

1 3 4 5 6 6 

Порушені, тис. га  2.74 2.75 2,75 2,75 0,006 

% до загальної площі території 0.11 0.12 0,12 0,12 0,1 

Відпрацьовані, тис. га 0.91 0.91 0,91 - - 

% до загальної площі території 0.04 0.04 0,04 - - 

Рекультивовані, тис. га 0.052 0.006 - - 0,005 

% до загальної площі території 0.00 0.00 - - 0,1 

Джерело: за даними Департаменту екології, паливно-енергетичного комплексу та природних ресурсів Сумської обласної дер-
жавної адміністрації [7].
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складає 18% від загальної площі сільськогос-
подарських угідь.

У результаті незадовільного економічного
становища сільськогосподарських товаровироб-
ників в області виникли перелоги на площі 0,2 тис.
га, щорічно не використовується понад 200 тис.
га орних земель, а також у зв'язку з відсутністю
науково обгрунтованих сівозмін та необхідної
кількості органічних та мінеральних добрив ви-
рощування сільськогосподарських культур про-
водиться без дотримання грунтозахисної техно-
логії, що призводить до виснаження земель, змен-
шення родючості грунтів та їх деградації.

Таким чином, стан використання земельних
ресурсів Сумської області характеризується як
напружений, подекуди кризовий, з тенденцією
до погіршення зі значними диспропорціями,
зокрема:

— надзвичайно високим, економічно та еко-
логічно необгрунтованим рівнем господарсько-
го (передусім сільськогосподарського) освоє-
ння території;

— значною землеємністю основних галузей
економіки;

— стихійним формуванням нових землеко-
ристувань ринкового типу шляхом оренди зе-
мельних часток (паїв), які характеризуються
нестабільністю, дрібноконтурністю, через-
смужжям;

— інтенсивним розвитком деградаційних
процесів та наявністю значних площ деградо-
ваних земель;

— недостатньою часткою земель природо-
охоронного, рекреаційного, оздоровчого, істо-
рико-культурного призначення;

— незадовільним нормативно-правовим та
нормативно-технічним забезпеченням, що ре-
гулюють використання та охорону земель.

Стабілізація і відновлення родючого потен-
ціалу грунтів Сумщини справа цілком реальна
за умови виконання низки заходів (рис. 1).

Необхідно вводити грунтозахисні сівозмі-
ни і технології вирощування сільськогоспо-
дарських культур на основі мінімізації обробі-

Види земель 

Усього на початок року Проведено консервацію Потребують консервації 

тис. га 
% до загальної 

площі 
території 

тис. га 
% до загальної 

площі 
території 

тис. га 
% до загальної 

площі 
території 

1 2 3 4 5 6 7 

Еродовані 173,76 7,3 - - 61,13 2,56 

Малопродуктивні 46,08 2,0 0,24 0,02 3,99 0,2 

Таблиця 3. Консервація деградованих і малопродуктивних земель за звітний рік

Джерело: за даними Департаменту екології, паливно-енергетичного комплексу та природних ресурсів Сумської обласної дер-
жавної адміністрації [7].

Джерело: систематизовано та вдосконалено автором на підставі даних Наказу Міністерства охорони навколишнього природ-
ного середовища України від 11 травня 2007 р. № 233 [7].

Рис. 1. Основні екологічні проблеми Сумської області та заходи щодо їх вирішення

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

забруднення водних об’єктів зливовими та стічними 

водами, забруднення підземних водоносних 

горизонтів нафтопродуктами 
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Рис. 2. Джерела та наслідки заходів з охорони земельних ресурсів Сумської області

Джерело: Систематизовано та згруповано автором [9].
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тку грунту, впроваджувати його безвідвальний
обробіток з урахуванням грунтово-кліматич-
них умов конкретних регіонів, освоювати тех-
нологічні прийоми зниження негативного впли-
ву на грунт технічних засобів і забезпечити за-
стосування всього комплексу агротехнічних
заходів. Також необхідно формувати лісоме-
ліоративні системи з поліфункціональними вла-
стивостями, які б об'єднували поряд з лінійни-
ми елементами захисні насадження та площи-
ни. В системі захисних лісонасаджень перева-
жатимуть стокорегулюючі лісосмуги вздовж
річок, насадження навколо водойм, прияружні
та прибалкові насадження, що забезпечить
створення на схилових землях потрібного кар-
касу з вираженими меліоративними функція-
ми.

Окрім лінійної системи захисних лісонасад-
жень в агроландшафтах було б доцільним ство-
рити суцільні протиерозійні та водоохоронні
лісові насадження на деградованих, малопро-
дуктивних та забруднених радіонуклідами зем-
лях на площі 6,66 тис. га та ярах і балках, ка-
м'янистих місцях і на пісках, вздовж магіст-
ральних доріг, річок та навколо водойм на
площі 1,2 тис. га [9].

Для зняття протиріч між короткотерміно-
вими економічними вигодами й довгострокови-
ми завданнями економічного росту й сталого
розвитку потрібна розробка й впровадження
особливих економічних і правових механізмів,
що стимулюють ощадливе і невиснажливе або
стале землекористування.

Для вироблення сучасних прикладних ме-
тодів регулювання земле-користування, які
враховують зміни, що відбулися в сфері земле-
користування та земельних відносин, доцільно
скористатися як закордонним досвідом, так і
вітчизняними напрацюваннями, створеними в
радянський період.

У результаті проведеного дослідження,
крім всього іншого, ми прийшли також до вис-
новку, що є доцільним на законодавчому рівні
затвердити та ввести в дію спеціальні (нові)
форми статистичної звітності для здійснення
моніторингу та контролю за якістю земельних
ресурсів, який в Україні ведеться в основному
на папері, або ж з використанням непродуктив-
них програм чи за допомогою обмежених за
функціоналом інструментів MS Office. Облік,
збір та накопичення інформації про земельні
ресурси України ведеться за формами держав-
ної статистичної звітності — 6-зем і 2-зем, у той
же час для обліку якості земель відсутні відпо-
відні форми. Тому ми пропонуємо розробити
дані форми та інтегрувати у програмне середо-

вище (наприклад, за допомогою мови 1С, на
кшталт розроблених нами для статистики та
обліку ФСП, земельних ресурсів за регіонами
Сумської області тощо).

Підтримуємо думку к. е. н., доцента кафед-
ри земельного кадастру Одеського державно-
го аграрного університету Мовчана Т.В. [6], що
в облікову звітність необхідно вносити дані не
лише про розподіл сільськогосподарських угідь
за крутістю схилів і за грунтовими різновида-
ми, а й дані, на основі яких можна скласти ба-
ланс гумусу по кожному землекористуванню,
виходячи з якого визначатиметься розмір орен-
дної плати залежно від результатів збережен-
ня грунтової родючості. Це повинні бути данні
про культури, що вирощуються, їх уро-
жайність, запас гумусу, його втрати з урожаєм
і ерозією грунтів. Результати спостережень і
обстежень території за переліченими показни-
ками необхідно відображати на планово-кар-
тографічних матеріалах адміністративно-тери-
торіальних утворень (відповідних сільських,
селищних, міських, районних рад) [6]. Тому вва-
жаємо за необхідне в подальшому розробити
програму, яка б акумулювала інформацію про
еколого-економічний стан, що надасть змогу в
майбутньому в автоматичному режимі (у ви-
гляді підсумкових таблиць, графіків, звітів,
карт, екологічних планів місцевості тощо)
відображати результати спостережень і обсте-
жень території країни.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
У процесі проведеного дослідження розг-

лянутий та проаналізований рівень еколого-
економічної ефективності використання зе-
мель Сумської області. Сьогодні Сумська об-
ласть входить у десятку найбільш екологічно
благополучних регіонів України. Значна увага
приділяється охороні довкілля та захисту зе-
мель від ерозійних процесів. Поряд з площин-
ною ерозією досить інтенсивно розвиваються
процеси лінійного розмиву та яроутворення.
Земельний фонд має сталу тенденцію до по-
гіршення також і за іншими якісними показни-
ками (засоленість, солонцюватість, перезволо-
женість та ін.).

Вважаємо за необхідне в подальшому роз-
робити програму, яка б акумулювала інформа-
цію про еколого-економічний стан, що надасть
змогу в майбутньому в автоматичному режимі
(у вигляді підсумкових таблиць, графіків, звітів,
карт, екологічних планів місцевості тощо)
відображати результати спостережень і обсте-
жень території країни.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Сучасні умови функціонування бізнесових

структур вимагають від останніх дотримання
принципів гнучкості та адаптивності їх розвит-
ку у відповідності до змін зовнішніх та внут-
рішніх факторів. Це спонукає до створення рац-
іональної системи управлінського контролю, що
сприяє реалізації стратегічних та поточних цілей
суб'єктів господарювання, а також виступає од-
ним із головних факторів їх ефективного існу-
вання та розвитку. Здатність швидко адаптува-
тися є запорукою конкурентоздатності та успі-
шного розвитку підприємства на довгострокову
перспективу.

Як показують дослідження, на сьогодні біль-
шість вітчизняних підприємств недостатню увагу
приділяють процесу формування системи управл-
інського контролю, не дивлячись на те, що вона є
неодмінної складовою ефективного менеджменту,
направленого на пошук рішень, які можуть допо-
могти підприємству вижити в умовах мінливого се-
редовища. В зв'язку з цим необхідною є актуаліза-
ція питань щодо підвищення інтересу до конт-
рольної діяльності суб'єктів господарювання, адже
їх керівництво має не лише визначати цілі підприє-
мства, але і фіксувати етапи досягнення кожної
цілі, чого можна досягти за допомогою системи уп-
равлінського контролю. Проте неможливим і не-
повним буде усвідомлення менеджерами необхід-
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ності запровадження системи управлінського кон-
тролю без ознайомлення із історією його розвит-
ку та визначення його місця в сучасній системі уп-
равління.

АНАЛІЗ ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженнями історичних аспектів виникнен-
ня і розвитку управлінського контролю займались
такі вітчизняні і зарубіжні вчені, як В.Д. Андрєєв,
М.А. Азарська, Б.А. Аманджолова, М.І. Баканов,
І.А. Бєлобжецький, Н.Т. Білуха, В.Я. Соколов,
Л.І. Гомберг, Б.І. Валуєв, А. Мухін, В.П. Суйц,
Ф.Ф. Бутинець, Ю.М. Крилов, А.З. Попов,
І.Р. Булига, Е.А. Вознесенський, Е.А. Кочерін,
В.Б. Івашкевич, В.Д. Новодворський, А.Д. Шере-
мет М.Г. Бєлов, Г.О. Соловйов, Л.М. Крама-
ровський, М.І. Карауш, А.А. Шпіг, М.Я. Штейн-
ман та багатьох ін.

Проведений аналіз показав, що питання фор-
мування адекватної сучасним умовам розвитку
вітчизняної економіки системи управлінського
контролю є актуальною і є предметом досліджен-
ня багатьох вчених в сфері менеджменту та уп-
равлінського обліку. Проте, не дивлячись на ве-
лику кількість публікацій, історія виникнення і
розвитку управлінського контролю потребує де-
тального вивчення від моменту їх виникнення до
нашого часу.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є проведення ретроспек-

тивного огляду розвитку управлінського конт-
ролю та визначення його місця в сучасній сис-
темі управління суб'єктів господарювання.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасна література з контролю при всьому

її різноманітті все ж вирізняється деякою одно-
бічністю: вона має переважно навчальний харак-
тер, будучи одягнена в форму різних посібників
для студентів економічних вузів. Нові питання
теорії, організації і техніки контролю, а також
проблеми дискусійного порядку, що потребують
докладного і всебічного розбору, висвітлюють-
ся, як правило, лише в окремих монографіях або
статтях. Ця обставина виправдовує появу тема-
тичних робіт з питань теорії, організації та тех-
ніки контролю.

Чи можливий розвиток підприємства без кон-
тролю? Очевидно, що ні. На певному етапі роз-
витку бізнес-процеси підприємства ускладню-
ються і без контролю на такому підприємстві
можуть процвітати крадіжки, зловживання по-
садових осіб, неефективне використання фінан-
сових та матеріальних ресурсів, боротьба за фун-
кціональні обов'язки і т.п. Контроль дозволяє
зробити процеси, що відбуваються, прозорими
для зовнішніх інвесторів, а діяльність з управлі-
ння у середині підприємства — чіткою, злагод-
женою.

Жоден розсудливий інвестор або банк не
вкладе серйозні гроші в підприємство, в якому
контроль неефективний. Добрий контроль зни-
жує ставку, за якою підприємство може залу-
чити додаткові фінансові ресурси, а також зни-
жує потребу в заставному забезпеченні ре-
сурсів.

Визначимо, що ж собою являє контроль. "Ви-
моги бухгалтерського контролю і ревізії, — пи-
сав ще у 1911 р. С.Ф. Іванов — сходять до глибо-
кої давнини: інститут бухгалтерів — вірителів
існував в стародавньому Єгипті, Халдеї, Фінікії,
Греції і Римі" [6, с. 175] "Контроль, — писав у 1897
р. Л.І. Гомберг, — має призначенням досліджен-
ня того, наскільки виконання відповідає встанов-
леним вимогам, будь ці останні диктовані зако-
нодавством, звичаєм або просто розсудком" [3,
с. 219]. "Що ж таке контроль сам по собі, — за-
питує А.З. Попов (1903 р. ), — корисна чи шкідли-
ва річ? Поза сумнівом, що контроль, як і всі пред-
мети, може бути і корисний, і шкідливий, і таким
він дійсно є в житті, дивлячись за умов його зас-
тосування" [12, с. 272]. "В основі контролю, —
стверджує Л. Сей (1894 р.), — лежить відомого
роду недовіра, яка часом не мириться з довірою,
настільки необхідною у відносинах між службов-
цями і господарем; вся суть лише в тому, щоб

уміло її застосовувати"[15, с. 139]. "Якщо конт-
роль заснований тільки на дотриманні форми, на
розписках, на довідкових цінах та інших папе-
рових документах, — стверджував у 1897 р.
І. Фелькнер, — він є мертва буква, абсолютно
безплідна для користі справи і нітрохи не захис-
на від зловживань" [16, с. 195].

Як бачимо, в далекому минулому — більше
сто років тому, кожен автор по своєму розумів
сутність контролю. Це накладало свій відбиток
на його організацію та розробку методики
здійснення. На жаль, ми й досі не маємо чіткої
методики перевірки господарських операцій.

Слід відмітити, що в англійській мові термін
"control" позначає і контроль, і управління од-
ночасно, тобто використовується ширше понят-
тя контролю — контроль з подальшими діями,
що коректують. Сьогодні управлінський конт-
роль включає поведінкові, психологічні та соц-
іальні аспекти управління. Інакше кажучи, відно-
сини контролю слід розглядати з двох сторін: як
суспільне ставлення і як функцію управління.
Кожне з цих напрямків має право на самостійне
дослідження та застосування.

В економічній науці та господарській прак-
тиці термін "перевірка" вельми часто замінюєть-
ся його синонімом "контроль". Залежно від часу
виконання функцій перевірки говорять про кон-
троль попередній, поточний і наступний. Як ви-
ник цей термін? Звернемося до історії питання.

Контролем спочатку називали певне коло дій,
пов'язаних з надходженням і витрачанням гро-
шей у податкових органах. Етимологія слова
"контроль" (французьке controle) утворилася
шляхом злиття двох слів: contre, тобто проти-
лежний, зустрічний, і role — сувій, список. Так,
прийнято було позначати другий примірник
(дублікат) відомості або списку, пред'явленого
одним фінансовим агентом іншому для звіряння
з першим примірником, оригіналом. Як бачимо,
поняття звірення, тобто перевірки, було прита-
манне терміну "контроль" з самого початку. Осо-
би, які виконували перевірочну функцію, нази-
валися контролерами. Пізніше контролем стали
іменувати всю область перевірки виконання дер-
жавного бюджету. З'явилися спеціальні відом-
ства, що отримали назву державного контролю.
У Росії таким урядовим апаратом було створене
в 1811 р. Головне управління ревізії державних
рахунків, перейменоване в 1836 р. у Державний
контроль. З часом назву "контролер" стали при-
своювати співробітникам державних, а пізніше і
приватновласницьких підприємств (залізниць,
страхових товариств, банків), в обов'язки яких
входила перевірка певних сторін діяльності цих
підприємств. Надалі термін "контроль" отримав
широке поширення в господарському побуті і
став застосовуватися в спеціальній літературі. З
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поняття видового, тотожного тільки подальшій
перевірці, контроль перетворився на позначен-
ня родове і нині охоплює будь-які питання і фор-
ми перевірки? Саме у такому сенсі він і увійшов
до загального вжитку.

Контроль має бути направлений не тільки на
захист активів, але і на підтримку мотивації,
підвищення прозорості бізнесу, цільового уп-
равління фінансовими показниками в роботі з
продуктами, формування корпоративної культу-
ри та інші аспекти [7].

Причиною цього є невикористання таких ру-
шійних сил розвитку, як процес соціокультурно-
го розвитку і процес співпраці. Зосередившись
на побудові контролю і розвитку стосунків кон-
куренції, власник упустив додаткову можливість
зростання підприємства, яка могла б виразитись
в появі у співробітників ініціативи запропонува-
ти нові продукти або послуги, або в збільшенні
виручки в результаті добре поставленої роботи
з стимулювання постачальників і розвитку сто-
сунків співпраці з ними. Таким чином, ігнорую-
чи процеси соціокультурного розвитку і спів-
праці усередині підприємства, підприємець отри-
мав підприємство, для якого характерна "плин-
ність кадрів" і постійні витрати на навчання но-
вого персоналу, низька ефективність управлін-
ня оборотним капіталом унаслідок несвоєчасної
підготовки управлінської звітності та інші про-
блеми.

Сучасне поняття управлінського обліку в га-
лузі контролю увійшло до теорії і практики як
нова концепція інформації і управління — управ-
лінський контроль (management control — в
США, controlling — в Німеччині, control de jestion
— у Франції). Управлінський контроль — не-
від'ємний елемент процесу управління. Це конт-
роль за господарюванням, а не господарювання
діяльності для контролю. Одним з основних спо-
нукальних мотивів його впровадження є власти-
ва будь-якому виду діяльності невизначеність
отримання результатів, що передбачаються, пла-
нуються, проектуються. Прагнення до об'єднан-
ня контролю відповідає бажанню об'єднання мір
і ваг у всіх країнах, тобто було б дуже важливо
мати загальновизнану систему управлінського
контролю.

Як видно, в цих визначеннях зливаються два
поняття — "контроль" і "управління", хоча ок-
ремі фахівці дотримуються іншої думки. Наприк-
лад, що контроль — це вивчення інформації, а
управління — це перш за все дія. Дійсно, в про-
цесі контролю формується інформація, за до-
помогою якої виявляють відхилення від укладе-
них договорів, накреслених планів, передбачених
показників застосовуваної, технології виробниц-
тва, а в процесі управління здійснюються дії з
усунення виявлених відхилень, що виникли і за-

важають досягненню встановлених цілей. За
своєю сутністю управління і контроль це єдиний
процес, оскільки виявляти відхилення, не робля-
чи ніяких управлінських дій, нераціонально, що
суперечить основоположному принципу контро-
лю.

Контроль фактів господарського життя, на-
правлений на забезпечення досягнення мети
діяльності будь-якого підприємства, яка формує
мету і завдання обліку та контролю, і носить на-
зву управлінського. Таке поняття виокремлює
контроль серед багатьох інших видів внутрішнь-
ого контролю, який може бути технологічним
(технічним) санітарно-гігієнічним, соціальним,
екологічним і т.д. Управлінський контроль опе-
рацій здійснюється спеціальними економічними
способами і прийомами, які становлять його ос-
нову з виконання специфічних завдань, визначе-
них відповідно до мети діяльності підприємства.

Контроль з моменту його виникнення тісно
пов'язаний з обліком. "Рахівництво має бути на-
укою господарського контролю, і нічого більше
— стверджував у 1893 р. Ф. Беста" [2, с. 3]. "Рах-
івництво не виробляє багатства, писав в 1894 р.
Л. Сєй. — Будучи наукою або просто методом,
воно дає лише можливість господарям промис-
лових підприємств знати положення своїх справ,
віддавати в них звіт іншим особам, зацікавленим
або не зацікавленим, а також мати контроль над
службовцями" [15, с. 138]. "Між обліком і конт-
ролем, — стверджував у 1970 р. А.А. Додонов,
— існує тісний зв'язок і взаємозв'язок: з одного
боку, контроль спирається на дані обліку, а з
іншого — він доповнює дані обліку і визначає їх
достовірність" [4, с. 52]. К.Г. Щетінін-Какуєв у
1889 р. писав: "господарські явища, з яких скла-
дається підприємство, можуть бути досліджувані
рахівництвом тільки в межах самого підприєм-
ства" [17, с. 86]. І це правильно. Управлінський
контроль здійснюється там, де діє управлінська
система. Це, як правило, низова структура —
підприємство в широкому розумінні цього сло-
ва.

В. Ярощук (1930 р.) стверджував: "У нас є бух-
галтерський облік, але між роботою інженера і
бухгалтера спостерігаються постійні розбіж-
ності " [18, с. 10], а Є. Юст (1927 р.): "Неправиль-
но вести окремо заводську бухгалтерію поряд з
торговою бухгалтерією: рахівництво має бути
цільним " [14, 47]. "Вимоги ревізії, за П.А. Замя-
тіним (1905 р.), представляють ту ступінь доско-
налості, яку має задовольняти рахівництво,
звітність і весь лад підприємства " [5, с. 90]. "Сенс
внутрішньої інспекції (перевірки), — писав у 1962
р. професор А.Ф. Мухін, — полягає в поділі ма-
теріальної відповідальності та обліку" [11, с. 61].

Чи є сьогодні в Україні наукові школи з гос-
подарського контролю? У 70-х роках ХХ ст. така
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школа на великих теренах колишнього СРСР
сформувалась в Житомирі. Школу представля-
ли професори Ф.Ф. Бутинець, М.Г. Бєлов, І.А. Бє-
лобжецький, Г.О. Соловйов, Л.М. Крамаровський,
М.І Карауш, А.А. Шпіг, М.Я. Штейнман. Це була
невелика, але дружня когорта науковців, які по-
ставили за мету сформувати науку про контроль.
За десятки років, до розпаду СРСР, у цьому на-
прямі було зроблено досить багато. А що ми має-
мо сьогодні? Купку науковців, які взялися за про-
паганду практики капіталістичного аудиту (чи-
тай — найомного для себе контролю). Але такий
контроль ще на початку 1900-х років висміяли
грамотні науковці.

Професори Я.В. Соколов, В.Я. Соколов за-
значили: "До нас хлинув потік заокеанських ідей.
У цьому потоці є безліч свіжих ідей, їх треба вив-
чати, але відтворювати і копіювати треба тільки
те, що корисно для нас" [13, с. 80], Так слід нам
вчиняти і сьогодні.

У 1996 р. професори А.Н. Кашаєв, О.М. Ост-
ровський писали: "Все, що ми беремо із західних
перекладних джерел, відтворюється у нас най-
частіше без критичного аналізу. Ми ніби вихо-
димо з того, що все написане і застосовується там
правильне, обгрунтоване, не підлягає будь-якій
критиці, окрім того, що "ми ще не дозріли" (до
того чи іншого)" [9, с. 58]. А ще раніше науковці
писали, що кожен капіталіст може найняти собі
власного ревізора. І це була абсолютна правда
про теперішній аудит. Але ж і правда така, що
жодне господарство не може обійтись без пра-
вильно організованого господарського контро-
лю. Ось конкретні приклади. "Контроль звіту, —
писав в 1907 р. Ю.М. Крилов, — відноситься до
однієї формальної зовнішньої сторони, а не до
фактичної внутрішньої, чому і праці ревізійних
комісій безплідні і є простою проформою" [10,
с. 17]. "Найчастіше, виконуючи функції радників
монополій за різними спеціальними питаннями,
— писав у 1964 р. В.П. Казакевич, — бухгалтери-
ревізори міцно пов'язані з монополістами і вірно
служать їхнім інтересам. Будь-яка ж неуперед-
женість контролю, якби бухгалтери-ревізори і
спробували його здійснювати, виключається
тими практичними умовами, в яких вони вико-
нують свої функції" [8, с. 70].

Банфі Є. (1894 р.) писав: "Історія вчить нас,
що в кожній науці існують три стадії (ступені)
розвитку:

а ) перша стадія розрізненості, підготування,
розробки;

б) наступна — перехідна стадія розвитку та
організації, під час якої наука привертає все
більше число послідовників;

в) остаточна стадія — логічна, раціональна,
наукова, коли їй вдається остаточно зайняти пев-
ної місце серед інших наук" [1, с. 26].

Дійсно так. Нашому століттю випали на долю
два важливі завдання: одне — практичне — вста-
новлення на підприємствах управлінського кон-
тролю, здатного задовольнити нові потреби;
інше — теоретичне — сформувати наукові прин-
ципи, що виводять контроль з емпіричної області
і остаточно направляють його по шляху прогре-
су.

Наука про контроль розробляє принципи,
правила, теорії та концепції організації і
здійснення контролю відповідно до цілей під-
приємства. Їй необхідно зайнятися власною ме-
тодологією під якою прийнято розуміти вчення
про методи наукового дослідження. Методоло-
гія — це сукупність методів, способів науково-
го дослідження або пізнання того, що застосо-
вуються в науці. У контролі методологія являє
собою сукупність взаємопов'язаних специфіч-
них прийомів і способів науково обгрунтовано-
го дослідження його організації та порядку
здійснення. Тільки шляхом вивчення історії
нашої науки ми зрозуміло пізнаємо сутність
контролю і в подальшому розвитку навчимося
правильно цінувати його гідність і значення для
економіки. Контроль виник в глибоку давнину і
розвивався в міру і відповідно до розвитку гос-
подарської діяльності людей. Ось чому викла-
даючи будь-який предмет, автори зазвичай на-
магаються в історичному нарисі по силі мож-
ливості заглибитися в його саму сиву давнину.
Це робиться з тією метою, щоб надати предме-
ту важливість, солідність і показати свої глибокі
знання про нього. Здебільшого такі екскурсії в
старовину вирізняються уривчастістю і над-
мірними натяжками в доказах. Так, говорячи
про контроль і його системи, деякі автори ко-
паються в історії давнини і знаходять відомий
порядок в контролі, що існував у євреїв, рим-
лян і греків. Вони кажуть, як відомо з Біблії,
Мойсей наказав євреям все вимірювати "вагою
і мірою" і, звичайно, результати записувати у
відомому порядку. У римлян і греків всяка со-
лідна і торгова фірма, навіть приватні будинки,
вели так звані прибутково-видаткові книги. На-
уковці намагаються довести, що контроль ще в
давнину здійснювали у певному порядку і, що
цей порядок, удосконалюючись помалу, посту-
пово перетворився в струнку систему контро-
лю. Це не зовсім так. Контроль як приватного
господарства, так і державного не тільки в дав-
нину, але навіть у 19-му сторіччі був у хаотич-
ному безладді.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, питання про необхідність ви-
вчення історії розвитку управлінського контро-
лю не викликає сумнівів. Суб'єкти формування
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системи управлінського контролю, які ознайом-
лені із етапами його розвитку, досвідом поперед-
ників можуть працювати краще, не будуть вит-
рачати час на винахід того, що було відомо ран-
іше. Займаючись історією неможливо її переро-
бити, проте її можна переосмислити.

Що стосується сучасного трактування місця
управлінського контролю в системі менеджмен-
ту, то він виступає одним з головних інструментів
вироблення політики підприємства та прийнят-
тя управлінських рішень, щодо його розвитку, які
забезпечують нормальне функціонування суб-
'єкта господарювання і досягнення його цілей у
довгостроковій перспективі і поточній роботі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Концепція життєвого циклу організації

(ЖЦО) активно використовується в теорії ме-
неджменту вже більше 50 років. За допомогою
цієї концепції можна отримати пояснення при-
чин організаційних змін і джерел зростання
сучасних організацій.

В останні 10 років актуальність створення
єдиного підходу до методології дослідження і
створення узагальненої моделі ЖЦО різко
зросла, про що свідчить велика кількість пуб-
лікацій у зарубіжних наукових журналах з ме-
неджменту і бізнесу. Основна причина сплес-
ку інтересу до проблематики ЖЦО пов'язана з
тим, що в умовах глобалізації ринків і зростан-
ня конкуренції необхідне глибоке осмислення
двигунів організаційного розвитку та причин
виживання або занепаду сучасної організації.
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THEORETICAL BASES MANAGEMENT ORGANIZATIONS OF THE LIFE CYCLE STAGES

У статті розглянуто основні теоретичні моделі управління організаціями за стадіями їх життєвого циклу. Роз-
глянуто різноманіття теоретичних уявлень про життєвому циклі організації, виділено їх основні риси, проведена їх
систематизація.

In this article are considered osnovyne theoretical case organizations frames on the stages of their life cycle. The
variety of theoretical pictures is considered of life cycle of organization, their basic lines are selected, their systematization
is conducted.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

До теперішнього часу вчені розробили і
представили більше двадцяти моделей ЖЦО
як теоретичних, так і емпіричних, проте, між
дослідниками немає єдиної думки щодо меха-
нізму переходу організації з однієї стадії на
іншу. Така різноманітність моделей обумовле-
на великою кількістю підходів до концепції
ЖЦО.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є проведення систематизації

накопичених знань щодо виявлення причин у
різноманітності підходів до ЖЦО.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналіз наявних теоретичних уявлень про

життєвий цикл організацій дозволяє авторо-
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вові систематизувати ці підходи за критеріями
їх узагальнення.

До першої групи підходів слід віднести уза-
гальнюючі підходи до ЖЦО (теоретичні і емпі-
ричні), а до другої групи — більш вузькі підхо-
ди до ЖЦО (еволюційний і революційний під-
хід, стратегічний, екологічний та ін).

Нині можна чітко виділити два основних
підходи у дослідженні життєвих циклів орга-
нізацій. Перший підхід носить виключно емпі-
ричний характер і включає в себе дослідження
із застосуванням кількісних методів, вивчення
конкретних кейсів або лонгитюдні досліджен-
ня. У більшості ці дослідження відрізняються
одне від одного об'єктами вивчення або типа-
ми організацій. Другий підхід, менш численний,
передбачає застосування концепції ЖЦО з ме-
тою її інтеграції з іншими сферами досліджень
організацій та менеджменту. У даному випад-
ку концепція життєвого циклу використовуєть-
ся для пояснення змін того чи іншого явища у
міру становлення і розвитку організації.

У свою чергу можна також виділити дедук-
тивні підходи до ЖЦО: еволюційний і револю-
ційний підходи, стратегічний, ресурсний підхід,
заснований на знаннях, екологічний, ситуацій-
ний підходи. Далі розглянемо ці підходи док-
ладніше.

На розвиток концепції ЖЦО впливали ста-
новлення і розвиток еволюційної теорії еконо-
мічних змін та роботи Р. Нельсона і С. Уінтера
(1990 р.), які сьогодні визнані класиками цього
напряму. Згідно з еволюційним підходом, ме-
ханізм змін в організації пов'язаний з мінливі-
стю, успадкуванням і відбором [5].

Еволюційний підхід фокусується на змінах
організації у часі, характеристиках організації
на різних етапах розвитку. З точки зору ево-
люційного підходу, необхідною умовою роз-
витку є різноманітність (одноманітність виклю-
чає еволюцію). Реалізація економічних ідей сто-
совно економіки означає, зокрема, що органі-
зації в будь-який період часу володіють різно-
манітними потенційними можливостями, про-
цедурами і правилами прийняття рішень, які
визначають їх дії залежно від зовнішніх умов.
Однак при розробці еволюційних підходів
принцип системності не реалізується повною
мірою.

Революційний підхід передбачає перехід
організації в інший якісний стан за допомогою
революційних перетворень у внутрішньому се-
редовищі, спрямованих на подолання кризових
точок. Рекомендується поєднувати еволюцій-
ний і революційний підходи до аналізу ЖЦО. В
рамках концепції ЖЦО пропонуються як ево-

люційне трактування розвитку фірми, так і на-
явність революційних етапів, які характеризу-
ють кризовий стан фірми і через подолання
яких можливий перехід на наступну стадію роз-
витку.

Стратегічний підхід до ЖЦО — своєрідне
протиставлення еволюційного підходу до вив-
чення реальних мотивів і механізмів поведінки
фірми і ринкової економіки. Прихильники
стратегічного підходу вважають, що фірми не
тільки підкоряються домінуючим економічним
відносинам, але і прагнуть самі їх формувати.
Основу фірми згідно з таким підходом стано-
вить стратегія. Чинники стратегічної поведін-
ки фірми (ціна, якість і кількість товару, що ви-
пускається, випуск цінних паперів тощо) зміню-
ються не стільки під впливом зовнішнього се-
редовища, скільки є результатом діяльності
самої фірми.

У теорії стратегічного управління існує ще
два окремих підходи: ресурсний підхід і підхід,
заснований на знаннях (knowledge based view
— KBV).

У першому варіанті ЖЦО може розгляда-
тися як створення певних типів взаємовідносин
із зовнішнім середовищем на різних стадіях
розвитку фірми, що у свою чергу, може вести
до подальшого розвитку фірми або до її смерті
— у разі невдало побудованих відносин фірми
і її зовнішнього середовища. Разом з тим рух
організації за стадіями ЖЦО також залежить
від наявності певних ресурсів або доступу до
цих ресурсів. Оновлення та розвиток компе-
тенцій і ресурсів є джерелом конкурентної пе-
реваги та умовою розвитку організації. Підхід,
заснований на знаннях — подальший розвиток
ресурсного підходу. Організація — це вже
організм, який здатний навчатися, реалізову-
вати і розкривати свій потенціал у процесі на-
вчання. На кожному новому етапі ресурси
фірми використовуються на більш високому
рівні.

У цілому стратегічний підхід має приклад-
ний характер і дає конкретні рекомендації що-
до стратегій функціонування фірми на різних
стадіях життєвого циклу з урахуванням клю-
чових компетенцій і наявності певного набору
ресурсів і знань, необхідних для реалізації
стратегій.

У рамках екологічного підходу розвиток
фірми пояснюється впливом зовнішніх сил, що
знаходяться поза контролем топ-менеджерів,
і тому фірма представляється як пасивна струк-
тура економіки як об'єкт впливу зовнішнього
середовища, за яким визнається лише мож-
ливість реагування на ті чи інші події, наприк-
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лад, у вигляді мінливих технологій
або контрактних відносин, пануючих
в галузі.

Ситуаційний підхід до ЖЦО пе-
редбачає використання різних моде-
лей управління залежно від ситуації,
в якій у конкретний момент часу зна-
ходиться фірма. Традиційний варіант
спирається на системну парадигму, в
рамках якої фірма розглядається як
відкрита система. Ситуаційний підхід
демонструє важливість зміни бізнес-
моделей на різних стадіях ЖЦО.

Дедуктивні підходи до життєвого
циклу організації більш вузькі і роз-
глядають розвиток організації під
певним кутом. Вивчивши детальніше
ці підходи, можна зробити висновок, що в кож-
ному підході є своє уявлення про організацію і
власні механізми переходу організації (фірми)
на наступну стадію життєвого циклу. На дум-
ку автора, наявне розмаїття моделей ЖЦО по-
яснюється саме наявністю різних підходів до
концепції ЖЦО.

У різних дисциплінарних напрямах теорії
управління вченими даються різні визначення
поняття "життєвий цикл", але в будь-якому ви-
падку виділяються наступні суттєві властивості
(рис. 1):

— протяжність у часі;
— наявність декілька послідовних і взаємо-

пов'язаних стадій (фаз).
Перехід від однієї стадії до іншої характе-

ризується кількісними та якісними змінами.
Число стадій вказується різне: від 4 до 8 і біль-
ше.

Фази життєвого циклу системи мають різну
тривалість: "народження" і "становлення" є
відносно короткими фазами, більш довгою є
фаза "зростання", найбільш тривала у часі —
фаза "зрілості", заради якої власне і створюєть-
ся система. Тривалість фази "спад" може знач-
ною мірою коливатися. Істотною своєрідністю
можуть відрізнятися і форми кривої життєво-
го циклу не лише для різних систем, але і для
системи одного виду в залежності від зовнішніх
і внутрішніх факторів.

Згідно з концепцією стадійності розвитку
організації жодна фірма (підприємство) не
може дуже довго залишатися в одному і тому
ж стані, а завжди проходить декілька етапів
свого розвитку, кожен з яких змінюється на-
ступним, але часто непросто, а з переживанням
труднощів, протиріч. Вчені називають такі
стадії життєвого циклу, як народження, дитин-
ство, юність, зрілість, старіння, відродження.

Але в будь-якому випадку йдеться про різні
ступені життєстійкості організації [4, с. 7—8].

Слід враховувати, що різні види циклів мо-
жуть накладатися один на одне, специфікуючи
параметри досліджуваного циклу (утворюючи
сінергетичні сплески або, навпаки, деструк-
тивні порушення). Крім того, до названих мож-
на додати циклічність системи, обумовлену,
наприклад, різними вимогами зовнішнього се-
редовища [1, с. 49].

Так відбувається щодо річної фінансової
звітності, коли підприємства прагнуть досяг-
ти більш якісних вартісних показників і відоб-
разити їх у звітності. Але цикл, позбавлений
взаємозв'язку змін, що відбуваються в ресур-
сах з породженими змінами тотожної приро-
ди (вартісної), скоріше слід вважати непря-
мим.

Важливо враховувати, що фаза спаду, вми-
рання системи характеризується переважан-
ням пасивної частини ресурсів над активною і
це явище починає носити систематичний, регу-
лярний, постійний характер (саме тому важли-
вий своєчасний моніторинг і критерії показ-
ників системи).

Ступінь адаптивності системи підвищуєть-
ся з її зростанням і диверсифікованістю. На-
приклад, така організаційна форма, як об'єд-
нання комплексів аеропортів й авіаційних під-
приємств — перевізників, дозволяють зглади-
ти багато циклічних коливань, які можливі при
роздільному функціонуванні учасників: обо-
ротність капіталу, переорієнтація коштів з ви-
робництв, які перебувають у фазі занепаду або
смерті, в зростаючі сегменти, долання сезон-
ності і т. ін.

Незважаючи на наявність безлічі фаз, сут-
ність життєвого циклу системи виражається
трьома основними фазами-векторами:
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Рис. 1. Крива життєвого циклу соціально-економічної
системи
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— розвиток, підготовка до певного виду
існування (діяльності) системи;

— діяльність системи; деградація, скорочен-
ня діяльності з подальшою ліквідацією систе-
ми або відтворення системи, новий розвиток
для іншої діяльності.

Таким чином, життєвий цикл системи — це
безліч її закономірних змін у часі (фаз) від мо-
менту виникнення (появи) системи до моменту
її зникнення (уходу).

Загальними параметрами життєвого циклу
систем є: момент появи і уходу системи, загаль-
на тривалість, тривалість кожної фази, поря-
док чергування фаз, вид фаз і фазних змін, по-
казники, що характеризують стан системи в
кожній фазі.

Носієм циклу безпосередньо є та система,
системоутворюючим чинником якої є продук-
ція циклу. Правильна співвіднесеність циклу і
системи-носія — один з найважливіших прин-
ципів аналізу і проектування складних систем і
комплексів.

Наприклад, носієм проектного циклу об'єк-
та є проектна система, яка безпосередньо
здійснює проектування об'єкта (як проекту-
вальна система). Носієм "життєвий цикл" будь-
якого матеріального або ідеального об'єкта,
створюваного людиною, є система, що поєднує
в собі проектну, виробничу та експлуатаційну
або споживчу системи.

Цикли визначають тимчасовий ритм, цик-
лічність (хрономіку) функціонування систем-
носіїв: проектні цикли — тимчасовий ритм фун-
кціонування відповідних проектних систем
(проектних організацій), виробничі цикли —
тимчасовий ритм функціонування відповідних
виробничих систем (виробничих організацій),
життєві цикли об'єктів техніки — тимчасовий
ритм (хрономіку) функціонування відповідних
техніко-технологічних систем [6, с. 41].

Процеси зміни, розвитку об'єкта (предме-
та) циклу є одночасно процесами становлення,
формування і реалізації відповідної системної
ефективності. Одночасно ці процеси відобра-
жають трансформацію мети (М) розвитку
організації і результат:
М → Rе ↔ RП → RRe (1),
де Rе — потенційна ефективність,
RП — прогнозована ефективність;
RRe — реальна ефективність.
Таким чином, фактор часу знаходить своє

вираження у своєчасності рішень щодо стра-
тегії розвитку організації.

У цілому життєвий цикл відображає дина-
міку змін кількісних характеристик життє-
діяльності системи, що належить до певного

класу, роду і виду, то життєвий цикл системи
відображає в динаміці його якісні зміни за до-
помогою кількісних показників стану системи.
Наприклад, для виробу підприємства це мо-
жуть бути показники технічних характеристик:
потужність, продуктивність, фізичний знос.
Для працівника підприємства це можуть бути
показники його професійної діяльності, на-
приклад, продуктивність праці, кількість поми-
лок, рівень складності розв'язуваних завдань.

Урахування і накопичення даних по життє-
вому циклу дозволяє вирішувати такі завдан-
ня.

Моніторинг життєвого циклу екземпляра з
фіксацією показників за кожною фазою для
оперативного вирішення поточних завдань і
проблем. Наприклад, керівник, маючи доклад-
ну інформацію про те, як співробітник прояв-
ляв себе на фазі "молодість", під час навчання
у вузі: з яких предметів він був успішний, як
виявляв себе в соціальному середовищі, які мав
інтереси, може прийняти правильне рішення
про використання їх в організації. В іншому
випадку буде втрачено час на "розпізнавання"
людини в процесі його роботи у цій організації.
Цілком можливо, що неправильне позиціону-
вання співробітника на посаду через відсутність
достовірної інформації призведе до недовико-
ристання, а то і втрати цінного для організації
ресурсу.

Моніторинг життєвого циклу екземпляра з
фіксацією показників за кожною фазою, для
того щоб у майбутньому при виникненні про-
блем функціонування цього екземпляра мож-
на було провести аналіз причин їх виникнення.
Наприклад, це може бути вироб відповідально-
го призначення, для якого в разі втрати його
працездатності необхідно швидке її відновлен-
ня.

Аналіз масиву даних за життєвими цикла-
ми безлічі екземплярів різними математични-
ми і програмними засобами, наприклад засоба-
ми Data Mining для пошуку нових знань про
системи. Нові знання про пануючі системи, от-
римані за допомогою аналізу масиву даних ек-
земплярів цієї системи, у вигляді класифіка-
торів, закономірностей, залежностей необхідні
для вдосконалення і розвитку пануючої систе-
ми, проектування та освоєння перспективної
системи.

Побудова і аналіз еволюційного циклу сис-
тем (філогенезу систем) дають загальну карти-
ну еволюції, дозволяють менеджерам-аналіти-
кам організації спрогнозувати перспективу
розвитку систем цього класу, оцінити місце
своєї системи, наприклад продукту або техно-
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логії його виробництва і систем організацій-
конкурентів в циклі філогенезу (еволюційного
розвитку).

Побудова і аналіз життєвих циклів панівної
і перспективної систем (онтогенез виду) дають
змогу спрогнозувати перспективи економічно-
го (ринкового) життя системи, що належить цій
організації, наприклад продукту, що нею ви-
пускається; оцінити з економічної точки зору
необхідність переходу до нової системи, на-
приклад, продукту нового покоління; визначи-
ти точку переходу і спланувати у зв'язку із цим
інноваційну діяльність організації.

Побудова і аналіз життєвого циклу систе-
ми надають можливість індивідуальної на-
стройки під потреби конкретного клієнта, що
сприяє реалізації концепції CRM (Customer
Relationship Management System — система ке-
рування взаємодією з клієнтами); дозволяють
детально організувати систему управління
якістю на основі безперервного інтегрованого
інформаційного документування, що відобра-
жає дані про саму систему, а також пов'язаних
з нею процесах і зовнішнього середовища —
ідеологія CALS (Continuous Acquisition and
Life-Cycle Support — постійна інформаційна
підтримка життєвого циклу продукту) [6, с. 84].

Велике значення теорія життєвих циклів
систем має в управлінні різними сферами (га-
лузями) організації. Так, при управлінні знан-
нями організації теорія життєвих циклів сис-
тем допомагає виділити необхідні для розвит-
ку системи інформаційні метаморфози, а потім
здійснити планову діяльність у забезпеченні
цих метаморфоз даними, інформацією, теоре-
тичними та практичними знаннями.

ВИСНОВКИ
Загальне значення практичного викорис-

тання теорії життєвих циклів при управлінні
організацією велике. В умовах економіки
інформаційного типу забезпечення її вижива-
ності та конкурентоспроможності неможливе
без цілеспрямованого еволюційного розвитку
організації і всіх її підсистем. Таким чином,
теорія життєвих циклів надає можливість по-
бачити динаміку організації, тобто не розгля-
дати її як статичне утворення. Уявлення про
динаміку організації дозволяє зробити висно-
вок про своєчасність тих чи інших управлінсь-
ких рішень щодо управління фінансовими ре-
сурсами організації в тому числі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Серед більшості керівників та власників ви-

робничих підприємств України поширена дум-
ка про те, що хоча система постачання на
підприємстві, яким вони управляють й далека
від ідеалу, але повністю відповідає сучасним
умовам ринку. Така недалекоглядна оцінка
власних можливостей може дуже дорого обій-
тися для компанії, оскільки призводить до того,
що компанія несе величезні втрати практично
на всіх етапах процесу постачання: при плану-
ванні потреби у матеріалах, сировині та облад-
нанні, при їх доставці на підприємство, скла-
дуванні, при використанні у виробництві та вто-
ринному обігу. Досвід роботи по оптимізації
системи постачання підтверджує, що втрати,
які викликані неефективним управлінням по-
стачанням, можуть досягати, по окремим ка-
тегоріям запасів, 35—45% від загальних витрат
на постачання і якщо така ситуація не виправ-
ляється, то призводить до величезних втрат,
оскільки темп зростання кількості проблем вже
переходить від арифметичної до геометричної
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прогресії [1, с. 135]. Отже, система постачання
сировини, матеріалів та обладнання на вироб-
ниче підприємство є одним із головних чинників
економічної безпеки підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Дуже багато вчених приділяють увагу роз-

робці ефективних моделей управління запаса-
ми. Однією з перших моделей по управлінню
запасами була запропонована у 1913 році аме-
риканським інженером Уілсоном формула оп-
тимального розміру замовлення. З того часу
теорія управління запасами поповнилась вели-
кою кількістю різноманітних методів та під-
ходів до формування запасів. Суттєвий вклад
у формування та розвиток загальної теорії уп-
равління запасами внесли роботи Г.Л. Бродець-
кого, Р. Брауна, Дж. Букана, Е. Кенінгзберга,
А.М. Гаджинського, М. Ліндера, Т. Уайтина,
Дж. Хедлі та багатьох інших.

Не дивлячись на досягнуті результати, ряд
теоретичних та методичних проблем, які пов'я-
зані з розвитком та удосконаленням моделей
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та методів управління запасами у ланцюгу по-
ставок, потребують подальших досліджень та
доробок.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою даної статті є визначення доціль-

ності вкладу усіх відділів підприємства, особ-
ливо відділу маркетингу, у прийняття рішення
відносно управління запасами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Спочатку зупинимося на термінологічному

аспекті, оскільки фахівці по-різному називають
цей вид діяльності на підприємстві. За кордо-
ном сферу діяльності із забезпечення виробни-
ка необхідними видами матеріальних ресурсів
називають Purchasing/Procurement — закупка/
управління закупками (постачанням). Ця ж
сама область виробничої діяльності у вітчиз-
няній практиці називається матеріально-тех-
нічним забезпеченням [2, с. 240]. Але в останні
роки все більше вчених почали визначати цю
область, як закупівельну логістику або управ-
ління запасами.

Головний критерій управління матеріальни-
ми ресурсами можна сформулювати наступним
чином: "Задоволення заданої річної потреби
підприємства у матеріальних ресурсах з мі-
німальними витратами та на їх виготовлення,
закупку, перевозку та зберігання" [3, с. 65].
Даний критерій прийняття рішення символізує
оптимізаційний підхід до проблеми управлін-
ня матеріальними ресурсами.

Отже, для безперебійного функціонування
виробництва потрібно мати дуже добре нала-
годжене матеріально-технічне забезпечення,
яке на більшості підприємствах здійснюється
через відділ постачання або менеджера з поста-
чання, в залежності від масштабу підприємства.

Основними завданнями матеріально-техні-
чного забезпечення виробництва є:

— своєчасне забезпечення підрозділів
підприємства необхідними видами ресурсів, у
потрібній кількості та якості;

— поліпшення використання ресурсів,
підвищення продуктивності праці, фондовід-
дачі, скорочення тривалості виробничих циклів
виготовлення продукції, забезпечення ритміч-
ності процесів, скорочення часу оборотності
коштів, повне використання вторинних ре-
сурсів, підвищення ефективності інвестицій;

— аналіз організаційно-технічного рівня
виробництва та якості випущеної продукції у
конкурентів постачальника та підготовка про-
позицій по підвищенню конкурентоспромож-
ності матеріальних ресурсів, що постачаються

чи зміна постачальника конкретного виду ре-
сурсу.

Для досягнення вищенаведених цілей, фах-
івцям з постачання потрібно вивчати та врахо-
вувати попит та пропозицію на всі потрібні
підприємству матеріальні ресурси, рівень та
зміну ціни на них та на послуги посередників,
вибирати найбільш економічну форму товаро-
руху, оптимізувати запаси, знижувати транс-
портні та складські витрати.

Однією з головних проблем на більшості
підприємств України є відокремлена діяльність
відділу постачання від інших підрозділів, а саме:
відсутність взаємодії з відділами маркетингу,
збуту, планування (при його наявності) та скла-
дом. І, як наслідок, закупка сировини не відпо-
відає запланованим обсягам продажу на рік для
відділу збуту, замовляється не потрібна сиро-
вина — продукт знімається з виробництва чи
змінюється упаковка відділом маркетингу, чи
склад виявляє під час ревізії ту чи іншу сирови-
ну, яка була знята з бази даних з тої чи іншої
причини, але назад вчасно не була занесена.

Отже, основними недоліками роботи від-
ділу постачання є:

— відсутність інформації про реальну кіль-
кість сировини та матеріалів на складі — на-
явність інформації в базі даних може не відпо-
відати дійсності;

— відсутність чіткого планування постачан-
ня — в основному постачання відбувається у
авральному режимі;

— повна або часткова відсутність узгоджен-
ня плану постачання з планом збуту готової
продукції;

— постійне завищення необхідної кількості
для замовлення, навіть коли мінімальна партія
дозволяє зробити більш оптимальне замовлення;

— кожна позиція замовляється окремо,
навіть коли сукупне замовлення декількох по-
зицій може значно зменшити витрати на їх
придбання разом, в порівнянні з придбанням
поодинці, та, як наслідок, суттєво знизити со-
бівартість виробництва.

Вищенаведені проблеми із забезпеченням
сировиною та матеріалами більш притаманні
середнім підприємствам, особливо в період,
коли обсяги виробництва збільшилися, а управ-
ління діє на рівні малого підприємства і для ве-
дення сучасної автоматизованої системи коштів
не вистачає, та й в багатьох випадках вона не
завжди виправдовує витрачені на неї кошти.

Розглянемо деякі вищенаведені проблеми на
прикладі замовлення гнучкої упаковки (плівки)
для середнього підприємства, у якого досить
широкий асортиментний ряд, але більшість по-
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зицій мають низький або середній рівень попиту.
Проблема полягає у тому, що мінімальне замов-
лення на плівку складає 300 кг — це ще одна про-
блема, яка виникає перед менеджером, оскільки
потрібно кілограми перевести у штуки, чи навпа-
ки, і, чим менший пакет, тим більшу кількість упа-
ковки потрібно замовити. І якщо менеджер до-
пустить помилку та замовить кожен вид упаков-
ки окремо, де кількість в замовленні в декілька
разів перевищує потрібну кількість для задово-
лення попиту на рік, то, як наслідок, отримаємо
затоварення складу, замороження значних
коштів плюс псування самої плівки, тобто збит-
ки. Виходом з цієї ситуації може бути комбіно-
ване замовлення декількох видів плівки у
мінімальному замовленні, але тут виникає на-
ступна проблема, а саме: упаковки повинні бути
однакові або співвідноситися 1:2 (впливає техно-
логічний аспект виготовлення плівки), і відокрем-
леність від відділу маркетингу, який і розробляє
зовнішній вигляд упаковки.

Відділ маркетингу та відділ постачання
повинні чітко взаємодіяти один з одним в
управлінні життєвим циклом товару. Концеп-
ція життєвого циклу товару відображається у
формі кривої продаж. Також концепція жит-
тєвого циклу товару є основою для прогнозу-
вання ймовірного напрямку еволюції товару.
Рисунок 1 демонструє життєвий період гіпоте-
тичної кривої продаж на стадіях впроваджен-
ня, зростання, зрілості та спаду. Для відділу по-
стачання основним висновком з цього графіку
є те, що незалежно від рівня минулих продаж,
попит може нелінійно змінитися як в більшу,
так і в меншу сторону. Але це вони й так інтуї-
тивно розуміють, тому й роблять страхові за-
паси на випадок різкого стрибка попиту, та ку-
пують малими партіями, замість того щоб ку-

пити велику, бо бояться різкого падіння попи-
ту. Купівля малими партіями більше притаман-
на на вітчизняних підприємствах для товару,
ніж для сировини, тут використовується підхід
"щоб точно вистачило". Такий стан речей з за-
купівлею сировини пов'язаний з достатньо ве-
ликим обсягом інформації для аналізу — від
прогнозування попиту на товар до планування
закупки сировини. Можна виділити два важли-
вих моменти для відділу постачання, які вип-
ливають з графіку життєвого циклу товару.
Перший — це можливість попередження появи
значного залишку неліквіду на складі, другий
— використання різних моделей прогнозуван-
ня для товарів, які мають різну ретроспективу
продаж. Обидва моменти є важливими для
відділу постачання, оскільки напряму вплива-
ють на управління запасами на підприємстві,
тому розглянемо їх послідовно.

Чім більша номенклатурна база підприєм-
ства, тим більше виникає потреба в її диферен-
ціації для використання різних моделей управ-
ління запасами для різних груп позицій. Дана
задача передбачає необхідність розділення
всієї номенклатури на дві групи:

— активні позиції, які в подальшому будуть
закуповуватися на склад;

— позиції, що виводяться, їх подальша за-
купка заборонена.

Головним бажанням будь-якого відділу по-
стачання є те, щоб у другу групу потрапила си-
ровина на ту продукцію, яка в даний час знахо-
дяться на останньому етапі свого життєвого
циклу. Це дасть змогу запобігти утворенню
неліквідів. Особливо гостро постає це питання
при подальшій закупівлі сировини для такої про-
дукції. Для вирішення даної задачі відділу по-
стачання необхідно об'єднати свої зусилля з

Рис. 1. Крива життєвого циклу товару
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відділом маркетингу, спираючись на загальне
розуміння графіку життєвого циклу товару. З
огляду на можливі фінансові наслідки, краще
втратити невеликий прибуток на спаді продажу,
але при цьому звільнити склад до моменту оста-
точного падіння продажу, ніж понести більші
витрати при заморожуванні коштів у неліквіді.

Для вирішення цього питання відділу поста-
чання разом з відділом маркетингу потрібно
визначитися, до якої з груп відноситься пози-
ція, по якій відбувається зниження продаж,
щоб зрозуміти, чи це просто сезонні коливан-
ня (рис. 2б) чи це вже останній етап життєвого
циклу товару (рис. 2в).

Одними з найпростіших методів, які вико-
ристовуються в даному випадку, є матриця Бо-
стонської консалтингової групи та АВС-аналіз.
Також потрібно прийняти до уваги експертну
оцінку фахівців, особливо, коли відбувається
заміщення продаж однієї позиції продажами
іншої. Допомога відділу маркетингу знадобить-
ся не тільки, коли потрібно виявити такі по-
зиції, але й коли потрібно буде приймати рішен-
ня про необхідність проведення стимулюючих
акцій для заздалегідь потенційного неліквіду.
Також без допомоги маркетингу не можливо
обійтися у випадку вагомого залишку сирови-
ни, яка призначена для виготовлення даної по-
зиції, і більше ніде не може бути використана
— в даному випадку, потрібно прийняти рішен-
ня, що буде більш економічно доцільним: зня-
ти з виробництва та списати сировину на ви-
трати чи є можливість її продати, чи продов-
жити виготовляти дану позицію невеликими
партіями та проводити стимулюючі акції.

Для проведення АВС-аналізу необхідно
зібрати дані про кількість фактів продажу даної
позиції за період, що аналізується, тобто
кількість накладних або чеків, в яких є присут-
ньою ця позиція. Аналогічний алгоритм дій

потрібно повторити й для даних по позиції за
такий же рівнозначний попередній період. Для
отримання двофакторної матриці необхідно
перше значення по позиції поділити на відпо-
відне друге (рис. 3).

Усі позиції, що будуть виводитися на ринок
будуть з'являтися у цій матриці в лівому ниж-
ньому куті, оскільки відношення буде прагну-
ти до нескінченності й позиція навряд чи змо-
же відразу ж потрапити до групи "А", але мож-
ливі декілька варіантів розвитку подій. У пер-
шому варіанті продажі позиції починають зро-
стати й дана позиція поступово починає
підніматися по лівому стовпчику до гори, потім
відбувається насичення й позиція починає
зміщуватися вправо на рівні, що був досягну-
тий та продовжує рухатися ще правіше, після
чого починає рухатися вниз по правому сто-
впчику. У другому варіанті продаж нової по-
зиції не має великого сплеску й надалі йде дуже
кволо, у цьому випадку вона поступово
зміщується з лівого нижнього кута до правого
нижнього. В обох випадках траєкторія, яку
проходять позиції, повністю відповідає кривій
життєвого циклу, а надписи у квадрантах вка-
зують на стратегію управління даною позицією.

Для кожного етапу життєвого циклу по-
зиції можна виділити оптимальну стратегію
створення страхового запасу:

— Впровадження (СМ) — страховий запас
є відсутнім, оскільки, є ймовірність, що вихід
позиції на ринок може закінчитися невдало, але
потрібно тримати на складі запас, якій буде
достатнім для повноцінної підтримки етапу
впровадження та необхідно уточнювати у
відділі маркетингу.

— Зростання (АМ та ВМ) — потрібно мати
максимально можливий великий страховий за-
пас, щоб задовольнити увесь попит потенцій-
них споживачів та не втратити можливий при-

Рис. 2. Типи життєвого циклу товару
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буток. Надлишок страхового запасу, завдяки
швидкому зростанню попиту, може бути реал-
ізований у наступному періоді.

— Зрілість (АЕ та ВЕ) — страховий запас
формується у тій кількості, яка необхідна для
забезпечення відповідного рівня сервісу та ви-
значається на підставі рентабельності та варі-
ативності продажу цієї позиції.

— Насичення (АL) — потрібно мати тільки
мінімальний страховий запас, основною метою
якого є страхування на випадок зриву постачан-
ня, але ж ніяк не страхування збільшення попиту.

— Спад (ВL) — страховий запас відсутній
як поняття, оскільки на даному етапі є ризик
формування великих залишків неліквіду через
критично низький попит.

— Вивід (СL) — закупка товару припинена
взагалі, відбувається тільки після передоплати
клієнта, при наявності залишків проводиться
робота по їх усуненню з відділом маркетингу.

Даний підхід є можливим використовувати у
випадку сезонності продажу, оскільки цикл се-
зону буде в точності відповідати такій же динаміці
продаж, але в цьому випадку потрібно мати мож-
ливість оперативно реагувати та робити
відповідні запаси до початку сезону. Під час про-
ведення аналізу потрібно враховувати як май-
бутні заплановані акції по стимулюванню попи-
ту для збільшення страхового запасу, так й ніве-
лювати у аналізі їх результати, щоб не впливали
на реальний стан речей. У випадку, коли у позиції
відкривається "друге дихання", матриця автома-
тично переведе її в необхідну категорію. Якщо ж
позиція постійно безсистемно переходить з
однієї категорії до іншої, то в даному випадку,
краще об'єднати групи позицій-аналогів чи роби-
ти аналіз за категорією. Позиції, по яким прий-
нято рішення про остаточний їх вивід з асорти-
менту, надалі повинні бути виключені з аналізу,

оскільки вони можуть помилково потрапити до
іншої категорії завдяки стимулюючим акціям, які
направлені на зменшення залишків та дещо підня-
ли продажі даної позиції.

У ланцюгу розподілу відвантаження товару
на наступний рівень не означає його продаж
кінцевому споживачу. Статистика відвантажень
на етапі впровадження відображає не швидкість
споживання нового товару, а швидкість запов-
нення товаром каналів продажу, яка на початку
може бути піковою, а потім піде на спад. Тому
орієнтуватися потрібно, в першу чергу, на реаль-
ний попит споживачів, а також спиратися не на
першу пробну покупку, а на вже повторні по-
купки. Тому до настання цього моменту, пози-
ція повинна бути у статусі "Впровадження" й за-
купки здійснюватися відповідно до плану запов-
нення каналів збуту, а не попереднього прода-
жу. При плануванні каналів збуту потрібно дуже
відповідально до цього підійти, оскільки є
ймовірність створення мертвих стоків у контра-
гентів, ось тут потрібна консолідація зусиль
відділів постачання, збуту та маркетингу.

Виходячи з практики, найбільш успішним
підходом до планування є використання різних
моделей прогнозування для різних товарних
позицій. Головною причиною, що спонукає ви-
користовувати різні моделі прогнозування, є не
бажання чим точніше зробити прогноз, а ба-
нальна відсутність даних продажу певної то-
варної позиції. Особливо кричуща ситуація
складається з абсолютно новими позиціями,
для яких відсутня будь-яка опорна статистика.
Як наслідок, не є можливим використання для
прогнозування нових позицій основних моде-
лей, які добре працюють для старих позицій, в
зв'язку з обмеженнями на мінімальну кількість
відомих даних при використанні будь-якої мо-
делі прогнозування. Саме тому, для визначен-

Рис. 3. Матриця визначення величини страхового запасу
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ня оптимальної моделі прогнозування потрібно
використовувати не тільки дані про поточний
етап життєвого циклу товару, але й дату почат-
ку продажу компанією товарної позиції для
визначення глибини історії продажу.

Отже, можна розділити позиції на групи ще
за одним критерієм — за наявною історією їх
продаж. Межі цих груп не є сталими й можуть
змінюватися в залежності від максимально
ефективного використання тої чи іншої моделі
прогнозування. На практиці використовується
в основному три-чотири таких моделі, можливі
варіанти розглянемо в таблиці (табл. 1).

ВИСНОВКИ
У більшості підприємств мало приділяють

уваги якісному управлінню матеріальними ре-
сурсами та пускають цей процес у вільне пла-
вання. Повна або часткова відсутність взає-
модії відділу постачання з іншими відділами
призводить до перекосів у запасах та збоїв при
виробництві продукції. Оптимізація процесу
управління матеріальними ресурсами дозво-
лить вивільнити значні кошти, які були замо-
рожені у запасах. А синергія зусиль усіх від-
ділів підприємства буде головним щитом стаб-
ільного розвитку компанії.

Таблиця 1. Застосування моделей прогнозування для етапів життєвого циклу товару

Історія 

продаж, 

місяців 
Розподіл на категорії Вибір оптимальної моделі прогнозування 

0 

Експертна оцінка з 
використанням усіх 
доступних даних як якісних 
так і кількісних, для 
формування точки опори 

Абсолютно нова товарна позиція – прогнозування можливе лише на основі оцінки 
експертів. При новій товарній позиції (є аналог, інше фасування чи дозування тощо) 
можливе використання даних продажу аналогічної позиції 

1 
Початок продажу – є перші дані, але все ж таки краще використовувати оцінку 
експертів. Якщо така можливість відсутня, то встановлюємо прогноз попиту на 
наступний місяць рівним за попередній 

2 
За двома точками вже можна побудувати лінійний тренд, але його точність буде 
далекою від ідеалу, тому краще звернутися до експертної оцінки 

3 

Вже можливо дещо оцінити точність лінійного тренду, але поки слово за експертом – 
оскільки потрібно визначитися чи брати тренд до уваги чи ні. Це пов’язано з тим, що 
можливий великий сплеск продажу з метою ознайомлення з товаром, а потім різке 
зменшення 

4-12 Можливість уточнення лінійного тренду без відмови від оцінки експертів 

13 
Експертний вибір моделі 
прогнозування та здійснення 
подальшого прогнозування 
за її допомогою 

Вже пройшли повний цикл. На даному етапі потрібно визначитися з використанням 
моделі: з сезонністю чи без неї. У випадку з сезонністю, більшу питому вагу при 
прогнозуванні на будь-який місяць будуть мати значення за той же місяць у 
минулому році, але тут потрібно врахувати ознайомчий сплеск чи обережний підхід 
при покупці нового товару. Без сезонності, то це загальний тренд продажу, який вже 
є достатньо точним 

14 
Вже можливе використання статистичних методів, оскільки є необхідна кількість 
спостережень випадкової величини – закон великих чисел. У цей момент починає 
добре працювати модель прогнозування попиту у кризу 

15-23 У даний момент уточнюється чи правильно було обрано модель прогнозування 

24 

Технічне обгрунтування 
вибору моделі 
прогнозування та її 
використання 

У цей час вже є усі необхідні дані визначення технічними методами сезонності 
продажу – розрахувати кореляцію двох рядів продажу за кожен рік, й, навіть, дещо 
оцінити сезонні коефіцієнти при наявності останньої. Вже є можливість 
використання моделі прогнозування продажу з декомпозицією тренда та сезонною 
складовою 

25-35 У цей період проходить уточнення усіх коефіцієнтів обраної моделі 

36-60 
Вже є необхідна кількість достатньо точних значень сезонних коефіцієнтів для 
відповідної моделі прогнозування, у тому числі усереднення з важелями чи без них, є 
вже можливість використовувати медіану 

61+ 
Є можливість ефективно використовувати складні адаптивні статистичні методи, як 
наслідок, достовірність отриманих прогнозів значно підвищується 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За умов ринкових аграрних трансформацій в

Україні для забезпечення ефективного і сталого
розвитку функціонування сільськогосподарських
підприємств проблема формування та ефективно-
го використання виробничого потенціалу є однією
з головних. Від її вирішення залежать не тільки
фінансові результати, а й ефективність діяльності
та конкурентоспроможність як новостворених,
так і реформованих сільськогосподарських під-
приємств. Важлива роль виробничого потенціалу
в економіці сільськогосподарських підприємств,
галузей і держави зумовлює необхідність його вив-
чення, з метою формування конкурентоспромож-
ності сільськогосподарських підприємств на рівні
районів та області в цілому.
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PRODUCTION CONSTITUENT OF FORMATION OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES IN ZHYTOMYR REGION

У статті досліджено сучасний стан ресурсного забезпечення сільськогосподарських підприємств Житомирської
області. Визначено виробничий напрям діяльності, здійснено групування за розміром сільськогосподарських угідь,
що дозволило виявити тенденцію до зменшення площ середніх за розміром підприємств та зростання землекористу-
вання у великих і вказало на укрупнення та об'єднання орендованих земель аграрних формувань області великими
інвесторами, агрохолдингами та корпораціями, які здатні ефективно оброблювати великі площі земель. Доведено,
що використання сучасної техніки та засобів механізації виробничих процесів сприяло зростанню обсягів та темпів
виробництва продукції, вивільненню значної кількості працівників та значному збільшенню рівня продуктивності
праці протягом періоду дослідження. Визначено, що у досліджуваних господарствах виробничі фонди використову-
ються ефективно, відбувається оновлення матеріально-технічної бази. З'ясовано, що прибутковість та рентабельність
сільськогосподарських підприємств Житомирської області безпосередньо залежать від розвитку та кінцевих резуль-
татів галузі рослинництва.

The article investigates the current state of the resources provision at agricultural enterprises in Zhytomyr region.
The production direction of the business is defined, grouping by the size of agricultural lands is performed, the latter
allowingto find the tendency to decreasing of areas of middle-sized enterprises and increasing of land-use by big-sized
enterprises. Such grouping shows merging and consolidation of the rented lands by big investors, agricultural holdings
and corporations which are able to efficiently work it. It is proven that usage of the modern machinery and mechanic
means leads to the increase of production volumes and rates, release of employees and increase of efficiency rate within
the research period. It is defined that the investigated enterprises efficiently use their productive assets, upgrade their
material and technical resources. It is found out that profitability and cost effectiveness of agricultural enterprises in
Zhytomyr region directly depends on the development and final results of crop production.

Ключові слова: ресурси, структура товарної продукції, землекористування, продуктивність
праці, основні виробничі фонди, оборотні засоби, ефективність, сільськогосподарські підприємства.

Key words: resources, structure of commodity products, land-use, labour productivity, capital productive
assets, current assets, efficiency, agricultural enterprises.
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ка, Т. Зінчук, В. Іванюти, П. Канінського, М. Ма-
ліка, В. Мессель-Веселяка, О. Могильного, О. Они-
щенко, Г. Підлісецького, П. Саблука, В. Ткачука,
О. Школьного, О. Шпикуляка та ін. Проте питан-
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ня використання виробничих ресурсів, інвести-
ційно-інноваційного забезпечення, факторів спе-
ціалізації, інновацій у підвищенні конкурентосп-
роможності з урахуванням регіональних особли-
востей функціонування аграрних підприємств вис-
вітлені недостатньо.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Цілями статті є оцінка наявного ресурсного

потенціалу сільськогосподарських підприємств з
метою подальшого формування конкурентних пе-
реваг та напрямів забезпечення конкурентоспро-
можності вітчизняних агроформувань.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Суттєвий вплив на розвиток сільськогоспо-
дарського виробництва має ресурсне забезпечен-
ня. Житомирська область є перспективним регіо-
ном з розвинутим сільським господарством та має
всі необхідні інструменти для активізації іннова-
ційного розвитку. Сучасний виробничий напрям
агроформувань області — зерново-молочний з
розвиненим виробництвом технічних культур, про
що свідчить аналіз структури товарної продукції
в середньому за 2008—2012 рр. (табл. 1).

Найважливішою складовою сільськогоспо-
дарського виробництва є земля — основа рослин-
ного і тваринного світу, операційний базис розмі-
щення об'єктів промисловості, населених пунктів
і доріг. Вона є одночасно предметом, засобом
праці, базисом для розміщення продуктивних сил,
основою для відтворення всіх факторів економіч-
ного зростання [1].

Для детального аналізу змін у землекористу-
ванні сільськогосподарських підприємств Жито-
мирської області здійснено їх групування за роз-
міром сільськогосподарських угідь (табл. 2).

Аналіз даних таблиці 2 свідчить, що протягом
періоду дослідження у сільськогосподарських
підприємств з розміром угідь до 100 га не відбу-
лось змін у землекористуванні. В той же час про-
стежується тенденція до зменшення площ се-
редніх за розміром підприємств та зростання зем-
лекористування у великих, що вказує на укруп-
нення та об'єднання орендованих земель
сільськогосподарських підприємств великими
інвесторами, агрохолдингами та корпораціями,
забезпеченими сучасними видами техніки, що
дозволяє їм ефективно оброблювати великі площі
земель. Найвагомішою перевагою такого об-
'єднання є формування мережевої структури між
підрозділами-підприємствами, що дає мож-
ливість внутрішньої реалізації продукції, спільно-
го використання ресурсів, поглиблення перероб-
ки сільськогосподарської продукції. Такий
внутрішній механізм дозволяє уникати посеред-
ників і акумулювати більшу частину прибутку.
Кінцеві результати діяльності сприяють зростан-
ню рівня орендної плати орендодавцям за зе-
мельні частки (паї) [3]. Негативним явищем при
цьому є виснажливе землеробство, відсутність
стимулів до розвитку галузі тваринництва,
відсутність соціального розвитку сільської місце-
вості та зменшення рівня зайнятості місцевих жи-
телів [4].

Ефективність використання земельних ре-
сурсів сільськогосподарських підприємств Жито-
мирської області розрахована у розрізі найбільш
товарної продукції (табл. 3).

Дані таблиці 3 дають підстави стверджувати,
що в досліджуваних підприємствах земельні ре-
сурси використовуються ефективно, про що свід-
чить зростання урожайності сільськогосподарсь-
ких культур, збільшення обсягів виробництва та

Вид продукції 

В середньому за 5 
років 

(2008-2012 рр.) 

тис. грн. % 

Зернові і зернобобові 551046,2 42,8 

Соняшник 121259,2 9,4 

Соя 69796,5 5,4 

Ріпак – всього 92840,2 7,2 

Цукрові буряки 12670,6 1,0 

Льон 1494,2 0,1 

Картопля 47113,2 3,7 

Овочі – всього 26798,5 2,1 

Плоди та ягоди 301,7 0,02 

Хміль 11131,6 0,9 

Інша продукція рослинництва 22701,7 1,8 

Разом по рослинництву 957153,5 74,4 

М’ясо ВРХ 85133,6 6,6 

М’ясо свиней 46192,2 3,6 

М’ясо овець і кіз 311,4 0,02 

М’ясо птиці 4011,9 0,3 

Молоко 150830,1 11,7 

Яйця курячі 28567,8 2,2 

Вовна 24,7 0,002 

Мед 311,7 0,02 

Продукція рибництва 93,8 0,01 

Інша продукція тваринництва 14069,1 1,1 

Разом по тваринництву 329546,3 25,6 

Всього по 
сільськогосподарським 

1286699,9 100,0 

Таблиця 1. Структура товарної продукції
сільськогосподарських підприємств

Житомирської області

Джерело: розраховано за даними статистичних бюлетенів Го-
ловного управління статистики у Житомирській області.
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зростання прибутковості продукції з розрахунку
на 100 га відповідних земельних угіль.

Не можна уявити виробництво без продуктив-
ної участі людської праці (трудових ресурсів). Ди-
наміку чисельності працівників сільськогоспо-

дарських підприємств Житомирської області в
розрізі районів наведено в таблиці 4.

Аналіз даних таблиці 4 свідчить про постійне
скорочення у динаміці років чисельності праців-
ників у сільськогосподарських підприємствах. За

Площа 

2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2012 р. до 2008 р., ± 

тис. 
га 

% тис. га % тис. га % тис. га % 
тис. 
га 

% тис. га % 

до 5,0 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,0 0,0 

5,1-10,0 0,8 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,7 0,2 0,8 0,2 0,0 0,0 

10,1-20,0 1,6 0,4 1,6 0,4 1,6 0,4 1,5 0,4 1,6 0,4 0,0 0,0 

20,1-50,0 5,9 1,5 5,5 1,4 5,7 1,4 6,0 1,6 6,8 1,7 0,9 0,2 

50,1-100,0 6,3 1,6 5,9 1,5 6,1 1,5 6,3 1,7 6,4 1,6 0,1 0,0 

100,1-500,0 42,7 10,9 44,2 11,2 43,2 10,6 36,6 9,8 38,5 9,7 -4,1 -1,2 

500,1-1000,0 61,8 15,8 60,4 15,3 59,9 14,7 48,9 13,1 50,0 12,6 -11,8 -3,2 

1000,1-2000,0 99,0 25,3 101,1 25,6 94,5 23,2 79,5 21,3 79,8 20,1 -19,2 -5,2 

2000,1-3000,0 68,1 17,4 66,8 16,9 57,4 14,1 59,0 15,8 61,2 15,4 -6,9 -2,0 

3000,1-4000,0 30,1 7,7 28,8 7,3 28,1 6,9 23,1 6,2 26,2 6,6 -3,9 -1,1 

4000,1-5000,0 32,5 8,3 34,8 8,8 35,0 8,6 31,7 8,5 33,8 8,5 1,3 0,2 

5000,1-7000,0 16,0 4,1 17,0 4,3 39,5 9,7 41,8 11,2 48,4 12,2 32,4 8,1 

більше 7000,0 26,2 6,7 27,7 7,0 35,0 8,6 37,7 10,1 43,3 10,9 17,1 4,2 

 

Таблиця 2. Розподіл діючих сільськогосподарських підприємств за розміром
сільськогосподарських угідь

Джерело: розраховано за даними статистичних бюлетенів Головного управління статистики у Житомирській області.

Показник 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
2012 р. до  
2008 р., % 

Урожайність з 1 га, ц       

– зернових 26,9 27,4 25,2 33,0 38,4 142,8 

– соняшнику 13,5 16,0 23,3 17,7 19,4 143,7 

– сої 10,7 17,2 14,2 16,2 18,5 172,9 

– ріпаку 19,7 19,6 14,3 14,3 23,1 117,3 

Вироблено на 100 га 
ріллі, ц 

      

– зернових 1490,7 1654,7 1346,3 1824,5 2071,7 139,0 

– соняшнику 14,5 23,3 244,2 131,5 184,3 > у 12,7 р. 

– сої 25,8 38,6 67,3 118,7 202,7 > у 7,9 р. 

– ріпаку 123,8 114,0 40,0 73,4 127,0 102,6 

Вироблено на 100 га 
с.-г. угідь, ц 

      

– молока 191,3 190,5 183,7 188,0 210,7 110,1 

Одержано на 100 га с.-
г. угідь, тис. грн.: 

      

– товарної продукції 186,4 223,7 301,5 401,2 527,9 > у 2,8 р. 

– прибутку (+), збитку 
(-) 

-3,2 -1,4 20,5 43,5 84,9 - 

Таблиця 3. Ефективність використання земельних ресурсів сільськогосподарськими
підприємствами Житомирської області

Джерело: розраховано за даними статистичних бюлетенів Головного управління статистики у Житомирській області.
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період дослідження (2008—2012 рр.) зна-
чення даного показника скоротилось на
37,9 %, що поряд із зростанням обсягів ви-
робництва валової продукції сприяло знач-
ному підвищенню рівня продуктивності
праці (рис. 1).

Використання сучасної техніки та за-
собів механізації виробничих процесів
сприяло зростанню обсягів та темпів ви-
робництва продукції, вивільненню значної
кількості працівників, що дозволило збіль-
шити рівень продуктивності праці протя-
гом 2008—2012 рр. у 2,6 р. Негативною сто-
роною зменшення чисельності персоналу є
зростання безробіття, погіршення матері-
ального та соціального рівня життя, зане-
пад розвитку соціальної інфраструктури
села [2].

Від забезпеченості та ефективності ви-
користання виробничих фондів безпосе-

Район 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
2012 р. до 
2008 р., % 

Андрушівський 821 767 738 814 684 83,3 

Баранівський 492 357 139 90 94 19,1 

Бердичівський 740 693 648 538 514 69,5 

Брусилівський 697 621 469 609 596 85,5 

Володарсько-Волинський 385 269 188 124 107 27,8 

Романівський 565 523 442 354 323 57,2 

Ємільчинський 909 688 430 410 394 43,3 

Житомирський 821 465 424 583 603 73,4 

Коростенський 699 581 433 366 385 55,1 

Коростишівський 279 234 132 160 193 69,2 

Лугинський 284 233 203 183 176 62,0 

Любарський 1202 1018 790 714 637 53,0 

Малинський 300 220 177 156 122 40,7 

Народицький 341 264 245 188 113 33,1 

Новоград-Волинський 1627 1451 1136 1082 980 60,2 

Овруцький 1502 1373 1227 1102 934 62,2 

Олевський 727 508 427 212 82 11,3 

Попільнянський 2438 2367 2302 2170 2124 87,1 

Радомишльський 698 681 667 542 491 70,3 

Ружинський 892 759 700 683 624 70,0 

Червоноармійський 641 500 404 402 421 65,7 

Черняхівський 593 407 322 340 405 68,3 

Чуднівський 836 687 588 454 440 52,6 

Разом по області 18489 15821 13281 12294 11473 62,1 

Таблиця 4. Динаміка чисельності працівників сільськогосподарських підприємств
Житомирської області

Джерело: розраховано за даними статистичних бюлетенів Головного управління статистики у Житомирській області.
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Рис. 1. Ефективність використання трудових
ресурсів у сільськогосподарських підприємствах

Житомирської області
Джерело: розраховано за даними статистичних бюлетенів Головного

управління статистики у Житомирській області.
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редньо залежать результати господарської діяль-
ності сільськогосподарських підприємств (табл. 5).

Дані таблиці 5 дають підстави стверджувати,
що у досліджуваних господарствах Житомирсь-
кої області виробничі фонди використовуються
ефективно, про що свідчить зростання фондові-
ддачі 41,5 % та зниження фондомісткості про-
дукції на 29,3 % і, як наслідок, зростання норми
прибутку на 7,75 процентних пункти. Зменшення
ступеня зносу основних фондів за період дослід-
ження на 7,3 процентних пункти при зростанні
показника фондоозброєності в 1,85 р. свідчить
про оновлення матеріально-технічної бази та ви-
користання сучасної техніки сільськогосподарсь-
кими підприємствами області. Ефективність ви-
користання оборотних засобів за період дослід-
ження погіршилась, що пов'язано із специфікою
і особливостями сільськогосподарського вироб-
ництва, зокрема тривалим періодом і сезонністю
виробництва. Зокрема коефіцієнт обороту обо-
ротних засобів знизився на 28,4 %, що відповідно
збільшило тривалість одного обороту оборотних
засобів на 22,6 %.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Проведений аналіз забезпечення та ефектив-
ності використання виробничого потенціалу
сільськогосподарських підприємств дозволяє зро-
бити висновок, що прибутковість та рентабельність
сільськогосподарських підприємств Житомирської
області безпосередньо залежать від розвитку та
кінцевих результатів галузі рослинництва.
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Показник 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
2012 р. до 
2008 р., % 
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Таблиця 5. Забезпеченість та ефективність використання виробничих фондів
у сільськогосподарських підприємствах Житомирської області

Джерело: розраховано за даними статистичних бюлетенів Головного управління статистики у Житомирській області.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ

ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Багатий та унікальний рекреаційний потенці-
ал України вимагає комплексного підходу до уп-
равління ним та науково обгрунтованого викори-
стання, а це вказує на доцільність створення єди-
ного координуючого центру в масштабах усієї
країни. Чіткий розподіл прав та обов'язків різних
рівнів управління є неодмінною умовою ефектив-
ності системи управління рекреаційною галуззю
[1, с. 63].
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
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IMPROVING STATE REGULATION OF TOURIST RURAL TERRITORIES

Сучасні умови господарювання вимагають пошуку шляхів підвищення ефективності діяльності окремих галузей
національного господарства, регіонів і держави в цілому. В даному аспекті особливої уваги заслуговує сфера туриз-
му, що є однією з найбільш перспективних, динамічних і прибуткових галузей світового господарства, акумулює
наявний природно-рекреаційний потенціал, професійне використання якого створює можливості для отримання знач-
них прибутків. Її розвиток потребує регулювання та підтримки з боку держави, адже ринкові відносини, жорстка
конкуренція вимагають вирішення нових завдань, адекватного реагування держави на значні зміни як зовнішнього,
так і внутрішнього середовищ, врахування специфіки функціонування організацій індустрії туризму. Тому великого
значення набуває активна політика держави щодо підтримки та розбудови туристичної сфери, розвитку туристичної
інфраструктури, створення умов для підвищення привабливості регіонів для іноземних і внутрішніх туристів, по-
ліпшення якості туристичних послуг, забезпечення їх комплексності. В статті обгрунтовано необхідність впровад-
ження та виконання нормативно-правового регулювання земельних ресурсів в розрізі туристично-рекреаційних зон,
подано шляхи задоволення рекреаційно-туристичних потреб населення на державному рівні, перелічено першочер-
гові практичні кроки у контексті вдосконалення державного регулювання туристичної привабливості сільських те-
риторій.

Current economic conditions require finding ways to improve the performance of individual branches of the national
economy, regions and the state as a whole. In this aspect deserves special attention in tourism, which is one of the most
challenging, dynamic and profitable sectors of the world economy, accumulating existing natural and recreational
potential professional use which creates opportunities for large profits. Its development requires regulation and support
from the state, because the market, fierce competition require new challenges, adequate state response to significant
changes in both external and internal environments, taking into account the specific functioning of the tourism industry.
Therefore, great importance is the active policy of the State to support and build the tourism sector, the development of
tourism infrastructure, creating conditions for increasing the attractiveness of regions for foreign and domestic tourists,
improve the quality of tourism services, ensuring their complexity. This paper substantiates the necessity of
implementation and enforcement of the legal regulation of land resources in the context of tourism and recreational
areas, presents ways of meeting the recreational and tourism needs of the population at the national level, immediate
action steps listed in the context of improving state regulation of tourist rural territories.

Ключові слова: туристично рекреаційні зони, рекреаційно-туристичні потреби, держав-
ний рівень, туристичні послуги, державне регулювання.

Key words: tourist recreation areas, recreation and tourism needs, state level tourism, government
regulation.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ

ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ, І ВИДІЛЕННЯ

НЕ ВИРІШЕНИХ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Питанням розвитку туризму присвячено низ-
ку праць українських та зарубіжних учених-тео-
ретиків і практиків, серед них — Л.О. Анюхіна,
Н.В. Антонюк, М.О. Баймуратов, Н.М. Ганич,
М.П. Мальська, О.Ю. Серьогін, С.Б. Чехович, Я.М.
Шевченко, Н.А. Опанасюк, В.І. Цибух, В. Федор-
ченко, І. Черніна та інші. Однак слід зазначити,
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що питання нормативно-правового регулювання
сфери туризму в Україні на державному рівні не
повністю розв'язані.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є обгрунтування шляхів вдоско-
налення державного регулювання туристичної
привабливості сільських територій через розроб-
ку, впровадження та виконання нормативно-пра-
вового регулювання земельних ресурсів в розрізі
туристично-рекреаційних зон, що у перспективі
підвищить ефективність туристичної галузі в ціло-
му.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Туристична галузь в Україні розвинута недо-
статньо. Значна частина природних територій та
об'єктів культурної спадщини непристосована для
туристичних відвідувань, інфраструктура в ціло-
му не відповідає якісним параметрам, а послуги в
більшості секторів туристичної індустрії — вимо-
гам до якості обслуговування. Саме державне
регулювання розвитку того чи іншого виду туриз-
му є єдиним способом, який допомагає не тільки
розробити цілу систему заходів державного впли-
ву, а й утілити їх у життя, прослідкувати на при-
кладі певних досліджень і соцопитувань механіз-
ми їх реалізації та ефективність.

Туристично-рекреаційна індустрія залишаєть-
ся в полі зору державних і представницьких ор-

ганів влади, але розвивається як другорядна
галузь соціальної інфраструктури.

Регіональний розвиток туризму відбу-
вається з урахуванням ресурсних, демогра-
фічних, історичних, географічних, етнічних
та інших особливостей, на які слід зважати
при управлінні та державному регулюванні
його розвитком на усіх рівнях, особливо ре-
гіональному. Політика розвитку туризму на
регіональному рівні проявляється у форму-
ванні туристичних зон, курортополісів, рег-
іональних ринків туризму, у створенні спри-
ятливих умов для розвитку туристичних
зв'язків між країнами (прикладом є Євро-
пейський Союз) [6].

 Необхідність державного регулювання
туристичної діяльності не викликає сумнівів.
Ця потреба виникла через ситуацію, яка
склалася у туристичній галузі України за ос-
танні десятиліття. Маючи усі передумови для
розвитку туризму та значний ресурсний по-
тенціал, Українська держава не приділяла на-
лежної уваги розвитку цієї галузі економіки.

Оцінюючи сучасний стан розвитку тури-
стично-рекреаційних зон регіону, можемо
запропонувати такі напрями розвитку (рис.
1).

Нормативно-правове регулювання зе-
мельних ресурсів в розрізі туристично-рекреа-
ційних зон означає прийняття і практичне впро-
вадження низки законів, які безпосередньо регу-
люватимуть відповідні ланки еколого-економіч-
них відносин. Зокрема на даний час існує потреба
у прийнятті та вдосконаленні таких законів "Про
землеустрій", "Про ринок землі", "Про туристич-
но-рекреаційні зони" та ін.

Екологічна безпека рекреаційного освоєння
означає необхідність дотримання жорстких еко-
логічних регламентів у процесі реалізації практич-
них дій у сфері рекреаційного господарювання [8,
с. 21]. При цьому Ф.Ф. Мазур стверджує, що, по-
перше, розміщення і місткість рекреаційних
об'єктів мають відповідати фізико-географічним
умовам території; по-друге, фактичне рекреацій-
не навантаження на ландшафт не має перевищу-
вати норм його природної рекреаційної місткості
[7, с. 54].

Соціальна складова забезпечує формування
такого рівня доходів населення, який давав би
змогу задовольнити попит на рекреаційні послу-
ги в регіоні.

Економічна доцільність означає прибутковість
діяльності рекреаційних об'єктів і соціально-еко-
номічну вигоду для території й дає змогу ви-
значити вартість рекреаційних ресурсів. Цей кри-
терій розглядаємо з точки зору національних
наслідків розвитку рекреації. Мета обгрунтуван-
ня економічної доцільності полягає в необхідності
об'єктивного відображення, того що втрачає те-
риторія загалом у разі знищення туристично-рек-
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Рис. 1. Напрями розвитку туристично-
рекреаційних зон

Розроблено автором.
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реаційного ресурсу або відмови
від його використання, неефек-
тивного застосування тощо.

Пропозиції щодо задово-
лення рекреаційно-туристич-
них потреб населення подано на
рисунку 2.

На державному рівні для за-
доволення рекреаційно-турис-
тичних потреб пропонуємо:

— удосконалення норма-
тивно-правової бази функціо-
нування туристичної галузі,
зокрема розробка проекту За-
кону України "Про сільський
екотуризм", підготовка про-
ектів загальнодержавних про-
грам що стосується туристич-
ної сфери;

— створення всеохоплюю-
чого та багатоаспектного Ту-
ристичного кодексу, суть яко-
го полягає у формуванні змін і
доповнень до раніше виданих
законів, указів та розпоряджень та створенні но-
вих з більш чітким формулюванням визначень,
наприклад, туристичної сфери, туріндустрії
тощо;

— створенні єдиної інформаційної бази ста-
тистики і моніторингу діяльності курортно-рек-
реаційних та туристичних підприємств;

— формуванні єдиної цінової політики не за-
лежно від територіального розміщення;

— спрощення візових формальностей на кор-
доні для іноземних туристів;

— формування висококваліфікованого кадро-
вого корпусу в туристичній та рекреаційній сфе-
рах;

— налагодити співробітництво з національни-
ми турпредставництвами інших країн і національ-
ними курортними асоціаціаціями з метою вклю-
чення регіонального турпродукту в списки їхніх
пропозицій.

За твердженнями Мальської П., Антонюк Н.,
Ганич Н. найголовнішими заходами державної
туристичної політики повинні стати наступні:

— збільшення фінансових витрат на проведен-
ня рекламних акцій на основних ринках збуту;

— створення доброго політичного іміджу
країни;

— створення позитивного інвестиційного
іміджу країни;

— введення системи тимчасових пільг для
представників туристичної сфери за такими на-
прямами: фінансові пільги — знижки й позики під
низький відсоток; податкові пільги — тимчасове
звільнення від сплати податків чи скорочення
їхнього розміру; інші пільги — створення систе-
ми підготовки кадрів, розробка програм розвит-
ку туристичної сфери [5, с. 256].

Першочерговими практичними кроками у
контексті вдосконалення державного регулюван-
ня туристичної привабливості території пропо-
нуємо вважати:

— розроблення нормативно-правової бази з
питань туризму, формування проектів законодав-
чих та інших нормативно-правових актів у цій га-
лузі;

— розроблення стандартів на туристичні по-
слуги, що надаються туристам і екскурсантам;

— проведення сертифікації туристичних по-
слуг;

— здійснення паспортизації туристичних
підприємств і організацій;

— удосконалення порядку ліцензування су-
б'єктів туристичного підприємства;

— запровадження пільгових умов для стиму-
лювання організацій відпочинку й оздоровлення
дітей та молоді, насамперед, дітей-сиріт, дітей-ін-
валідів, які постраждали внаслідок Чорнобильсь-
кої катастрофи, та інших соціально незахищених
груп населення;

— облаштування туристичної інфраструкту-
ри у мережі міжнародних транспортних кори-
дорів, що пролягають через територію України;

— налагодження потужної реклами вітчизня-
ного туристичного продукту;

— випуск високоякісного інформаційно-до-
відкового матеріалу, створення спеціалізованих
видань туристичного профілю (газет, журналів,
законодавчих збірників, методичних рекомен-
дацій, тематичних монографій, навчальних по-
сібників, підручників тощо), постійних радіо- та
телепрограм;

— забезпечення регулярного проведення в
Україні міжнародних і національних туристич-
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Рис. 2. Шляхи задоволення рекреаційно-туристичних потреб
населення на державному рівнях

Розроблено автором.
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них виставок, ярмарків, фестивалів, конкурсів
тощо;

— створення сприятливих умов для збіль-
шення туристичних потоків шляхом спрощення
візових, митних і прикордонних формальнос-
тей;

— формування мережі туристичних представ-
ництв в Україні та за кордоном;

— проведення науково-практичних, методич-
них конференцій, семінарів та інших заходів для
визначення науково обгрунтованих напрямів ту-
ризму;

— підготовку кваліфікованих кадрів у сфері
туризму.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

В Україні на державному рівні необхідний
чіткий механізм роботи туристичної галузі. Регу-
лювання в сфері туризму вимагає підвищеної ува-
ги з боку державних органів, відповідальних за
організацію туристичної діяльності.

Для подолання проблем, які існують у сфері
туризму, треба на законодавчому рівні створи-
ти цивілізовані умови для того, щоб туристич-
ний бізнес насправді заробив, тоді це буде ви-
гідно всім: і туристам, і туристичним підприє-
мствам, і фахівцям з туризму, і державі в ціло-
му.

Перспективи подальших розвідок полягають
у створенні самостійного міністерства туризму,
що володіє великими повноваженнями в області
інвестицій, наукових досліджень, підготовки
кадрів, реклами національного тур продукту.
Така модель держрегулювання характерна як
для держав, що розвиваються, де туризм служить
одним з основних джерел валютних надходжень,
так і для деяких високорозвинених країн, які
мають намір постійно підтримувати на належно-
му рівні свій імідж лідерів світового туристично-
го ринку.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
На сьогоднішній день кожне підприємство

має у своєму розпорядженні оборотні акти-
ви, які відіграють важливу роль у формуванні
прибутку підприємства. При неправильному
управлінні ними підприємство може не лише
позбавитися доходу, але й втратити рівнова-
гу в управлінні усім підприємством. Саме
тому проблема ефективного управління обо-
ротними активами залишається актуальною
та потребує більш широкого спектру інфор-
мації.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За умов нинішніх трансформаційних про-

цесів, які відбуваються на підприємствах про-
блемі управління оборотними активами при-
діляється достатньо уваги не лише вітчизня-
ними економістами, але й іноземними вчени-
ми, які також прагнуть до її розвитку. Розви-
ток світової економіки та вдосконалення
підприємницької діяльності змушує керівників
постійно вдосконалювати управління в усіх
сферах у компанії, а особлива увага приді-
ляється управлінню оборотними активами на
підприємстві.

УДК 330.142.212

В. В. Шепелевич,
студентка 4 курсу кафедри фінансів і кредиту,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
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PROBLEMS IN THE MANAGEMENT OF CURRENT ASSETS AND WAYS OF THEIR
OVERCOMING

Розглянуто проблеми, які можуть виникати на підприємстві при здійсненні управління оборотними активами, а
саме: проблеми в управлінні грошовими коштами, дебіторською заборгованістю та запасами. Запропоновано систе-
му завдань при виконанні яких ефективність використання дебіторської заборгованості покращиться. Зазначено шляхи
покращення використання грошових коштів на підприємстві, визначено основні шляхи вирішення проблем із збере-
женням запасів компаній.

The article is devoted the review of problems which can arise up on an enterprise in the management of circulating
assets, namely are problems in a management a money, account receivable and by supplies. The system of tasks is offered
at implementation of which efficiency of the use of account receivable will become better. The ways of improvement of
the use of money were marked on an enterprise. Also certainly basic ways of decision of problems with the maintenance
of supplies of companies.

Ключові слова: грошові кошти, дебіторська заборгованість, запаси, оборотні активи,
управління оборотними активами, підприємство.

Key words: money, account receivable, supplies, current assets, management of current assets,
enterprise.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Концептуальні основи сутності та теорії

управління обіговим капіталом розглядаються
у наукових працях вітчизняних учених-еко-
номістів: О. Авраменко, О. Білейченко, О. Білої,
М. Білик, І. Бланка, А. Золотарьова, О. Каліні-
ної, А. Карбовника, О. Коновалової, Л. Костир-
ко, В. Потій, І. Сікори, Л. Соляник, Р. Сороки,
О. Терещенка, С. Чорної. Серед зарубіжних
фахівців, які розглядали вказані питання необ-
хідно назвати: М. Баканова, І. Балабанова, В. Бо-
чарова, З. Боді, Є. Брігхема, Р. Брейлі, А. Гроп-
пеллі, Дж.К.Ван Хорна, В.Ковальова, М. Крейн-
іну, С. Майєрса, Р. Мертона, Е. Нікбахта, Б. Ні-
ла, Р. Пайка, В. Палія, С. Росса. Але при цьому
дослідження механізмів впливу на оборотні ак-
тиви залишаються актуальними.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є вивчення проблем та визна-

чення шляхів їх вирішення у сфері управління
оборотними активами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Оборотні активи є невід'ємною балансу ча-

стиною господарських засобів кожного під-
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приємства, тому кожен з них потребує ретель-
ного аналізу та контролю, тобто управління. Як
правило, найбільшої уваги в управлінні потре-
бують такі оборотні активи, як дебіторська за-
боргованість, грошові кошти та запаси [1].

Управління дебіторською заборгованістю
безпосередньо впливає на прибутковість
підприємства і визначає дисконтну і кредитну
політику для покупців, шляхи прискорення по-
вернення боргів і зменшення безнадійної за-
боргованості, а також вибір умов продажу, що
забезпечують гарантоване надходження кош-
тів і є однією з проблем підприємства.

Проблеми упpавління дебіторською забoр-
гованістю, з якими стикaються підприємства,
достaтньо типові:

— немaє достовірної інфоpмації про теp-
міни погашення зобoв'язань компанiями-дебі-
торами;

— не pегламентована роботa з простро-
ченoю дебіторською заборгованiстю;

— відсутні дaні про зростaння витрат, пов'я-
зaних зі збільшeнням розміру дебітoрської за-
боргованості і чaсу її оборoтності;

— не провoдиться оцінка крeдитоспромож-
ності покупцiв і ефективності комepційного
кредитування;

— функцiї збору грошoвих коштів, анaлізу
дебіторської заборгoваності і ухвалення рi-
шення про надaння кредиту розпoділені між
рiзними підроздiлами (при цьому нe існує
реглaментів взаємодії i, як наслідок, відсутнi
відповідальні за кoжен етап);

— занадто великий обсяг заборгованості
покупців продавцям;

— недостатній обсяг резерву сумнівних
боргів;

— відсутність контролю за поверненням або
занадто довгий період повернення заборгова-
ності [4].

Управління грошовими потоками підпри-
ємств — це складний неперервний циклічний про-
цес. Під циклом управління грошовими потока-
ми розуміється система послідовних етапів бага-
торазово повторюваного процесу прийняття і
реалізації стратегічних та оперативно-тактичних
рішень з управління грошовими потоками. Управ-
ління грошовими потоками підприємства є важ-
ливою складовою частиною загальної системи
управління його фінансовою діяльністю [3].

Серед основних проблем управління грошо-
вими коштами на вітчизняних підприємствах
можна визначити:

— управління грошовими засобами скорі-
ше всього являє собою управління залишком
грошових коштів на рахунках;

— процес управління грошовими потоками
не скоординований з цілями самого підприєм-
ства;

— підприємствам властива неоднозначність
управління грошовими потоками в розрізі опе-
раційної, фінансової та інвестиційної діяль-
ності або повна його відсутність;

— у більшості вітчизняних підприємствах
відсутні посади фінансового та інвестиційного
менеджера, не кажучи про посаду управляю-
чого грошовими коштами;

— недостатня кількість грошових коштів на
рахунках на момент оплати за зобовязаннями;

— проблема наявності прибутку, але відсут-
ності грошей.

Перелічені вище проблеми пов'язані із не-
достатністю або ж відсутністю грошових
коштів на рахунках або касі підприємства. Це
пов'язано із некоректною та неефективною
політикою управління ними. Але слід також
звернути увагу, що на сьогоднішній день деякі
підприємства зустрічаються із проблемою
щодо завеликої кількості наявних грошових
коштів, що також пов'язано із неефективною
політикою та контролем та невірними корпо-
ративними засадами.

Це є проблемою для прибуткових підпри-
ємств, яка перетворює їх прибуток на збиток,
адже гроші мають здатність втрачати свою
вартість із часом, тому на цей момент також
варто звертати увагу.

Разом з тим, ця проблема є не настільки по-
пулярною як попередньо перелічені, хоча за-
галом вона є більш небезпечною для підприєм-
ства, ніж відсутність грошових коштів, адже
невірно витрачені гроші або ж не вкладені в
інвестиційні проекти, будівництво, покупку
товару, під відсотки на депозитні рахунки, ста-
ють втраченими для власника.

Більшість проблем із грошовими коштами
виникає у разі, якщо підприємство не контро-
лює витрати до надходження на підприємстві.
Окрема проблема може виникати, якщо під-
приємство веде розрахунки у валюті, а отримує
гроші у гривні, адже, як правило, велика кіль-
кість витрат переходить на курсові різниці [5].

Не контрольованість може виникати через
нерівномірність та не системність платежів,
які проводить підприємство під час оплати або
отримання грошових надходжень.

Зважаючи на всі перелічені проблеми, слід
звернути увагу, що більшість проблем із управ-
лінням грошовими коштами виникає через не-
відповідність фахівця рівню підприємства, адже
робота із грошовими потоками, перш за все,
виконується робітником компанії, та непра-
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вильної політики підприємства, яка також
складається працівниками.

Жодне підприємство неспроможне існува-
ти без запасів. Від їх обсягу й рівня значною
мірою залежать результати комерційної діяль-
ності підприємства [1].

Запаси реагують на будь-які зміни ринко-
вої кон'юнктури, й у першу чергу, на співвідно-
шення між попитом та пропозицією. Сам факт
існування не приносить їх власникам нічого,
крім витрат і збитків.

Запаси товарно-матеріальних цінностей, що
включаються до складу оборотних активів,
можуть створюватися на підприємстві з різни-
ми цілями:

— забезпечення поточної виробничої діяль-
ності (поточні запаси сировини і матеріалів);

— забезпечення поточної збутової діяль-
ності (поточні запаси готової продукції);

— нагромадження сезонних запасів, що за-
безпечують господарський процес у майбутнь-
ому періоді (сезонні запаси сировини, матері-
алів і готової продукції) і т.п.

В управлінні товарами та запасами, як пра-
вило, виникають дві основні проблеми:

— недостатня кількість товарів та запасів;
— завелика кількість товарів та запасів.
Поруч із цими проблемами також можуть

стояти — зміна цінової політики, коливання
курсу у разі роботи із імпортними товарами або
матеріалами, несвоєчасне надання інформації
про продукти та їх особливості, зміни форми
та умов співпраці, але ці проблеми є спільними
для обох проблем та можуть виникати у про-
цесі їх формування.

Вищезгадані проблеми виникають у тому
разі, якщо керівники на підприємстві неадек-
ватно оцінюють потреби та можливості під-
приємства.

Як правило, проблеми виникають на таких
етапах:

— Забезпечення незалежності своєї вироб-
ничої діяльності. Запас матеріалів на робочо-
му місці забезпечує певну гнучкість у вироб-
ництві. Наприклад, у зв'язку з неминучістю ви-
трат часу на переналагодження для кожного
нового виробу, наявність товарно-матеріально-
го запасу дозволяє скоротити втрати часу.

— Незалежність робочих місць бажана й на
складальних лініях. Час, що потрібно на вико-
нання ідентичних операцій, природно, міняєть-
ся від одного виробу до іншого. Тому на робо-
чому місці бажано мати запас із декількох де-
талей, щоб при перевищенні планової норми
часу на виконання операції з конкретною де-
таллю можна було із запасу деталей компен-

сувати таку затримку обробки. Це забезпечує
високу сталість продуктивності.

— Необхідність обліку коливань попиту на
продукцію. Якщо попит на продукцію відомий
точно, її можна виробляти в точній відповід-
ності із цим попитом (хоча це й не завжди
економічно виправдано). Однак звичайно по-
пит неможливо визначити абсолютно точно, і
тому, щоб згладити коливання попиту, необхі-
дно підтримувати певний резервний, або бу-
ферний, запас готової продукції.

— Забезпечення гнучкості виробництва.
Наявність товарно-матеріальних запасів дозво-
ляє послабити тиск обсягу випуску продукції
на виробничу систему. Запас дозволяє збільши-
ти час підготовки до випуску продукції, що у
свою чергу дає можливість спланувати більше
рівномірний і дешевий виробничий процес за
рахунок випуску більших партій продукції.
Наприклад, при високих витратах на розміщен-
ня замовлення вигідніше випуск більших об-
сягів готової продукції.

— Забезпечення захисту від коливань пе-
ріоду поставки сировини. Коли у постачальни-
ка замовляють той або інший матеріал, можуть
виникати різні затримки, які пояснюються ря-
дом причин. Серед цих причин можна відзна-
чити звичайні коливання тривалості доставки;
дефіцит матеріалу на заводі постачальника, що
викликає затримки у виконанні замовлення;
несподіваний страйк на заводі постачальника
або в одній з компаній, що займаються достав-
кою продукції; втрату замовлення; доставку
дефектного матеріалу або не того матеріалу,
що був потрібний замовникові.

— Використання переваг економічного роз-
міру замовлення на закупівлю. Розміщення
замовлення пов'язане з певними витратами:
витрати на оплату праці, телефонні перегово-
ри, набір відповідних текстів на друкарській ма-
шинці або комп'ютері, пересилання поштою й
т.п. Таким чином, чим більше обсяг кожного
окремого замовлення, тим менше кількість за-
мовлень, які необхідно підготувати. Крім того,
витрати на доставку також свідчать на користь
більших замовлень: чим більше обсяг постав-
ки, тим менше витрати на одиницю замовленої
продукції [2].

Необхідність створення великих запасів зви-
чайно обумовлена надмірно тривалими цикла-
ми поставок, невірні розрахунки щодо кількості
та тривалості можуть спричинити досить неком-
фортні для підприємства ситуації та завадити
виконанню його стратегічних планів.

Недостатня кількість товарів та запасів мо-
же спричинити втрату клієнтів та зниження



76
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 14, 2014

оборотності підприємства, тим самим спричи-
нить недоотримання прибутку власником.

Завелика кількість наявних запасів та то-
варів може призвести до втрати тих самих то-
варів за рахунок їх знецінення, зниження не-
обхідності та попиту на них та втрати грошей у
разі їх не продажу або ж закінчення терміну
експлуатації.

Ще однією перепоною може бути зміна но-
мінального рівня цін на товарни та матеріальні
цінності в умовах інфляційної економіки, ціни,
за якими сформовані запаси підприємства, ви-
магають відповідного коригування до моменту
виробничого споживання чи реалізації цих ак-
тивів. Якщо таке коректування цін не буде зроб-
лено, реальна вартість запасів цих активів буде
занижуватися, а відповідно буде занижувати-
ся і реальний розмір інвестованого в них капі-
талу. Це порушить об'єктивність оцінки стану і
руху цього виду активів у процесі фінансового
керування.

Ефективне управління оборотними актива-
ми підприємства є важливим аспектом фінан-
сової політики організації. На відміну від не-
оборотного, саме оборотний капітал практич-
но цілком відповідає за платоспроможність
компанії у поточній діяльності і забезпечує най-
кращу норму рентабельності.

Політика управління оборотними активами
представляє сукупність заходів, які спрямовані
на оптимізацію та раціоналізацію складу, дже-
рел та обсягу фінансування оборотного капі-
талу для збільшення ефективності його засто-
сування.

Основними завданнями управління оборот-
ними активами є такі:

1) досягнення належного рівня показників
фінансової діяльності підприємства, в частині,
яка стосується управління оборотними актива-
ми;

2) оптимізація структури оборотних активів
та досягнення конкурентних переваг за раху-
нок мінімізації витрат [1; 2].

Управління оборотними активами повинне
вирішувати завдання їх недостатності. Однією
з основних причин нестачі оборотного капіта-
лу є відсутність стабільності в надходженнях
сировини. Часто неправильно організована за-
купівля призводить до постачання в десятки
разів більшого обсягу сировини, ніж вимагає
добова норма споживання. Здійснюються зал-
пові виплати, які ведуть до відволікання вели-
чезної кількості оборотних коштів.

Ефективне управління оборотними актива-
ми дозволяє підприємству оплачувати робочу
силу і сировину, здійснювати витрати, які пов'я-

зані зі збутовою і виробничою діяльністю. Ос-
новна проблема, вирішення якої дозволить
істотно поповнити оборотні активи компанії, —
це раціональне управління запасами. Багато за-
хідних економістів стверджують, що на до-
статність оборотного капіталу ніщо так не впли-
ває, як швидкість обороту товарного запасу.

Другим аспектом вирішення проблеми
збільшення обсягу оборотних активів є вдос-
коналення системи розрахунків фірми. Управ-
ління оборотними активами в даному випадку
включає заходи щодо прискорення розра-
хунків. Для цього слід скласти реєстр, в якому
будуть знаходитися відомості про всіх плат-
ників, договірних сумах, термінах розрахунків
та інших параметрах. При цьому необхідно при-
пускати, від кого слід чекати прострочення, і
на який час, а хто може і не заплатити.

Прискорення обороту оборотних коштів
дозволяє вивільнити значні суми і таким чином
збільшити обсяг виробництва без додаткових
фінансових ресурсів, а засоби, що вивільняють-
ся, використовувати відповідно до потреб під-
приємства.

Основними напрямами управління оборот-
ними активами є:

— скорочення матеріальних запасів на скла-
дах за рахунок зниження наднормативних за-
пасів матеріалів, палива, інструменту, внаслі-
док поліпшення постачання, за рахунок зни-
ження норм витрат матеріалів на одиницю про-
дукції;

— зменшення тривалості циклу виробницт-
ва основної продукції за рахунок застосуван-
ня нової техніки і технології, підвищення про-
дуктивності праці, норм витрат ресурсів, змен-
шення часу перебування в заділах деталей,
складальних одиниць;

— скорочення залишків нереалізованої
продукції через прискорення реалізації, підви-
щення ефективності роботи служби маркетин-
гу, удосконалення розрахунків, поліпшення
комплектності постачань;

— підвищення ритмічності виробництва
внаслідок рівномірності випуску і відвантажен-
ня продукції, удосконалення планування і ор-
ганізації виробництва;

— розвиток концентрації, спеціалізації і
кооперування; удосконалення асортименту
продукції і підвищення якості виробів [2].

Для успішного функціонування в ринково-
му середовищі кожне підприємство зобов'яза-
не забезпечувати ефективне використання і
прискорення оборотності активів, підтримува-
ти на достатньому рівні свою платоспромож-
ність і ліквідність балансу.
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До основних завдань управління оборотни-
ми активами, які повинні включатися у політи-
ку підприємства, належать:

1. Забезпечення безперебійності виробни-
чого процесу. Для реалізації цього завдання
необхідно сформувати окремі види активів
відповідно до обсягів господарської діяльності
підприємства і тривалості його операційного та
фінансового циклів.

2. Прискорення оборотності загальної суми
оборотних активів. Це завдання управління
оборотними активами реалізовується шляхом
збільшення частки активів з високою оборот-
ністю і зменшення частки активів, що оберта-
ються повільно.

3. Забезпечення ліквідності оборотних ак-
тивів, достатньої для підтримки платоспро-
можності підприємства за поточними фінансо-
вими зобов'язаннями. Це управлінське завдан-
ня реалізується за допомогою постійного кон-
тролю за розміром оборотних активів у гро-
шовій, абсолютно ліквідній формі, а також
шляхом забезпечення відповідної частини ви-
соколіквідних активів у вигляді поточних
фінансових інвестицій та інших активів, які за
необхідності можуть швидко трансформувати-
ся у грошові кошти.

4. Забезпечення підвищення рентабельності
оборотних активів. Реалізувати це управлінсь-
ке завдання можна шляхом своєчасного вико-
ристання тимчасово вільних залишків грошо-
вих активів для формування ефективного пор-
тфеля поточних фінансових інвестицій, що мо-
жуть принести підприємству прямий дохід у
формі процентів або дивідендів, розміщення
коштів на депозит, відкриття контокорентних
рахунків у банку.

5. Мінімізація ризиків і втрат, пов'язаних з
формуванням і використанням оборотних ак-
тивів. Всі види оборотних активів тією чи іншою
мірою пов'язані з ризиком втрати. Тому по-
літика управління оборотними активами має
бути направлена на мінімізацію ризику їх втрат
на підприємстві, особливо в умовах дії інфля-
ційних факторів.

Для забезпечення успішного проведення
політики управління оборотними активами не-
обхідно:

1) оптимізувати склад і структуру оборот-
них активів за допомогою прискорення оборот-
ності оборотних активів у цілому та окремих
їх елементів;

2) оптимізувати розмір грошових коштів
шляхом проведення постійного контролю за
розміром оборотних активів у грошовій, абсо-
лютно ліквідній формі, а також шляхом забез-

печення відповідної частини високоліквідних
активів у формі поточних фінансових інвес-
тицій та інших активів, які, за необхідності,
можуть швидко трансформуватися на грошові
кошти, дасть змогу підтримувати на належно-
му рівні платоспроможність підприємства;

3) оптимізувати запаси підприємства шля-
хом оцінки загальної потреби в сировині на
плановий період, періодичного уточнення оп-
тимальної партії замовлення сировини, регу-
лярного контролю умов зберігання запасів;

4) оптимізувати структуру товарів шляхом
скорочення випуску товарів із низькою рента-
бельністю та збільшити випуск товарів, що ма-
ють позитивну рентабельність та хороший
рівень попиту;

5) оптимізувати рівень дебіторської забор-
гованості шляхом проведення контролю за ста-
ном розрахунків з дебіторами, оцінки плато-
спроможності та ділової репутації дебіторів,
страхування ризиків та ін.;

6) скоротити тривалість фінансового циклу
шляхом прискорення обороту виробничих за-
пасів та дебіторської заборгованості і некри-
тичного уповільнення оборотності кредиторсь-
кої заборгованості підприємства постачальни-
кам;

7) підвищити рентабельність підприємства
шляхом своєчасного використання тимчасово
вільних залишків грошових активів для форму-
вання ефективного портфеля поточних фінан-
сових інвестицій.

Для зменшення розміру дебіторської забор-
гованості необхідно здійснювати такі заходи:

— визначати ступінь ризику не уплати ра-
хунків покупцями;

— збільшувати коло покупців з метою міні-
мізації втрат від несплати одним або декілько-
ма покупцями;

— вести оперативний контроль за надход-
женням готівки;

— визначення кола потенційних дебіторів та
суворе планування дебіторської заборгова-
ності підприємства на майбутні періоди;

— визначення можливості застосування
кредитної політики щодо окремих покупців
продукції та формування її принципів і умов;

— аналіз структури та динаміки дебіторсь-
кої заборгованості підприємства в попередніх
періодах;

— своєчасно визначати сумнівну заборго-
ваність;

— вести претензійну роботу співпрацюючи
з юридичною службою;

— припиняти дію договорів з покупцями, що
порушують платіжну дисципліну;
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— своєчасно виявляти недопустимі види де-
біторської заборгованості [4].

Також для оптимізації розміру та структу-
ри дебіторської заборгованості підприємствам
доцільно рефінансувати її частину. Метою ре-
фінансування дебіторської заборгованості є
прискорення її переведення в інші форми обо-
ротних активів підприємства (кошти, ліквідні
короткострокові цінні папери тощо).

Суб'єктам господарювання доцільно засто-
совувати такі методи рефінансування дебі-
торської заборгованості підприємства:

1) спонтанне фінансування — призначення
знижок покупцям за скорочення строків роз-
рахунку ( при оплаті товару до закінчення пев-
ного строку покупець одержує знижку із ціни,
після цього строку — укладаючись у договір-
ний строк платежу — він платить повну суму);

2) облік векселів — продаж наявних у
підприємства векселів банку за дисконтною
ціною ( нижче від номіналу); величина дискон-
ту, утримуваного банком, залежить від номіна-
лу векселів, строку їх погашення й облікової
вексельної ставки (при сумнівній платоспро-
можності векселедавця облікова ставка може
включати премію за ризик);

3) факторинг — поступка продавцем банку
(або спеціалізованій "фактор-фірмі") права
одержання коштів за платіжними документа-
ми за поставлену продукцію, при цьому банк
(фактор-фірма) відшкодовує підприємству-
продавцю основну частину суми боргу за таки-
ми платіжними документами, стягуючи певний
відсоток комісійних залежно фактора ризику,
від платоспроможності покупця продукції й
передбачених строків її оплати.

Основна цінність факторингу полягає в йо-
го комплексності. Це не просто фінансування
певних витрат, а саме сукупність рівноцінних
для підприємства фінансово-посередницьких
структур.

Як свідчить практика ведення бізнесу в краї-
нах з розвинутими ринковими відносинами, на-
дання знижок широко застосовується підприє-
мницькими структурами (оскільки така політи-
ка забезпечить прибуток на одержані достро-
ково кошти, і його розмір буде більшим, аніж
розмір наданої знижки). Якщо підприємства не
використовують знижку при довгостроковій
оплаті рахунків, то воно втрачає частину при-
бутку.

Для усунення всіх вище перелічених про-
блем необхідно вдосконалити політику управ-
ління дебіторською заборгованістю, адже саме
політика управління дебіторською заборгова-
ністю, яка представляє собою частину загаль-

ної політики управління оборотними активами
і маркетингової політики підприємства, спря-
мованої на розширення обсягів реалізації про-
дукції, визначає ефективність роботи підприє-
мства. Тому досить важливим є визначення ос-
новних (ключових) етапів формування політи-
ки управління дебіторською заборгованістю:

1. Аналіз дебіторської заборгованості
підприємства у попередньому періоді.

2. Формування принципів кредитної політи-
ки відносно до покупців продукції.

3. Визначення можливої суми фінансових
коштів, які інвестуються в дебіторську забор-
гованість по товарному та споживчому креди-
ту.

4. Формування системи кредитних умов.
5. Формування стандартів оцінки покупців

і диференціація умов надання кредиту.
6. Формування процедури інкасації дебі-

торської заборгованості.
7. Забезпечення використання на підпри-

ємстві сучасних форм фінансування дебіторсь-
кої заборгованості.

8. Побудова ефективної системи контролю
за рухом і своєчасною інкасацією дебіторської
заборгованості.

Управління грошовими потоками підприє-
мства дозволяє вирішувати різноманітні задачі
фінансового менеджменту і підпорядковане
його головній меті. Основною метою управлі-
ння грошовими потоками є забезпечення
фінансової рівноваги підприємства та форму-
вання необхідної звітності, що забезпечить
проведення всебічного аналізу грошових по-
токів [6].

Аналіз руху грошових коштів дає мож-
ливість зробити більш обгрунтовані висновки
про те, в якому обсязі та з яких джерел відбу-
лося надходження на підприємство грошових
коштів та які основні напрямки їх використан-
ня. Метою аналізу є оцінка здатності підприє-
мства генерувати грошові потоки в обсягах та
за строками здійснення необхідних планових
платежів, забезпечення з оптимізації грошо-
вого потоку. Місце аналітичних досліджень в
управлінні грошовими потоками можна визна-
чити за етапами процесу:

— забезпечення повного та достовірного
обліку грошових потоків підприємства і фор-
мування необхідної звітності;

— аналіз грошових потоків підприємства у
попередньому періоді;

— оптимізація грошових потоків підприєм-
ства;

— планування грошових потоків у розрізі
різних їх видів;
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— забезпечення ефективного контролю
грошових потоків підприємства.

Поетапне здійснення управління грошови-
ми потоками підприємства забезпечить пост-
ійний моніторинг рівномірності і синхронності
формування грошових потоків у розробці ок-
ремих інтервалів часу. Підтримання належно-
го рівня платоспроможності та ліквідності під-
приємства досягається шляхом відповідної
організації руху грошових потоків.

Сукупність методів та форм, що використо-
вується підприємством для організації руху
грошових коштів у часі та просторі відповідно
до визначених критеріїв та цілей називаємо
моделлю управління грошовими потоками
підприємства [5].

Організація моделі управління грошовими
потоками здійснюється із дотриманням сукуп-
ності певних принципів, основними з яких є
наступні:

— інформаційна достовірність, яка перед-
бачає своєчасне та повне представлення фінан-
сової інформації, структурованої відповідно до
потреб моделі;

— збалансованість — обгрунтоване викори-
стання для потреб управління грошовими по-
токами критеріїв та методів групування, зве-
дення та узагальнення грошових потоків під-
приємства;

— ефективність — визначення оптимально-
го рівня розподілу грошових коштів у просторі
та часі з метою мінімізації затрат на досягнен-
ня необхідного ефекту (наприклад, підтриман-
ня визначеного рівня ліквідності);

— інші принципи, які визначаються специ-
фікою умов господарювання конкретного під-
приємства.

Найпоширенішими плановими фінансовими
документами для організації та управління гро-
шовими потоками підприємства коштів є:

— касовий бюджет — план надходження та
витрачання грошових коштів, що розробляють-
ся на фінансовий рік із помісячною сегмента-
цією;

— платіжний календар — короткотерміно-
вий план (прогноз) надходження і витрачання
коштів підприємства.

Складається платіжний календар із двох
частин: витратної та дохідної. Служить для
бюджетування руху наявних на підприємстві
коштів і майбутніх фінансових потреб (тобто
надлишку або нестачі коштів) і використовуєть-
ся як баланс на конкретну календарну дату.
Інформаційною основою платіжного календа-
ря є: план реалізації продукції, кошторис ви-
трат на виробництво, кошторис використання

фонду оплати праці, кошторис соціального
страхування, кошторис витрат на підвищення
технічного рівня виробництва тощо.

Платіжний календар як надійний інстру-
мент оперативного управління грошовими по-
токами підприємства дає змогу: оптимізувати
та максимально можливо синхронізувати
вхідний і вихідний грошовий потоки; забезпе-
чити пріоритетність платежів підприємства за
критерієм їх впливу на кінцеві результати його
фінансової діяльності; забезпечити ліквідність
грошового потоку підприємства [2].

Оптимізація грошових потоків — процес
вибору найкращих форм їх організації на під-
приємстві з урахуванням умов і особливостей
здійснення його господарської діяльності. Ос-
новними цілями оптимізації є забезпечення:
збалансованості обсягів грошових потоків,
синхронності формування грошових потоків,
росту чистого грошового потоку підприємства.

Ліквідацію надлишкового грошового пото-
ку пропонується здійснювати за допомогою
наступних підходів, що враховують напрями
зміни ділової активності:

— на початковому етапі зростання ділової
активності підприємства рекомендується вико-
ристання у більшому ступені заходів, спрямо-
ваних на розширення виробничо-господарсь-
кої діяльності і здійснення прямих інвестицій;

— при наближенні до піка ділової актив-
ності доцільне застосування методів, що доз-
воляють розширити обсяг і склад портфельних
інвестицій, погасити фінансові зобов'язання, а
також диверсифікувати операційну діяльність.

У випадку нестачі коштів для здійснення
обов'язкових платежів, загрозі банкрутства,
відсутності коштів для розрахунків із кредито-
рами та інших проблем з ліквідністю та плато-
спроможністю для вирішення питання вибору
цілей "прибуток або грошовий потік" підприє-
мству варто прагнути до збільшення показни-
ка чистого грошового потоку за рахунок зни-
ження прибутковості і навпаки.

Ефективне управління запасами дозволяє
знизити тривалість виробничого і всього опе-
раційного циклу, зменшити поточні витрати на
їхнє збереження, визволити з поточного гос-
подарського обороту частину фінансових за-
собів, реінвестуючи їх в інші активи. Забезпе-
чення цієї ефективності досягається за раху-
нок розробки і реалізації фінансової політики
керування запасами.

Запаси товарно-матеріальних цінностей, що
включаються до складу оборотних активів,
можуть створюватися на підприємстві з різни-
ми цілями:



80
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 14, 2014

— забезпечення поточної виробничої діяль-
ності (поточні запаси сировини і матеріалів);

— забезпечення поточної збутової діяль-
ності (поточні запаси готової продукції);

— нагромадження сезонних запасів, що за-
безпечують господарський процес у майбут-
ньому періоді (сезонні запаси сировини, мате-
ріалів і готової продукції) і т.п.

Для покращення управління запасами та
товарами на підприємстві достатньо робити
постійний аналіз їх оборотності, контролю-
вати їх наявність у підприємства за допомо-
гою норм та нормативів та спостерігати за
тим, щоб попит на конкретний товар або ма-
теріал зберігався на достатньому рівні. У разі
дотримання цих умов підприємство зможе
ефеткивно управляти даним видом оборотних
активів.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищесказане ми прийшли до

висновку, що проблеми при управлінні оборот-
ними активами виникають окремо у кожному
із видів активу та спричинюють велику кількість
проблем для підприємства.

Разом з цим, виникнення проблем із управ-
лінням також має у своєму складі і людський
фактор, що також є досить важливим при ви-
явленні можливих причин винекнення пробле-
ми на підприємстві.

Наявність хоча б однієї із проблем впливає
на стан підприємства та кінцевий результат,
який, на жаль, не буде досягнуто у разі невияв-
лення та неуникнення або розвязання пробле-
ми, яка існує.

Більшість проблем погіршує показники
ефективності підприємства, знижує його
ліквідність та впливає на рентабельність, пла-
тоспроможність та оборотність, що є нега-
тивним фактором, особливо для підприємств,
які працюють не лише на вітчизняному рин-
ку.

Загалом, існує багато проблем, що пов'язані
із управлінням оборотними активами та потре-
бують постійного контролю, задля збережен-
ня позицій підприємства на ринку та досягнен-
ня поставлених цілей.

Існує безліч варіантів, які призводять до
покращення ефективності управління оборот-
ними активами на підприємстві, але кожен з них
має бути підлаштований під конкретну ситуа-
цію та мету, яку ставить перед собою керівниц-
тво.

Це важливе завдання покладається на фі-
нансових менеджерів та аналітиків на під-
приємстві, отже, можна стверджувати, що

ефективність управління оборотними актива-
ми залежить не тільки від якісних та дієвих ре-
комендацій, а й від кваліфікованих фахівців, які
займаються побудовою плану управління на
підприємстві.
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