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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ПІДПРИЄМСТВ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ
ТА ЇХ РЕНОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
A. Lіvinsky,
сand. s.-g. sciences, associate professor, Odessa State Agrarian University, Odessa

FEATURES OF FARMING COMPANIES IN UKRAINE AND THEIR RENOVATION
DEVELOPMENT
Статтю присвячено оцінці сучасного стану функціонування підприємств тваринництва в Україні та обгрунтуванню стратегічних напрямів реноваційного розвитку. Ідентифіковано, що нестабільність соціально-економічної
ситуації в Україні, низький рівень концентрації капіталу в аграрній сфері, диспаритет цін між сільськогосподарською продукцією і продукцією промисловості та його наслідки зумовили хронічні проблеми у сфері тваринництва.
Для підвищення конкурентоспроможності галузі та забезпечення реноваційного розвитку доцільно збільшити поголів'я тварин, поглибити зональну концентрацію й спеціалізацію в ефективно функціонуючих структурах найбільш
придатних та традиційних природо-кліматичних зон для забезпечення потреб регіонів, де виробництво продукції
тваринництва є неефективним і недостатнім. Запропоновано для забезпечення інтенсифікації виробництва здійснити революційні зрушення, а саме: перехід до інноваційних технологічних систем, комплексної механізації й автоматизації виробничих процесів.
The article is devoted to the evaluation of the current state of functioning of livestock enterprises in Ukraine and the
substantiation of strategic directions of renovation development. It was identified that the instability of the socio-economic
situation in Ukraine, the low level of concentration of capital in the agrarian sector, the disparity in prices between
agricultural products and products of industry and its consequences have led to chronic problems in the field of livestock
farming. In order to increase the competitiveness of the industry and provide for the development of rendering
development, it is expedient to increase the number of animals, to deepen zonal concentration and specialization in
efficiently functioning structures of the most suitable and traditional environmental and climatic zones in order to meet
the needs of regions where livestock production is inefficient and inadequate. It is proposed to make revolutionary changes
to ensure the intensification of production, namely, the transition to innovative technological systems, the complex
mechanization and automation of production processes.

Ключові слова: тваринництво, аграрне виробництво, реноваційний розвиток, сільськогосподарська продукція, інтенсифікація.
Key words: livestock farming, agrarian production, renovation development, agricultural
products, intensification.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Аграрний сектор України є системоутворюючою складовою національної економіки, яка
формує засади забезпечення суверенітету держави — продовольчу безпеку, а також сприяє
дотриманню умов економічної, екологічної та
енергетичної безпеки, сприяє розвитку технологічно пов'язаних сфер та секторів національної економіки та формує соціально-економічні
основи розвитку села та сільських територій.

Тваринництво, поряд із рослинництвом, є однією з базових складових агропромислового
виробництва в усьому світі. Розвиток тваринництва в усіх регіонах України зумовлений природно-кліматичними, економічними і соціальними умовами. Основним завданням галузі є
розведення сільськогосподарських тварин
(кількісний ріст поголів'я) і підвищення їх продуктивності (якісне поліпшення поголів'я тварин) з метою виробництва високоцінних пере-
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Таблиця 1. Собівартість і рентабельність виробництва
продукції підприємствами тваринництва

Продукція рослинництва
і тваринництва
Продукція тваринництва
Велика рогата худорба
на м'ясо
Свині на м'ясо
Вівці і кози на м'ясо
Птиця на м'ясо
Молоко
Яйця курячі, 1000 шт
Вовна
Інша продукція
тваринництва

Собівартість виробництва
1 ц продукції тваринництва,
грн
2016
в % до 2015
Х х
Х

х

3231,1

111,1

2246,8
3793,5
1319,5
432,8
1077,5
3170,7

112,3
121,9
112,1
122,6
138,2
89,7

Рівень рентабельності
(збитковості) виробництва
тваринницької продукції, %
2016
2015
37,3
45,6
7,7
–24,9

22,1
–17,9

–4,6
–35,3
4,9
18,4
0,6
–31,8
70,2

12,7
–29,6
–6,1
12,6
60,9
–61,9
67,3

МЕТА СТАТТІ

Мета статті полягає в проведенні аналізу сучасного стану
функціонування підприємств тваринництва в Україні та обгрунтуванні перспективних напрямів їх
реноваційного розвитку.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Економічне призначення тваринництва забезпечувати населення високоякісними, калорійними, дієтичними і вітамінізоваХ
х
ними продуктами харчування, а
промисловість — сировиною.
Джерело: [5].
Екологічне значення полягає в заТаблиця 2. Виробництво продукції тваринництва, млн грн безпеченні землеробства органічними добривами, внесення у
У тому числі
грунт яких повертає в природу
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66934,7
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25931,4
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41003,3
мам розвитку тваринництва,
2011 225381,8
67819,9
117110,9
27538,0
108270,9
40281,9
удосконаленню чистоти його ве2012 216589,8
70746,2
110071,7
29609,1
106518,1
41137,1
2013 246109,4
73978,2
133683,1
32386,1
112426,3
41592,1
дення необхідно надавати особ2014 251427,2
73719,3
139058,4
33528,9
112368,8
40190,4
ливо важливого значення [2].
2015 239467,3
71028,3
131918,6
32333,9
107548,7
38694,4
У процесі трансформаційних
2016 254640,5
69588,4
145119,0
31726,4
109521,5
37862,0
змін
і реформування в аграрному
Джерело: [5].
секторі відбулися явища, які хаважно білкових продуктів харчування [1]. Важ- рактеризується нестійкістю і спадом виробницливо зазначити, що тваринницька галузь дуже тва. Нестабільність соціально-економічної сивимоглива і тому будь-які зміни в технології та туації, низький рівень концентрації капіталу в
організації виробництва негативно відобража- аграрній сфері, диспаритет цін між сільськогосються на цій галузі.
подарською продукцією і продукцією промисловості та його наслідки зумовили хронічні
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
проблеми у сфері тваринництва. Масове скоІ ПУБЛІКАЦІЙ
рочення поголів'я сільськогосподарських тваДо аналізу особливостей розвитку тварин- рин, зниження продуктивності, збитковість
ництва в Україні одними з перших звернулися виробництва і погіршення якості продукції
О. Бородіна, С. Майстро, О. Могильний, Г. Мо- ставлять під загрозу національну продовольчу
стовий, М. Латинін, М. Корецький, О. Саламін, безпеку, знижується експортний потенціал
Г. Черевко та ін. Дослідженням проблем роз- країни і погіршується соціальна ситуація в
витку та функціонування тваринницької галузі сільській місцевості [3—4].
в Україні присвячені наукові дослідження
З огляду на унікальні властивості і провідне
вітчизняних вчених С.П. Азізова, В.І. Аранчій, місце в структурі АПК важливо комплексне
В.І. Бойка, О.В. Мазуренка, В.Я. Месель-Весе- дослідження розвитку тваринництва, створенляка, П.Т. Саблука, І.С. Трончука та інших. ня сприятливих інвестиційних умов і запобіганВагомий внесок в обгрунтування концептуаль- ня збитковості виробництва. Україна має велиних засад реноваційного розвитком арарного кий потенціал для розвитку тваринницької гавиробництва зробили І.Ю. Гришова, Л.Є. Дов- лузі. Південні і центральні райони володіють
гань, М.Й Малік, О.Б. Наумов, Шестаковська великими пасовищами і трудовими ресурсами
Т.Л. та інші.
для розвитку тваринництва.
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Таблиця 3. Фінансові результати діяльності підприємств тваринництва, млн грн

Рік

2015
2016

Чистий
прибуток
(збиток)

13742,2
7829,3

Підприємства, які одержали
чистий прибуток
у % до
загальної
фінансовий
кількості
результат
підприємств
77,9
16229,9
72,7
9693,4

Підприємства, які одержали
чистий збиток
у % до
загальної
фінансовий
кількості
результат
підприємств
22,1
2487,7
27,3
1864,1

Рівень рентабельності
(збитковості), %
усієї
діяльності
25,4
13,0

операційної
діяльності
33,1
16,8

Джерело: [5].

У 2016 р. рівень рентабельності виробництва продукції аграрними підприємствами в цілому склала 37,3% (у 2015 р. — 45,6%), у тому числі
виробництва продукції тваринництва — 7,7%
(у 2015 р. — 22,1%) (табл. 1) [5].
За даними Державної служби статистики
України, середня рентабельність продукції тваринництва (крім малих підприємств) в Україні
(за винятком тимчасово окупованій території
АР Крим, міста Севастополя та частини зони
проведення антитерористичної операції) в 2016
р. склала 7,7% [5].
Рентабельним у 2016 р. для тваринників були
виробництво курячих яєць (0,6%), молока
(18,4%) та м'яса птиці (4,9)%. Разом з тим,
сільгосппідприємства, які займаються вирощуванням ВРХ, свиней та овець на м'ясо отримали значні збитки. В цілому, підприємства галузі
отримали за реалізовану продукцію 32 млрд грн
доходу (табл. 2).
Фінансові результати діяльності підприємств
тваринництва представлені у таблиці 3.

Цінова кон'юнктура ринку є сприятливою для розвитку тваринництва. На світових
ринках спостерігається підвищення цін на
баранину і ягнятину. За 1990—2016 рр. зросли ціни на даний вид продукції на ринках у
Китаї в 5 разів, США — в 1,5, Австралії — в
1,1 раз, в Україні навпаки відбулося зниження в 6,5 разів. Зауважимо, що на міжнародних ринках визначаються окремо ціни на баранину і ягнятину, різниця між якими істотна. Так, ціна на баранину на ринках Австралії в 1,7; Нової Зеландії в 1,9 рази нижче
ніж на ягнятину. В Україні подібного поділу
немає [5—6].
Розглядаючи розвиток галузі тваринництва за природно-кліматичними зонами, варто
зауважити, що у зоні Степу, склалися сприятливі можливості для ефективного застосування методів годівлі, відтворення череди, вирощування молодняку та організації праці. Зона має
всі необхідні умови для створення хорошої племінної бази.

Таблиця 4. Перспективи у виробничій спеціалізації регіонів
Зона
(області, що входять )
1
І. Херсонська

II. Харківська,
Дніпропетровська,
Кіровоградська,
Запорізька,
Миколаївська,
Одеська область та
області Карпатського
регіону (Закарпатська,
Чернівецька, ІваноФранківська,
Львівська)
III. Житомирська,
Полтавська,
Черкаська, Сумська,
Вінницька,
Рівненська
Хмельницька,
Волинська, Київська,
Тернопільська,
Чернігівська

Характеристика
2
Сприятливі природно-економічні умови для вирощування племінного
молодняку з можливістю самозабезпечення продукцією власних потреб.
Основний напрям спеціалізації господарств зони: виробництво молока,
м’яса.
Рівень самозабезпечення: низький, має потенціал забезпечення власних
потреб у продукції, який повною мірою не використовується. Доцільне
створення сімейних ферм
Зона охоплює області-лідери з виробництва. Має можливості до
промислової переробки, орієнтована на експорт продукції.
Основний напрям спеціалізації – комплексне виробництво й переробка
продукції: вирощування тварин на м'ясо, виробництво м'ясо продуктів,
молока та молокопродуктів. Доцільно створювати великі підприємства на
промисловій основі та господарства репродуктори.
Рівень самозабезпечення: повністю забезпечує власні потреби в продукції
вівчарства з можливістю експорту за межі вказаних областей та за кордон.
Доцільно створювати оптові ринки для забезпечення промислових центрів
(туристичних міст), експорт в сусідні держави (у зв'язку з близькістю
кордонів у Карпатському регіоні та морських кордонів Одеська область)
Основний напрям спеціалізації – виробництво м’яса.
Незважаючи на рівень основної спеціалізації доцільно комплексне
виробництво й переробка продукції тваринництва.
Рівень самозабезпечення: неповне забезпечення власних потреб регіону. Має
потенціал самозабезпечення продукцією.
Доцільне створення середніх і малих підприємств

Джерело: систематизовано автором.
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Тваринництво Лісостепу й Полісся характеризується такими особливостями:
— надвисока питома ваги особистих селянських господарств у структурі виробництва продукції (70—80%), що обумовлено як
низькими середньодушовими доходами, так і
традиційно високою активністю домогосподарств регіону в сільськогосподарському виробництві;
— відсутність ефективної ринкової інфраструктури, спекулятивні коливання цін;
— високий рівень споживання м'яса у регіоні.
Враховуючи природно-кліматичні умови,
географічне положення, економічну спеціалізацію, що склалася, напрями продуктивності,
ресурсний потенціал: чисельність поголів'я, обсяги виробництва продукції, наявність племзаводів та племрепродукторів, забезпеченість науковими кадрами, близькість до кордонів, можливостей ринків збуту; кон'юнктуру ринку: попит та пропозицію, економічну ефективність за
умови використання всіх видів тваринницької
продукції, можна зробити продуктово-територіальну сегментацію регіонів (областей) України.
Кожний з цих регіонів має свої перспективи у виробничій спеціалізації, це можна побачити в таблиці 4.
Перша зона. До першої зони належати Херсонська область. У Херсонські області розташований науковий центр Інститут вівчарства
Асканія-Нова (Херсонська область), який займається вдосконаленням технології вирощування племінного молодняку й виробництва
тваринницької продукції та надає інформацію
господарствам і населенню про досягнення
науки. Тут сконцентровано значний науковий
потенціал, у тому числі й з переробки продукції, який до цих пір залишається не повністю
реалізованим.
Оскільки зазначена зона має потужну наукову й селекційно-племінну базу, то необхідним є відновлення роботи племінних господарств, що сприятиме покращенню генетичних
якостей, зростанню продуктивності, здешевленню племінного молодняку. Доцільно тут у
перспективі сконцентрувати вирощування племінних тварин у спеціалізованих підприємствах —
племінних заводах та фермах. Неплемінних
тварин, доцільніше, вирощувати у особистих
підсобних господарствах.
Для цих регіонів обов'язковою умовою є
ведення тваринництва у поєднанні з іншими галузями аграрного виробництва, зокрема рослинництвом, що дає змогу ефективно викори-

стовувати матеріально-технічні засоби та трудові ресурси й забезпечує ефективну діяльність.
Друга зона. Передбачає промислове виробництво продукції тваринництва, орієнтоване на
експорт (впровадження прогресивних організаційно-технологічних рішень та технічних засобів) та будівництво міжгосподарських переробних підприємств.
На території Харківської області розміщено найпотужніший науковий центр — Інститут
тваринництва України.
Ця зона утримує найчисельніші череди тварин, завдяки чому має великі потенційні можливості для нарощування обсягів виробництва
продукції. Для цього регіону характерний високий рівень споживання м'яса.
Перспективним є розвиток молочного напряму: вітчизняний ринок молока й продуктів
переробки не повністю насичений, існує можливість виробництва широкого асортименту
продукції, для забезпечення конкурентоспроможності на ринку та зниження ризиків.
Негативи: недостатність на вітчизняному
ринку продуктивних тварин високої генетики [6; 7].
У другій зоні потрібно комплексно використовувати всі види продукції, робити часткову
або повну їх переробку, фасування та пакування в тару. За умов розвитку транспортної
інфраструктури необхідна налагоджена структура збуту продукції за прямими зв'язками переробним, торговим підприємствам, у сферу
громадського харчування.
Третя зона характеризується вирощуванням переважно неплемінних тварин в особистих селянських господарствах. Необхідне залучення більшої кількості сільськогосподарських підприємств до вирощування й виробництва продукції тваринництва. Втім, у цій зоні є
потужні підприємства, які працюють на інноваційній основі, зокрема із застосуванням сучасної системи вентиляції та освітлення приміщень відповідно до технологічних норм, на
високому рівні знаходиться забезпеченість
кормами та вітамінно-мінеральними концентратами, застосування вакцинації. Області цієї
зони в майбутньому можуть забезпечувати
власні потреби в продукції тваринництва за
рахунок власного виробництва. Тут доцільне
створення середніх і малих підприємств (200—
500 голів) та вирощування тварин в особистих
селянських господарствах.
Отже, ця зона має бути орієнтована на виробництво високоякісної конкурентоспроможної продукції, особливо м'ясної, дрібними
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виробниками, їх інтеграція з переробними
підприємствами, створення відповідної системи заготівлі [8].
Отже, для підвищення конкурентоспроможності галузі та забезпечення реноваційного розвитку доцільно збільшити поголів'я
тварин, поглибити зональну концентрацію й
спеціалізацію в ефективно функціонуючих
структурах найбільш придатних та традиційних природо-кліматичних зон для забезпечення потреб регіонів, де виробництво продукції тваринництва є неефективним і недостатнім. Необхідне наукове обгрунтування
формування ареалів ефективного виробництва продукції вівчарства, що можуть бути
покладені в основу розробки комплексних
цільових програм планування та прогнозування зонального й регіонального розміщення. При орієнтації на виробництво м'яса
найбільш сприятливими є умови ІІ зони, де
доцільно створювати великі спеціалізовані
господарства. В регіонах, де тваринництво
сконцентроване здебільшого в особистих селянських господарствах і не є основною спеціалізацією — створення сімейних ферм та
інших підприємницьких структур.
Окрім використання природно-економічних територіальних особливостей, потрібна
розробка регіональних програм щодо підтримки найбільш сприятливих зон розвитку тваринництва та вітчизняних виробників якісної тваринницької продукції.
У аграрному виробництві процес реновації
відбувається повільно, по-суті, еволюційно —
переважно шляхом удосконалення діючих технологій, часткової модернізації машин й устаткування. Для інтенсифікації ж виробництва
потрібні революційні зрушення — перехід до
інноваційних технологічних систем, комплексної механізації й автоматизації виробничих
процесів. Дотримання зазначених вище умов
багато в чому залежить від науково-технічної
політики, яка повинна бути спрямована насамперед на подолання нерівномірності й некомплексності технічного оснащення аграрного виробництва, які склалися. В умовах, коли одні
технологічні операції всередині галузі оснащені новою технікою, а інші, суміжні з ними,
не забезпечені нею в необхідній кількості, не
можна домогтися повної механізації, а отже, і
активізації інноваційного розвитку. Більше
того, закладені в новій техніці потенціальні
можливості інтенсифікації аграрного виробництва в цих умовах реалізуються лише частково, і настає такий момент, коли інтенсивність
виробництва починає стримуватися, темпи зро-

стання продуктивності сповільнюються, знижується фондовіддача. Далі одні операції технологічного процесу здійснюються на основі
нової техніки (основне виробництво), на інших
же, особливо допоміжних використовується
багато ручної праці. Такий стан позв'язаний з
нерівномірністю технічної оснащеності підприємств агропромислового виробництва [9—
11].
Великим резервом поглиблення інтенсифікації аграрного виробництва є подолання
некомплексності його технічного оснащення
шляхом механізації допоміжних процесів. Не
менш важливими резервами слід вважати переоснащення основного виробництва досконалішою технікою, впровадження інноваційних технологій. Оснащення технічними засобами допоміжного виробництва — матеріальна основа інтенсифікації аграрного виробництва.
При вдосконаленні технічної політики необхідно виходити з того, що переозброєння
аграрного виробництва на нинішньому етапі
розвитку — найбільш прогресивна форма
відтворення основних фондів, тому що воно
здатне забезпечити комплексне оновлення виробництва й на цій основі прискорити процес
інноваційного розвитку. Вкрай важливо реалізувати такі напрями технічного розвитку й застосувати такі види техніки, за допомогою яких
можна активно реалізувати основні принципи
технічної політики.
З багатьох напрямів інноваційного розвитку цілям інтенсифікації виробництва найбільшою мірою відповідають такі, як автоматизація й комплексна механізація, хімізація, меліорація земель на базі нової сільськогосподарської техніки. Звичайно, названі напрями не вичерпують усіх досягнень науки, але за рівнем
розробленості, за широтою сфери можливого
використання в сільськогосподарському виробництві вони найбільшою мірою відповідають його інтенсифікації.
ВИСНОВОК

Отже, тваринництво є одним з найбільш
складних комплексів серед інших галузей агросфери, від розвитку якого багато в чому залежить продовольча безпека країни. Тому система ведення тваринництва, що інтегрує вирішення всього комплексу проблеми збільшення обсягу виробництва продуктів тваринництва, їх
збереження і поліпшення якості в умовах ринку, повинна представляти собою науково обгрунтовані моделі організації раціональної побудови сільськогосподарського виробництва
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продукції тваринництва та інших суміжних галузей АПВ.
Вирішення проблем реновації та розвитку
підприємств тваринництва вимагає комплексного підходу, формування єдиної стратегії і
механізму розвитку підприємств на основі
міжгалузевої інтеграції і активізації інноваційних процесів. Реновація тваринництва має грунтуватися на перебудові моделі його ведення за
мережевим принципом на основі розробки прогресивних ресурсозберігаючих маловитратних
механізованих технологій виробництва і переробки продукції по замкнутому циклу з використанням новітніх проектно-технологічних
рішень.
Література:
1. Гришова І.Ю. Пріоритетні напрями реструктуризації як метод підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств /
І.Ю. Гришова, О.В. Митяй // Економічний
простір. — 2015. — № 100. — С. 125—135.
2. Довгань Л.Є. Стратегічне управління
[Текст]: навч. посіб. / Л.Є. Довгань, Ю.В. Каракай, Л. П.Артеменко 2-ге вид. К.: Центр учбової літератури, 2011. — 440 с.
3. Малік М.Й. До питання сталого розвитку
сільських територій / М.Й. Малік // Економіка АПК. — 2008. — № 5. — С. 51—55.
4. Наумов О.Б. Стратегічні вектори державного регулювання агропромислового виробництва: інструменти та методи консолідації
ресурсів розвитку / О.Б. Наумов, Л.М. Наумова // Наукові записки Інституту законодавства
Верховної Ради України. — 2017. — № 4. — С.
93—100.
5. Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами за 2016 рік. — К.: ДССУ,
2017. — 120 c.
6. Васильєва Н.К. Математичні моделі інноваційного розвитку в аграрній економіці: монографія / Н.К. Васильєва // Дніпропетровськ:
РВВ ДДАУ. — 2007. — С. 348 с.
7. Щербата М.Ю. Управління оборотними
активами молокопереробних підприємств АПВ
/ М.Ю. Щербата // Бізнес-навігатор. — 2014.
— № 1. — С. 155—159.
8. Gryshova I.Yu., Shestakovska T.L. The
asymmetry of the resource configuration and its
destructive impact on the capitalization of
agribusiness / І. Ju. Gryshova, T. L. Shestakovska
// The Scientific Papers of the Legislation Institute
of the Verkhovna Rada of Ukraine. — 2017. — № 2.
— Р. 128—133.
9. Gryshova I.Yu. Ukrainian labour migration in the Czech Republic / Wadim Strielkowski,

I.Yu. Gryshova // Scientific bulletin of Polissia. —
2016. — № 4 (8). — С. 224—231.
10. Gryshova I.Yu., Shestakovska T.L. The
institutional provision of the development of the
consumerism in Ukraine: challenges and perspectives // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2017. — № 3.
— С. 54—62.
References:
1. Hryshova, I.Yu. and Mytiaj, O.V. (2015),
"Priority directions of restructuring as a method
of increasing the competitiveness of agrarian
enterprises", Ekonomichnyj prostir, vol. 100, pp.
125—135.
2. Dovhan', L.Ye. Karakaj, Yu.V. and Artemenko, L.P. (2011), Stratehichne upravlinnia
[Strategic management], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
3. Malik, M.J. (2008), "On the issue of sustainable development of rural territories", Ekonomika APK, vol. 5, pp. 51—55.
4. Naumov, O.B. (2017), "Strategic vectors of state
regulation of agro-industrial production: tools and
methods of consolidation of development resources",
Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 4, pp. 93—100.
5. DSSU (2017), Realizatsiia produktsii
sil's'kohospodars'kymy pidpryiemstvamy za 2016
rik [Implementation of agricultural products by
2016], DSSU, Kyiv, Ukraine.
6. Vasyl'ieva, N.K. (2007), Matematychni
modeli innovatsijnoho rozvytku v ahrarnij
ekonomitsi [Mathematical models of innovation
development in the agrarian economy], RVV
DDAU, Dnipropetrovsk, Ukraine.
7. Scherbata, M.Yu. (2014), "Management of
working assets of dairy processing enterprises",
Biznes-navihator, vol. 1, pp. 155—159.
8. Gryshova, I.Yu. and Shestakovska, T.L.
(2017), "The asymmetry of the resource configuration and its destructive impact on the
capitalization of agribusiness", The Scientific
Papers of the Legislation Institute of the
Verkhovna Rada of Ukraine, vol. 2, pp. 128—133.
9. Strielkowski, W. and Gryshova, I.Yu. (2016),
"Ukrainian labour migration in the Czech
Republic", Scientific bulletin of Polissia, vol. 4 (8),
pp. 224—231.
10. Gryshova, I.Yu. and Shestakovska, T.L.
(2017), "The institutional provision of the development of the consumerism in Ukraine: challenges
and perspectives", Naukovi zapysky Instytutu
zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 3,
pp. 54—62.
Стаття надійшла до редакції 24.06.2018 р.

8
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 15—16, 2018
УДК 330.322.011.2

А. Ю. Гладченко,
к. е. н., докторант, Національний університет водного господарства та природокористування
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APPRECIATION THE ATTRACTION OF NATIONAL MARKETS OF GOODS AND SERVICES
FOR THE ACTIVITIES OF CORPORATIONS
Завданням представленого наукового дослідження є розрахунок привабливості національних ринків товарів та
послуг для діяльності корпорацій на основі авторського індексу дисипативної економічної рівноваги, що на відміну
від наявних методичних розробок виявити рівноважні ринки для позиціювання, що дає корпораціям більшу рентабельність та нижчі трансакційні витрати на цільових локаціях. На статистичній основі Світового Банку та Міжнародного Валютного Фонду розраховано динаміку взаємодії ринків товарів та послуг аналізованих країн у площині
міжнародних фінансових організацій на основі загальної суми грошових потоків, що дозволяє виявити рівень залученості у міжнародні валютні відносини. Розраховано динаміку взаємодії аналізованих національних ринків товарів
та послуг в площині транснаціоналізації грошових потоків що дозволяє виявити результативність позиціювання міжнародних корпорацій на аналізованій локації. Запропоновано градацію коефіцієнтів ефективності Індексу дисипативної економічної рівноваги за складовими привабливості національних ринків товарів та послуг для діяльності корпорацій, що на відміну від наявних методичних розробок дозволяє оптимізувати присутніх міжнародних корпорацій
цільових локаціях.
The task of the presented research is to calculate the attractiveness of national markets for goods and services for
corporations based on the author's index of dissipative economic equilibrium, which unlike the available methodological
developments identify equilibrium markets for positioning, which gives corporations greater profitability and lower
transaction costs at target locations. On the basis of the statistical basis of the World Bank and the International Monetary
Fund, the dynamics of interaction between the markets for goods and services of the countries in question in the plane of
international financial organizations on the basis of the total amount of cash flows, allows to reveal the level of involvement
in international monetary relations. The dynamics of interaction of the national markets of goods and services under
consideration in the plane of transnationalization of cash flows is calculated to determine the effectiveness of positioning
of international corporations in the analysed location. The gradation of the coefficients of the effectiveness of the Index
of dissipative economic equilibrium according to the components of the attractiveness of the national markets for goods
and services for the activities of corporations is proposed, in contrast to the available methodological developments, it
allows to optimize the presence of international corporations in target locations.

Ключові слова: привабливість, ринки товарів та послуг, діяльність, корпорації, індекс,
дисипативна, економічна, рівновага, міжнародні, фінансові, організації, транснаціоналізація.
Key words: attractiveness, markets for goods and services, activities, corporations, index,
dissipative, economic, equilibrium, international, financial, organizations, transnationalization.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Інтенсифікація сучасних глобалізаційних
процесів залучає все більшу кількість корпорацій в боротьбу інтересів на певних національ-

них ринках. У цій боротьбі деякі корпорації
демонструють дивно стабільне положення
внутрішніх процесів, не дивлячись на перманентний стан нестабільності у світовій системі еко-
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Рис. 1. Динаміка взаємодії ринків товарів та послуг аналізованих країн у площині
міжнародних фінансових організацій на основі загальної суми
грошових потоків за період 2007—2017 рр.
Джерело: [8].

номічних відносин. Перш за все це детерміновано стійкою економічною рівновагою на певних національних ринках, не дивлячись на негативні тенденції глобального масштабу. Обгрунтування і позиціювання на стабільних
рівноважних ринках дає корпораціям більшу
рентабельність та нижчі трансакційні витрати.
Однак методики та індекси, які надавали б змогу корпораціям оцінити рівноважність національних ринків товарів та послуг, не має. Як

свідчать авторські дослідження, економічна
рівновага національних ринків товарів та послуг [1; 3] все менше регламентується на національним урядом і все більше залежить від
міжнародних економічних відносин між регіональними інтеграційними угрупованнями,
міжнародними організаціями та транснаціональними корпораціями. В існуючому інструментарії, що складається з догм міжнародних
організацій (МВФ, ООН, Світовий Банк,
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Рис. 2. Динаміка взаємодії аналізованих національних ринків товарів та послуг у площині
транснаціоналізації грошових потоків за період 2007—2017 рр. (вісь z показник капіталізації
ТНК на територіях присутності млрд дол.)
Джерело: [8].

Міжнародний Економічний Форум) є ряд моделей, які акцентують увагу на тільки деяких
факторах економічної рівноваги, в основному
розраховуються експертним методом і не несуть рекомендаційної функції. Моделі, які визначають економічну рівновагу країни щодо її
місця в глобальній економіці, відсутні. Разом з
цим, на відміну від існуючих концепцій авторські розробки акцентують увагу на інтегративному підході у визначенні економічної
рівноваги певних ринків товарів та послуг. В таких апробаціях авторського підходу є значна
практична цінність для діяльності корпорацій,
даючи змогу визначити найбільш привабливі
цільові ринки для позиціювання і тим самим
зменшити ризики, збільшити рентабельність.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз літературних джерел свідчить, що
проблематика привабливості національних
ринків товарів та послуг для діяльності корпорацій є досить мало дослідженою і в своїй

сукупності автори розкривають тільки певні
аспекти, а саме: Сазонець І.Л. [1], Мартинюк В.П. [3], також авторську проблематику у
своїх звітах досліджують Світовий Банк [5],
Міжнародних Валютний Фонд [4].
ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою статті є розрахунок привабливості
національних ринків товарів та послуг для
діяльності корпорацій на основі авторського
індексу дисипативної економічної рівноваги.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Для апробації авторської індексу нами було
відібрано 35 країн, що відповідають таким параметрам дослідження. По-перше, обрані країни, публікують публічну інформацію відносно
показників, що необхідні для розрахунку авторського індексу. По-друге, країни обрані таким чином, щоб відобразити повний спектр
інтеграції, від не інтегрованих до країн, що є
частково координаторами глобальної системи
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Рис. 3. Структура товарообороту в рамках інтеграційних угод серед ринків товарів та послуг
аналізованих країн за 2007—2017 рр. (млрд дол.)
Джерело: [8].

економічної рівноваги. На першому етапі апробації авторського індексу привабливості національних ринків товарів та послуг для діяльності
корпорацій був розрахований загальний потік
грошовий коштів між аналізованими країнами
та міжнародними фінансовими організаціями.
Слід зазначити, що всі аналізовані дані мають
позитивні значення так як в авторському дослідженні сума коштів у вигляді кредиту або допомоги додається до засобів, які країна платить
як внесок за участь у діяльності організації. За-

галом характеристика співробітництва міжнародних організацій з аналізованими країнами
представлено на рисунку 1.
Як видно з рисунка, далеко не всі з аналізованих національних ринків товарів та послуг
мають розвинені зв'язки з міжнародними
фінансовими організаціями. Так, лідером за
цим елементом у авторському індексі дисипативної економічної рівноваги є США. На противагу США тільки Німеччина, Японія та Британія можуть демонструвати показники набли-
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Таблиця 1. Градація коефіцієнтів ефективності
Індексу дисипативної економічної рівноваги за складовими привабливості
національних ринків товарів та послуг для діяльності корпорацій

жені до США. Для розрахунку авторського
індексу дисипативної рівноваги нами також
було проаналізовано динаміку взаємодії аналізованих країн в площині транснаціоналізації
грошових потоків, що представлено на рисунку 2.
Слід відмітити, взаємодія національних
ринків товарів та послуг в площині транснаціоналізації грошових потоків має також неоднозначні ефекти. ПІІ транснаціональних компаній (ТНК) з країн, що розвиваються в 2017 році

досягли нової пікової позначки в 454 млрд доларів.
Разом з цим, слід відмітити, за показником
кількості корпорацій та капіталізацією на території присутності такі країни, як США,
Німеччина, Китай, Франція, Великобританія
демонструють показники, що набагато перевищують всі інші країни [3,2]. Вищезазначена теза
свідчить проте, що хоча в країнах, що розвиваються, ТНК мають значні інтереси, проте ці
ТНК належать саме розвиненим країнам. За та-
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Рис. 4. Динаміка інтегрального показника індексу дисипативної економічної рівноваги
серед аналізованих країн за 2007—2017 рр.

Джерело: [8].

ких умов прямі іноземні інвестиції дійсно розміщюються в країнах, що розвиваються проте
потім весь прибуток від діяльності ТНК повертається в країни першого світу у вигляді вартості акцій та інших виплат акціонерам. Для
розрахунку авторського індексу дисипативної
рівноваги нами також було проаналізовано
ефективність взаємодії національної економі-

ки в площині регіональної економічної інтеграції, що представлено на рисунку 3.
Як свідчить структура товарообороту, в
рамках інтеграційних угод серед аналізованих
країн за 2007—2017 рр. національні ринки товарів та послуг, які продемонстрували в цьому
вимірі найбільші показники торгового обороту є перш за все США, Німеччина, Китай, Ро-
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сія, Великобританія, Франція та Японія. Вище,
зазначене свідчить, що в якомусь сенсі наприклад, Німеччина завдяки тому, що вона є членом
Європейського Союзу, має досить потужні
ринки збуту та ринки робочої сили в обличчі
інших країн інтеграційного угруповання, що не
можуть конкурувати на спільних ринках, така
ж ситуація в інтеграційному сенсі дисипативної економічної рівноваги проглядається в
США, Китаї та Росії, де завдяки країнам сателітам забезпечується додаткові потоки ресурсів усіх видів.
На наступному етапі апробації авторського індексу нами було застосовано шкалу для
інтерпретації результатів дослідження, що
дало змогу не розкривати зміст висновків по
кожному ринку товарів та послуг аналізованих
країн. Загалом Градація коефіцієнтів ефективності Індексу дисипативної економічної рівноваги за складовими серед ринків товарів та послуг аналізованих країн представлена в таблиці
1.
Як свідчить Градація коефіцієнтів ефективності Індексу дисипативної економічної рівноваги за складовими серед ринків товарів та послуг аналізованих країн, рівень ефективності
взаємодії за складовими досить чітко характеризує країни відносно глобальної економічної
системи. Так, наприклад, ефективність взаємодії національної економіки в площині міжнародних фінансових організацій свідчить, що в
категорію відносно ізольованих країн "0"-"400"
потрапили Сінгапур, Пакистан, Росія, Норвегія, Україна, Таїланд, Арменія, Ліван, Чилі,
Азербайджан та інші.
Дійсно якщо розглянути історію економічних криз на цих територіях, то саме на ці періоди приходилась допомога від міжнародних
фінансових організацій, проте таке втручання
мало декларативний характер. Тому ефект від
такої взаємодії був короткостроковим та
фінансово обтяжливим. До категорії країн послідовників "400"—"1000" потрапили Туреччина, Арменія, Колумбія, Бразилія, Австралія,
Півд. Корея, Єгипет, Австрія, Гонконг. У вищезазначених країнах взаємодія носить прагматичний, помірний характер, країни мають тісні
зв'язки, проте не мають координуючих функцій. У періоди економічної нестабільності вище
зазначені країни та їх ринки завдяки більш
тісному співробітництву та внескам були профінансовані як у сфері підтримки інвестиційної
підтримки, так і стабілізаційних заходів. Це
дало швидше подолати наслідки світової економічної кризи у 2008 році. До категорії країн
інтеграторів "1000" та вище потрапили Китай,

Канада, Німеччина, Британія, Мексика, Франція, Японія, Польща, СШA. Взаємодія в цих
країн носить координуючий та системоутворючий характер, країни мають панівне становище
у розпорядженні акумульованими ресурсами в
рамках сформованих інституцій, це дозволило
в період світової економічної кризи утримати
макроекономічні показники майже незмінними. Загалом динаміка інтегрального показника індексу дисипативної економічної рівноваги ринків товарів та послуг серед аналізованих
країн за 2007—2017 рр. представлена на рисунку 4.
ВИСНОВКИ

Отже, в процесі розрахунку привабливості
національних ринків товарів та послуг для діяльності корпорацій за 2007—2015 рр. було виявлено результати які характеризують новизною. По-перше, не тільки національні ринки
товарів та послуг, що мають величезний економічний масштаб діяльності можуть ефективно
взаємодіяти в системі світогосподраських
відносин, це наочно демонструють такі країни,
як Польща, Арменія та Сінгапур. Завдяки високому рівню ефективності взаємодії в площині
міжнародних фінансових організацій, транснаціональних корпорацій та регіональної інтеграції, в періоди негативних флуктуацій економічної системи ці локації забезпечують собі
стабільний розвиток і економічну рівновагу,
тим самим дозволяючи корпораціям, які діють
на цих локаціях мати більш високу рентабельність. По-друге, теоретичні опрацювання,
що акцентують увагу на значенні розміру
ринків товарів та послуг в міжнародних координатах забезпечення економічної рівноваги як
виявило авторське дослідження не спрацьовують. Наприклад, Росія, не дивлячись на величезні розміри, природні ресурси, має досить
слабкі показники дисипативної економічної
рівноваги, що досить сильно впливає на результативність діяльності корпорацій на цій локації.
По-третє, інтеграція країни в інституційну систему економіки є необхідною умовою існування, а не підступами геоекономічної боротьби,
тому, так як забезпечує більш сприятливі умови для діяльності корпорацій. Як свідчить приклад Росії, міжнародна ізоляція на сьогодні
може принести збитки національному ринку
товарів та послуг не менше ніж природна катастрофа, а тому виявлення базових сценаріїв
розвитку новітньої системи взаємодії суб'єктів
забезпечення економічної рівноваги та розробка стратегії інтеграції України до інституційної системи економіки є необхідною умовою
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формування сприятливої середи діяльності
корпорацій.
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NON-OBSERVED ECONOMICS AS A FACTOR OF INSTITUTIONAL MODERNIZATION
OF AGRARIAN SPHERE IN UKRAINE
Статтю присвячено аналізу методологічних та науково-практичних підходів щодо ідентифікації неспостережуваної економіки. Проведено аналіз інституційних змін в аграрній сфері України. Встановлено, що найбільшої шкоди проведенню ефективних інституційних змін в умовах постіндустріального розвитку завдають неспостережувані економічні
процеси. Визначено основні інституційні фази ринкових перетворень, а також обгрунтовано необхідність проведення
інституційної модернізації. Детально проаналізовано особливості неспостережуваних економічних процесів у контексті використання сільськогосподарської землі сучасними агентами ринку (на прикладі Вінницької області). Досліджено засади щодо побудови методологічної моделі інституційної модернізації аграрної сфери України в контексті протидії неспостережуваній економіці. Особливу увагу приділено необхідності удосконалення інституційного середовища у вітчизняній аграрній сфері. Окреслено перспективи дослідження теорії неспостережуваної економіки, а також
відзначено важливість розробки економетричних моделей інституційної модернізації.
The article is devoted to the analysis of methodological and scientific-practical approaches to the identification of the
unobserved economy. The analysis of institutional changes in the agrarian sector of Ukraine is conducted. It is established
that the most harmful effect of conducting effective institutional changes in the conditions of post-industrial development
is caused by unobserved economic processes. The basic institutional phases of market transformations are determined, and
the necessity of institutional modernization is substantiated. The peculiarities of unobserved economic processes in the
context of the use of agricultural land by modern market agents (for example, Vinnitsa region) are analyzed in detail. The
principles of constructing a methodological model of institutional modernization of the agrarian sphere of Ukraine in the
context of counteraction to the unobserved economy are explored. Particular attention is paid to the need to improve the
institutional environment in the domestic agrarian sector. The prospects of the study of the theory of the unobserved economy
are outlined, as well as the importance of developing econometric models of institutional modernization.

Ключові слова: аграрна сфера, неспостережувана економіка, інститути, ринок, інституційне
середовище, агент.
Key words: agrarian sphere, unobservable economy, institutes, market, institutional environment, agent.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

В умовах постіндустріального розвитку
особливого значення набувають дослідження
ролі неспостережуваної економіки як детермінанти виникнення конфліктів. Тому досить
аргументованою у світовій економічній теорії
є точка зору про те, що саме неспостережувана економіка містить у собі приховані резерви,
які можна використати не лише для максимізації загальної вартості, а й для прискорення

соціально-економічного розвитку як регіонів,
так і держави.
Важливо відзначити, що перспективи використання неспостережуваної економіки полягають у побудові економічних відносин на основі
конструктивної взаємодії між агентами ринку.
Перегляд загальної ідеології державного регулювання аграрної сфери повинен передбачати
активізацію процесів щодо покращення інфраструктури сільських територій за рахунок не-
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Інститути ринкової
економіки

Діюче інституційне
середовище
Інституційне
корегування

Адміністративно-командна
економічна система

Ринкова економіка

Система сучасних
базальних соціальноекономічних інститутів

Квазіринкова економіка

І фаза змін
(ринкова ініціатива)

ІІ фаза змін
(інституційний реформізм)

ІІІ фаза змін
(інституційна
модернізація)

Основні інституційні
домінанти:
– відмова від
адміністративнонаказових механізмів
управління і, як наслідок,
обмеженість втручання
держави в економіку;
– створення передумов
для ринкових відносин, а
саме: запровадження
різних форм власності;
впровадження підходів
ринкового цінотворення;
розвиток договірних
відносин тощо

Основні інституційні
домінанти:
– створення умов для
розвитку ринкової
інфраструктури;
– лібералізація економічного
законодавства та гуманізація
відповідальності за
правопорушення у сфері
господарської діяльності;
– надання пільг та допомоги
агентам ринку;
– формування тенденцій
щодо зменшення
державного контролю за
діяльністю агентів ринку та
ін.

Основні інституційні
домінанти (потенційні):
– збільшення фінансових
ресурсів;
– забезпечення належної
економічної безпеки, у т. ч.
за рахунок протидії
неспостережуваним
економічним процесам;
– створення основ для дієвої
боротьби з корупцією;
– впровадження соціальної
відповідальності;
– формування умов щодо
екологічної безпеки тощо

Основна мета змін: забезпечення стійкого соціально-еколого-економічного розвитку держави

Рис. 1. Методологічна модель інституційної модернізації аграрної сфери України
в контексті протидії неспостережуваній економіці
Джерело: власні дослідження В. Семцова.

спостережуваної економіки. Парадокс, але саме
потенціал неспостережуваної економіки слід
розглядатися як базальне джерело додаткових
фінансових ресурсів у економічний та соціальний розвиток аграрних територій.

това [5] та ін. Відзначаючи в цілому цінність вищезазначених досліджень, хотілося б зауважити, що
і досі залишаються недостатньо дослідженими основні аспекти теорії неспостережуваної економіки, а також ефективні механізми протидії деструктивним економічним процесам.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Необхідно відзначити, що проблемами дослідження неспостережуваної економіки, як правило, займаються в рамках інституціональної економіки. Вивчення цього питання відображено у наукових працях В. Авдійського [1], К. Бекжанової
[2], О. Бренделевої [3], В. Криворотова [4], Ю. Ла-

Мета дослідження: дослідити зміст реальних економічних процесів з точки зору ідеологічного концепту взаємодії спостережуваної та
неспостережуваної економік, а також обгрунтувати необхідність проведення інституційної
модернізації в аграрній сфері.
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РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Таблиця 1. Аналіз неспостережуваного сектора економіки у
контексті використання земельних ресурсів у сільському
господарстві Вінницької області у 2017—2018 рр.

Практика свідчить, що неРілля, що
Рілля,
спостережувані економічні
Рілля, що
використовується
використання якої
використовується
процеси у ринковій економіці є
Загальна
особистими
знаходиться поза
Адміністративні
с.-г.
площа
майже завжди. До того ж, агенгосподарствами
офіційним
райони області
підприємствами
ріллі, га
населення
обліком
ти ринку цілком за об'єктивнига
%
га
%
га
%
ми причинами знаходяться у Барський
65400,0
19124,0
29,2
42051,5
64,3
4224,5
6,5
нерівних умов господарювання Бершадський
93820,7
22769,0
24,3
69038,0
73,6
2013,7
2,2
56500,0
17018,8
30,1
32144,1
56,9
7337,1
13,0
(місце розташування, фінансові Вінницький
71800,0
19050,0
26,5
51306,0
71,5
1444,0
2,0
можливості та ін.), а це також Гайсинський
Жмеринський
63184,0
16760,0
26,5
44765,3
70,9
1658,7
2,6
вносить певний вклад в їх Іллінецький
57200,0
13440,7
23,5
40229,5
70,3
3529,8
6,2
70327,0
13458,0
19,1
52737,0
75,0
4132,0
5,9
діяльність. Також слід відзна- Калинівський
Козятинський
81700,0
17689,0
21,7
59926,0
73,4
4085,0
5,0
чити, що, якщо розглядати ри- Крижопільський
61800,0
11329,0
18,3
41876,6
67,8
8594,4
13,9
нок через призму інституційних Липовецький
73780,0
17178,8
23,3
52192,4
70,7
4408,9
6,0
50171,0
16584,0
33,1
32876,2
65,5
710,9
1,4
відносин, то в результаті аси- Літинський
Могилів59500,0
16635,5
28,0
35899,0
60,3
6965,5
11,7
метрії інформації між економі- Подільський
чними агентами виникає потен- Муровано55200,0
14062,0
25,5
37146,9
67,3
3991,1
7,2
ційна загроза прояву деструк- Куриловецький
81477,1
17542,0
21,5
59305,3
72,8
4629,8
5,7
тивної економічної поведінки, Немирівський
Оратівський
61565,0
10716,0
17,4
47260,0
76,8
3589,0
5,8
а це призводить до виникнення Піщанський
35542,6
12259,0
34,5
20625,0
58,0
2658,6
7,5
10459,0
13,5
62509,2
80,5
4702,8
6,1
соціально-економічних кон- Погребищенський 77671,0
Теплицький
63607,0
15364,0
24,2
44923,9
70,6
3319,2
5,2
фліктів.
Тиврівський
58200,0
14802,0
25,4
39466,0
67,8
3932,0
6,8
Не секрет, що неспостере- Томашпільський
54500,0
10327,0
19,0
38554,5
70,7
5618,5
10,3
54200,0
10639,0
19,6
43402,4
80,1
158,6
0,3
жувана економіка може бути Тростянецький
69655,3
14421,0
20,7
46652,0
67,0
8582,3
12,3
пов'язана також і з захоплен- Тульчинський
Хмільницький
87700,0
20384,3
23,2
61459,8
70,1
5855,9
6,7
ням державного регулятора Чернівецький
43491,0
12942,0
29,8
29270,0
67,3
1279,0
2,9
41500,0
9792,0
23,6
27887,6
67,2
3820,4
9,2
та корупцією, а тому важливо- Чечельницький
75000,0
13179,1
17,6
47006,3
62,7
14814,6
19,8
го значення набувають меха- Шаргородський
Ямпільський
54462,0
11123,0
20,4
41391,0
76,0
1948,0
3,6
нізми щодо притягнення до Всього
1718953,7 399048,1
23,2
1201901,3
69,9
118004,2
6,9
відповідальності представДжерело: власні дослідження В. Семцова.
ників органів влади, яким притаманна деструктивна економічна поведінка.
ринкових відносин. В контексті цього нами
Очевидно, що особливий характер ринково- було ідентифіковано основні фази розвитку
го реформування аграрного сектора України ринку, а також визначено ключові інституційні
обумовлений унікальним співвідношенням домінанти (рис. 1).
впливу як економічних, так і неекономічних
Не важко помітити, що побудова реальної
факторів. Пояснення та ідентифікація таких ринкової економіки Україна відбувається "крізь
детермінант полягає у методологічному полі бурелом" антагоністичних інституційних протитеорії неспостережуваної економіки, а також стоянь обумовлених дією інституційного серев описі інституційного середовища конкретних довища. Якщо говорити більш конкретно за агтериторій в контексті наявних проблем та пер- рарну сферу України, то на практиці багато
спектив їхнього вирішення шляхом проведен- слабких місць стосовно інституційних змін виня інституційної модернізації.
никли внаслідок невідповідності між можливоПостановка питання про те, що саме інсти- стями та задачами, які ставили перед собою наттуційна модернізація в аграрній сфері може хненники перетворень. У результаті проходженбути, по суті, інструментом боротьби з неспо- ня першої та другої фази інституційних змін,
стережуваною економікою, в цілому не викли- соціально-економічні відносини між агентами
кає заперечень, принаймні у нас. Проте, безпе- ринку стали більш конфліктними.
речно, вимагає роз'яснень та конкретизації.
У результаті дії часу перша та друга (сьогодТому в цій статті ми хотіли б зосередити нішня) фази інституційних змін втратили свою
увагу на проблемах функціонування неспосте- інформаційну цінність, а тому не можуть бути
режуваної економіки в аграрній сфері, що обу- ефективно використані в сучасному управлінні
мовлені інституційним середовищем. Очевидно, економікою. Разом з тим, саме формування домщо для цього, перш за все, потрібно розібрати- інант та ідентифікація основних інституційних
ся в існуючих історичних проблемах розвитку проблем цих фаз дозволяє нам на основі ретрос-
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пективного аналізу дослідити "історію інституційних змін" та, як наслідок, відмовитися від інститутів, що перешкоджають ринковому розвитку.
Переконані, що саме фаза інтенсивного розвитку інституційних змін у формі модернізації
здатна виступити важливим інструментом ринкового управління та вирішити значною мірою існуючі проблеми соціально-економічного змісту, у т.
ч. обумовлені неспостережуваною економікою.
Тепер щодо практики неспостережуваної
економіки. Наведемо дані стосовно землекористування у Вінницькій області на 2017—2018 рр.
(табл. 1).
Аналіз використання сільськогосподарської
землі (у цьому випадку ріллі) показав, що особистими господарствами населення обробляється в середньому трохи більше 23,0 %, тоді як
сільськогосподарськими підприємствами близько 69,0 %. При цьому математичні розрахунки
доводять, що значна частина землі (а це близько 7,0 %) характеризується неспостережуваними процесами. І це в той час, коли у сільському
господарстві регіону практично повністю
відсутні землі сільськогосподарського призначення, які б не використовувалися. Тим не менше, як бачимо, існує досить чіткий показник,
який свідчить, що практично у кожному адміністративному районі області є певна кількість
земель, які використовуються по факту, проте
господар офіційно невідомий соціуму. На нашу
думку, на рівні місцевого населення та / або
місцевих громад існує чітке розуміння хто реально використовує ці землі, але ця інформація
з різних причин недоступна владі.
Отож, що означає така невідповідність? У першу чергу, це ситуація, коли певна частина агентів
ринку є "неспостережуваною", тобто не сплачує
податки, не обліковує у належний спосіб витрати, амортизацію, продукцію тощо. З іншого боку,
у соціумі формується атмосфера того, що якась
частина бізнесу користується особливими сприятливими умовами ("специфічними преференціями"), що не доступно для всіх інших. Нашу думку, математичний показник у даному разі може
бути безпосереднім індикатором корупції. Також
зазначений показник є відображенням втрат соціуму через недосконалість системи, моніторингу
та контролю за агентами ринку в аграрній сфері.
ВИСНОВКИ

Таким чином, загальна авторська позиція передбачає необхідність пошуку базових сучасних
інститутів направлених на протидію неспостережуваним економічним процесам. Перспективи
подальших досліджень полягають у вдосконаленні методичних основ інституційного аналізу,

а також створенні ефективних економетричних
моделей проведення інституційної модернізації.
Встановлено, що теорія неспостережуваної
економіки може виступати в якості окремої економічної теорії, до того ж, вона має можливості
прикладного використання. При цьому методологія, що виступає на підгрунті теорії неспостережуваної економіки, спирається передусім на твердження про те, що будь-які соціально-економічні
ефекти, як результат дисфункцій економічної системи, можна пояснити за конфліктною парадигмою між офіційно підтвердженою та реальною
економікою, які різняться головним чином наявністю неспостережуваних економічних процесів.
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REENGINEERING — AN INNOVATIVE TOOL FOR RESTRUCTURING MANAGEMENT DECISIONS
У статті досліджено реінжиніринг як інноваційний інструмент перебудови управлінських рішень. Встановлено,
що в умовах сьогодення реінжинірингом називають інноваційний підхід, який має на меті реалізацію змін на
підприємстві з метою підвищення ефективності виробництва та швидкості реакції підприємства на зміни ринкової
кон'юнктури. Визначено, що реінжиніринг характеризується здійсненням реструктуризаційних змін за рахунок їх
тісного зв'язку. Проаналізовано взаємодію методики та підходів у процесі інноваційної перебудови управлінських
рішень підприємства, а також визначено ключові аспекти реінжинірингу. В ході дослідження обгрунтовано найбільш
актуальні завдання реінжинірингу. Також визначено, що головною перевагою в застосуванні реінжинірингу на
підприємстві є можливість його самовдосконалення і розвитку, тому що реінжиніринг — це завжди інноваційний
процес, здатний радикально підвищити ефективність управлінських рішень.
The article reviews reengineering as an innovative tool for restructuring management decisions. It has been established
that in today's reengineering, an innovative approach is used, which aims to implement changes in the enterprise in
order to increase the efficiency of production and the speed of the company's reaction to changes in market conditions. It
is determined that reengineering is characterized by the implementation of restructuring changes due to their close
connection. The interaction of methods and approaches in the process of innovative restructuring of management decisions
of the enterprise is analyzed, as well as the key aspects of reengineering are determined. The research substantiates the
most urgent tasks of reengineering. It is also determined that the main advantage in applying reengineering in an enterprise
is the possibility of its self-improvement and development, because reengineering is always an innovative process that
can radically increase the efficiency of management decisions.

Ключові слова: реінжиніринг, інновації, інноваційні інструменти, управлінські рішення,
методи, підходи, перебудова, бізнес-процеси, інформаційні технології.
Key words: reengineering, innovations, innovative tools, management decisions, methods,
approaches, restructuring, business processes, information technologies.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Тривала криза, яка охоплює всі галузі економіки країни, здійснила значний вплив на
діяльність вітчизняних підприємств. Інноваційним інструментом пошуку шляхів виходу вітчизняних підприємств з кризового стану, виступає
докорінне перепроектування операційної системи підприємства та структури адміністрування
його діяльності — шляхом впровадження реінжинірингу. Адже реінжиніринг покликаний
здійснити перепрофілювання стратегічних цілей
підприємства і оновити систему його функціонування і адміністрування. Головною метою
діяльності вітчизняних підприємств в умовах
сьогодення є підвищення рівня конкурентоспроможності, насамперед на внутрішньому ринку

шляхом запровадження новітніх методів управління. Необхідність подальших досліджень та
розробки загально- методичного та економічно обгрунтованого здійснення реінжинірингу
зумовила проведення цього дослідження.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню сутності та особливостей застосування реінжинірингу присвячені наукові
праці великої кількості вітчизняних та зарубіжних вчених. Різні аспекти проблематики реалізації реінжинірингу досліджували соціологи,
філософи, менеджери, економісти, та інші
вчені. Фундаментальні основи теорії реінжинірингу були закладені роботами Хаммера М. та
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ретворює входи у виходи, які
в перспективі матимуть цінність для споживача.
Хаммер М. та Чампі Дж.
бізнес-процесами називають
взаємодію різних видів діяльності, в рамках якої на вході
використовується один або
декілька ресурсів, а результатом такої дяльності діяльності на виході створюється
продукт, що має цінність для
споживача [1, c. 29].
Сімоном А.К. охарактеризовано бізнес-процеси як сукупність взаємопов'язаних
завдань, які необхідно виконувати для досягнення бізнесцілей; він організовується з
метою створення доданої варРис. 1. Взаємодія методики та підходів у процесі інноваційної
тості для клієнтів; може переперебудови управлінських рішень підприємства
тинати функціональні та
Джерело: сформовано авторами на основі [9].
організаційні межі [2, с. 38].
Дж. Чампі, їх послідовниками стали Сімон А.K.,
Рєпін В.В. описує бізнес-процеси у вигляді
Рєпін В.В., Koзaчeнкo А.В., Ларіна Р.Р., Ді- структурованої послідовності дій із виконання
дух В.В., Бабак О.А.
відповідного виду діяльності на всіх етапах життєвого циклу предмета його діяльності [3, c. 36].
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Хоча існує велика кількість наукових поДослідити інноваційні інструменти перебу- глядів відносно бізнес-процесів та їх інновадови управлінських рішень, виокремити ключові ційної перебудови, вчені виокремлюють такі
методики їх застосування, обгрунтувати ефек- ключові підходи в вдосконаленні бізнес-противність процесу здійснення реінжинірингу.
цесів, як покроковий і кардинальний (проривний). За таких умов шляхи докорінної перебуВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
дови бізнес-процесів, ще поділяють на дві груЗа умов здійснення докорінної перебудови пи залежно від строку проведення на довгоекономіки країни виникає нагальна потреба в строкові і короткострокові [4, с. 95].
інноваційних інструментах та методичних рекоПерший підхід переважно направлений на
мендаціях, котрі здатні допомогти підприєм- вдосконалення фрагментарних процесів в мествам підвищувати конкурентоспроможність. жах функціонально-спеціалізованих структур
Як закордонні, так і вітчизняні підприємства управління для їх уніфікації і стандартизації.
часто зустрічаються з такими проблемами, по- Другий підхід призначений для впровадження
долання котрих шляхом використання тради- грандіозних змін в існуючі та планування ноційних методик менеджменту унеможливлюєть- вих бізнес-процесів, які відповідатимуть змінам
ся. Враховуючи вищенаведене, більшість мінливого зовнішнього середовища. Взаємопідприємств здійснюють пошук інноваційних зв'язок таких підходів наведений на рисунку 1.
інструментів досягнення конкурентних переваг.
В умовах сьогодення реінжинірингом називаРівень ефективності господарювання підприєм- ють інноваційний підхід, котрий має на меті реаства, певною мірою залежить від ефективного лізацію змін на підприємстві з метою підвищення
управління бізнес-процесами. Вважаємо необ- ефективності виробництва та швидкості реакції
хідним дослідити погляди науковців стосовно підприємства на зміни ринкової кон'юнктури.
визначення сутності поняття бізнес-процес. В Синонімом реінжинірингу у фаховій літературі є
першу чергу дослідимо сутність бізнес-процесу наступні терміни: бізнес-реінжиніринг (BR), певідповідно до Державного стандарту ISO, який репроектування бізнес-процесів (BPR), бізнесхарактеризує бізнес-процес як стійку, цілеспря- процесів поліпшення (BRI). В наукових колах
мовану сукупність взаємопов'язаних видів широко використовується термін "реінжиніринг
діяльності, що за визначеною технологією пе- бізнес-процесів", який трактується як концепту-
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го зв'язку. Важливо знати те,
що реінжиніринг може здійснюватися не лише як перепроектування окремих бізнес1-й. Технологічний
процесів, а й як докорінна
- більш ефективне використання наявних на підприємстві
перебудова організаційної
матеріально-речових ресурсів;
структури підприємства.
- можливість застосування більш досконалих засобів
виробництва
До характерних ознак
реінжинірингу відносять:
1) орієнтацію на процеси;
2-й. Організаційний
- революційні зміни у виробничих силах
2) цілеспрямованість при
розробці бізнес-проекту;
3) відмову від застарілих
3-й. Економічний
схем та правил;
- в результаті застосування реінжинірингу з’являються
ефективні підприємства, що мають конкурентні переваги не в
4) творче використання
силу ефектів від масштабу і різноманітності діяльності.
інформаційних технологій і
нових методів під час проведення змін.
Серед найбільш актуальРис. 1. Ключові аспекти реінжинірингу
них завдань реінжинірингу
Джерело: сформовано авторами на основі [7].
доцільно виокремити такі:
альний підхід М. Хаммера і Дж. Чампі до підви- створення мережі зв'язків, використовуваної
щення ефективності виробництва та швидкості при надзвичайних обставинах (розвиває гориреакції підприємства на ринкові зміни [1].
зонтальні управлінські зв'язки); створення
Ключові аспекти реінжинірингу наведені на організаційних передумов з метою централізації
рисунку 2.
інформаційних потоків (сприяє отриманню
Реалізація процесу реінжинірингу забезпе- інформації, класифікованої по конкретних прочується завдяки змін коротко- і довгостроко- цесів); поділ функцій вищої управлінської ланвої поведінки підприємства у ринковому сере- ки компанії і створення мережі оперативних
довищі, а також шляхом зміни взаємодії у груп (дозволяє застосувати для цих цілей техпідсистемі "підприємство-зовнішнє середови- нологію роботи процесних команд); створення
ще". Оптимізація логістичного процесу перед- мотивації для творчого мислення, аналізу ситубачає застосування підходу системної інтег- ації та колективної роботи (ці принципи змінюрації, який найбільш доцільно реалізувати шля- ють характер роботи і дії працівників при реалхом використання реінжинірингу, адже це доз- ізації реінжинірингу); успішна координація
волить одночасно удосконалити такі підсисте- стратегії з центру і децентралізованого виконанми, як постачання, виробництво, збут, складу- ня рішень (реінжиніринг спирається на змішані
вання та транспортування [5, с. 19].
процеси і матричні структури управління); ствоЗдійснення реінжинірингу — трудомісткий рення організаційних умов для реструктуризації
та багатоступеневий процес, він потребує по- компанії [7, с. 57].
вної віддачі та розуміння того, що відбуваєтьОптимізація процесу надання послуг передся від його ініціаторів і виконавців. У випадку бачає застосування підходу системної інтеграції,
його успішного здійснення, підприємство отри- який найбільш доцільно реалізувати шляхом вимує велику кількість конкурентних переваг, користання реінжинірингу, адже це дозволить
зміцнює свої ринкові позиції, збільшує рівень одночасно удосконалити такі підсистеми, як поекономічної ефективності.
стачання, збут, транспортування та складування.
Тлумачний словник економіста трактує реін- У свою чергу, це створює умови для підвищення
жиніринг як дієве рішення, реалізація якого дасть якості надання послуг підприємством в цілому
найбільшу віддачу з великої варіації виробничих, завдяки більш надійного функціонування окрефінансових, операційних, інвестиційних чи марке- мих бізнес-процесів, забезпечуючи досягнення
тингових завдань. Враховуючи вищенаведене заз- синергетичного ефекту [8, с. 77]. Проте головною
начимо, що реінжиніринг є фундаментальним пе- перевагою в застосуванні реінжинірингу на
реглядом і радикальною перебудовою господарсь- підприємстві є можливість його самовдосконаких процесів для їх значного покращення [6, с. 228]. лення і розвитку, тому що реінжиніринг — це завРеінжиніринг характеризується здійсненням жди інноваційний процес, здатний радикально
реструктуризаційних змін за рахунок їх тісно- підвищити ефективність управлінських рішень.
Ключові аспекти реінжинірингу
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ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Підсумовуючи вищенаведене, зауважимо, що
специфіка функціонування сучасної економіки
зумовлена важким конкурентним середовищем,
котре вимагає від підприємств постійно запроваджувати нововведення і, як наслідок, здійснювати
докорінне інноваційне переосмислення своєї
діяльності і перепрофілювання управлінських
рішень. У сучасних реаліях, відмінна репутація,
дієвий фінансовий контроль та відсутність боргів
не є гарантією успіху підприємства: адже для цього вже потрібні топові менеджери, акцентування
уваги на потребах клієнтів, дієва модель прийняття управлінських рішень та їх правильна реалізація. Реінжиніринг — інноваційний інструмент перебудови управлінських рішень, який мають використовувати підприємства. Керівники і топ менеджери підприємств обов'язково мають змінити методику своєї роботи, а підприємства — замінити
старі прийоми на докорінно нові. В кінцевому результаті, після здійснення реінжинірингу позитивний результат можливий лише для підприємств,
все організували навколо процесів. Велика
кількість ділових процедур, які виконуються в процесі здійснення реінжинірингу утворюють бізнеспроцес, який в результаті застосування нових
функцій та оптимізації старих моделей, сприяє
оновленню бізнес-системи, покликаної підвищити конкурентоспроможність підприємства.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ
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METHODICAL APPROACHES TO ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF UKRAINE'S
AGRICULTURE
У статті обгрунтовано методичні підходи щодо оцінювання конкурентоспроможності сільського господарства України. Зокрема розроблено алгоритм та інструментарій оцінювання, що включає розрахунок інтегрованого індексу конкурентоспроможності сільського господарства на основі узагальнення шести часткових індексів: рівня економічного розвитку галузі, ефективності управління виробничим процесом, прибутковості, фінансової стійкості та платоспроможності,
ділової активності в галузі, ефективності управління збутом та просування товару на ринку, участі в зовнішньоекономічній
діяльності. Універсальність побудови інтегрованого індексу конкурентоспроможності дозволяє здійснювати порівняльну оцінку рівня конкурентоспроможності галузей в середині національної економіки та визначати, в якій мірі окремі з
них спроможні стати локомотивом української економіки на міжнародних ринках. Це створює можливості розробки
ефективної економічної політики щодо підтримки найбільш конкурентоспроможних галузей на основі раціонального
розподілу державних коштів, а також сформувати довгострокову конкурентну політику держави на галузевому рівні.
In the article methodological approaches to assessing the competitiveness of Ukraine's agriculture have been substantiated.
In particular, an algorithm and the instrument for assessing competitiveness have been developed, that includes the calculation
of an integrated index based on the generalization of six individual indices: the level of economic development of agriculture,
the efficiency of production management, profitability, financial stability and solvency, business activity in the industry, the
effectiveness of sales management and promotion of goods in the markets , the industry's participation in foreign economic
activity. The versatility of the integrated index of competitiveness' calculation allows to make a comparative assessment of
the level of industries' competitiveness within the national economy and to determine to what extent some of them are capable
of becoming the locomotive of the Ukrainian economy in international markets. These creates the possibility of developing an
effective economic policy to support the most competitive sectors of the national economy on the basis of rational distribution
of public funds, and also to form a long-term competitive policy of the state at the sectoral level.

Ключові слова: конкурентоспроможність, ефективність, оцінювання, показники конкурентоспроможності, інтегрований індекс конкурентоспроможності, сільське господарство.
Key words: competitiveness, efficiency, evaluation, competitiveness indicators, integrated
competitiveness index, agriculture.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Конкурентоспроможність є головною метою кожної економічної одиниці — товару,
підприємства, галузі, регіону, країни тощо.
Участь країн у зовнішньоекономічній діяльності ще більше посилила потребу у забезпеченні та підвищенні її рівня.
За даними Світової Організації Торгівлі [15]
сільське господарство України займає лише один
відсоток світового експортного ринку сільськогосподарської продукції. І це в той час, коли галузь визнана опорною, яка повинна взяти на себе
провідну роль у розвитку економіки, а згодом й
зайняти ключове місце в її структурі. Саме тому

для України питання підвищення конкурентоспроможності сільського господарства, оцінка його
потенційних можливостей є актуальним і стає рушійним мотивом сучасних економічних реформ.
Налагодження роботи з оцінки конкурентоспроможності сільського господарства потребує в першу чергу обгрунтування методичних підходів та розробки інструментарію для
проведення такого оцінювання. У вирішенні
цього питання доцільно скористатися досвідом
країн з розвиненою ринковою економікою, де
питання оцінювання конкурентоспроможності
мають достатнє організаційно-методичне забезпечення. Проте необхідно враховувати, що
країни дуже різняться за рівнем та умовами
свого розвитку, а відтак методичні підходи до
оцінки рівня конкурентоспроможності вітчиз-
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няного сільського господарства в своїй основі
повинні містити саме національні умови та
особливості функціонування галузі.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні й методологічні аспекти оцінки
конкурентоспроможності сільського господарства досліджували такі зарубіжні вчені, як
П. Джіллеспі [12], Т. Донеллан [12], К. Завалінська [14], М. Кеог [5], Е. Кором [6], І. Кришюкайтіне [7], Л. Кулу [10], Л. Латруфф [8], Дж. Маневська-Тасевська [9], Р. Мельнікейн [7], Є. Рабіновіч [9], Я. Рейліан [10], Дж. Сагі [6], Д. Спарлінг [11], А. Томлінсон [5], К. Томсік [13],
Ш. Томспон [11], Ф. Торне [12], Й. Шумпетер
[4] та ін. Серед вітчизняних дослідників варто
відзначити праці О.І. Котикової [1], Д.Г. Легези [2], В.Я. Месель-Веселяка [3] та ін.
Разом з тим значна частина проблемних питань потребує детальнішого вивчення. У вітчизняній науковій економічній літературі досить
грунтовно представлені методики оцінки конкурентоспроможності економіки, підприємства, окремого продукту, натомість бракує досліджень, які присвячені оцінюванню конкурентоспроможності окремої галузі, в тому
числі й сільського господарства.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є обгрунтування методичних
підходів щодо оцінювання конкурентоспроможності сільського господарства України.
ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Як показує проведений аналіз літературних
джерел, в економічній науці і практиці на сьогодні не існує єдиного підходу щодо вимірювання рівня конкурентоспроможності галузі
взагалі і сільського господарства зокрема. Окремі науковці свої дослідження проводять на
основі концепції неокласичної школи економіки, яка зосереджує свою увагу на зовнішній
торгівлі та пропонує використовувати при
оцінці конкурентоспроможності сільського
господарства показники порівняльних переваг
та показники експорту або імпорту. Інший
підхід був запропонований представниками
школи стратегічного управління, що виходить
з позицій структури та стратегії фірми. При
цьому конкурентоспроможність визначається
як лідерство за витратами, і рівень конкурентоспроможності пропонується розраховувати
за різними показниками вартості, продуктивності та ефективності.

У науковому середовищі також відсутня
єдина точка зору щодо того, за допомогою якого переліку показників доцільно проводити оцінку конкурентоспроможності сільського господарства. І чи варто розраховувати певний комплексний агрегований показник чи достатньо використовувати набір окремих індивідуальних
показників. Як зазначає Л. Латруфф, не тільки
немає єдиного переліку показників конкурентоспроможності, але й немає одностайної думки з
приводу розуміння того чи це просто показники
конкурентоспроможності, чи вони являються методами вимірювання конкурентоспроможності,
або можливо є компонентами конкурентоспроможності чи її детермінантами [8, с. 44].
Водночас всі науковці спільні в одному —
неможливо виміряти конкурентоспроможність
за допомогою одного показника. Як правило,
розраховують декілька індивідуальних показників, що є мірилами конкурентоспроможності
сільського господарства, і розглядають їх у
двох площинах: показники, що характеризують
конкурентоспроможність національної економіки (макрорівень), і показники, які характеризують конкурентоспроможність безпосередньо сільського господарства (мікрорівень).
Проведення оцінки конкурентоспроможності з усіх видів продукції сільськогосподарського виробництва, побудованої на стандартних
методах аналізу, за умов дефіциту ресурсів та
інформації неможливо. Таким чином, на нашу
думку, оцінка конкурентоспроможності, має базуватися на непрямих методах визначення ефективності сільського господарства, а також здатності до конкурування української продукції
сільського господарства на світових товарних
ринках. У результаті буде отримано інтегрований
індекс, що містить потенційну здатність до підвищення конкурентоспроможності сільського господарства України, віддзеркалення цієї здатності
в торговельному балансі, створить можливості
щодо порівняльної оцінки сільського господарства з низкою галузей в країні та за кордоном.
Такий підхід дозволяє відмовитись від затратних
досліджень для проведення стандартних оцінок
конкурентоспроможності з окремих товарів.
Отже, в основу оцінки конкурентоспроможності сільського господарства доцільно
покласти принцип: критерієм конкурентоспроможності є ефективність. Відповідно до теорії
ефективної конкуренції [4] найбільш конкурентоспроможними є ті галузі, де найкраще організована робота всіх господарських одиниць. На
ефективність діяльності кожного з підприємств
впливає значна кількість факторів — ресурсів
підприємства. Тому йдеться про оцінку ефек-

26
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 15—16, 2018
Таблиця 1. Порядок обчислення показників інтегрованого індексу конкурентоспроможності
сільського господарства

Джерело: сформовано автором.
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тивності використання цих ресурсів.
У процесі дослідження було обгрунтовано
двадцять п'ять основних показників вимірювання ефективності господарської діяльності, які
уможливлюють оцінювання рівня конкурентоспроможності сільського господарства та
подальшого його порівняння з іншими галузями національного господарства та сільського
господарства інших країн. Порядок обчислення цих показників наведено у таблиці 1. Показники поділено на шість груп, кожна з яких
відображає стан певної сфери діяльності. По
кожній групі розраховується індивідуальний
(частковий) індекс, які разом після зважування показують інтегрований індекс конкурентоспроможності сільського господарства
(ІКП) у той чи інший рік. У кожному частковому індексі використовуються щонайменше три
показники — це забезпечує надійніше та достовірніше оцінювання, бо використання одного якогось показника не може належним чином
відобразити зміни умов функціонування галузі.
При виборі індексів та їхніх складових ми орієнтувалися на ті, які найповніше характеризують ефективність функціонування галузі та які
є в наявності в офіційній статистиці.
Показники першої групи оцінюють конкурентоспроможність галузі через рівень та динаміку її частки в ВВП, динаміку обсягів виробництва, створення валової доданої вартості та приросту капітальних інвестицій. Ці показники
відображають вплив усіх процесів, що відбуваються в самому сільському господарстві, вплив
інших галузей та ринків на розвиток та конкурентоспроможність сільського господарства, а
також вплив держави через проведення економічної політики. Вони свідчать про економічний
розвиток галузі; динамізм виробництва,
здатність до нарощування обсягів виробництва,
а відповідно про можливість використання такої
конкурентної переваги, як "ефект масштабу",
можливість адекватно реагувати на попит, зокрема покращення кон'юнктури ринку; ефективність менеджменту щодо організації виробництва; технологічні можливості галузі.
Показники другої групи характеризують
конкурентоспроможність сільського господарства через оцінку продуктивності, ефективності, оптимальності та результативності використання ресурсів (земля, праця, капітал, сировина, основні виробничі фонди та інші види
матеріально-технічних ресурсів), що задіяні у
виробництві (TFP); відображають зміни ефективності (наприклад, кращі управлінські практики), технологій (кращі сільськогосподарські
машини, різновиди посівного матеріалу тощо)

та масштабу операцій, раціональність експлуатації основних фондів (показник фондовіддачі, який характеризує ефективність використання основних виробничих фондів); організацію праці на виробництві (продуктивність
праці, що відображає ефективність організації
виробництва та використання робочої сили).
Показники третьої групи (прибутковості),
на думку автора, концептуально найближчі до
поняття конкурентоспроможності, бо відображають ефективність здійснення господарської
діяльності, економічність виробничих витрат
(відображає ефективність витрат при випуску
продукції); а також мають сильну кореляцію з
показниками продуктивності. Збиткове підприємство не може бути конкурентоспроможним. Ця група показників оцінює конкурентоспроможність сільського господарства з позиції
досконалості технології виготовлення товару,
характеристики рівня прибутковості — здатності отримувати прибуток від господарської
діяльності, рівня окупності витрат — наскільки
ефективно була використана кожна залучена
в галузь гривня, наскільки менеджмент підприємства здатний ефективно залучати і використовувати власні й позикові кошти.
У четверту групу об'єднані показники, що
відображають здатність суб'єкта господарювання функціонувати та розвиватись, зберігаючи
рівновагу своїх активів та пасивів у мінливому
внутрішньому та зовнішньому середовищі, що
гарантує йому постійну платоспроможність та
інвестиційну привабливість, а отже конкурентоспроможність. Це показники, які характеризують:
незалежність підприємств галузі від зовнішніх
джерел фінансування; спроможність розплачуватися за свої борги; ефективність управлінських
рішень; ступінь ризику; можливість стабільного
розвитку підприємства в майбутньому.
Щоб досягти високого рівня конкурентоспроможності, має бути високою здатність галузі до продажів. Показники п'ятої групи дозволяють отримати уявлення саме про ефективність управління збутом і просуванням товару на ринку (ефективність управління продажами характеризує ступінь прибутковості роботи
на ринку, правильність установлення ціни товару; коефіцієнт зміни валових продажів дає
кількісну характеристику збільшення обсягів
продажів поточного періоду стосовно обсягу
валових продажів попереднього періоду; коефіцієнт оборотності активів показує, яка
кількість вкладених активів необхідна для забезпечення даного рівня реалізації продукції; коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості характеризує ефективність використання
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кредиторської заборгованості; коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує
ставлення виробника до свого споживача).
Формування конкурентоспроможності галузі необхідно розглядати не лише з точки зору
внутрішньої економічної структури, але й з
точки зору міжнародних ринків товарів та капіталу. Підвищення конкурентоспроможності
може стати результатом успіху на міжнародному рівні: конкурентоспроможність галузі
зросте, якщо збільшаться обсяги її експорту,
розшириться частка світового експортного товарного ринку, в активізуються процеси іноземного інвествання. В умовах глобалізації
світової економіки здатність до продажу все
більше ототожнюється з можливостями експорту. Саме показники шостої групи характеризують включеність галузі в систему міжнародного поділу праці, ступінь інтегрованості в
світовий економічний простір.
У зв'язку з тим, що кожен із показників має
різний ступінь важливості для розрахунку
інтегрованого індексу конкурентоспроможності сільського господарства (ІКП), для визначення вагомості критеріїв було застосовано метод експертних оцінок. У результаті отримано формулу розрахунку ІКП:
ІКП = 0,2×ЕР + 0,15×ЕВД + 0,14×П +
(1),
+ 0,08×ФС + 0,18×ЕЗ + 0,25×ЕЗЕД
де ІКП — інтегрований індекс конкурентоспроможності сільського господарства;
ЕР — індекс економічного розвитку галузі;
ЕВП — індекс ефективності управління виробничим процесом;
П — індекс прибутковості сільського господарства;
ФС — індекс фінансової стійкості та платоспроможності галузі;
ЕЗ — індекс ділової активності галузі, ефективності організації збуту і просування товару
на ринку;
ЕЗЕД — індекс участі в зовнішньоекономічній діяльності.
Часткові індекси розраховуються за формулами 2—7. При оцінці конкурентоспроможності сільського господарства, зважаючи на
динамічний характер цього показника, вважаємо за доцільне використовувати не абсолютні
значення показників, а відносні — темпи росту, тобто враховувати зміну конкретного показника в часі.
ЕР = 0,25×ІЧГ + 0,25×ІТВ + 0,25×ІДВ + 0,25×ІКВ (2),
де ЕР — індекс економічного розвитку галузі;
ІЧГ — темпи росту частки сільськогосподарського виробництва у ВВП;

ІТВ — темпи росту сільськогосподарського
виробництва;
ІДВ — темпи росту валової доданої вартості
сільського господарства;
ІКВ — темпи росту обсягів капіталовкладень
в сільському господарстві.
ЕВД = 0,4×ІПП + 0,4×ІTFP + 0,2×ІФВ
(3),
де ЕВД — індекс ефективності управління
виробничим процесом;
ІПП — темпи росту продуктивності праці в
сільському господарстві;
ІTFP — теми росту сукупної продуктивності
факторів сільськогосподарського виробництва;
ІФВ — темпи росту критерію фондовіддачі.
П = 0,25×ІR + 0,25×ІROA + 0,25×ІROE + 0,25×ІRCA (4),
де П — індекс прибутковості сільського господарства;
ІR — темпи росту прибутковості діяльності;
ІROA — темпи росту рентабельності активів;
ІROE — темпи росту рентабельності власного капіталу;
ІRCA — темпи росту рентабельності оборотних активів.
ФС = 0,2×КСЕЗ + 0,2×ІCR +
+ 0,2×(1 — ІKH) + 0,2×ІВОК + 0,2×ІДК (5),
де ФС — індекс фінансової стійкості та платоспроможності галузі;
КСЕЗ — темпи росту коефіцієнту стійкості
економічного зростання;
ІCR — темпи росту коефіцієнту поточної
ліквідності;
ІKH — темпи росту коефіцієнту заборгованості (фінансового ризику);
ІВОК — темпи росту величини власного оборотного капіталу;
ІДК — темпи росту критерію доступу до капіталу.
ЕЗ = 0,2×ІЕуп + 0,2×ІКзвп + 0,2×ІFAT +
+ 0,2×ІКокз + 0,2×ІКодз
(6),
де ЕЗ — індекс ділової активності галузі,
ефективності організації збуту і просування
товару на ринку;
ІЕуп — темпи росту ефективності управління продажами;
ІКзвп — темпи росту валових продажів;
ІFAT — темпи росту коефіцієнту оборотності
активів;
ІКокз — темпи росту коефіцієнта оборотності
кредиторської заборгованості;
ІКодз — темпи росту коефіцієнта оборотності
дебіторської заборгованості.
ЕЗЕД = 0,25×ІХ + 0,1×(1 — ІМ) +
+ 0,25×ІПІІ + 0,4×ІEMS
(7),
де ЕЗЕД — індекс участі галузі у зовнішньоекономічній діяльності;
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ІХ — темпи росту обсягів експорту сільськогосподарської продукції;
ІМ — темпи росту обсягів імпорту сільськогосподарської продукції;
ІПІІ — темпи росту прямих іноземних інвестицій в сільське господарство;
ІEMS — темпи росту частки світового товарного експортного ринку.
У загальному вигляді алгоритм розрахунку
ІКП передбачає три етапи:
Етап 1-й. Розрахунок одиничних показників
конкурентоспроможності сільського господарства і переведення їх у відносні величини.
Етап 2-й. Розрахунок критеріїв конкурентоспроможності сільського господарства за
поданими вище формулами (2—7).
Етап 3-й. Розрахунок інтегрованого індексу конкурентоспроможності сільського господарства (ІКП) — проводиться за формулою 1.
Цей метод дає можливість оперативно визначати слабкі та сильні сторони галузі, тобто її конкурентоспроможність, та виходячи з цього розробляти заходи для її підвищення. Оцінка конкурентоспроможності в такий спосіб охоплює всі
найважливіші характеристики господарської
діяльності підприємств галузі і унеможливлює
дублювання окремих показників, дозволяє швидко й об'єктивно отримати картину становища на
галузевому ринку. Використання під час оцінки
порівняння показників за різні проміжки часу дає
можливість застосовувати цей метод як варіант
оперативного контролю. Такий аналіз може бути
більш розгалуженим, тобто враховувати додаткові показники, такі, як коефіцієнт освоєння ринку, якості, показники оцінки майнового стану,
ринкової активності тощо. Це залежить від специфічних факторів конкурентоспроможності,
що мають вплив на діяльність галузі.
Статистичним джерелом для оцінки конкурентоспроможності є економічна, фінансова та
зовнішньоекономічна звітність, яку веде Державна служба статистики України. Для оцінки
конкурентних позицій сільського господарства
України відносно конкурентів з інших країн необхідно використовувати інші доступні та
сумісні дані.
ВИСНОВКИ

Проведене дослідження показує, що проблема оцінки конкурентоспроможності галузі
носить комплексний характер. В якості критеріїв оцінювання конкурентоспроможності
сільського господарства доцільно використовувати показники вимірювання ефективності
господарської діяльності, а саме показники, що
характеризують рівень економічного розвитку

галузі, ефективність управління виробничим
процесом, прибутковість, фінансову стійкість
та платоспроможність, ділову активність у галузі, ефективність управління збутом та просуванням товару на ринку, участь у зовнішньоекономічній діяльності. Обчислення означених
показників слід здійснювати за індексним принципом, що уможливлює не лише визначення
існуючого рівня конкурентоспроможності, а й
оцінювання його динаміки.
Розроблені методичні підходи оцінювання
конкурентоспроможності сільського господарства можуть слугувати дієвим інструментом для
розробки ефективної економічної політики щодо
підтримки національного товаровиробника. Адже
універсальність побудови інтегрованого індексу
конкурентоспроможності на основі теорії ефективної конкуренції дозволяє робити будь-які операції порівняння, а визначення чинників, які є складовими інтегрального індексу, разом з описом
кожного з коефіцієнтів, дозволяє досить чітко та
прозоро проводити аналіз тенденцій конкурентоспроможності сільського господарства. Використання запропонованої методики створює можливості проведення порівняння рівня конкурентоспроможності сільського господарства України з
іншими галузями економіки, а також визначати
конкурентоспроможність української продукції
на зовнішніх ринках.
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SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL ASPECTS OF THE ORGANIC PRODUCTION DEVELOPMENT
Проведено аналіз світового досвіду науково-освітньої підтримки розвитку органічного виробництва та ринку з
метою постійного розвитку органічної сфери. Здійснено ретроспективний аналіз розвитку органічної освіти та науки у провідних країнах світу. Визначено, що розробка керівних принципів та спільних навчальних програм на всіх
рівнях підготовки з органічного агровиробництва сприяла покращенню потенціалу органіки як всередині, так і за
межами систем сільськогосподарської освіти багатьох розвинених країн світу. Проаналізовано процес започаткування системи органічної освіти та науки в Україні. Досліджено діяльність українських вищих та середньо-спеціальних освітніх закладів у напрямах впровадження навчальних і дослідницьких програм з органічного виробництва.
Зазначено, що прийняття органічних практик є доволі інертним процесом у вітчизняних наукових та освітніх закладах, але значна кількість вітчизняних вишів вже запровадили декілька навчальних дисциплін з органічного сільського господарства. Визначено необхідність постійного розвитку навчальних та дослідних програм з метою більш якісного забезпечення підвищення органічного потенціалу України.
The analysis of the international experience of scientific and educational support of the organic production
development and market with the purpose of constant development of the organic sphere is carried out. Retrospective
analysis of the development of organic education and science in the leading countries of the world was carried out. It has
been determined that the development of guidelines and common curricula at all levels of organic farming training has
improved the potential of organic, both inside and outside the agricultural education systems of many developed countries.
The process of launching the system of organic education and science in Ukraine is analyzed. The activity of Ukrainian
higher and secondary specialized educational institutions in the field of implementation of educational and research
programs on organic production is in the focus of research. It is noted that the adoption of organic practices is rather
inert process in domestic scientific and educational institutions, but at the same time significant number of domestic
universities have already introduced several educational supjects in organic agriculture. The necessity of continuous
development of educational and research programs with the aim to have more qualitative maintenance of increase of
organic potential of Ukraine is determined.

Ключові слова: органічне сільське господарство, навчальні та наукові заклади, освітні програми з органічного виробництва, наукове забезпечення, державна підтримка.
Key words: organic agriculture, educational and scientific institutions, educational programs
for organic production, scientific support, state support.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Вітчизняний органічний сектор сільськогосподарської галузі останніми роками викликає
все більшу зацікавленість не лише серед агровиробників, яких стимулює до переходу зростаючий попит на органічну продукцію у світі, а
також органічна націнка, але й представників
інших сфер та напрямів діяльності, зокрема
освіти та науки.
Наукова значущість органіки визнана в усьому світі, реалізувавшись у чисельні фундаментальні та прикладні дослідження позитивного
впливу органічного сільського господарства на
здоров'я людей та грунту, біорізноманіття та

агроландшафти, зміни клімату, розвиток
сільської місцевості тощо. Вітчизняний органічний рух як ніколи потребує від наукової
спільноти підвищення рівня їх залученості до
важливих питань наукового обгрунтування
становлення органічного сектору в сучасних
умовах розвитку аграрної галузі національної
економіки.
Не менш актуальним питанням у стимулюванні поширення органічних сільськогосподарських практик у нашій країні та підвищенні
їх продуктивності є залучення більшого числа
державних та приватних освітніх і консультаційних закладів до вітчизняної органічної сфе-
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ри. Органічний сектор України нині гостро потребує висококваліфікованих фахівців з
органічного виробництва, які здатні вивести
органічне сільське господарство на якісно високий міжнародний рівень. Особливості органічного виробництва потребують від фахівців
значно кращої теоретико-практичної підготовки, яка часто лежить у міждисциплінарній та
трансдисциплінарній площині.
Без якісної науково-освітньої підтримки з
боку університетів та коледжів, наукових академій та інститутів, освітніх та консультаційних центрів та інших організацій дослідницького та навчального профілю органічний сектор нашої країни буде вимушений постійно стикатися із кадровими проблемами, браком ефективних технологічних рішень та користуватися не науково обгрунтованими технологіями та
методиками, які постійно стримуватимуть його
розвиток.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання науково-освітньої підтримки
органічного сфери займалися наступні вітчизняні та зарубіжні теоретики і практики, серед
яких І. Каландер [10], П. Крістіансен, А. Таджі,
Дж. Реганолд [11], Н. Лампкін, К. Фостер,
С. Падел, П. Мідмор [12], О. В. Скидан [6], П.В. Писаренко. Але, незважаючи на значний науково-практичний внесок вищезгаданих вчених,
проблематика підвищення рівня наукового та
навчально-просвітницького забезпечення сфери органіку у нашій країні потребує докладнішого теоретико-методичного та практичного
обгрунтування та активізації на національному та регіональному рівнях.
МЕТА

Метою дослідження є теоретико-методичне обгрунтування необхідності підвищення
рівня науково-освітнього забезпечення розвитку органічного сектору в Україні.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Вітчизняний органічний сектор поступово
виходить на новий рівень агровиробничого та
ринкового розвитку. Про це свідчить щорічне
зростання кількості органічних агровиробників, сільськогосподарських угідь, операторів,
обсягів внутрішнього ринку та експорту органічної продукції на міжнародні ринки. Але, маючи надзвичайно потужний аграрний потенціал, Україна демонструє відносно слабку динаміку розвитку органічного сектору сільсько-

господарської галузі, і це питання у значній мірі
пов'язане із низьким рівнем наукового обгрунтування практики органічного землеробства у
вітчизняних умовах здійснення сільськогосподарського виробництва та невеликого числа
досвідчених аграріїв, які спеціалізуються на
органіці.
Світовий досвід розвитку органічного виробництва та ринку свідчить про важливість
академічної складової для підтримки постійного розвитку органіки. Провідні країни у сфері
виробництва органічної продукції не змогли б
вийти на свої нинішні лідируючі позиції у світі
не маючи міцних науково-дослідницької та навчально-просвітницької основ.
США нині мають найбільший у світі ринок
органічної продукції. Коли у 1990 р. споживчі
тенденції американців почали змінюватися,
представники академічної сфери звернули увагу на швидку динаміку органічної ніші. Але
коли продажі органічної продукції почали демонструвати двозначні відсоткові показники
зростання щорічно, збільшившись з 1 млрд дол.
США у 1990 р. до 49,4 млрд дол. США у 2017 р.,
стала очевидною необхідність формування системи академічної освіти на національному
рівні.
Чотири університети — Державний університет штату Мічіган, Університет Флориди,
Державний університет штату Вашингтон і Державний університет штату Колорадо — першими запропонували програми навчання щодо
органічного сільського господарства на початку 2000-х років. Навчальні курси включали
класні заняття та практичні навчання, а випускники здобували знання за напрямами органічного землеробства, сертифікації, маркетингу, міських та громадських харчових проектів
або сталого сільського господарства.
Державний університет штату Вашингтон у
травні 2006 р. відкрив першу офіційну програму з органічних систем. Спочатку в університеті були курси навчань з органічного та стійкого сільського господарства тривалістю 6—8 років, але згодом вони зрозуміли необхідність
введення системних підходів до навчання, з
огляду на складність органічного сільського
господарства та харчових систем. При університеті є сертифікована органічна ферма для навчання, а студенти беруть участь у спеціальній
програмі з органічного сільського господарства, яка налічує 100 учасників. Практичні заняття та стажування необхідно пройти для отримання кожного ступеня магістра [15].
Студентська органічна ферма у штаті Мічиган розміром 15 акрів є навчальним полігоном
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для студентів Мічиганського університету. Теплиці із сонячним та штучним підігрівом забезпечують цілорічну можливість для ведення
органічного сільського господарства. Програма Навчання з Органічного Фермерства (OFTP)
була запущена у 1999 р. та призначена для того,
щоб студенти отримали міцний досвід і знання
у галузі виробництва, управління, маркетингу
та господарських операцій, необхідних для
управління диверсифікованою органічною
фермою. Учасники програми, які вдало проходять курс навчання, отримують відповідний сертифікат від Мічиганського університету [14].
У штаті Колорадо на початку 2000-х років
виникла плідна співпраця між університетом
штату і органічним молочним виробником
Aurora з Боулдері. Компанія Aurora оголосила про те, що кожному студенту спільної програми буде надано стипендію на рік у розмірі
1000 дол. США. Студенти розробляють програми з виробництва кормів та органічного пасовищного менеджменту, щоб допомогти молочному бізнесу, а також оцінити смакові якості
молочних продуктів компанії [15].
Нині програми навчань з органічного
сільського господарства, крім вищезазначених,
пропонують такі американські освітні заклади:
Державний університет штату Орегон, коледж
Оберлін, Державний університет штату Юта,
Університет штату Вермонт, коледж Прескот,
Корнелльський університет, Університет штату Айдахо, Університет штату Вісконсін та інші
навчальні заклади. Попит на органічні продукти продовжує зростати, і тому все більше американців прагнуть зробити кар'єру в органічному секторі індустрії. Американські фахівці
прогнозують, що більшість університетів та
коледжів, швидше за все, почнуть пропонувати ще більше навчальних програм з органічного сільського господарства.
Канадський ринок органічних продуктів є
№ 5 за величиною обсягу ринку у світі (3002 млн
євро) та продовжує активно розвиватись останніми роками. Пропозиція органічних продуктів
на території країни у 2017 р. складала понад
5 тис. найменувань і це більше ніж будь-коли
раніше. Органік продовжує збільшувати частку ринку харчових продуктів та напоїв. З огляду на підвищення апетиту канадців на органічні
продукти, дві третини канадських споживачів
органіку нині купують органічні продукцію
щотижня.
Розуміючи важливість освітньої та наукової підтримки органічної сфери, канадські
освітні та наукові установи постійно розвивають навчальні та дослідні програми з метою

більш якісного забезпечення підвищення
органічного потенціалу країни.
Гуєлфський університет є провідною освітньою установою Канади, яка пропонує якісну
освіту з різних спеціальностей органічного
агровиробництва. Навчальна програма підготовки спеціалістів з органічного сільського господарства пропонує студентам інтегрований
підхід до навчання у швидкозростаючій сфері
органічного фермерства. Навчальні курси
охоплюють напрями підготовки: виробництво
органічних харчових продуктів, харчова безпека, обробка та збут органічних продуктів, охорона навколишнього середовища та стійкість
сільської громади. В університеті пропонують
системний підхід до розробки та функціонування систем виробництва органічної продукції
рослинництва та тваринництва, які є соціально
відповідальними, екологічно безпечними, агрономічно здійсненними та економічно стабільними.
Цей університет із провінції Онтаріо представить новий освітній сертифікат з органічного сільського господарства, який буде доступний усім студентам восени 2018 р. з метою стимулювання більш широкого залучення студентів на курси органічного та екологічного
сільського господарства. Сертифікат буде зосереджений на органічних стандартах, екологічних та соціальних впливах, ланцюжку вартості та сертифікації, суспільних потребах та
соціальних проблемах у зв'язку з виробництвом та розподілом в органічному сільському
господарстві. Студенти зможуть комплексно
поглянути на грунти, тваринництво та сільськогосподарську продукцію, суспільство та
сталість [16].
Серед студентів університету існує великий
попит на спеціалізоване навчання з органічного сільського господарства. Крім того, університет намагається оперативно реагувати на
підвищений попит на кваліфікованих працівників у швидко зростаючому органічному секторі в Онтаріо та Канаді. Передбачається, що
це навчання підвищить кваліфікаційний рівень
студентів, які входитимуть у сектор із спеціалізованими знаннями.
Гуєлфський університет пропонує органічні
навчальні програми із практичною підготовкою. Органічна ферма Гуелф Урбан — це навчальний та дослідницький центр на 1 га у головному університетському кампусі. Студенти
з різних дисциплін приїжджають на ферму,
щоб дізнатися про стійке харчове виробництво, насінництво, пермакультуру, продовольчу
безпеку, справедливу торгівлю та цілорічне
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виробництво харчових продуктів. Ферма також
є базовим полігоном і лекційним середовищем
для програми B.Sc. (Agr) Organic Agriculture,
що є все більш популярною програмою у
сільськогосподарському коледжі Онтаріо.
Органічні продукти з цієї ферми можна одразу скуштувати у ресторані P.J. у кампусі [9].
Крім Гуелфського університету, в Канаді
існують й інші вищі навчальні заклади, які пропонують навчальні програми з органічного
сільського господарства, а саме: Університет
Британської Колумбії, Квантленський політехнічний університет, Університет Манітоби, Університет Трент, Університет МакГілл, Університет Далхаузі, Коледж Флемінг, Коледж Дарем, коледж Св. Лоуренса та інші.
Європейський союз є другим за розміром
органічним ринком у світі. Наприкінці 2016 р.
його обсяг становив 30,7 млрд євро (37% світового органічного ринку), а попит на органічну
продукцію продовжує стрімко зростати щорічно. В ЄС знаходяться країни, які є найбільшими споживачами органічної продукції на
душу населення, зокрема Данія (227 євро/особу) та Швеція (197 євро/особу). У провідної
європейської спільноти є чітке розуміння необхідності розвитку органічної освіти та науки
як важливої рушійної сили подальшого вдосконалення сталих сільськогосподарських практик, без яких сучасний розвиток органіки в
Європі не досяг би такого значного рівня.
Органічна освіта стала доступною в європейських університетах ще у 1980-х роках. Перші
університетські курси з органічного землеробства в Європі були започатковані в 1982 році в
Кассельському університеті, м. Вітценхаузен
(Німеччина) та у Сільськогосподарському університеті Вагенінгена (Нідерланди). У середині
1980-х років у декількох європейських університетах розпочалися єдині курси з органічного землеробства. У багатьох вишах ці курси
перетворилися на навчальні програми [11,
с. 392]. Шведський університет сільськогосподарських наук запропонував різноманітні курси з органічного сільського господарства для
студентів з початку 1980-х років. Протягом
останніх кількох років передовий курс з виробництва органічної продукції, організований в
рамках Центру сталого сільського господарства, був запропонований для фермерів, консультантів та інших фахівців, які цікавились
органічним землеробством [10, с. 286—287].
На початку 1990-х років можливості навчання органічному сільському господарству у
країнах ЄС, включали короткі курси для фермерів, курси в гімназіях (сільськогосподарські

коледжі), спеціалізовані технічні та академічні
кваліфікації, факультативні модулі в коледжах
та університетах та різні програми для бакалаврів та магістрів. Більшість тренінгів з органічного землеробства пропонувалися або через
школи та коледжі, які спеціалізуються на
органіці і пропонують курси з підвищення кваліфікації або були частиною кваліфікаційної
сільськогосподарської підготовки.
П'ять країн включили органічне землеробство як обов'язковий предмет у національні
навчальні плани із сільськогосподарської освіти у вищих навчальних закладах (Австрія у
1994 р., Німеччина у 1995 р., Данія у 1997 р.,
Нідерланди у 1994 р. і Чехія у 1996 р.).
Навчальні курси для фермерів отримали
фінансування відповідно до Регламенту ЄС
2078/92 у семи країнах, у Бельгії програма
фінансувалася за рахунок державних джерел.
Деякі курси з технічної та професійно-технічної та академічної підготовки отримали фінансування від Європейського соціального фонду.
На основі співпраці десяти сільськогосподарських університетів розробили навчальні програми SOCRATES / ERASMUS для ступеня бакалавра з екологічного сільського господарства
[12, с. 5].
Розробка керівних принципів та спільних
навчальних програм на всіх рівнях підготовки з
органічного сільського господарства покращила потенціал органіки як всередині, так і за межами системи сільськогосподарської освіти ЄС.
У 2003 р. консорціум університетів — Королівського ветеринарно-сільськогосподарського університету, Данія; Уельського університету, Абериствіт; Університету Вагенінгена;
Шведського університету сільськогосподарських наук, Упсала; Кассельського університету,
Вітценхаузен, Інституту сільського господарства Рона-Альпи, Франція; Університету Туші,
Вітербо, Італія; Сільськогосподарського університету Норвегії та Гельсінського університету, Фінляндія — був реорганізований у Європейську мережу викладачів університетів з
органічного сільського господарства (ENOAT).
Сьогодні він включає університети Словенії,
Польщі, Австрії, Угорщини, Португалії та
інших країн [11, с. 392].
ENOAT — це мережа викладачів університетів, метою якої є координація навчань з
органічного виробництва, переробки та маркетингу та полегшення процесу обміну студентами та викладачами. Ця організація вже багато
років здійснює надзвичайно важливий вклад у
розвиток освіти в органічному сільському господарстві. Основні завдання включають:
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1) заохочення міжнародної співпраці між
викладачами університетів та студентами навчальних курсів з органічного сільського господарства та підготовка студентів до спільної
роботи у країнах ЄС та країнах, що приєднуються до ЄС;
2) обговорення та координація навчальних
програм та курсів з органічного сільського господарства з партнерами з ЄС та представниками країн, що готуються до вступу, які нині не
мають університетських програм з органічного
сільського господарства;
3) покращення якості викладання курсів з
органічного землеробства у країнах-членах ЄС
та підтримка викладачів університетів у державах, що готуються до вступу, для покращення
їх знань та навчальних можливостей в органічному виробництві;
4) отримання знань з органічної сільськогосподарської практики у різних державахчленах та державах, що готуються до вступу,
шляхом щорічних зустрічей та літніх курсів для
партнерів мережі;
5) розробка матеріалів курсу для викладання принципів органічного сільського господарства.
Нині провідні європейські університети
пропонують якісну освіту з органічного
сільського господарства усіх кваліфікаційних
рівнів, попит на яку постійно зростає.
Однією з провідних спільних програм навчання щодо органіки в Європі є EUR-Organic — дворічний курс магістратури з органічного сільського господарства та харчових систем, запропонованих п'ятьма провідними європейськими університетами. Вони пропонують комплексну та інтегровану освіту в усіх галузях органічного землеробства, а також переробки та комерціалізації органічних продуктів. Ядро EUR-Organic складається з
різних спеціалізацій, які дозволяють студентам отримувати знання від різних фокусів
викладання та дослідження органічного
сільського господарства університетів-партнерів. Ці різні фокуси відображені у тринадцяти профілях навчання, які пропонують
партнери [13].
Європейська освітня програма з органічного сільського господарства та харчових систем
розроблена п'ятьма університетами:
— Університет Хохенхайма (UHOH), Штутгарт, Німеччина;
— Університет природних ресурсів та природничих наук (BOKU), Відень, Австрія;
— Варшавський університет природничих
наук (WULS-SGGW), Варшава, Польща;

— Орхуський університет (AU), Орхус, Данія;
— Інститут сільського господарства та агробізнесу Рона-Альпи (ISARA-Lyon), Ліон, Франція.
Студенти, які пройшли магістерську програму, отримують подвійний диплом у двох університетах [13].
У багатьох країнах ЄС розроблено регіональні програми підготовчих курсів для фермерів. Вони можуть включати в себе як комплексні курси для початківців під час перехідного періоду, так і для тих, хто прагне підвищити
кваліфікацію за спеціальними напрямами підготовки. Крім цього, органічні фермери організовують власні курси, які зазвичай складаються з декількох центральних семінарів та регіональних зустрічей, що завершуються індивідуальним проектом розвитку кожного учасника. Вони сьогодні посідають справді важливе
місце у системі органічної освіти.
Більшість органічних організацій, а також
консультативних та сертифікаційних організацій розвиненої Європи публікують регулярні
періодичні видання або інформаційні бюлетені
з найновішою інформацією у відповідних
органічних напрямах. Вони значною мірою
сприяють розвитку компетентності та вдосконаленню органічної практики.
Передовий досвід розвинених країн світу
свідчить про необхідність всебічного підходу до
формування сталої системи органічного виробництва, в якій досить важливу роль відіграє науково-освітній фактор. Країни, які досягли
значного успіху у розвитку збалансованих
органічних продовольчих систем, чільне місце
віддавали раціональності підходів при їх формуванні. Аналіз свідчить про чітке розуміння
неможливості позитивної динаміки результативних показників у сфері органіки без міцної
науково-освітньої підтримки, оскільки саме
наукові дослідження та підготовка високоякісних кадрів для системи органічного виробництва і є ключовою рушійною силою її прогресу.
Українська аграрна освіта сьогодні представлена досить потужною структурою навчальних закладів усіх рівнів акредитації. Але
більшість вишів та середньо-спеціальних закладів сповідують здебільшого конвенційні методи виробництва сільськогосподарської продукції.
Прийняття органіки як мейнстріму є досить інертним процесом у вітчизняних навчальних закладах, де основна увага приділяється розвитку та більш ефективному використанню технологій та підвищення ефек-
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тивності індустріальної, інтенсивної моделі
сільського господарства, яка передбачає, що
праця та земля є найбільш обмеженими факторами виробництва, а вивчення екологічної
ефективності у виробництві та пошук найбільш соціально життєздатних продовольчих
систем не є в пріоритеті. В університетах України існує сильне дотримання традиційних
дисциплін та спеціалізованих досліджень та
викладання. Перехід від окремих дисциплін до
системних підходів, таких як вивчення цілісної
системи та багатофункціональних ландшафтів, продовжує бути повільним процесом
перетворення. Окрім проблем, пов'язаних з
методологічною орієнтацією, органічне землеробство досі часто піддається дискримінації (у
значній мірі через інертність мислення), а не
визначається як самостійне проведення наукових досліджень.
Піонерами органічної освіти на початку
2000-х років були Національний університет
біоресурсів і природокористування України та
Іллінецький державний аграрний коледж, які
запровадили перші навчальні дисципліни з
органічного сільського господарства у свої
освітні програми.
Національний університет біоресурсів і
природокористування України (НУБіП) є провідним вітчизняним аграрним ВУЗом, де питання органічного виробництва досліджуються з
1990-х років, де організовуються численні заходи з цього приводу. Зокрема у березні 2005 р.
ТОВ "УКРАГРОФІН", спільно з НАУ (тодішня
назва НУБіП), за підтримки німецьких колег,
організували практично-науковий семінар
"Поліпшення технологій вирощування з метою
збільшення виробництва органічних соєвих
бобів в Україні".
У лютому 2006 р. НАУ у партнерстві з Федерацією органічного руху України організували семінар "Практика органічного землеробства — запорука ефективного вирощування
сої".
У червні 2006 та липні 2011 рр. на запрошення Федерації органічного руху України, у
НУБіП читав лекції один з найвідоміших біодинаміків-практиків світу Алекс Подолінський
з Австралії.
10—12 квітня 2008 р. НАУ став партнером
Федерації органічного руху України в організації на своїй території Першої Міжнародної
конференції "Розвиток органічного сектору в
Центральній/Східній Європі та країнах Центральної Азії". 228 фахівців з 25 країн світу
зібралися разом у Києві щоб обговорити концепцію, можливості та стратегії розвитку

органічної продовольчої і сільськогосподарських систем в країнах, які в своїй більшості,
знаходяться на ранній стадії розвитку. Більше
40 найкращих міжнародних експертів і лідерів
органічного сектора були присутні на конференції, звернувши увагу присутніх на важливості як суспільної і приватної кооперації, потреби в розробці органічних планів дій, розробки концепцій місцевих і експортних ринків, так
і сертифікації виробництва.
Ця подія, організована за підтримки Міжнародної Федерації органічного сільськогосподарського руху (IFOAM) та Міжнародної продовольчої організації (FAO), стала надзвичайно важливим стимулятором та рушієм послідуючої активізації розвитку органічного руху як
в Україні, так і в регіоні загалом.
НУБіП готує бакалаврів з 19 галузей освіти
і науки. І все ж, у цьому профільному ЗВО
аграрна складова залишається основною. Питання підготовки фахівців для органічного виробництва є ключовим, як мінімум, для 3 факультетів НУБіП України: ф-ту аграрного менеджменту; ф-ту харчових технологій та управління якістю продукції АПК; ф-ту захисту рослин, біотехнологій та екології. Значна кількість
викладачів НУБіП проходило стажування в
іноземних компаніях та фермах і нині передають набутий досвід студентам, з яких багато
хто незабаром почне займатися органічним агровиробництвом.
Саме у НУБіП вперше в Україні, ще у 2007 р.
О.В. Рудницькою (науковий керівник — д.е.н.,
професор, академік НААН В.К. Терещенко)
було здійснено захист дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата економічних наук
на тему, пов'язану з "органічним" напрямком.
Тоді за спеціальністю "08.00.04 — економіка та
управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" було захищено роботу на
тему "Маркетингова діяльність сільськогосподарських підприємств на ринку органічної
агропродовольчої продукції".
Після того, впродовж 2011—2018 рр. у
НУБіП було захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних
наук та 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на
теми, що розвивають "органічний" напрям у
науці.
Доцентами кафедри овочівництва і закритого грунту НУБіП Ю.В. Слєпцовим та І.О. Федосієм на початку 2018 р. видали інтерактивний
навчальний посібник "Органічне овочівництво",
який було рекомендовано Вченою радою
НУБіП для ВНЗ 3—4 рівня акредитації.
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Зважаючи на існуючий попит на продукцію
птахівництва, призначену перш за все для дітей
та людей, які дбають про своє здоров'я, співробітники кафедри гігієни тварин та санітарії
ім. проф. А.К. Скороходька НУБіП у 2017 р.
взялися за розробку ветеринарно-санітарного
супроводу технології виробництва органічної
курятини, щоб знайти способи зменшити ризики виробників. З цією метою було придбано
добових курчат кросу Кобб-500 та корми з сертифікованих органічних складників та необхідне обладнання за рахунок бюджетної тематики [2]. Активні наукові дослідження проводить
докторант кафедри гігієни тварин та санітарії
ім. проф. А.К. Скороходька, к.вет.н., М.Д. Кучерук. Ця робота отримала державну підтримку
та фінансується Міністерством освіти і науки
України в рамках держбюджетної наукової
тематики.
Під час викладання більшості дисциплін на
факультеті ветеринарної медицини НУБіП акцентовано приділяється увага необхідності
доброзичливого, гуманного ставлення до тварин. Зокрема, студенти вивчають такі дисципліни, як "Етологія" — наука, що вивчає поведінку тварин; "Ветеринарна деонтологія" наука
про сукупність етичних норм і принципів поведінки лікаря ветеринарної медицини при виконанні своїх професійних обов'язків; під час вивчення "Фізіології тварин" й "Ветеринарної санітарії та гігієни" студенти знайомляться з питаннями благополуччя сільськогосподарських
тварин та створення їм належних умов утримання, годівлі, для реалізації їх природніх,
фізіологічних і поведінкових потреб; "Ветеринарна екологія" розглядає питання захисту
довкілля від нераціонального господарювання.
Наказом ректора № 544 від 14.05.2018 р.
створено комісію з питань біоетики відповідно
до Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження", розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 1585
"Про затвердження переліку нормативно-правових актів з питань захисту тварин від жорстокого поводження", наказу Міністерства
освіти і науки України від 01.03.2012 № 249, зареєстровано в Міністерстві юстиції України за
№ 410/20729 від 16 березня 2012 р., та з метою
дотримання вимог вітчизняних і зарубіжних
нормативно-правових актів щодо гуманного
поводження із тваринами.
Завдяки багаторічній співпраці із Institute of
Biodiversity Conservation and Biosafety (Словаччина), викладачі кафедри конярства і бджільництва НУБіП увійшли міжнародними експертами у освітній проект "FarmersEduca —

Neglected and Underutilized Species in the SocioEconomic Rural Development" (№ 21640443). І
етап освітньої програми відбувся на базі Centre
for Organic Production Selenca (Cербія) [4].
Житомирський національний агроекологічний університет (ЖНАЕУ) з поміж інших аграрних ВУЗів також активно долучається до розвитку органічного виробництва. ЖНАЕУ на
власному прикладі показує, що тема органічного виробництва важлива та актуальна, а тому
не лише проводять популяризаційні заходи та
беруть участь у конференціях, проектах та
зібраннях, але й дають знання студентам, працюють над науковими роботами. ЖНАЕУ бере
участь у німецько-українському проекті, який
передбачає співпрацю в галузі органічного землеробства. На базі ЖНАЕУ функціонує
"Органік школа" та Поліський центр органічного виробництва "Полісся Органік".
З 2013 р. на семи факультетах університету
(агрономічний, технологічний, ветеринарної
медицини, інженерії та енергетики, екології і
права, обліку та фінансів, економіки та менеджменту) введено навчальну дисципліну "Органічне виробництво", яка охоплює близько
1100 студентів на рік денної та заочної форм
навчання. З 2017 р. на базі спеціальності
"Агрономія" ОС магістр запроваджена спеціалізація "Органічне виробництво" [6].
На дослідному полі ЖНАЕУ та на виробничих потужностях органічних підприємствпартнерів університету Житомирської області
проводяться дослідження щодо розробки технологій виробництва та переробки органічної
продукції. Зокрема, в рамках наукових досліджень науково-педагогічних працівників та молодих вчених університету на дослідному полі
закладено шестипільну органічну сівозміну.
Крім цього, тут у квітні 2018 р. спільно з колегами з Данії також розпочалася активна фаза
реалізації міжнародного науково-дослідного
проекту з органічного вирощування сорго.
Проведено посів різних сортів сорго за органічною технологією вирощування, а на базі кафедри захисту рослин відбулася закладка лабораторного досліду з визначення фітосанітарної експертизи посівного матеріалу. Відповідно до технології вирощування сорго передбачено проведення відбору рослин для визначення структури, а також встановлення динаміки
розвитку шкідливих організмів та їх впливу на
ріст і розвиток рослин, формування якісного
врожаю зерна. У рамках запланованих заходів
проекту буде проведено спостереження за виконанням технологічних процесів, ростом та
розвитком рослин в умовах Полісся на базі
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дослідного поля ЖНАЕУ, за результатами
яких будуть розроблені практичні рекомендації.
Поліський центр органічного виробництва
об'єднує зусилля наукових, освітніх установ,
виробничих підприємств, розміщених в Поліському регіоні, для збереження динамічної
рівноваги функціонування агробіоценозів, покращення й відновлення здоров'я людини, пропонуючи безпечні, ефективній якісні продукти,
підвищення конкурентоспроможності клієнтів
шляхом запровадження сучасних агрономічних
та бізнес-технологій. Центр має на меті сприяти інтеграційному об'єднанню науки, освіти та
виробництва на Поліссі, що на якісно новій основі забезпечить розвиток органічного виробництва в регіоні. Діяльність центру розповсюджується на Волинську, Житомирську, Рівненську та Чернігівську області.
Вперше в Україні на базі ЖНАЕУ 10 березня 2015 р. розпочато проведення "Органік Школи". Мета заходу — ознайомити усіх охочих із
органіком та тенденціями його розвитку в Україні та світі, оглянути основні органічні технології та сільськогосподарські практики, надати інформацію як стати органічним виробником тощо.
Також ЖНАЕУ влаштовує регіональні ярмарки органічної продукції, проводить наукову роботу, видає тематичні довідники та посібники, щорічно проводить науково-практичні
конференції.
У ЖНАЕУ з 2013 р., за підтримки Федерації
органічного руху України, щорічно проходять
міжнародні науково-практичні конференції,
присвячені проблематиці органічного виробництва. Зокрема, 25 травня 2018 р. відбулася
вже VI Міжнародна науково-практична конференція "Органічне виробництво і продовольча
безпека", яка зібрала більше двохсот учасників
з України, Німеччини, Литви та Республіки
Бєларусь. Метою конференції було ознайомлення з результатами наукових досліджень,
практичним досвідом та обмін думками щодо
вирішення актуальних проблем розвитку
органічного виробництва. Загалом учасники
конференції дискутували за такими напрямами:
— проблеми та перспективи розвитку
органічного виробництва;
— роль органічного виробництва у формуванні продовольчої безпеки;
— органічні технології виробництва в агрономії;
— особливості виробництва органічної тваринницької продукції;

— маркетинг органічної продукції;
— роль системи вищої освіти у підготовці
фахівців з органічного виробництва [6].
В університеті захищено низку дисертацій,
пов'язаних з темою органічного виробництва,
зокрема "Маркетингове управління органічним
сектором аграрної економіки", "Організаційно-економічні засади екологічно сертифікованого сільськогосподарського виробництва в
Україні". Також в університеті проводяться
науково-дослідні роботи за наступними тематиками: "Механіко-технологічне обгрунтування механізованих процесів органічного виробництва (№0116U008733)" та "Розробка технологічних аспектів приготування компостів з
різних видів органічної речовини та біопрепаратів (0118U004149)" [6].
Крім того, університетом розроблено Комплексну програму підтримки розвитку органічного виробництва Житомирщини на 2016—
2020 рр. Рішенням Житомирської обласної
ради від 21.07.2016 р. № 284 затверджено "Програму розвитку агропромислового комплексу
Житомирської обл. на 2016—2020 рр". Саме за
ініціативи ЖНАЕУ до цієї Програми було
включено окремий розділ "Органічне виробництво". Протягом 2016—2020 рр. на фінансову підтримку господарюючим суб'єктам у сфері
органічного виробництва для компенсації
витрат на сертифікацію може бути виділено до
6,9 млн грн, що може дозволити суттєво стимулювати розвиток органічного виробництва в
області.
Полтавська державна аграрна академія
(ПДАА) тривалий час співпрацює і розширює
свої контакти з країнами Європи та США,
особливу увагу приділяючи екологізації агровиробництва та дослідженню вітчизняного та
світового досвіду ведення органічного сільського господарства. У цій царині найбільш
плідне співробітництво розпочалося у ПДАА
ще в 1995 р. з університетом "Хоенхайм"
(м. Штутгарт, Німеччина) та університетом
польових культур (м. Відень, Австрія) із впровадження магістерського курсу "Еколого-економічне рослинництво". Цей курс передбачав
введення до навчального плану дисциплін, пов'язаних із веденням органічного, екологічного, біодинамічного землеробства. Базою практичної підготовки магістрів стало господарство
Героя України С.С. Антонця — ПП "Агроекологія", де студенти-магістри проводили практичні заняття задля оволодіння новою спеціальністю. За час викладання згаданого курсу, його успішно завершили понад 400 студентів-магістрів.

39
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 15—16, 2018
З 2010 р. рішенням Вченої ради ПДАА було
створено Центр органічного землеробства
"Полтава-органік". Засновниками виступили
ПДАА та ПП "Агроекологія". Завданнями Центру були: організація проведення наукових досліджень з питань відтворення природної родючості грунтів; впровадження технологій
органічного землеробства у виробництво; методики розрахунків його економічної ефективності; виробництво органічної сільськогосподарської продукції, екологічно безпечної для
людини; організація консультаційної допомоги виробникам при переході на органічне землеробство; підготовка та сприяння видавництву науково-методичної літератури, посібників,
підручників, періодичних видань з питань
органічного землеробства; розробка бренду
органічного землеробства.
29—30 травня 2012 р. у Полтаві пройшла
перша в державі конференція з підведення
підсумків конкурсу студентських робіт на
органічну тематику. Співорганізаторами конкурсу та конференції були Президентський
Фонд "Україна", інститут стратегічних оцінок,
Федерація органічного руху України та ПДАА.
У конкурсі прийняли участь 124 студенти з 40 університетів України, а переможцями було визнано 30 конкурсантів, з яких найбільше — студентів ПДАА.
У 2013 р. за підтримки Президентського
Фонду "Україна" та особисто Л.Д. Кучми всі
створені в Україні центри органічного землеробства об'єдналися в Раду центрів органічного землеробства, Головою якої обрали Антонця С.С., а заступником — першого проректора
ПДАА Писаренко П.В.
У ПДАА дуже гармонійно поєднується навчання та наукова робота студентів-магістрів.
Зокрема, щорічно проводиться Міжнародна
науково-практична конференція "Моргунівські
читання", присвячена діяльності видатного вченого-агроеколога Моргуна Ф.Т.
21—22 червня 2018 р. за участі ПДАА та в
стінах цього ВНЗ пройшла конференція
"Органічне рослинництво: найкращі практики
за 10 років", яка зібрала понад сотню учасників
з усієї країни.
Наукові та освітянські здобутки Полтавської державної аграрної академії відзначені на
Виставці "АГРО-2012" золотою медаллю у номінації за створення центру органічного землеробства "Полтава-органік", широку пропаганду органічного землеробства, плідну роботу по створенню Національного центру Природного землеробства.
18 грудня 2014 р. на прес-конференції

"Органік в Україні: результати року та перспективи", організованої Федерацією органічного
руху України, було оголошено рішення конкурсної комісії "ОРГАНІК-2014" щодо визнання
Полтавської державної аграрної академії найкращим навчальним закладом держави з підготовки фахівців для органічного виробництва.
У 2013 р. ПДАА приєдналася до Європейської мережі викладачів органічного сільського
господарства (ENOAT), що є мережею університетських викладачів які об'єднані метою координації навчальних курсів з органічного
сільськогосподарського виробництва, обміну
студентами та викладачами.
У ПДАА ведеться активна науково-дослідна робота. Зокрема, за останні десять років там
успішно захищено 7 кандидатських та 1 докторська дисертації на теми, пов'язані з проблематикою ефективного ведення органічного виробництва. З 1995 по 2018 рр. викладачами
ПДАА видано понад двадцять підручників, посібників та монографій, у яких досліджено питання екологізації агровиробництва та висвітлено практику органічного сільського господарства.
Білоцерківський національний аграрний
університет, серед усіх інших провідних аграрних ВУЗів України, також здійснює підготовку фахівців з органічного виробництва.
У 2017 р. при агробіотехнологічному факультеті БНАУ за освітнім рівнем "Магістр"
спеціальності 201 "Агрономія" була відкрита
спеціалізація "Органічне землеробство" з метою навчання студентів органічним методам
господарювання. Це дає університету право
готувати до 50 студентів з стаціонарною і заочною формою навчання.
Перші 25 студентів стаціонарної форми навчання отримають дипломи освітнього рівня
"Магістр" зі спеціалізацією "Органічне землеробство" у 2018 р. БНАУ працює над удосконаленням системи навчання студентів цього
напряму, а саме:
— науково-педагогічні працівники, що проводять навчання цієї групи студентів, пройшли
підвищення кваліфікації з органіки;
— для виступу з лекціями запрошуються
виробничники з органічного виробництва та
провідні фахівці з Німеччини (за сприяння українсько-німецького проекту "Німецько-українська співпраця в галузі органічного сільського господарства");
— для практичної підготовки з БНАУ укладено ряд договорів про співпрацю із Сквирською дослідною станцією органічного виробництва Інституту агроекології і природокори-
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стування Національної академії аграрних наук
України, іншими науковими закладами, що працюють у напрямі розвитку органічного виробництва, а також з органічними господарствами;
— створено навчальний клас з органічного
виробництва;
— для наукових досліджень аспірантів і
докторантів, забезпечення виконання випускових магістерських робіт закладено 9-пільну
сівозміну з вирощуванням основних сільськогосподарських культур за органічних технологій на дослідному полі НВЦ БНАУ.
Основні компоненти освітньої програми
"Органічне землеробство" включають дисципліни базового (університетського) рівня, які у
відповідності до вимог другого рівня вищої освіти формують поглиблені теоретичні та практичні знання і уміння за спеціальністю "Агрономія", що забезпечують здатність випускників
застосувати технології вирощування сільськогосподарських культур за органічного виробництва, забезпечуючи їх господарську, економічну та екологічну ефективність, вирішувати
сучасні виробничі та наукові завдання.
Цикл вибіркових дисциплін, що забезпечують підготовку спеціалізації "Органічне землеробство" формують знання і розуміння з розробки концепції переходу вітчизняних підприємств на органічне землеробство; системи сертифікації органічного сільського господарства;
основних вимог при переході на органічне виробництво екологічно чистих продуктів; розширеного відтворення родючості та охорони
грунтів при веденні органічного землеробства;
використання біологічного методу захисту
рослин від шкідливих організмів; післязбиральної обробки, зберігання та маркетингу органічного продукції. Для цього виділено 38 кредитів (42%) від загального обсягу освітньої програми. У циклі вибіркових дисциплін налічується 13 дисциплін. У рамках навчального плану
практики для студентів займатимуть до 21 %
кредитного обсягу або 570 годин. Бази практик —
сертифіковані органічні ферми (станом на серпень 2018 р. БНАУ укладено 17 договорів про
співпрацю з такими підприємствами). Проводяться переговори з зарубіжними партнерами
щодо можливості проходження виробничої
практики за кордоном. Програмою наукововиробничої практики передбачено і отримання вузькоспеціалізованих практичних знань:
забезпечення технологічних процесів вирощування органічної продукції, обробка органічних продуктів, контроль і сертифікація, туризм
на органічних фермах, участь у міжнародних

та національних науково-дослідних проектах у
рамках підготовки дипломних робіт.
Іллінецький державний аграрний коледж
(ІДАК) з Вінницької обл. протягом усієї історії
свого існування займає провідні позиції в рейтингах серед аграрних навчальних закладів
України. ІДАК діє в Україні як базовий заклад
освіти з підготовки спеціалістів та вивчення й
узагальнення досвіду виробництва органічної
сільськогосподарської продукції, напрацювання наукових і прикладних засад підвищення
ефективності органічного виробництва. Навчальному закладу важливо бути конкурентоспроможним, тому поряд із головним завданням — навчати студентів, коледж розвиває й
інші напрямки. У рамках проекту "ЕкоФінЛан
Україна" в ІДАК вперше в Україні у 2002 р. було
започатковано курс органічного виробництва
для студентів зі спеціальності "Організація та
ведення фермерських господарств", та створено належну матеріально-технічну базу. В ІДАК —
15 випусків молодих спеціалістів, які продовжують нести ідею екологізації сільського господарства. За підтримки проекту було створено лабораторію органічного виробництва (контроль якості органічної продукції), призначену для навчання спеціалістів, проведення практичних та лабораторних робіт і безпосереднє
проведення аналізів.
У 2003 р. на базі ІДАК розпочав роботу
спільний українсько-швейцарський проект —
"Еко-Лан Україна" на основі тристоронньої
співпраці ННЦ "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук", та Міжнародної громадської організації "Асоціація учасників біовиробництва "БІОЛан Україна" та
ІДАК. Метою проекту було співробітництво у
розробленні та освоєнні інноваційних технологій конкурентоспроможного органічного
виробництва продукції рослинництва та наукових основ адаптивних систем землеробства. За
час діяльності проекту викладачі аграрного
коледжу відвідували різні країни Європи та
переймали досвід колег з виробництва органічних продуктів. Такий досвід дозволив викладачам розробити методичні рекомендації та
створити навчальні плани, аби впровадити у
навчальний процес спеціалізацію "Органічне
виробництво". На базі ІДАК створено навчально-практичний центр, до якого приїжджають
із 9 навчальних закладів Вінницької та сусідніх
областей для проходження технологічної
практики [1].
Викладачами ІДАК Стецишиним П.О.,
Краснянською В.О., Білоцерківець Т.Б. та іншими розроблено "Пакет програмного забезпе-
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чення" викладання "Основ органічного виробництва". Авторським колективом в складі Стецишина П.О., Рекуненка В.В. Пиндуса В.В. та
інших розроблено (у 2008 р. та у 2011 р.) два
видання навчальних посібників "Основи органічного виробництва". Вони стали першими виданнями в Україні, в яких розкрито науковотеоретичні та практичні основи виробництва
органічної продукції; дано інноваційні технології вирощування овочевих і основних польових культур, розкрито суть біодинамічної системи землеробства та ЕМ-технології, дано методику використання мікробіологічних препаратів та технологічну наладку сільськогосподарських машин. Книги рекомендовані для викладачів, студентів, керівників сільськогосподарських підприємств, фермерів, власників
присадибних ділянок.
На основі здобутого досвіду та за підтримки спеціалістів Швейцарського аграрного коледжу в м. Цоллікофен та Дослідницького
інституту органічного сільського господарства
(FIBL), викладачами ІДАК розроблено та опубліковано методичні рекомендації з технології
вирощування культур в органічному землеробстві. ІДАК кілька років був партнером Федерації органічного руху України в організації
Всеукраїнських Ярмарків органічних продуктів, які стали провідними майданчиками
промоції сертифікованих органічних продуктів.
ІДАК з 2010 р. є співорганізатором щорічної Міжнародної науково-практичної конференції "Поєднання науки, освіти, практичного
виробництва і справедливого продажу якісної
органічної продукції".
Прикладом співробітництва у розробленні
та освоєнні інноваційних технологій конкурентоспроможного органічного виробництва продукції рослинництва і наукових основ адаптивних систем землеробства є співпраця ННЦ
"Інститут землеробства НААН" та МГО "Асоціація БІОЛан Україна" на базі ІДАК. Укладений договір, який окреслив основні напрями
спільної роботи, зокрема, визначені дослідження у рамках виконання програми "Наукові основи розвитку органічного виробництва сільськогосподарської продукції та механізми його
функціонування в Україні". З метою вивчення
ефективності технологічних заходів відтворення родючості грунтів, у 2013 р. на базі лабораторії рослинництва коледжу було закладено
стаціонарний польовий дослід "Вивчення ефективності технологічних заходів відтворення
родючості грунту та адаптивних технологій вирощування сільськогосподарських культур за

системою органічного виробництва продукції
рослинництва" [3].
Результати впровадження освітніх органічних програм в ІДАК вказували на те, що освітня компонента є однією із найуспішніших,
що підтвердило правильність твердження:
органічна освіта — це довгострокова інвестиція у майбутній розвиток органічного руху України.
У Липковатівському аграрному коледжі
Харківської області теорія органічного виробництва із практикою поєднана у надзвичайно
успішний тандем. У цього навчального закладу
є свої сертифіковані органічні сільськогосподарські угіддя. На полях (більше трьох тисяч
гектарів) без застосування агрохімії росте пшениця, ячмінь, просо, гречка, гірчиця, причому
весь посівний матеріал — виключно вітчизняний.
Коледж ще у 2016 р. став першим серед
аграрних навчальних закладів України, хто отримав органічний сертифікат ЄС на відповідність виробництва вимогам регулювання Євросоюзу. Завдяки тому, що у навчального закладу є своя земля, студенти ефективно займаються рослинництвом, а на фермах вирощують худобу, корми для якої також органічні. Всього
утримують 500 голів великої рогатої худоби і
стільки ж свиней. Закордонні партнери, зокрема, німці, охоче купують насіння білої гірчиці,
просо та іншу продукцію. Випускники цього
закладу досить затребувані на ринку праці [5].
На базі вітчизняних університетів також
створюються центри з органічного виробництва консультаційного характеру. Так, у Рівному, в рамках реалізації проекту "Формування
підприємницького середовища для органічного виробництва ягідних культур в трансграничних районах України і Білорусії", на базі Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП), у березні 2018 р. відкрили Регіональний консультаційно-освітній центр. Центр з органіку має на
меті створити бізнес-середовище для розвитку органічного ягідництва. Тут аграрна спільнота навчатиметься та налагоджуватиме бізнес-контакти [7].
Учасникам проекту надаватимуть рекомендації, вчитимуть розробляти бізнес-плани і
проекти з органічного й традиційного ягідництва, горіхівництва, рекультивації земель, організації екологічного бізнесу й туризму. А також — організовувати кластери та кооперативи. Керівники проекту планують запуск практичної частини у 2019 р.
Загалом освітні програми з органічного ви-
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Рис. 1. Вітчизняні вищі та середні-спеціальні навчальні заклади, що пропонують
органічні навчальні програми
Джерело: розроблено автором.

робництва запроваджуються у таких вищих
навчальних закладах України:
— Житомирський національний агроекологічний університет;
— Полтавська державна аграрна академія;
— Сумський національний аграрний університет;
— Білоцерківський національний аграрний
університет;
— Вінницький національний аграрний університет;
— Миколаївський національний аграрний
університет;
— НУБіП України [8, с. 19].
При вивченні навчальних дисциплін технологічного профілю, у ВНЗ все активніше включаються теми з органічного виробництва.
Станом на серпень 2018 р. бажаючі отримати середню спеціальну освіту і мати при цьому
нагоду впродовж чотирьох семестрів слухати
лекції по дисципліні "Органічне виробництво",
можуть звернутися до одного з нижчевказаних
коледжів:
— Іллінецький аграрний державний коледж
(Вінницька обл.);
— Липковатівський аграрний коледж (Харківська обл.);

— коледж Подільського державного аграрно-технічного університету (Хмельницька обл.);
— Білгород-Дністровський коледж природокористування, будівництва та комп'ютерних
технологій (Одеська обл.);
— Тальянківський агротехнічний коледж
Уманського національного університету садівництва (Черкаська обл.) [8, с. 19].
Представники НУБіП, ЖНАЕУ, ІДАК,
Липковатівського державного аграрного коледжу, інших навчальних закладів неодноразово зустрічалися на різних публічних заходах та
ділилися своїм баченням шляхів подальшого
вдосконалення системи підготовки спеціалістів
для органічного виробництва, а також висловлювали побажання мати більш системну
підтримку цього питання з боку держави.
Географічно вітчизняну систему освіти в
органічній сфері відображено на рисунку 1.
Отже, Україна нині вже зробила важливі
початкові кроки на шляху формування власної
науково-освітньої бази для забезпечення
органічного сектору сільськогосподарської
галузі кваліфікованими фахівцями. Незважаючи на відсутність системності, вітчизняні наукові та освітні заклади продовжують активну
роботу з підвищення якості вітчизняних на-
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вчальних та дослідницьких програм, розвивають міжнародні зв'язки та популяризують важливість органічного сектору для розвитку національної економіки поки що без системної
державної підтримки.
ВИСНОВКИ

Споживачі як за кордоном, так і в Україні
останнім часом все частіше цікавляться не лише
якістю харчових продуктів, але і їх безпечністю
та способами виробництва. З цієї причини зростаюча кількість харчових продуктів виробляється та обробляється відповідно до стандартів органічного сільського господарства. Ці
стандарти гарантують: високу якість продукції,
раціональне використання природних і людських ресурсів, збереження біорізноманіття,
впровадження систем збалансованого виробництва без ГМО, синтетичних пестицидів та
мінеральних добрив. Органічне сільське господарство базується на цілісному підході, тому
вирощування, переробка та реалізація органічно вирощених продуктів вимагає спеціальних навичок та знань.
Щоб задовольнити цю вимогу суспільства держава повинна розвивати свій освітній та науковий потенціал для підтримки
органіку. Технології органічного сільського
го сподарст ва п отре буют ь сп еціа ліст ів
різних напрямів із комплексними глибокими
знаннями та досвідом, адже високоефективне органічне виробництво потребує міждисциплінарного, а іноді й трансдисциплінарного, підходів.
В Україні вже є вагомі досягнення у сфері
науково-дослідного та освітнього забезпечення органічного виробництва, реалізуючи численні міжнародні проекти співпраці у даній
сфері. Для подільного розвитку органічної науки та освіти потрібна активна державна та
бізнесова підтримка у нормативно-правовому,
регуляторному, організаційному та фінансовому напрямах. Лише комплексний підхід до цього важливого питання може стати дійсно прискорюючим фактором розвитку органіку в
Україні і, як наслідок, — одне з центральних
місць для нашої держави на європейському та
світовому ринках органічної продукції.
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INNOVATION AND INVESTMENT ASPECTS OF STATE REGULATION OF ECOSAFETY AGRICULTURE
Виявлено та обгрунтовано інноваційно-інвестиційні аспекти державного регулювання розвитку екобезпечного землеробства в аграрному секторі економіки країни. Визначено джерела фінансування, спрямовані на стимулювання розвитку екобезпечного землеробства. Запропоновано основні заходи активізації інвестиційної діяльності в напрямі забезпечення розвитку екобезпечного землеробства. Означено, що для реалізації послідовної політики державного регулювання необхідно вдосконалення служби екологічного контролю, яка, на відміну від уже діючих організацій, має грунтуватися
не на жорсткій структурі перевірок та стягнень, а на стимулюванні та комплексній охороні довкілля. Встановлено, що
державні механізми сучасної аграрної політики мають спрямовуватись на всебічну підтримку інноваційних сільськогосподарських організацій в їх зусиллях щодо забезпечення розвитку екобезпечного землеробства ринковими методами; вдосконалення і впорядкування правової бази; розвиток нових форм взаємодії наукових організацій та агропідприємств з
метою створення і впровадження інновацій тощо.
The innovation-investment aspects of the state regulation of the development of environmentally-friendly agriculture in
the agrarian sector of the country's economy are revealed and grounded. The sources of funding aimed at stimulating the
development of environmentally-friendly agriculture have been identified. The main measures of activation of investment
activity in the direction of ensuring the development of environmentally-friendly agriculture are offered. It is indicated that
for the implementation of a consistent state regulation policy, the improvement of the environmental control service is necessary,
which, unlike existing ones, should be based not on the rigid structure of checks and penalties, but on stimulation and integrated
environmental protection. It has been established that state mechanisms of modern agrarian policy should aim at the
comprehensive support of innovative agricultural organizations in their efforts to ensure the development of environmentallyfriendly agriculture by market methods; improving and streamlining the legal framework; the development of new forms of
interaction between scientific organizations and agro enterprises in order to create and implement innovations.

Ключові слова: інноваційно-інвестиційне забезпечення, державне регулювання, розвиток,
екобезпечне землеробство, стимулювання, аграрна політика.
Key words: innovation and investment support, state regulation, development, ecological
agriculture, promotion, agrarian policy.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Забезпечення збалансованого розвитку аграрного сектора та гарантування продовольчої
безпеки є одним з ключових завдань держави.
Однак, в Україні внаслідок надмірної інтенсифікації сільського господарства спостерігається значний антропогенний тиск на довкілля, що
спричиняє порушення цілісності природних
комплексів, втрати їх екологічних функцій,
погіршення стану здоров'я населення та значні
еколого-економічні збитки. Розв'язання проблем природокористування, гарантування сталого розвитку агроекосистем на тлі високої
ефективності та прибутковості агарного виробництва можливе завдяки впровадженню й розвитку екобезпечного землеробства.

Окрім того, темпи економічного розвитку
й ефективне функціонування сектору екобезпечної продукції АПК значною мірою визначаються інтенсивністю інвестиційної діяльності
в цій сфері. Необхідність інвестиційних вкладень в економіку стала наочною для всіх
суб'єктів господарювання з моменту переходу
України на шлях ринкових перетворень. Подальший розвиток аграрного сектору країни,
зокрема, органічного землеробства, неможливий без ефективного використання інвестиційного потенціалу та реалізації у цьому контексті
інноваційних підходів. Проте, попри вживання
державою та суб'єктами господарювання певних заходів, екобезпечне землеробство досі
залишається недостатньо розвиненим.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Еколого-економічні аспекти природокористування в агросфері досліджувалися в роботах О. Балацького, Л. Грановської, Г. Гуцуляка, О. Коваліва, Л. Мельника, Є. Мішеніна,
О. Шубравської та ін. Організаційно-технологічні особливості впровадження екобезпечного землеробства у сільському господарстві
висвітлено у працях С. Антонця, В. Артиша,
Н. Бородачевої, М. Кобеця, Є. Милованова,
Л. Моклячук, В. Писаренка, М. Шикули та ін.
Питанням інвестиційної діяльності в сучасній
аграрній науці присвячені праці О. Ульянченка, А. Чупіса, О. Шкуратова, М. Щурика та ін.
Еколого-економічні основи розвитку екобезпечного землеробства та сільськогосподарського виробництва висвітлювали у своїх дослідженнях О. Бородіна, О. Гуторов, Н. Зіновчук,
Т. Зінчук, О. Ковальова, Б. Сидорук та ін.
Визнаючи вагомий внесок науковців і практиків у розробку питань розвитку екобезпечного землеробства, слід наголосити, що низка
проблем, зокрема щодо його інноваційно-інвестиційного забезпечення та процесу державного регулювання, залишаються недостатньо дослідженими і потребують подальшого опрацювання.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Тому метою статті є виявлення та обгрунтування інноваційно-інвестиційних аспектів
державного регулювання розвитку екобезпечного землеробства в аграрному секторі економіки країни.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Загальноприйнятим концептуальним положенням економічного розвитку є взаємодія трудових ресурсів, штучно створених засобів виробництва та природних ресурсів. Проте довгий
час економічною наукою не бралися до уваги
екологічні наслідки економічного розвитку у
вигляді зниження якості довкілля та погіршення стану здоров'я людей. Закони ринкової економіки трактувалися як такі, що вимагають обов'язкового отримання прибутку, який слугував
основним критерієм ефективності виробництва.
Екологічні результати виробничої діяльності
ігнорувалися і не враховувалися при визначенні
економічних показників жодним підприємством
або галуззю. Такий підхід до виробництва призводить до появи низки екологічних проблем.
Безумовно, вагомий вплив на довкілля мають технології сільськогосподарського вироб-

ництва. За роки інтенсивного агровиробництва у світі сформувалася загроза забруднення
довкілля та харчових продуктів. Інтенсифікація сільськогосподарської сфери в Україні призвела до низки негативних наслідків [6, с. 73].
Хімізація і меліорація часто супроводжувалися порушенням норм застосування цих засобів
та проводилися з недостатнім урахуванням
природних процесів [2, с. 54; 4, с. 10]. Такий
спосіб ведення сільськогосподарської діяльності призвів не тільки до несприятливих екологічних наслідків, а й до істотного зниження
економічної ефективності агровиробництва
через зростання цін на засоби хімізації.
Необхідно врахувати і те, що у зв'язку з незавершеністю економічних перетворень у
країні, потрібно виробити комплекс заходів, які
сприятимуть збалансованості попиту й пропозиції екобезпечної сільськогосподарської продукції на вітчизняному продовольчому ринку.
Також слід проводити розумну протекціоністську політику, що забезпечує вітчизняним
агропідприємствам умови для нормальної конкуренції на ринку.
Тож, у числі першочергових заходів необхідно виокремити такі [1, с. 74; 5, с. 81—82]:
— економічне стимулювання підприємств,
які застосовують технології екобезпечного обробітку грунту шляхом реалізації відповідної
податкової, митної, цінової, кредитної політики. Застосування спеціальних, антидемпінгових
і компенсаційних заходів захисту, включаючи
імпортні квоти, спеціальні мита, що стягуються незалежно від ввізного мита, антидемпінгові
та компенсаційні мита;
— встановлення державного замовлення на
виробництво сільськогосподарської продукції,
виробленої із застосування екобезпечних технологій її вирощування та обробітку грунту;
— створення умов для фінансування технічного переоснащення виробництва, у т.ч. за
рахунок зменшення оподатковуваної бази
підприємств на величину власних коштів, направлених ними на технічне переоснащення;
— встановлення податкових пільг для
підприємств, які використовують екобезпечні
технології обробітку та вирощування при виробництві сільськогосподарської продукції та
вкладають свої кошти у впровадження інноваційних технологій, які сприяють випуску екобезпечної продукції.
У зв'язку з вищезазначеним, необхідно стимулювати інвестиційну діяльність, забезпечивши зростання прямих інвестицій в основний
капітал підприємств за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, а також державне страхуван-
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ня приватних, іноземних інвестицій в харчову
та переробну промисловість [5, с. 84; 8, с. 76].
Такі пропозиції, на наш погляд, дозволять
державним органам цілеспрямовано впливати
на розвиток науково-технічного потенціалу
харчової та переробної промисловостей, підтягувати відстаючі ланки, активніше залучати капітал комерційних структур для вирішення завдань забезпечення країни власною екобезпечною продукцією і скоротити імпорт зарубіжних аналогів, тим самим забезпечуючи продовольчу безпеку країни, а також покращуючи
природно-екологічні властивості земельних
угідь та якісний стан довкілля.
Середні та дрібні підприємства мають обмежені можливості доступу до бюджетів всіх
рівнів і можуть сподіватися тільки на прихильне ставлення до них адміністрації, міністерств
та відомств лише за якогось особливого випадку. У цій ситуації, як показує досвід країн з
розвиненою ринковою економікою, держава,
зацікавлена в позитивних екологічних перетвореннях, має виробити ефективний механізм
природоохоронного регулювання та визначити стратегічні пріоритети щодо переходу до
розвитку екобезпечного землекористування.
Тому однією з вагомих складових подальшого розвитку екобезпечного землеробства
виступає інвестування, яке, як відомо, включає
і банківські кредити, і державну підтримку, іноземні інвестиції, лізинг тощо. Адже потреби
внутрішнього ринку екобезпечних продуктів з
кожним роком дедалі збільшуються [3, с. 20].
На сьогодні, за даними Міжнародної федерації
"Рух за органічне сільське господарство"
(IFOAM), в країні під органічним землеробством зайнято близько 500 тис. га, що лише трохи перевищує 1% від загального обсягу земель
сільськогосподарського призначення.
Повільний розвиток екобезпечного землеробства пов'язаний з високими фінансовими
затратами сільськогосподарських підприємств
при переході на цей вид землекористування.
Тобто без вирішення проблем інвестиційного
забезпечення сектору екобезпечної продукції
АПК унеможливлюються перспективи оновлення матеріально-технічної бази, підвищення
ефективності господарювання сільськогосподарських підприємств, створення конкурентоспроможності галузі і, як наслідок, еколого-економічний розвиток сільських територій.
Проте відмітимо, що показники загальної
інвестиційної активності слабо корелюють з
показниками макроекономічного розвитку галузі землеробства. Головними причинами такої
ситуації виступають непослідовність політики

державної підтримки інноваційної діяльності,
значна латентність інноваційно-технологічних
трансформацій, недосконалість методології
збору та обробки відповідних даних.
Слід зауважити, що через відсутність чіткої
стратегії впровадження нових інноваційних та
наукомістких технологій лише незначна
кількість агрофірм спроможна застосувати останні досягнення науки та техніки. Необхідно
для особливо складних інноваційних проектів
встановити строк виконання та забезпечити
гарантію їх фінансування впродовж двох-трьох
років, забезпечити безвідсоткове пільгове кредитування робіт з організації випуску та впровадження інноваційних продуктів у сільське
господарство.
Світовий досвід показує, що інноваційна
діяльність активніше розвивається там, де виявляється корпоративна чи приватна ініціатива, створено відповідні умови в державі, є
надійні джерела фінансового забезпечення [5,
с. 80]. Але відсутність коштів на реалізацію перспективних проектів, прогалини законодавства
у сфері інноваційної діяльності та її результатів, відсутність податкових знижок і стимулів
для впровадження новітніх технологій у серійне виробництво, недостатнє інформаційне забезпечення ринку новітніх технологій — все це
стримує розвиток інноваційної діяльності в
аграрному секторі економіки країни.
На локальному рівні розвиток інноваційної
діяльності гальмується відсутністю спроможності агрофірм фінансувати дослідження та
інвестувати розробки за рахунок власних
фінансових накопичень, відпливом висококваліфікованих кадрів з інноваційної сфери за кордон.
Усе це вимагає розроблення інноваційної
політики і регулювання на всіх етапах її циклу —
від появи до її впровадження, створення ефективної системи стимулювання інноваційної
діяльності. Організація, планування та прогнозування, регулювання, стимулювання, моніторинг та контроль, інформаційна, аналітична —
основні функції активізації інноваційно-інвестиційної діяльності сільськогосподарських
підприємств агарного сектора економіки країни.
Одним із методів активізації інноваційноінвестиційного забезпечення розвитку екобезпечного землеробства є державне регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності агарних підприємств. Держава визначає пріоритети у цій сфері. Вона створює базис для формування і реалізації інноваційно-інвестиційного
потенціалу агрофірм і підтримує їх розвиток
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Джерела фінансування
Власні кошти
підприємства

Екологічні
фонди

Кредити
банків

Кошти з бюджетів усіх
рівнів
На реалізацію проектів
переходу з випуску
традиційної продукції
до екобезпечної

Інвестиції зарубіжних
банків

Виділення коштів на
здійснення проектів,
пов’язаних з оздоровленням
екологічної ситуації

Фінансування реструктуризації великих
підприємств у напрямі запровадження
екобезпечного землеробства

Безоплатні
гранти

Пільгове кредитування
підприємств, що
застосовують екобезпечні
технології обробітку ґрунту

Виділення коштів на проекти
щодо запровадження
екобезпечного землеробства

Рис. 1. Джерела фінансування, спрямовані на стимулювання розвитку
екобезпечного землеробства
Джерело: сформовано автором.

через систему фінансово-кредитних і податкових інструментів. Також до її функцій належить формування організаційних механізмів
інформаційного і ресурсного забезпечення
впровадження інновацій в системі екобезпечного землеробства. Для підтримки інноваційно-інвестиційного розвитку екобезпечного
землеробства державі необхідно впроваджувати більш ефективнішу антимонопольну політику, пільгову політику оподаткування сільськогосподарських підприємств, що запроваджують інновації у сфері екобезпечного землеробства, підтримувати їх пільгове кредитування.
Також необхідно сформувати та упорядкувати чинну законодавчу і нормативно-правову
базу, яка регулюватиме правові, економічні й
організаційні засади державного регулювання
інноваційно-інвестиційної діяльності аграрних
підприємств.
Наголосимо, що з метою активізації інноваційно-інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств потрібно: забезпечити цільову підтримку; активну амортизаційну політику держави; пошук альтернативних джерел фінансування інноваційних проектів (рис. 1); пошук зовнішнього інвестора
тощо.
Також одним з головних джерел екологічного інвестування є екологічні фонди. На спеціальні рахунки позабюджетних державних
екологічних фондів трьох рівнів повинно надходити 90% всіх платежів (10% йде у дохід держаного бюджету для фінансування діяльності
територіальних органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища). Встановлено такий порядок
розподілу коштів екологічних фондів: 60% — у

місцевий (місто, район) бюджет, 30% — в обласний бюджет, 10% — у державний екологічний фонд, що має забезпечити узгодження
інтересів суб'єктів усіх рівнів.
Використання коштів бюджетів усіх рівнів
у якості додаткового джерела фінансування
розвитку екобезпечного землеробства доступне тільки великим підприємствам, які визначають економічну політику регіонів країни.
Фінансування аграріїв, які дотримуються вимог
екобезпечного землеробства може також
здійснюватися банками, що спеціалізуються на
пільговому кредитуванні. Фінансуванням екологічно безпечних виробництв шляхом надання безоплатних грантів також займаються Американське агентство з міжнародного розвитку
(USAID), TACIS — орган Європейського союзу
тощо [7, с. 184].
У якості закордонних інвесторів можуть
виступити:
— Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР).
— Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР).
— Міжнародна фінансова корпорація (МФК).
— Міжнародна асоціація розвитку (МАР).
Однак перераховані вище джерела відображають не всі можливі шляхи інвестування. Кожен керівник підприємства може виявити й інші
джерела фінансування, враховуючи особливості свого виду господарювання.
Для залучення додаткових інвестицій та
посилення інвестиційного процесу у розвитку
екобезпечного землеробства нами визначено
систему основних заходів, яка включає організаційно-управлінські, організаційно-економічні й економічні складові (рис. 2).
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Державний рівень управління
Кабінет Міністрів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів
України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство екології та природних
ресурсів України, Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України

Регіональний рівень управління
Обласні державні адміністрації, Обласні управління агропромислового розвитку,
Регіональні центри з інвестицій та управління національними проектами Держінвестицій

Місцевий рівень управління
Районні державні адміністрації, Районні управління агропромислового
розвитку, Виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, ОТГ

Виробники, які перейшли на засади
екобезпечного землеробства

Організаційно-управлінські
заходи
− обґрунтування стратегії
розвитку підприємства, її цілей і
завдань;
− організація робіт з
інвестиційного планування;
− вибір джерел фінансування;
− пошук і юридичне
закріплення інвесторів;
− підтримка інвестиційного
проекту органами влади;
− обговорення і затвердження
інвестиційних проектів;
− організація і контроль за
реалізацією інвестицій

Організаційно-економічні заходи

Економічні заходи

− проведення моніторингу результатів
роботи і комплексного системного
аналізу фінансової і виробничої
діяльності підприємств;
− розробка нормативної бази для
прогнозування розвитку органічного
сектора;
− розробка інвестиційного проекту з
деталізацією показників по тимчасових
періодах і оцінкою ефективності
інвестування в господарстві;
− аналіз економічної ефективності
здійснених інвестицій;
− розробка умов реінвестування
отриманого прибутку

− визначення фінансових
результатів і розподіл чистого
прибутку;
− розрахунок потреби в інвестиціях
і визначення дефіциту засобів для їх
здійснення;
− розробка умов залучення
інвесторів (іноземних, інших галузей,
фізичних осіб, банків тощо);
− розрахунок ефективності
прогнозованих інвестицій;
− обґрунтування пріоритетних
напрямів використання додаткового
прибутку, отриманого в результаті
інвестування

Рис. 2. Основні заходи активізації інвестиційної діяльності в напрямі забезпечення розвитку
екобезпечного землеробства
Джерело: сформовано автором.

Зрозуміло, що таку діяльність мають ініціювати державні органи влади, здійснюючи як
фінансову, так і інформаційну підтримку тих
сільгоспвиробників, які мають намір дотримуватися вимог екобезпечного землеробства.
Окрім того, для реалізації послідовної політики державного регулювання необхідне вдосконалення служби екологічного контролю. На
відміну від уже діючих організацій, сучасний
екологічний контроль повинен грунтуватися не
на жорсткій структурі перевірок та стягненні
великих штрафів, а на стимулюванні виробників органічної продукції і на комплексній
охороні навколишнього природного середовища. Певно, що частина робіт має фінансуватися з державного бюджету, а частина — господарствами. Тим більше, як свідчить світова
практика — близько 50—60% коштів, які виділяються на виробництво екобезпечної про-

дукції, надходить за рахунок коштів самих
підприємств [7, с. 125]. Тому, на нашу думку, з
державного бюджету необхідно виділити кошти на виконання контрольних функцій, а за екологічну допомогу (розробку рекомендації з
експлуатації конкретних об'єктів природи, заходів з оздоровлення довкілля певного господарства тощо) — з доходів господарств.
Таким чином, послідовна державна політика розвитку екобезпечного землеробства передбачає упорядкування та координацію законодавчої бази, бюджетних пріоритетів, здійснення низки регуляторних заходів та, відповідно,
організацію регульованого ринку екобезпечного продовольства, для чого повинні бути створені необхідні передумови: нормативно-правове забезпечення, формування ринкових структур та відповідного господарського механізму,
державна підтримка тощо. При цьому ефек-
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тивність державного регулювання може бути
досягнута лише в разі реалізації перших двох
позицій, розробки спеціальних державних і регіональних програм з розвитку цього питання.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Державне регулювання розвитку екобезпечного землеробства є невід'ємною складовою
соціально-економічної політики як сукупність
взаємоузгоджених заходів, скоординованих на
кількісні та якісні структурні, інноваційні й
інвестиційні перетворення реального сектора
економіки задля підвищення конкурентоспроможності, стимулювання економічного зростання аграрного сектора країни. Розвиток екобезпечного землеробства вимагає впровадження державного замовлення комерційного характеру, підвищення ефективності управління
позабюджетними фондами, довгострокового
кредитування банками виробників, гнучкості
податкової політики місцевої влади, формування системи гарантій під інвестиційну діяльність,
кредитування інвестиційно-інноваційної діяльності, надання окремим територіям статусу зон
найбільшого сприяння.
Тож державні механізми сучасної аграрної
політики мають спрямовуватись на всебічну
підтримку інноваційних сільськогосподарських
організацій в їх зусиллях щодо забезпечення
розвитку екобезпечного землеробства ринковими методами; вдосконалення і впорядкування правової бази та стимулів подальшого розвитку мережі інноваційних структур; розвиток
нових форм взаємодії наукових організацій та
агропідприємств з метою створення і впровадження інновацій; покращення систем захисту
інтелектуальної власності; розширення підготовки кадрів вищої кваліфікації.
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PROBLEMATIC ASPECTS OF THE CONJUNCTURE AGRICULTURAL MARKET RESEARCH IN UKRAINE
У статті розглянуто методологію дослідження кон'юнктури ринку. Визначено, що загалом комплекс завдань поділяється на два рівні реалізації. На першому дається оцінка ринкової кон'юнктури з характерними для неї масштабами і
типологією ринку, поведінкою основних суб'єктів, головними пропорціями. Завдання другого етапу полягає у прогнозі її
розвитку як науково обгрунтованого передбачення подальшого розвитку ринку в майбутньому на основі вивчення причинно-наслідкових зв'язків, тенденцій та закономірностей. Основну увагу приділено оцінці фактично сформованої ринкової
ситуації та прогнозі її розвитку як науково обгрунтованого передбачення подальшого розвитку ринку в майбутньому на
основі вивчення причинно-наслідкових зв'язків, тенденцій та закономірностей. У результаті було визначено, що при проведенні кон'юнктурних досліджень пріоритетними залишаються точні, формалізовані та науково обгрунтовані методи аналізу і прогнозування з застосуванням комп'ютерних технологій та аналітичного програмного забезпечення.
The article considers the methodology of market research. It is determined that in general the set of tasks is divided into two
levels of implementation. At the first stage, an assessment of the market situation is given, with the scale and typology of the
market characteristic for it, the behavior of the main subjects, the main proportions. The task of the second stage is to forecast its
development as a scientifically grounded prediction of future market development in the future based on the study of cause-effect
relationships, trends and patterns. The main attention is paid to assessing the actual market situation and forecasting its
development as a scientifically grounded prediction of future market development in the future based on the study of cause-effect
relationships, trends and patterns. As a result, it was determined that in the conduct of market research priorities are accurate,
formalized and scientifically based methods of analysis and forecasting using computer technology and analytical software.

Ключові слова: аграрні підприємства, кон'юнктура, ринок агропродовольчої продукції, ринкова рівновага, стратегічне управління.
Key words: agrarian enterprises, conjuncture, agro-food market, market equilibrium, strategic
management.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
В останні роки Україна зайняла позицію перспективного учасника світового аграрного ринку, зважаючи на наявний природно-економічний
потенціал. На сьогоднішній день Україна в основному експортує зернові, зокрема, в останні
роки значно збільшилась частка кукурудзи, та
соняшникову олію. Поряд із цим галузь м'ясомолочного виробництва переживає стагнацію,
що зумовлює значний імпортний потенціал, зокрема молочної продукції та продукції м'ясного
скотарства. Саме тому дослідження кон'юнкту-

ри ринку сільськогосподарської продукції є актуальним з огляду з'ясування його стану, рівноваги та основних тенденцій розвитку, а організація досліджень ринку сільськогосподарської
продукції в умовах глобалізаційних процесів, потребує застосування наукових методологічно
підкріплених підходів.
З огляду на це, необхідно забезпечити підгрунтям дослідження ринку сільськогосподарської
продукції, і таким підгрунтям має стати методологія, яка включає теорію, принципи та правила наукового дослідження та охоплює методи, процедури та операції, що забезпечують глибоку та всебічну характеристику досліджуваних процесів та
явищ.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ АПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ
Важливу роль у реалізації теоретичних принципів дослідження ринку відіграють положення
наукових досліджень зарубіжних вчених Г. Армстронга, Л. Вальраса, А. Маршала, А. Пігу, П. Самуельсона, А. Сміта, В. Нордгауза, Ф. Котлера.
Проблеми формування і розвитку вітчизняного
ринку агропродовольчої продукції, пітання підвищення конкурентоспроможності продукції на оптовому ринку відображені у роботах В. Андрійчука, О. Білоуса, В. Валентинова, М. Зубця, М.
Корецького, В. Месель-Веселяка, О. Овчинникова, П. Саблука, Б. Чернякова та ін. Проте на сьогодні практично відсутні дослідження, в яких були
б комплексно розглянуті теоретичні та практичні
сторони кон'юнктури ринку в умовах специфічних особливостей розвитку економіки України.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є узагальнення методологічних
підходів щодо дослідження кон'юнктури оптового ринку агропродовольчої продукції та забезпечення ринкової рівноваги на основі розробки та
прийняття ефективних управлінських рішень.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Ефективність управлінських рішень у сучасних умовах у значній мірі залежить від оперативності збору достовірної інформації про стан ринку та методів її опрацювання. Переважна
більшість сучасних публікацій присвячена в основному принципам, формам і видам як маркетингових досліджень загалом, так і кон'юнктурних досліджень зокрема — описується процес і дизайн
маркетингових досліджень, розкриваються тільки
деякі з основних найбільш відомих методів [1; 2].
На жаль, в умовах трансформації економіки
України, вітчизняним аграрним підприємствам доводиться зтикатися багатьма нестандартними ситуаціями і проблемами, готових схем вирішення
яких немає. Нині в Україні не налагоджено ефективної роботи по вивченню та прогнозуванню кон'юнктури ринку продукції рослинництва як одному з найважливіших напрямів досліджень, що пояснюється непідготовленістю відповідних фахівців,
відсутністю необхідного організаційного, методичного та технічного забезпечення, а також складністю дослідницьких процедур в умовах стихійності
та динамічності ринкових процесів.
Як правило, при дослідженні кон'юнктури
ринку використовується інформація, отримана на
основі первинних (польових) і вторинних (кабінетних) досліджень [3; 6].
В якості внутрішніх джерел інформації можуть служити маркетингова статистика під-

приємств (характеристика товарообігу, обсяг збуту, імпорт, експорт), дані про маркетингові витрати (по продукту, рекламі, просуванні, збуту,
комунікаціям), інші дані (характеристики виробничого обладнання). Щодо зовнішніх джерел
інформації, то можна зазначити, що в даний час
сформувався ринок маркетингової інформації,
який є сукупністю економічних, правових і організаційних відносин з продажу і купівлі інформаційних послуг, що складаються між постачальниками і споживачами інформації [5].
Основною відмінністю первинної інформації
є те, що вона отримується в результаті спеціально проведених для вирішення конкретної проблеми досліджень. У практиці кон'юнктурного
аналізу можуть використовуватися різноманітні
методи збору даних, основними з яких є спостереження, опитування, эксперимент. Загалом у
процесі здійснення досліджень ринку сільськогосподарської продукції необхідно керуватися
принципом взаємозв'язку та розвитку економічних явищ, тобто розглядати економічні явища
у розвитку та взаємозв'язку.
Відтак місткість ринку сільськогосподарської
продукції значним чином обмежується платоспроможним попитом населення. Також проведені дослідження показують, що сьогодні проблемою є не
відсутність основних продуктів харчування на ринку сільськогосподарської продукції, а відсутність
достатніх доходів для їх придбання. Як наслідок,
це негативно позначається на фінансовому стані
товаровиробників, оскільки сільськогосподарська
продукція характеризується порівняно короткими
термінами зберігання.
Отож для стабілізації розвитку вітчизняного
ринку сільськогосподарської продукції насамперед необхідно забезпечити завершення аграрної
реформи. Окрім цього, необхідно покращити економічну ситуацію в країні, що позитивно вплине
на усі сфери суспільного життя. На цьому етапі
сільськогосподарські товаровиробники здійснюють господарську діяльність у невизначених, часто ризикових умовах, що і позначається на формуванні та умовах функціонування ринку сільськогосподарської продукції.
Оскільки сільськогосподарські підприємства функціонують на засадах ринкової економіки, то невід'ємною складовою частиною процесу реалізації продукції є дослідження ринкової кон'юнктури та наявність належної інфраструктури. Сьогодні у системі збуту сільськогосподарської продукції вирішальна роль
належить недержавним суб'єктам економічної
системи, між якими під впливом ринкової кон'юнктури формуються виробничо- економічні
зв'язки. Ефективність збутової політики в аграрній сфері значним чином залежить від міри
впровадження системи сучасного маркетингу.
Це також стосується і сільгоспвиробників,
яким доводиться самостійно знаходити та на-
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лагоджувати маркетингові збутові канали для
забезпечення реалізації виробленої продукції.
Зважаючи на кількість зайнятих у сільському
господарстві працівників, а також кількість
функціонуючих аграрних підприємств, можна
констатувати, що у більшості підприємств
функції провідних спеціалістів виконуються
однією особою, а тому функціонування повноцінних підрозділів, відділів, служб поки що є
неможливим.
Відтак дослідження кон'юнктури ринку
сільськогосподарської продукції доцільно
проводити за такою схемою: минуле — сучасне — майбутнє. Адже без аналізу історичних
аспектів та аналітичних даних розвитку агр ар ного вітчизняного ринку та відповідно
зарубіжних агропродовольчих ринків, неможливо сформулювати жодної концепції, а тим
більше — побудувати ефективну структуру чи
систему. Відтак основним предметом аналізу
аграрного ринку є ринкові процеси, а завданн я теор ії агр ар ни х ри нкових стр уктур —
організація досліджень щодо міри впливу ринкових трансформацій на діяльність товаровиробників та задоволення попиту споживачів.
У сучасних умовах для підприємств всю кількісну інформацію, необхідну для оцінювання та
прогнозування ринку, можна отримати із
зовнішніх та внутрішніх джерел інформації. Винятком може вважатися характеристика попиту
(сегментація споживачів, оцінка цільових ринкових сегментів та ін.), яка потребує проведення
додаткового польового дослідження, переважно
у формі спостереження або опитування.
Після цього проводиться кількісний і якісний
аналіз дослідження кон'юнктури ринку і розробка прогнозу її розвитку, основною метою якого є
визначення найімовірніших оцінок стану кон'юнктури у майбутньому. Для цього використовуються різні типи моделей, які найбільше відповідають
характерові і закономірностям розвитку даного
ринку. Саме тому основними методами короткоі середньострокового прогнозування є економіко-статистичні методи.
Виходячи з наведеного, методи прогнозування кон'юнктури можна поділити на дві групи:
— методи експертних оцінок;
— екстраполяційні методи та моделі.
До експертних методів (методів активізації
творчості, нестандартного мислення) належить
група методів генерації варіантів рішень проблеми на основі притаманної людині здатності до
творчої діяльності.
Методи евристичного пошуку дуже різноманітні. В економічній літературі нараховується понад сто різних методів активізації творчості, а також їх модифікацій та комбінацій, але
найпопулярнішими в кон'юнктурному дослідженні є методи "Дельфі", мозкового штурму,
синектики та морфологічного аналізу [4].

Евристичний підхід, заснований на залученні експертів, широко застосовується в практиці ринкових досліджень. Специфіка таких
досліджень обумовлена необхідністю наявності
в організації, що планує свою діяльність на ринку, достатнього обсягу інформації, насамперед,
про орієнтири державної політики з регулювання економіки і їх наслідків для загального соціально- економічного положення. Відсутність
такої інформації поряд з недоліком досвіду у
фахівців підприємства у розробці прогнозів на
основі обробки великого обсягу інформації і виявлення причинно-наслідкових зв'язків у характері розвитку ринкових процесів на макроекономічному рівні істотно ускладнюють використання даного методу н а р івні окреми х
підприємств. У подібних умовах, що характеризуються зовнішніми і внутрішніми обмеженнями, необхідно залучати консультантів спеціалізованих організацій з їхнім досвідом, що дозволить якісно проаналізувати ринкову ситуацію
та спрогнозувати її зміни у плановому періоді
за допомогою згаданих методів.
Однак, незважаючи на переваги евристичного підходу, що полягають у можливості його застосування у розробці прогнозу кон'юнктури
будь-якого ринку, особливо ринків принципово
нових товарів і послуг як власними силами
підприємства, так і можливістю отримання кваліфікованого висновку щодо розвитку кон'юнктурної ситуації з боку спеціалізованих організацій, основним його недоліком залишається
суб'єктивний характер, внаслідок чого вважаємо, що при проведенні кон'юнктурних досліджень більш пріоритетними залишаються точні,
формалізовані та науково обгрунтовані методи
прогнозування.
Кон'юнктурне досліджен ня диктує необхідність виявлення і моделювання тенденцій
ринкових процесів, чого можна досягнути за допомогою екстраполяційних методів та моделей
прогнозування. Під час формування кон'юнктурних прогнозів за допомогою методів екстраполяції виходять із статистично сформованих
тенденцій зміни певних кількісних характеристик об'єкта. Проста екстраполяція тенденцій базується на припущенні, що всі чинники, якими
обумовлювалися тенденції в минулому, збережуться протягом періоду прогнозування або
змінюватимуться відповідно до певної кривої.
Отже, при розробці прогнозу необхідно спочатку оцінити попередні кон'юнктурні показники та
тенденції їх розвитку (тренди), потім перенести
ці тенденції в майбутнє.
Використання екстраполяційних методів
прогнозування кон'юнктури ринку дозволяє:
— визначити характер зміни кон'юнктурних
показників та інтенсивність цієї зміни.
— оцінити криву кон'юнктури за допомогою
обраного методу.
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— інтерпретувати основну тенденцію і функцію кон'юнктури.
— обчислити показники коливання і циклічності кон'юнктури.
Екстраполяційний підхід для побудови прогнозної моделі кон'юнктури ринку, широко застосовується у практиці маркетингових досліджень і так чи інакше відбивається в більшості
методів прогнозування. Розподіл методів прогнозування кон'юнктури ринку є досить умовним, оскільки вони можуть взаємодоповнюватись і переплітатись. Так, моделювання може
використовувати гіпотезу екстраполяції, а значення деяких чинників — встановлюватися експертним шляхом. На останньому етапі прогнозування виконується інтерпретація й оцінка достовірності прогнозу, складеного на основі того
чи іншого методу, що полягає в оцінці тенденцій
зміни кон'юнктури ринку на основі розрахункових показників. Згадані вище методи аналізу
й прогнозування кон'юнктури ринку пов'язані
з досить складними обчислювальними процедурами, що зумовлює використання відповідної
технічної бази досліджень, тобто комплексу засобів реєстрації, передачі та обробки інформації.
ВИСНОВКИ
На теперішній час на підприємствах України, виникають труднощі пов'язані з тим, що
інтуїція і досвід керівників не можуть в повній
мірі забезпечити прийняття своєчасного і якісного управлінського рішення в умовах сучасного ринку, який здебільшого характеризується
нестабільністю, невизначеністю і випадковістю.
У цих умовах постає важлива проблема оптимізації прийняття управлінських рішень в умовах
стихійності та випадкової поведінки ринкових
чинників. Втім, потрібно зазначити, що розмаїтість чинників, які впливають на ринкову ситуацію, створює певні труднощі у визначенні її
розвитку на тривалу перспективу. При цьому,
чим більше залучається показників і чим коротшим є прогнозований період, тим вища точність
прогнозу. Збільшення ж періоду і скорочення
кількості показників можуть призвести до значної розбіжності між прогнозом і справжнім ходом подій.
Інструментом, який може обмежити негативний вплив ринкової стихійності шляхом її регулювання або пристосування до неї, є дослідження кон'юнктури ринку, яке охоплює широке коло
найрізноманітніших питань виробничого, комерційного, технічного й економічного характеру,
що дозволяє виявити основні напрями господарського розвитку кожного суб'єкта ринкових
відносин, стан речей і ситуацію, що склалися у
певний період як результат взаємодії різноманітних чинників. Таким чином, при проведенні кон'юнктурних досліджень пріоритетними залиша-

ються точні, формалізовані та науково обгрунтовані методи аналізу і прогнозування з застосуванням комп'ютерних технологій та аналітичного програмного забезпечення.
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MAIN ACCOUNTING ESTIMATES AND EFFECT OF CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES
OF METABANK

У статті визначено основні методологічні засади формування облікової політики як цілісної системи, яка охоплює всі аспекти облікового процесу, розглянуто основні облікові оцінки, що використовувалися під час застосування поправок та стандартів АТ "МетаБанк". Рада з Міжнародних стандартів фінансової звітності (International
Accounting Standards Board) внесла зміни в діючі Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) та випустила
нові, які є дуже важливими для підприємств, зокрема, банків. Нові стандарти МСФЗ потребують, крім бухгалтерії та
відповідальних за складання звітності, особливої уваги топ-менеджменту та IT, для приведення систем обліку та зберігання даних у відповідність новим стандартам, а також розуміння ефекту на фінансову позицію, прибутки, збитки
та показники діяльності банківської установи.
The article defines the main methodological principles for the formation of accounting policies as an integral system
that covers all aspects of the accounting process, examines the main accounting estimates used in applying the amendments
and standards of Metаbank JSC. The International Accounting Standards Board has amended the existing International
Financial Reporting Standards (IFRS) and has issued new ones that are very important for enterprises, in particular
banks. New IFRS standards require, in addition to accounting and reporting responsibilities, special attention to top
management and IT, to bring accounting and storage systems in line with new standards, as well as understanding the
effect on the financial position, gains and losses, and performance indicators of the banking institution , in general.

Ключові слова: активи, банківська установа, бухгалтерський облік, зобов'язання, облікова політика, обліковий процес, фінансові результати.
Key words: assets, banking institution, accounting statement, liabilities, accounting policies,
accounting process, financial results.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Облікова політика є внутрішнім розпорядчим документом для формування інформації про результати діяльності банківської

установи. Необхідною умовою прийняття
ефективних управлінських рішень на рівні
банку є формування облікової інформації в
рамках законодавчого поля. Крім того, бан-
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ки розробляють облікову політику, яка
підпорядковується, насамперед, потребам
управління і повинна бути складовою економічної політики і стратегії банківської установи.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням проблем розвитку облікової
політики при формуванні показників звітності
та організації системи внутрішнього контролю
займалися Х. Андерсон, І. Ансофф, Н. Балакірєв, Т. Барановська, С. Бардаш, Ф. Бутинець, М. Ван Бреда, Я. Вільямс, А. Герасимович,
С. Голов, Дж. Едвардс, Р. Ентоні, П. Житний,
К. Зубко, Д. Колдуел, М. Корінько, В. Костюченко, Р. Лефтвич, Л. Ловінська, Н. Малюга, М. Метьюс, Б. Нідлз, К. Ноубс, Н. Остап'юк,
В. Пантелеєв, Р. Паркер, Х.Б. Перера, О. Пилипенко, М. Пушкар, О. Редько, Дж. Ріс, В. Савченко, Я. Соколов, Є. Хендріксен, В. Хойєр,
В. Шевчук, С. Шипіна, Л. Шнейдман та ін.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою статті є розгляд основних облікових
оцінок, що використовувалися під час застосування поправок та стандартів на майбутні
фінансові звітності, а також ефект змін в обліковій політиці, облікових оцінках ПАТ "МетаБанк".
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:
1) визначити основні методологічні засади
формування облікової політики як цілісної системи, яка охоплює всі аспекти облікового процесу;
2) розглянути основні облікові оцінки, що
використовувалися під час застосування поправок та стандартів ПАТ "МетаБанк".
ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Система управління банківської установи знаходиться у процесі постійного вдосконалення та розвитку, використовуються
новітні інструменти та технології, такі як
бюджетування, контролінг, стратегічне планування тощо. Але всі ці інструменти використовують фінансову інформацію, яка формуєтьс я б ухг алте рсь кою (фі нан сово ю)
службою банку. Принципи (правила) формування такої інформації і визначає облікова
політика банку. Тому для менеджменту банку необхідним є чітке розуміння тих завдань,
які має вирішувати облікова політика, та

визначення її ролі в управлінні банківською
установою [10].
Облікова політика — сукупність принципів,
методів і процедур, що використовується банком для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності.
Банк самостійно визначає свою облікову
політику, розробляє систему і форми управлінського обліку, внутрішньої звітності і
контролю за операціями, визначає права працівників на підписування документів, затверджує правила документообігу і технологію
оброблення облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного
обліку.
Організація реєстрації і оброблення даних повинна забезпечити суцільне і безперервне відображення всіх операцій, доказовість
інформації, збереження узагальненої інформації в електронному вигляді, а також можливість здійснення будь-якого подальшого
контролю і створення та засвідчення копій
електронних документів на паперових носіях.
Правління банку затверджує положення
про облікову політику банку. Зміст положення про облікову політику банку доводиться до
відома всіх структурних та відокремлених
підрозділів банку, установлюється порядок ведення бухгалтерського обліку операцій, які
здійснює банк згідно із законодавством України, у ньому мають відображатися особливості
організації та ведення бухгалтерського обліку
банку.
Облікова політика банку має передбачити
постійне (із року в рік) застосування прийнятої облікової політики. Облікова політика
може змінюватися, якщо зміна: вимагається
нормативно-правовими актами Національного банку України та міжнародними стандартами фінансової звітності; приводить до того,
що фінансова звітність надає достовірну та доречнішу інформацію про вплив операцій,
інших подій або умов на фінансовий стан, результати діяльності банку або грошові потоки банку.
Банк зазначає в обліковій політиці: принципи обліку активів, зобов'язань, капіталу,
доходів, витрат банку; методи оцінки активів
та зобов'язань банку; факти, що стосуються
змін в обліковій політиці. Банк не повинен
здійснювати взаємозалік активів та зобов'язань або доходів і витрат (крім випадків, передбачених міжнародними стандартами
фінансової звітності та законодавством України).
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Обов'язково мають розроблятися та затверджуватися основні складові облікової політики банку: характеристика аналітичних рахунків внутрішнього плану рахунків; додаткові
регістри аналітичного обліку та форми первинних документів, на підставі яких здійснюються
операції; правила документообігу та технології
оброблення облікової інформації; перелік визначених прав працівників банку на підписування документів; перелік операцій, що потребують додаткового контролю; порядок проведення інвентаризації і методи оцінки активів та
зобов'язань; порядок контролю за здійсненими внутрішніми операціями; порядок розрахунків між структурними підрозділами банку;
порядок консолідації фінансової звітності асоційованих та дочірніх компаній; порядок застосування в обліку принципу нарахування доходів та витрат (включаючи порядок амортизації активів банку, формування та використання резервів); процедури вивірки та контролю
(операцій, звітності); інші документи банку, що
регулюють питання організації бухгалтерського обліку [8].
Проведено дослідження змін основних облікових оцінок, що використовувалися під час
застосування поправок та стандартів на майбутні фінансові звітності, а також проаналізовано ефект цих змін в обліковій політиці ПАТ
"МетаБанк" за 2017 рік у зв'язку з переходом
на нові та переглянуті стандарти: МСФЗ (IFRS)
9 "Фінансові інструменти", МСФЗ (IFRS) 15
"Виручка за договорами з покупцями", МСФЗ
(IFRS) 10 "Консолідована фінансова звітність",
МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда", МСФЗ (IAS) 7 "Звіт
про рух грошових коштів", МСФЗ (IAS) 12 "Податки на прибуток", МСФЗ (IFRS) 2 "Виплати
на основі акцій" [9].
У липні 2014 року Рада з МСФЗ випустила
остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові
інструменти", яка замінює МСФЗ (IAS) 39
"Фінансові інструменти: визнання та оцінка" і
всі попередні редакції МСФЗ (IFRS) 9. Метою
МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти" є встановлення принципів фінансової звітності про
фінансові активи та фінансові зобов'язання, які
надаватимуть доречну та корисну інформацію
користувачам фінансової звітності для їхньої
оцінки обсягів, часу та невизначеності майбутніх грошових потоків суб'єкта господарювання. [3] МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три
частини проекту з обліку фінансових інструментів: класифікація та оцінка, знецінення та
облік хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 р. або після цієї дати, при

цьому допускається дострокове застосування.
За винятком обліку хеджування, стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є обов'язковим. Вимоги щодо обліку хеджування, головним чином, застосовуються перспективно, з деякими
обмеженими винятками. Банк планує розпочати застосування нового стандарту з дати набрання його чинності. Банк у планує здійснити
загальну оцінку впливу всіх трьох частин
МСФЗ (IFRS) 9. Очікуваний вплив нових вимог
на бухгалтерський баланс та власний капітал
буде визначено внаслідок більш детального
аналізу або отримання додаткової обгрунтованої і підтвердженої інформації, яка стане доступною для Банку в майбутньому.
Банк планує продовжувати оцінювати за
справедливою вартістю всі фінансові активи,
які оцінюються нині за справедливою вартістю.
Кредити та заборгованість клієнтів утримуються для отримання договірних грошових потоків, і очікується, що вони призведуть до виникнення грошових потоків, які є виключно
платежами в рахунок основної суми боргу і
відсотків. Отже, Банк очікує, що згідно МСФЗ
(IFRS) 9 вони продовжать враховуватися за
амортизованою вартістю.
МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з
покупцями" був випущений в травні 2014 року і
передбачає модель, що включає п'ять етапів,
яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Метою МСФЗ (IFRS) 15
"Виручка за договорами з покупцями" являється встановлення принципів, які повинні застосовувати організацію при відображенні корисної для користувачів фінансової звітності
інформації про характер, величину, розподіл в
часі і невизначеності виручки і грошових потоків, обумовлених договором з покупцем [6].
Згідно з МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається в
сумі, що відбиває відшкодування, право на яке
організація очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг покупцеві. Новий стандарт по виручці замінить всі існуючі вимоги
МСФЗ до визнання виручки. Стандартом вимагається повне ретроспективне застосування
або модифіковане ретроспективне застосування для річних періодів, що починаються 1 січня
2018 року або після цієї дати; при цьому допускається дострокове застосування до цієї дати.
Банк планує використовувати варіант повного
ретроспективного застосування нового стандарту з необхідної дати вступу в силу. У 2016 році Банк провів попередню оцінку наслідків застосування МСФЗ (IFRS) 15, результати якої
можуть бути переглянуті за підсумками трива-
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ючого більш детального аналізу. Крім цього,
Банк приймає до уваги поправки, випущені Радою з МСФЗ в квітні 2016 року, і буде відстежувати зміни в майбутньому у МСФЗ (IFRS) 15
містяться більш детальні вимоги до подання та
розкриття інформації, ніж у діючих МСФЗ.
Вимоги до подання вносять значні зміни в існуючу практику і значним чином збільшують обсяг інформації, необхідної до розкриття у
фінансовій звітності Банку. Багато вимог до
розкриття інформації в МСФЗ (IFRS) 15 є абсолютно новими.
Поправки розглядають протиріччя між
МСФЗ (IFRS) 10 "Консолідована фінансова
звітність" та МСФЗ (ІAS) 28 "Продаж або внесок активів в угодах між інвестором і його залежною організацією або спільним підприємством", у частині обліку втрати контролю над
дочірньою організацією, яка продається залежній організації або спільному підприємству
або вносяться до них. Метою МСФЗ (IFRS) 10
"Консолідована фінансова звітність" є встановлення принципів подання та підготовки консолідованої фінансової звітності, коли суб'єкт
господарювання контролює одного або кількох
інших суб'єктів господарювання [4]. Поправки
роз'яснюють, що прибуток або збиток, які виникають в результаті продажу або внеску активів, що представляють собою бізнес згідно з
визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угоді між інвестором і його залежною організацією або
спільним підприємством, визнаються в повному обсязі. Однак прибуток або збиток, які виникають у результаті продажу або внеску
активів, що не представляють собою бізнес,
визнаються лише в межах часток участі, наявних у інших, ніж організація інвесторів у залежній організації чи спільному підприємстві.
Ці поправки відкладено на невизначений термін. Очікується, що ці поправки не зроблять
впливу на фінансову звітність Банку.
МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" був випущений в
січні 2016 року і замінює собою МСФЗ (IAS) 17
"Оренда", Тлумачення КТМФЗ (IFRIC) 4 "Визначення чи містить угода оренду", Тлумачення
ПКТ (SIC) 15 "Операційна оренда — заохочення" і Тлумачення ПКТ (SIC) 27 "Оцінка сутності
операцій, які мають юридичну форму угоди про
оренду". Метою МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" є
забезпечення порядку розкриття орендарями
та орендодавцями доречною інформації, правдиво представляє ці операції [7]. Така інформація є основою, використовуваної користувачами фінансової звітності для оцінки впливу
оренди на фінансовий стан, фінансові результати і грошові потоки організації. МСФЗ (IFRS)

16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і
вимагає, щоб орендарі відображали всі договори оренди з використанням єдиної моделі обліку в балансі, аналогічно порядку обліку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фінансової
оренди. Стандарт передбачає два звільнення від
визнання для орендарів — щодо оренди активів
з низькою вартістю (наприклад, персональних
комп'ютерів) і короткострокової оренди (тобто оренди з терміном не більше 12 місяців). На
дату початку оренди орендар буде визнавати
зобов'язання щодо орендних платежів (тобто
зобов'язання з оренди), а також актив, який
представляє право користування базовим активом протягом терміну оренди (тобто актив у
формі права користування). Орендарі будуть
зобов'язані визнавати витрати на відсотки за
зобов'язанням по оренді окремо від витрат по
амортизації активу в формі права користування.
Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов'язання з оренди при настанні певної події (наприклад, зміну термінів оренди,
зміні майбутніх орендних платежів в результаті
зміни індексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежів). У більшості
випадків орендар буде враховувати суми переоцінки зобов'язання з оренди в якості коригування активу в формі права користування. Порядок обліку для орендодавця відповідно до
МСФЗ (IFRS)16 практично не змінюється в порівнянні з діючими в даний момент вимог МСФЗ
(IAS)17. Орендодавці будуть продовжувати
класифікувати оренду, використовуючи ті ж
принципи класифікації, що і в МСФЗ (IAS) 17,
виділяючи при цьому два види оренди: операційну і фінансову. Крім цього, МСФЗ (IFRS)
16 вимагає від орендодавців і орендарів розкриття більшого обсягу інформації в порівнянні
з МСФЗ (IAS) 17. МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинності для річних періодів, що починаються
1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати, але не раніше дати застосування організацією МСФЗ
(IFRS) 15. Орендар має право застосовувати
даний стандарт з використанням ретроспективного підходу або модифікованого ретроспективного підходу. Перехідні положення стандарту передбачають певні звільнення. На разі
Банк планує оцінити можливий вплив МСФЗ
(IFRS) 16 на свою фінансову звітність.
Поправки до МСФЗ (IAS) 7 "Звіт про рух
грошових коштів" — "Ініціатива щодо розкриття" прийняті з метою, щоб суб'єкти господарської діяльності забезпечували розкриття інфор-
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мації, яка б дозволила користувачам фінансової звітності оцінювати зміни в зобов'язаннях,
що виникли в результаті фінансової діяльності.
Метою МСФЗ (IAS) 7 "Звіт про рух грошових
коштів" є визначення вимог до надання інформації про минулі зміни грошових коштів суб'єкта господарювання та їх еквівалентів за допомогою звіту про рух грошових коштів, який
розмежовує грошові потоки протягом періоду
від операційної, інвестиційної та фінансової
діяльності [2]. Поправки застосовуються до річних періодів, що починаються 1 січня 2017 року
або після цієї дати. Наразі керівництво Банку
здійснює оцінку впливу застосування цих поправок та стандартів на майбутні фінансові
звітності Банку.
Поправки до МСФЗ (IAS) 12 "Податки на
прибуток" — Визнання відстрочених податкових активів щодо нереалізованих збитків уточнюють такі аспекти: нереалізовані збитки за
борговими фінансовими інструментах, що оцінюються за справедливою вартістю і оцінювані за собівартістю для цілей оподаткування,
призводять до виникнення тимчасових
різниць, незалежно від того, чи очікує держатель боргових інструментів відновити балансову вартість боргового інструменту шляхом
продажу або шляхом використання; балансова вартість активу не обмежує оцінку ймовірного майбутнього оподатковуваного прибутку. Оцінки майбутнього оподатковуваного
доходу не враховують податкові відрахування в результаті сторнування тимчасових податкових різниць; суб'єкт господарювання
оцінює відстрочений податковий актив в поєднанні з іншими відстроченими податковими
активами. Там, де податкове законодавство
обмежує використання податкових збитків,
суб'єкт господарювання буде оцінювати
відстрочений податковий актив в поєднанні з
іншими відстроченими податковими активами
одного і того ж типу. Поправки застосовуються до річних періодів, що починаються 1 січня
2017 року або після цієї дати. Наразі керівництво Банку здійснює оцінку впливу застосування цих поправок та стандартів на майбутні
фінансові звітності Банку. Метою МСФЗ (IAS)
12 "Податки на прибуток" є визначення облікового підходу до податків на прибуток [5].
Принциповим питанням обліку податків на
прибуток є визначення того, як обліковувати
поточні та майбутні податкові наслідки: а)
майбутнього відшкодування (компенсації) балансової вартості активів (зобов'язань), які
визнані в звіті про фінансовий стан суб'єкта
господарювання; б) операцій та інших подій

поточного періоду, які визнані у фінансовій
звітності суб'єкта господарювання.
Рада з МСФЗ випустила поправки до
МСФЗ (IFRS) 2 "Виплати на основі акцій".
Метою МСФЗ (IFRS) 2 "Виплати на основі
акцій" є визначення вимог до фінансової
звітності суб'єкта господарювання, що виконує операції, платіж за якими здійснюється на
основі акцій [1]. Зокрема, він вимагає від суб'єкта господарювання відображати вплив операцій, платіж за якими здійснюється на основі
акцій, на його прибутки або збитки та на
фінансовий стан, у тому числі відображати
витрати, пов'язані з операціями, за якими опціони на акції надаються працівникам. У них
розглядаються три основних аспекти: вплив
умов переходу прав на оцінку операцій з виплат на основі акцій з розрахунками грошовими коштами; класифікація операцій з виплат
на основі акцій з умовою розрахунків на нетто-основі для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела; облік зміни умов операції з
виплат на основі акцій, в результаті якого операція перестає класифікуватися як операція з
розрахунками грошовими коштами і починає
класифікуватися як операція з розрахунками
дольовими інструментами. При прийнятті поправок організації не зобов'язані перераховувати інформацію за попередні періоди, проте
допускається ретроспективне застосування за
умови застосування поправок щодо всіх трьох
аспектів і дотримання інших критеріїв. Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або
після цієї дати. Допускається застосування до
цієї дати. Наразі керівництво Банку здійснює
оцінку впливу застосування цих поправок та
стандартів на майбутні фінансові звітності
Банку.
ВИСНОВКИ

Облікова політика ПАТ "МетаБанк" базується на чинному законодавству України,
нормативним-правових актах Національного
банку України та міжнародних стандартах
фінансової звітності. Фінансова звітність ПАТ
"МетаБанк" за 2017 рік відповідає вимогам
МСФЗ в національній валюті України. Усі операції Банку обліковуються та розкриваються у
звітності відповідно до їх сутності та економічного змісту згідно з основними принципами облікової політики. Професійне судження
відповідальних осіб банку формується відповідно до вимог МСФЗ на базі об'єктивного тлумачення наявної інформації про певні операції
та укладені договори банку.
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REGIONAL PRIORITIES OF INVESTMENT SUPPORT FOR FOOD PRODUCTION
AND PROCESSING INDUSTRIES IN THE CONTEXT OF THEIR INTEGRATED DEVELOPMENT
Обгрунтовано, що вагомим чинником підвищення рівня ефективності виробничо-господарської діяльності переробно-харчових виробництв є комплексне використання сільськогосподарської сировини, що дозволяє знизити сукупні витрати на одиницю готової продукції у зв'язку із зменшенням безповоротних втрат матеріальних ресурсів і
отримати конкурентні переваги на цільових ринках. Встановлено, що підвищення рівня комплексності розвитку переробно-харчових виробництв знаходиться у прямій залежності від оновлення виробничо-технічної бази переробки
сільськогосподарської сировини, що потребує суттєвого нарощення інвестиційних вливань у модернізацію та реконструкцію основного капіталу підприємств харчової промисловості. Доведено, що територіальні відмінності у природнокліматичних умовах ведення сільськогосподарського виробництва вимагають застосування диференційованого підходу до обгрунтування регіональних пріоритетів інвестиційного забезпечення комплексного розвитку переробно-харчових виробництв.
It has been substantiated that an integrated use of agricultural raw materials allowing to reduce aggregate costs per
unit of finished products in connection with the reduction of irreversible losses of material resources and obtaining
competitive advantages on target markets is a significant factor for improving the efficiency level of production and
commercial operations of food production and processing industries. It has been established that increasing the level of
integration of food production and processing industries is directly dependent on the updating of the production and
technical basis for processing of agricultural raw materials, which requires a significant increase of investment inflows
into the modernization and reconstruction of the fixed capital of food industry enterprises. It has been proven that
territorial differences in natural and climatic conditions of agricultural production require the usage of a differentiated
approach to the justification of regional priorities of investment support for the integrated development of food production
and processing industries.

Ключові слова: переробно-харчові виробництва, комплексний розвиток, сільськогосподарська сировина, капітальні інвестиції, прямі іноземні інвестиції, інтеграція.
Key words: food production and processing industries, integrated development, agricultural raw
materials, capital investment, foreign direct investment, integration.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Для регіонів України, які мають чітко виражену аграрну спеціалізацію, розвиток переробно-харчових виробництв, що забезпечують на
основі переробки сільськогосподарської сировини виробництво продукції з високою часткою

доданої вартості, у найближчій перспективі
стане базовим чинником активізації ділової
активності і структурної перебудови регіонального господарства в цілому. На сьогодні ще не
сформовано відповідних передумов для забезпечення нової якості переробки сільськогосподарської сировини і виробництва готових харчових продуктів у відповідності з міжнародними регламентами та стандартами через обме-
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женість джерел інвестиційного забезпечення
оновлення основного капіталу та низький
рівень комплексності використання наявного
ресурсно-виробничого потенціалу.
Саме комплексний розвиток переробнохарчових виробництв дасть змогу суттєво
підвищити рентабельність виробничо-господарської діяльності та розширити номенклатуру готової продукції завдяки результативному використанню вторинної сільськогосподарської сировини. Враховуючи територіальну неоднорідність України як стосовно
природнокліматичних і природно-ресурсних
передумов сільськогосподарського виробництва, так і техніко-технологічного рівня
переробно-харчових виробництв, потребують диференціації регіональні пріоритети
інвестування проектів модернізації харчової
промисловості та підвищення рівня комплексності використання сільськогосподарської
сировини.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У працях вітчизняних вчених таких як М. Барановський, І. Дашко, Л. Дейнеко, Д. Крисанов,
Л. Мармуль, М. Сичевський, О. Шубравська,
А. Юзефович та інших [1—8] розглядаються
регіональні особливості розвитку харчової
промисловості, перспективи та стратегічні напрями нарощування інноваційного потенціалу
переробно-харчовими виробництвами, завдання і виклики розвитку агро продовольчого виробництва через призму гармонізації міжнародних регламентів та стандартів якості і безпечності продукції та імплементації Цілей сталого розвитку 2030 у частині відтворення природно-ресурсного потенціалу.
Відмінність між домінуючими типами
грунтів у розрізі регіонів України великою
мірою і детермінувала структуру регіональних агропродовольчих комплексів, оскільки
природна родючість грунтів визначила
сільськогосподарську спеціалізацію і відповідно ресурсну базу переробно-харчових виробництв. В Україні, на думку М.Барановського, можна виділити п'ять груп регіонів, які
характеризуються певними особливостями
розвитку харчової промисловості. Найбільш
гострими диспропорціями на ринках продовольчих товарів вирізняються центральні та
західні регіони України. При цьому у перших
такі диспропорції викликані значними обсягами виробництва продовольчих товарів, у
других — підвищеними обсягами споживання при незначних масштабах виробництва.

Виявлені вище регіональні особливості розвитку харчової промисловості мають враховуватися при розробці стратегічних цілей і
конкретних завдань реформування агропродовольчої сфери країни та її окремих територій [1]. Погоджуючись з тим, що мають
місце диспропорції на ринках продовольчих
товарів в окремих регіонах, варто зазначити,
що західні регіони, незважаючи на гірші умови сільськогосподарського виробництва, мають більш значні конкурентні переваги за рахунок близькості кордонів країн ЄС та отримують додатковий ефект за рахунок логістичних факторів.
Водночас у більшості регіонів прикметною рисою розвитку переробно-харчових
виробництв є недостатній рівень комплексності використання сільськогосподарської
сировини, що супроводжується утворенням
значних обсягів рослинних і тваринних відходів, які наповнюючи поля фільтрації та
полігони призводять до негативного впливу
на довкілля. У нинішніх умовах для збільшення виходу кінцевої харчової продукції,
на переконання І. Дашко та Т. Сторчоус, доцільно стимулювати комплексну переробку
сировини. Щоб вирішити таку проблему,
треба реструктуризувати підприємства,
підвищити ефективність виробництва, розробити паритетний ціновий механізм і запровадити його при закупівлі сировини та
реалізації кінцевої продукції, забезпечити
конкурентоспроможність вітчизняних виробів на внутрішньому і зовнішньому ринках. У свою чергу, для цього необхідно здійснити заходи щодо реконструкції та технічного переозброєння, поліпшення на їх основі асортименту і якості продукції [3].
При цьому необхідно зазначити, що підвищення рівня комплексності переробки сировини вимагає оновлення виробничо-технічної
бази виробництва та впровадження сучасних
технологічних процесів, а це стане можливим
за умови диверсифікації форм та методів і нарощення обсягів інвестування.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є обгрунтування регіональних
пріоритетів інвестиційного забезпечення переробно-харчових виробництв з метою формування сучасної техніко-технологічної бази переробки сільськогосподарської сировини, яка
дозволить підвищити рівень комплексного використання матеріальних ресурсів і забезпечити зростання рівня капіталізації агропродовольчого бізнесу в цілому.
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Рис. 1. Капітальні інвестиції у виробництво харчових продуктів та напоїв у Волинській області
(розраховано за даними Головного управління статистики у Волинській області)

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Репрезентативною в плані наявності значних резервів розширеного відтворення потенціалу переважної більшості переробно-харчових сегментів регіонального АПК є Волинська
область. Виходячи зі структури господарського комплексу та природнокліматичних умов
розвитку сільськогосподарського виробництва базовою ланкою господарства цього регіону слід вважати виробництво харчових продуктів та напоїв з огляду на наближеність до
переробних потужностей місць виробництва
сировини, а також наявність достатньої
кількості трудових ресурсів та близькість
ринків Європейського Союзу. Введення додаткових потужностей виробництва продуктів та
напоїв великою мірою залежить від залучення
у цю ланку господарського комплексу капітальних інвестицій, що вимагає удосконалення інституціонального середовища інвестиційного процесу у переробно-харчовому сегменті
регіонального агропромислового комплексу.
У період 2005—2016 рр. у динаміці залучення капітальних інвестицій у виробництво харчових продуктів та напоїв можна виокремити декілька основних фаз (рис. 1). Фаза зростання
(2005—2008 рр.). Зокрема у 2008 році порівняно
з 2005 роком обсяги капітальних інвестицій, залучених у виробництво харчових продуктів та
напоїв, збільшилися у 3,9 разу, що пов'язано із
закріпленням проявів макроекономічної стабілізації та підвищенням рівня концентрації інвестицій у переробно-харчових виробництвах.

Фаза спаду (2009—2015 рр.). Зокрема у 2015 році порівняно з 2009 роком обсяг капітальних
інвестицій у виробництво харчових продуктів
та напоїв зменшився у 2,5 разу, що великою
мірою зумовлено впливом глобальної фінансової кризи на розвиток переробно-харчових виробництв та загостренням протистояння на
Сході України. Є велике сподівання, що у 2016 році все ж таки було переломлено спадний тренд
в динаміці капітальних інвестицій у виробництво харчових продуктів та напоїв. Зокрема у
2016 році порівняно з 2015 роком обсяг капітальних інвестицій у виробництво харчових
продуктів та напоїв збільшився в 1,8 разу, що
пов'язано із загостренням глобальної продовольчої кризи та намаганням окремих глобальних гравців ринку продовольства диверсифікувати власні ризики за рахунок розширення географії виробництва.
Незважаючи на позитивні зрушення в динаміці номінальних капітальних інвестицій у
виробництво харчових продуктів та напоїв у
порівняних цінах проривного результату не
досягнуто. Зокрема у 2016 році обсяг капітальних інвестицій у порівняних цінах 2004 року у
виробництво харчових продуктів та напоїв
склав 46,6 млн грн, що у 2,5 разу менше показника 2005 року та в 4,2 разу менше відповідного показника 2009 року. Про відсутність кардинальних поліпшень у фінансуванні капітальних інвестицій у виробництво харчових продуктів та напоїв свідчить також динаміка показника питомої ваги капітальних інвестицій у
виробництво харчових продуктів та напоїв в
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та напоїв і динаміки прямих іноземних інвестицій (акціонерного
Питома вага прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у підприємства з
виробництва харчових продуктів та напоїв в загальному обсязі прямих іноземних інвестицій капіталу) у переробний сегмент
(акціонерного капіталу) у переробну промисловість, %
АПК Волинської області, є підРис. 2. Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал)
стави констатувати, що в останні
у підприємства з виробництва харчових продуктів та напоїв роки спостерігається згортання
у Волинській області на 1 січня відповідного року
інвестиційної активності в сек(розраховано за даними Головного управління
торі переробно-харчових виробстатистики у Волинській області)
ництв, що пов'язано з наданням
загальному обсязі капітальних інвестицій у пе- пріоритету в інвестуванні проектам, які передреробну промисловість.
бачають вирощування сільськогосподарських
Зокрема у 2005 році цей показник становив культур. Сприятлива для українських експор31,3 %, у 2009 — 32,2 %, у 2012 — 27,5 %, а у 2016 — терів кон'юнктура світового ринку сільсь21,9 %. Тобто у 2016 році порівняно з 2005— когосподарської сировини робить сільськогос2009 роками відбулося суттєве зменшення пи- подарське виробництво одним з найбільш інветомої ваги капітальних інвестицій у виробниц- стиційно привабливих видів діяльності як в
тво харчових продуктів та напоїв у загальному цілому по країні, так і по більшості регіонів.
обсязі капітальних інвестицій у переробну проПереломлення такого тренду стане можлимисловість, що є свідченням того, що зростан- вим, коли сформуються сприятливі передумоня капітальних інвестицій в інші сегменти пе- ви для інвестування проектів модернізації і ререробної промисловості відбувається більш конструкції переробно-харчових виробництв,
прискореними темпами.
що дозволить збільшити обсяги виробництва
У динаміці прямих іноземних інвестицій у продукції з високою доданою вартістю і підвипідприємства з виробництва харчових про- щити рівень капіталізації агропродовольчого
дуктів та напоїв за 2012—2017 рр. у цілому спо- бізнесу. Каталізатором інвестиційної активстерігалася низхідна тенденція. Зокрема у ності у переробному сегменті АПК Волині
2012 році обсяг прямих іноземних інвестицій у може стати налагодження переробки відходів
підприємства з виробництва харчових про- сільськогосподарського виробництва на базі
дуктів та напоїв складав 39 млн дол. США, у великих сільськогосподарських товаровироб2014 році — 39,4 млн дол. США, у 2016 році — ників, які внаслідок сприятливої кон'юнктури
14,1 млн дол. США, а у 2017 році — 12,6 млн дол. на їх продукцію мають значні інвестиційні можСША (рис. 2).
ливості для розширення виробничих потужноТобто на 01.01. 2017 році порівняно з стей, зокрема в частині переробки вторинної
01.01. 2012 року спостерігається інтенсивне ви- сільськогосподарської сировини.
ведення прямих іноземних інвестицій з підВторинна сільськогосподарська сировина
приємств з виробництва харчових продуктів та виступає матеріальним субстратом для виробнапоїв, що негативним чином відображається ництва паливних ресурсів, зокрема паливних
на перспективах модернізації і реконструкції брикетів, що можуть використовуватись як для
переробно-харчових виробництв у цілому. Та- задоволення власних потреб (опалення виробкож динаміка прямих іноземних інвестицій (ак- ничих корпусів і приміщень, так і для потреб
тис дол СШ А
45000,0

%

25,0
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місцевого самоврядування, зокрема обігріву
об'єктів комунальної та соціальної інфраструктури). Окремі види сільськогосподарської сировини є ресурсною базою для виробництва
біоетанолу, яке може бути налагоджене на базі
великих сільськогосподарських виробників,
так і на незадіяних площадках окремих переробно-харчових виробництв. Надати додаткових імпульсів процесам інвестування виробництва біоетанолу може внесення необхідних змін
у вітчизняне законодавство, які передбачатимуть обов'язковість добавок біопалива до паливних продуктів.
Виходячи з викладеного вище та враховуючи сучасні тренди у глобальному агропродовльчому просторі, варто взяти на озброєння твердження вчених Інституту продовольчих ресурсів НААН України про те, що ключовим завданням інноваційного розвитку підприємств
харчової промисловості є впровадження нових
технологій виробництва та зберігання, які дають змогу створювати якісну й безпечну продукцію, а також виробництва альтернативних
джерел енергії з продуктів і відходів харчової
промисловості [7].
Забезпечення комплексного розвитку переробно-харчових виробництв Волинської області значною мірою пов'язується з відновленням традиційної сільськогосподарської спеціалізації адміністративних районів, особливо
Поліської зони. Домінування супіщаних та дерново-підзолистих грунтів, а також значні площі
ренатуралізованих осушених сільськогосподарських угідь створюють сприятливі передумови для відновлення традиційних посівних
площ льону-довгунця, льону олійного, продовольчого жита, а також поступового відтворення потенціалу м'ясного скотарства, що у свою
чергу, зумовить потребу у відновленні переробних потужностей, а це диверсифікація діяльності великих сільськогосподарських товаровиробників, створення сучасних переробнохарчових виробництв і в результаті додаткові
надходження до бюджетів різного таксономічного рівня та нові робочі місця. Відповідна
популяризація такого роду проектів регіональними органами державного управління однозначно забезпечить залучення великих обсягів
як вітчизняних, так і закордонних інвестицій.
Значні перспективи комплексного розвитку переробно-харчових виробництв Волинської області пов'язані з підвищенням ефективності функціонування цукрових заводів, зокрема за рахунок розроблення і освоєння виробництвами технології комплексної переробки
цукрових буряків з отриманням цукру білого

першої категорії, альтернативних видів палива, бетаїну [7].
Забезпечення комплексного розвитку переважної більшості переробних сегментів АПК
Волинської області пов'язується з формуванням виробничо-технічної бази утилізації вторинної сільськогосподарської сировини, оскільки переробно-харчові виробництва продукують значні обсяги тваринних та рослинних
відходів, які в теперішніх умовах, як правило,
спрямовуються на поля фільтрації та полігони
відходів. Матеріально-речовий субстрат відходів переробно-харчових виробництв є відновним джерелом виробництва теплової енергії, що при відповідному виробничо-технічному забезпеченні дасть змогу на порядок збільшити обсяги виробництва твердого, рідкого та
газоподібного біологічного палива, а це вагомий фактор зниження енергомісткості у зв'язку із зменшенням обсягів використання як джерела енергії викопних вуглеводнів та чинник
диверсифікації виробничо-господарської діяльності в цілому. Тому проекти утилізації
відходів переробно-харчових виробництв є
одним з основних регіональних пріоритетів
інвестиційного забезпечення комплексного
розвитку агропродовольчого виробництва.
ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Характерною рисою агропромислового
комплексоутворення в Україні є наявність територіальних відмінностей у природнокліматичних умовах сільськогосподарського виробництва та рівнях техніко-технологічного розвитку і видової структури переробно-харчових
виробництв. Це вимагає використання диференційованого підходу до вибору регіональних
пріоритетів інвестиційного забезпечення модернізації та реконструкції основного капіталу переробно-харчових виробництв, щоб максимальною мірою врахувати виробничотехнічні, природно-ресурсні та організаційноекономічні передумови залучення сільськогосподарської сировини в агропродуктові ланцюги доданої вартості. Виходячи з існуючого техніко-технологічного рівня переробки сільськогосподарської сировини та враховуючи потенційні можливості переробно-харчових виробництв у зв'язку з диверсифікацією виробництва, пріоритетним напрямом розвитку переробного сегмента регіональних агропромислових комплексів є забезпечення комплексного використання наявних матеріальних ресурсів, у першу чергу рослинницької та тваринницької продукції.
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Підвищення рівня комплексності розвитку переробно-харчових виробництв вимагає
нарощення обсягів інвестування проектів модернізації та реконструкції активної і пасивної частини основного капіталу. Внаслідок
посилення сировинної спрямованості національного АПК переважна більшість інвестицій направляється в сектор сільськогосподарського виробництва, а не в сектор переробки. Зокрема у Волинській області у 2014—
2016 роках порівняно з 2009 роком відбулось
суттєве зменшення обсягів залучення капітальних інвестицій у виробництво харчових
продуктів, а також продовжувалось виведення прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) із переробного сегмента регіонального АПК.
Подолання такого негативного тренду в
інвестуванні переробно-харчових виробництв
великою мірою пов'язане з реалізацією великими сільськогосподарськими товаровиробниками проектів, які передбачають комплексне
використання сільськогосподарської сировини, в тому числі використання відходів для виробництва біологічного палива.
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DIVERSIFICATION OF SOURCES OF FINANCIAL AND CREDIT SUPPORT
FOR MODERNIZATION AND RECONSTRUCTION PROJECTS OF THE PRODUCTION
AND TECHNICAL FACILITIES OF NATURAL RESOURCES FIELD'S ENTERPRISES
У статті обгрунтовується необхідність диверсифікації джерел фінансово-кредитного забезпечення оновлення виробничо-технічної бази суб'єктів природоексплуатаційного та природоохоронного підприємництва, виходячи із наявних інституціональних обмежень стосовно залучення природних активів у систему товарно-грошових відносин. Встановлено, що диверсифікація джерел фінансово-кредитного забезпечення модернізації і реконструкції виробничо-технічної бази підприємств
природно-ресурсного сектора має відбуватися диференційовано, враховуючи виробничо-господарську специфіку та інституціональне середовище функціонування основних його сегментів: лісогосподарського, водогосподарського, сільськогосподарського та мінерально-видобувного. Обгрунтовано, що пріоритетними напрямами диверсифікації джерел фінансовокредитного забезпечення природно-ресурсного сектора у сучасних умов виступають: інституціоналізація виходу суб'єктів
природоексплуатаційного та природоохоронного підприємництва на ринок позикового капіталу; укладання угод державно-приватного партнерства; розширення переліку природно-господарських та природно-ресурсних активів, які можуть
використовуватися в іпотечно-заставних операціях.
The article substantiates the necessity to diversify the sources of financial and credit support for updating the production and
technical facilities of nature management and nature protection businesses based on the existing institutional constraints regarding
the attraction of natural assets into the system of goods/money relationship. It has been established that diversification of sources
of financial and credit support for the modernization and reconstruction of the production and technical facilities of the natural
resources field's enterprises should take place in a differentiated manner, taking into account the specific operational character
and institutional environment of its main segments' functioning: forestry, water management, agricultural and mining ones. It
has been substantiated that the priority areas of diversification of sources of financial and credit support for the natural resources
field under the current conditions are as follows: institutionalization of nature management and nature protection businesses
entering into the debt capital markets; conclusion of public-private partnership agreements; expansion of the list of naturaleconomic and natural-resource assets that can be used in mortgage-collateral operations.

Ключові слова: диверсифікація, фінансово-кредитне забезпечення, товарно-грошові відносини, іпотечно-заставні операції, кошторис, фінансові інвестиції.
Keywords: diversification, financial and credit support, goods/money relationship, mortgagecollateral operations, estimate, financial investments.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Природно-ресурсний сектор є частину національного господарства, яка побудована на
господарському освоєнні природно-ресурсно-

го потенціалу і де природна сировина виступає
основною матеріально-речовою субстанцією
виробництва готової продукції. В цілому природно-ресурсний сектор охоплює, крім природоексплуатаційної (видобуток та освоєння
природних ресурсів і їх залучення у відтворювальний процес), також природооблаштуваль-
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ну (здійснення комплексу меліоративних та агротехнічних заходів) та природоохоронну
(створення природно-заповідних територій та
захисних природоохоронних об'єктів з метою
упередження еколого-деструктивних та природо-руйнівних процесів) діяльність. У зв'язку з
поглибленням у глобальному просторі відносин, які передбачають укладання та реалізацію
численних міжнародних природоохоронних
конвенцій, роль природно-ресурсного сектору
у системі суспільного відтворення значно зросла, що вимагає модернізації та реконструкції
виробничо-технічної бази суб'єктів природоексплуатаційного, природооблаштувального та
природоохоронного підприємництва.
На ряду з господарським освоєнням природно-ресурсного потенціалу, що забезпечує
видобуток природної сировини як основної
складової матеріальних ресурсів у виробничому процесі, актуалізується потреба в продукуванні природними та штучними еколого-економічними системами комплексу екосистемних
послуг, які мають забезпечити посилення середовищезахисних, відтворювальних та природозберігаючих функцій біогеоценозів. Одночасні забезпечення потреб господарського
комплексу у природній сировині та максимізація продукування екосистемних послуг стануть
можливими за умови розбудови природогосподарської та природоохоронної інфраструктури, а також виробничо-технічної бази підприємств природно-ресурсного сектора, що
вимагає диверсифікації джерел фінансовокредитного забезпечення реалізації проектів
збереження, відтворення та охорони природно-ресурсного потенціалу і навколишнього
природного середовища.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Нарощення обсягів фінансово-кредитного
забезпечення реалізації природоохоронних
проектів у зв'язку з необхідністю імплементації
затверджених ООН Цілей сталого розвитку
2030 та потребою в гармонізації вітчизняних та
міжнародних природоохоронних регламентів
і стандартів у вітчизняній економічній науці активізувалися дослідження, присвячені формуванню інституціонального підгрунтя диверсифікації джерел фінансово-кредитного забезпечення проектів модернізації і реконструкції
виробничо-технічної бази та інфраструктурного облаштування природно-ресурсного сектора. У працях В. Голяна, Б. Данилишина, О. Дзюбенка, Т. Єфименко, А. Карпука, М. Хвесика та
інших [1—7] обгрунтовуються перспективні на-

прями інституціоналізації сучасних форм та
методів фінансово-кредитного забезпечення
потреб природоексплуатаційного та природоохоронного підприємництва, виокремлюються
інституціональні обмеження стосовно залучення природних активів в систему товарно-грошових відносин, пропонується інструментарій
імплементації передового іноземного досвіду
капіталізації природних ресурсів, але недостатньо конкретизованими є пріоритети фінансування та кредитування підприємств природноресурсного сектора з диференціацією відповідних форм, методів та способів залучення додаткових інвестицій.
ЦІЛІ СТАТТІ

Метою статті є обгрунтування перспективних напрямів диверсифікації джерел фінансово-кредитного забезпечення проектів модернізації та реконструкції виробничо-технічної
бази підприємств природно-ресурсного сектора, виходячи із особливостей функціонування
окремих сегментів (лісогосподарського, водогосподарського, сільськогосподарського та
мінерально-видобувного).
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У теперішніх умовах переважна більшість
суб'єктів природно-ресурсного сектора є державними підприємствами або ж мають статус
бюджетних організацій, тому, як правило, фінансуються з державного та місцевих бюджетів. Окремі підприємства, враховуючи специфіку їх виробничо-господарської діяльності,
мають можливість здійснювати окремий комплекс робіт на основі госпрозрахунку, що створює умови для фінансування природоексплуатаційної та природоохоронної діяльності за
рахунок власних коштів.
Виходячи із теперішніх можливостей державного та місцевих бюджетів у частині фінансування природооблаштувальних та природоохоронних проектів та враховуючи фінансовоекономічний стан суб'єктів природоексплуатаційного підприємництва, які функціонують на
основі госпрозрахунку, фінансування природоохоронних заходів за рахунок трьох основних джерел (державний та місцеві бюджети,
власні кошти) є недостатнім, що потребує формування інституціонального підгрунтя диверсифікації джерел фінансово-кредитного забезпечення проектів модернізації та реконструкції
виробничо-технічної бази підприємств природно-ресурсного сектору на основі коштів, залучених на ринку позикового капіталу, здійснен-
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ня іпотечно-заставних операцій, участі в реалізації транскордонних природоохоронних
проектів, які фінансуються за рахунок міжнародних екологічних фондів, а також на основі
отримання грантових ресурсів природоохоронного спрямування.
Прикметною рисою фінансово-кредитного
забезпечення підприємств природно-ресурсного сектора в теперішніх умовах є те, що домінуючою формою фінансування природоохоронних проектів виступають капітальні інвестиції,
тобто асигнування в основні засоби природоексплуатаційного та природоохоронного призначення. Світова практика демонструє, що ефективною формою подолання інвестиційного дефіциту у природоохоронній діяльності та диверсифікації джерел фінансово-кредитного забезпечення реалізації конкретних проектів виступають фінансові інвестиції. Необхідною інституціональною передумовою використання
різноманітних інструментів портфельного інвестування має бути розвиненість фондового ринку та нормативно-правова регламентація емісії
цінних паперів власниками та постійними користувачами природних активів та об'єктів природогосподарської і природоохоронної інфраструктури. В Україні процес інституціоналізації
механізмів фінансування природоохоронних
проектів на основі портфельного інвестування
перебуває в латентному стані, що не дозволяє
забезпечити хоча б критично необхідний рівень
інвестиційної активності, а це лише поглиблює
процеси подальшого спрацювання об'єктів природоохоронної інфраструктури.
Основними структурними компонентами
природно-ресурсного сектора національного
господарства виступають: водогосподарський
комплекс (забезпечує потреби господарського комплексу у водних ресурсах, регулює рівень
водозабезпеченості окремих галузей та регіонів, формує водоохоронну та водогосподарську інфраструктуру, упереджує шкідливу
дію вод); лісогосподарський комплекс (забезпечує відтворення, відновлення та охорону
лісу, здійснює комплекс лісогосподарських заходів, пов'язаних із заготівлею деревини, проводить природоохоронні та протипожежні заходи, створює захисні лісосмуги, забезпечує
ведення мисливського господарства та рекреаційного лісокористування); мінерально-видобувний комплекс (забезпечує освоєння надр з
метою видобутку корисних копалин, здійснює
реінжиніринг порушених та деградованих земель у зв'язку з освоєнням надр, забезпечує
утилізацію відходів гірничорудного виробництва, нафто- та газовидобутку); сільськогоспо-

дарський комплекс (забезпечує господарське
освоєння земель сільськогосподарського призначення, здійснює внесення органічних та
мінеральних добрив, а також комплекс агротехнічних та меліоративних заходів, забезпечує використання сучасних систем грунтозахисного землеробства).
Між перерахованими складовими природно-ресурсного сектора спостерігаються відмінності, які пов'язані з виробничо-технічними
особливостями природоексплуатаційної та
природоохоронної діяльності, а також з інституціональним середовищем їх функціонування.
Саме інституціональне середовище функціонування окремих сегментів природно-ресурсного сектора й визначає спектр форм, методів та
інструментів фінансово-кредитного забезпечення реалізації проектів господарського
освоєння природно-ресурсного потенціалу.
Зокрема переважна більшість суб'єктів мінерально-видобувного комплексу є суб'єктами
приватного підприємництва, які за винятком
невеликого переліку обмежень (дотримання
ліцензійних та дозвільних умов видобутку, а
також виконання вимог природоохоронного
законодавства), мають можливість здійснювати широкий спектр відносин, пов'язаних із залученням коштів на ринку позикового капіталу, коштів іноземних підприємницьких структур та урядів іноземних держав, а також вступати в статутні та нестатутні відносини із різноманітними субпідрядними організаціями. Для
таких суб'єктів природоексплуатаційного
підприємництва проблема диверсифікації
форм та методів фінансово-кредитного забезпечення не знаходиться в інституціональній
площині, а значною мірою залежить від ефективності роботи вищої ланки менеджменту.
Суб'єкти лісогосподарського підприємництва, які мають статус постійних лісокористувачів, є державними та комунальними підприємствами. Державні підприємства забезпечують
відтворення та охорону державного лісового
фонду, отримують фінансування на лісовідновлення з державного бюджету і сплачують дивіденди за рахунок чистого прибутку до Державного бюджету України. Комунальні лісогосподарські підприємства також здійснюють
відтворення та охорону лісів, які перебувають
у державній власності, але дивіденди за рахунок чистого прибутку сплачують до місцевих
бюджетів.
Державні та комунальні лісогосподарські
підприємства мають можливість реалізовувати
заготовлену деревину, а окремі з них маючи
переробні цехи і можливість виробляти продук-
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цію з високою доданою вартістю, мають можливість частину природоохоронних заходів, а
також модернізацію, реконструкцію та технічне переоснащення основного капіталу фінансувати за рахунок власних коштів. Лісогосподарські підприємства працюють в умовах наявності значної кількості інституціональних обмежень, які пов'язані з неможливістю укладати угоди державно-приватного партнерства із
суб'єктами бізнесу, виходити на ринок позикового капіталу, використовувати лісогосподарські та лісоресурсні активи як заставу.
Збереження такої кількості інституціональних обмежень не дозволяє повною мірою використати потенційно високу інвестиційну привабливість лісогосподарських підприємств як
для вітчизняних, так і для іноземних фінансово-кредитних установ. Високий рівень інвестиційної привабливості лісогосподарських
підприємств визначається прогнозованістю
рівня забезпеченості лісосировиною, що дає
можливість зводити до мінімуму ризики втрати прибутку або ж неповернення проавансованих коштів фінансово-кредитних установ у разі
реалізації проектів введення додаткових лісопереробних потужностей.
Зняття інституціональних обмежень стосовно виходу лісогосподарських підприємств
на ринок позикового капіталу, використання
лісогосподарських активів як об'єкту іпотечнозаставних відносин, а також встановлення
партнерських відносин з підприємницькими
структурами дозволить у середньостроковій
перспективі на порядок збільшити приплив
інвестицій в галузь і в підсумку підвищити техніко-технологічний рівень лісогосподарського
та деревообробного виробництва.
Найбільш актуальною проблема диверсифікації джерел фінансово-кредитного забезпечення проектів модернізації і реконструкції
виробничо-технічної бази є для суб'єктів водогосподарської діяльності, які мають статус
бюджетних організацій і здійснюють свою
діяльність на основі кошторису. Такі організації зобов'язані здійснювати визначену специфікацію видів діяльності, яка пов'язана із
регулюванням річкового стоку, водозабезпеченням каналів та водосховищ, проведенням
берегоукріплювальних робіт та упередженням
підтоплень населених пунктів та сільськогосподарських угідь. У зв'язку з перманентною
економічною кризою реальні обсяги фінансування водогосподарських організацій зменшуються, що негативним чином відображається на
результативності водогосподарських та водоохоронних заходів і не дає можливості вчасно

упереджувати і локалізовувати забруднення
природних водних джерел та забезпечувати
збереження у робочому стані гідротехнічних
споруд меліоративних систем.
Особливо ускладненою за таких умов є
діяльність водогосподарських організацій, які
функціонують у Карпатському економічному
районі і на які покладені функції упередження
негативного впливу на населені пункти та
сільськогосподарські і лісогосподарські угіддя
паводків та повеней. Перманентний дефіцит
інвестицій не дозволяє водогосподарським
організаціям даного регіону модернізувати наявну виробничо-технічну базу, що в кінцевому
підсумку призводить до низької ефективності
заходів, пов'язаних зі здійсненням превентивних дій щодо упередження природоруйнівного впливу стихійних лих.
На відміну від перерахованих сегментів природно-ресурсного сектора національного господарства сільськогосподарський комплекс,
ресурсною основою якого виступає господарське освоєння земельно-ресурсного потенціалу, відзначається високим рівнем капіталізації та достатньо високою інвестиційною привабливістю, що культивує інвестиційну активність як безпосередніх сільськогосподарських
товаровиробників, так і інституційних інвесторів. Каталізаторами диверсифікації джерел
фінансово-кредитного забезпечення реалізації
підприємницьких проектів у сільськогосподарському виробництві виступають: сприятлива кон'юнктура на світових ринках сільськогосподарської сировини, високий рівень концентрації інвестиційного капіталу у вертикально
інтегрованих агропромислових об'єднань, унікальні природно-ресурсні умови сільськогосподарського виробництва, а також наявність
преференцій зі сторони держави для великих
сільгоспвиробників. Натомість проблемним
моментом фінансово-кредитного забезпечення підприємств сільськогосподарського комплексу є повільна переорієнтація використання
частини асигнувань на фінансування заходів
щодо збереження і відтворення земельно-ресурсного потенціалу.
ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Виконання взятих Україною зобов'язань у
рамках Угоди про асоціацію з ЄС та в рамках
численних міжнародних природоохоронних
конвенцій значною мірою залежить від диверсифікації фінансово-кредитного забезпечення
проектів модернізації та реконструкції виробничо-технічної бази природно-ресурсного сек-
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тора національного господарства, оскільки це
дасть можливість прискорити імплементацію
природоохоронних директив, гармонізацію
вітчизняних та європейських екологічних стандартів і регламентів, а також максимальною
мірою залучити у систему товарно-грошових
відносин природно-господарські та природноресурсні активи.
Диверсифікація джерел, форм і методів
фінансово-кредитного забезпечення реалізації
природоексплуатаційних та природоохоронних проектів має відбуватися диференційовано для окремих сегментів природно-ресурсного сектора (лісогосподарського, водогосподарського, сільськогосподарського та мінерально-видобувного). У найближчій перспективі диверсифікація джерел фінансово-кредитного забезпечення модернізації і реконструкції
виробничо-технічної бази природно-ресурсного сектора стане можливою за умови формування інституціонального підгрунтя виходу
природокористувачів, зокрема державних і
комунальних лісогосподарських підприємств,
на ринок позикового капіталу; укладання угод
державно-приватного партнерства між суб'єктами природогосподарського і природоохоронного підприємництва та суб'єктами приватного бізнесу на умовах строковості та платності; інституціоналізації права використання
природно-ресурсних та природно-господарських активів в іпотечно-заставних операціях.
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