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SCIENTIFIC BASIS OF MACROECONOMIC ANALYSIS OF THE AGRICULTURAL MARKET

У статті обгрунтовується необхідність у здійсненні макроекономічного аналізу аграрного ринку. Визначаються
теоретико0методологічні підходи до такого аналізу та вказуються напрями його проведення. Запропоновано алго0
ритм виконання та критерії оцінки рівня сформованості аграрного ринку.
In the article there is an realisations necessity in realisation of macroeconomic agrarian market analysis. Theoretical
and methodological approaches are determined to such analysis and indicated directions of his conducting. The offered
algorithm of implementation and criteria of estimation of level of formed of agrarian market.

Ключові слова: макроекономічний аналіз, аграрний ринок, функції ринку, ринкові підсис2
теми.
Key words: macroeconomic analysis, agrarian market, market functions, market subsystems.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Соціальна спрямованість державотворен
ня втілюється у повному забезпеченні насе
лення країни продуктами харчування в необ
хідному асортименті та за доступними цінами.
Світова практика давно підтвердила і продов
жує підтверджувати на всіх континентах мож
ливості вичерпного розв'язання цього завдан
ня на базі ринкового варіанту організації сус
пільного виробництва. Сполучені Штати Аме
Передплатний індекс 21847

рики та країни Європейського Союзу вже дав
но досягли самозабезпечення продовольством
і експортують його за межі своїх територій.
Високими темпами нарощують виробництво
продукції аграрні сектори Китаю, багатьох
африканських країн, Австралії та Нової Зе
ландії. Тому курс України на перехід від адм
іністративнокомандної до ринкової економ
ічної системи був цілком виправданим і пра
вомірним. Він мав би сприяти її становленню
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як соціальної держави, перш за все, в частині
вичерпного вирішення продовольчої пробле
ми.
Проте цього, на жаль, не відбулося. Душо
ве споживання біологічно найбільш повноцін
них продуктів харчування тваринного поход
ження — м'яса, молока, яєць, риби — складає
40—60% від науково обгрунтованих норм. За
гальна калорійність добового раціону хоча й за
безпечується на дещо вищому рівні — понад
90% до фізіологічних норм, але переважно за
рахунок продуктів рослинного походження —
картоплі, хліба, олії, цукру. Значним є і дефі
цит вітамінів. Таке вкрай незадовільне стано
вище зумовлено тим, що, поперше, падіння
обсягів виробництва сільськогосподарської
продукції в Україні порівняно з державами
Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) і СНД
виявилось найбільшим, а темпи їх відновлення
— найповільнішими.
Адміністративнокомандні важелі управлі
ння аграрним сектором в Україні повністю де
монтовано, тому є всі підстави покласти відпо
відальність за появу продовольчої проблеми на
аграрний ринок, як правонаступник колишньої
адміністративної вертикалі. Проте сучасний
ринок, в тому числі і аграрний, потребує і су
часних методів організації та управління. Як
цього досягти, може показати ретельний аналіз
ринку, що закономірно породжує необхідність
його глибокого вивчення.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

За роки незалежності вітчизняна наукова
думка в галузі економічного аналізу не сто
яла на місці. Проте досягнення і напрацюван
ня в цьому напрямі практично не виходили за
межі аналізу господарської діяльності
підприємства, тобто удосконалювався аналіз
для мікрорівня [1—4]. Щодо змістовного
удосконалення аналітичної роботи, то воно
звелося скоріше до своєрідної "вестерні
зації", ніж до реального збагачення форм та
методів аналізу як передумови поліпшення
управління діяльністю підприємницьких
структур. Силами переважно науковців на
вчальних закладів було істотно розширено
арсенал видів (управлінський, стратегічний,
фінансовий тощо) [5] та методів (CVPаналіз,
SWOTаналіз, кластерний аналіз, аналіз вит
рат та вигод і т.п.) [6—7] аналізу. Проте його
новий макроекономічний об'єкт — аграрний
ринок — залишився поза увагою дослідників.
Байдужими до нього залишились і державні
чиновники, яких, очевидно, більше влаштову
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вав "ринковий романтизм", ідеологія "невтру
чання держави" в ринкові процеси. Таким чи
ном, можемо аргументовано констатувати,
що методики макроекономічного аналізу аг
рарного ринку в Україні практично не існує,
що вимагає принаймні дослідження її теоре
тичних основ.
ЦІЛЬ РОБОТИ

Метою нашого дослідження, яке лише час
тково може бути представлене в межах даної
статті з огляду на її обсяг, є розробка теоре
тичних основ та комплексу логічних та техні
коекономічних розрахункових прийомів мак
роекономічного аналізу стану аграрного рин
ку України.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Вихідним методологічним положенням
аналізу аграрного ринку виступає визнання
його провідної ролі у розв'язанні фундамен
тальних завдань соціальноекономічного роз
витку країни та створення громадянського
суспільства. Як складова ринкової економіч
ної системи він закономірно прийшов на зміну
централізовано регульованій економіці, а точ
ніше повернувся після багатьох десятиліть її
безроздільного панування. Семидесяти років
адміністративнокомандній системі вистачило
лише для того, щоб продемонструвати свою
нездатність до поступального саморозвитку
на власній основі, а численні спроби рефор
мування в рамках соціалістичного вибору
лише рельєфніше підкреслили її безперспек
тивність. Кардинальна трансформація еконо
мічної системи зовсім не означає зміни фун
даментальних орієнтирів суспільного розвит
ку, соціальних цілей та пріоритетів грома
дянського суспільства. Більше того, ринок є
правонаступником тих суспільних інститутів,
які найвищою цінністю проголошували люди
ну та достойні людини умови її життя. Ринок
змінює лише засоби вирішення цих гуманних
завдань. Він створює основу і закріплює ре
альні кроки демократизації суспільних відно
син за рахунок створення надійних передумов
прояву економічних інтересів на приватній
основі. Приватна власність на результати та
засоби виробництва стимулює і зміцнює еко
номічну самостійність виробників як незалеж
них повноправних громадян. Нарешті, повер
нення до ринкових засад функціонування
вітчизняної економіки виступає обов'язковою
передумовою включення країни у світогоспо
дарські зв'язки, її входження в міжнародні
об'єднання, союзи, конвенції та угоди.
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 17, 2015
Така багатогранна роль ринку, в тому
числі й аграрного, не може проявити себе в
автоматичному режимі. На жаль, до цього
часу надії на краще покладались саме на "рин
кову автоматику" і через це позитивні мож
ливості, конструктивний потенціал ринку як
економічної системи не проявили себе в Ук
раїні повною мірою і переважна більшість
населення бажаних змін в рівні життя не
відчула. Повернення до старої економічної
системи вже неможливе, здійснені економічні
зміни — незворотні. За таких умов надзвичай
но важливо детально проаналізувати хід та
результати аграрних перетворень в Україні,
виявити недоліки та зробити правильні вис
новки для їх усунення та недопущення в май
бутньому. Для цього і потрібен макроеконо
мічний аналіз аграрного ринку України як
соціально важливої складової її національ
ної економіки.
Аналіз — слово грецького походження і в
загальному теоретичному розумінні означає
самостійний універсальний напрям пізнання,
що базується на розкладі, розчленуванні до
сліджуваного матеріального чи нематеріально
го об'єкту (процесу, явища, події тощо) на скла
дові частини, вивченні окремо кожної з них та
у взаємозв'язку, з'ясуванні причин та наслідків
інформаційно доступних кількісних та якісних
змін, що спостерігаються. З точки зору місця в
раціональному управлінні, аналіз виступає за
собом обгрунтування управлінських рішень.
Чим детальніше і точніше сформульовано ана
літичні висновки, тим точнішим і дієвішим буде
і управління. Повною мірою сказане стосуєть
ся і такого складного об'єкту управління як
аграрний ринок.
Його аналіз рекомендується розпочинати з
формулювання досконалого, повного визна
чення аграрного ринку. Завдяки цьому одержи
мо адекватну цілісну характеристику об'єкта
аналізу і на цій основі здійснимо його розчле
нування, виділення окремих складових для
відповідних аналітичних дій. Досконале визна
чення аграрного ринку має своїм завданням
відокремити, виділити об'єкт аналізу серед ко
лосальної різноманітності, невичерпного роз
маїття явищ та процесів навколишнього буття,
створити загальне уявлення про його природу
та призначення.
Розуміння аграрного ринку як системи
складає другу відмітну і кардинальну рису на
веденого визначення. Система є антиподом ме
ханічної сукупності. Системна природа аграр
ного ринку дозволяє рекомендувати двохетап
ну схему чи послідовність проведення його мак
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роекономічного аналізу. Перший етап — це
аналіз його формування, другий — функціону
вання.
Формування аграрного ринку в системно
му розумінні означає його організацію, тобто
створення цілісної системи аграрного ринку із
необхідних складових частин. Їх можна виді
ляти за багатьма ознаками, найважливішими
серед яких є: характер участі у формуванні си
стеми; продуктова; рольова.
За першою ознакою у складі системи аг
рарного ринку в цілому необхідно виділити си
стемоутворюючий елемент та підсистеми. Си
стемоутворюючий елемент — це одна з підси
стем, яка крім власних завдань виконує ще й
завдання системоутворюючої ланки. Системо
утворюючий елемент сучасного аграрного
ринку — платоспроможний попит. За другою
ознакою аграрний ринок країни як цілісний
об'єкт управління необхідно структуризувати
на окремі продуктові ринки (сектори), на яких
предметом купівліпродажу виступають один
або кілька продуктів з однаковими маркетин
говими властивостями. Рольові ознаки засто
совуються, перш за все, до окремо взятого
продуктового ринку. Основних рольових оз
нак дві:
1) форма торгівлі (оптова, роздрібна);
2) побудова продуктового ринку — атомі
стична або біполярна.
Окремо слід розглянути взаємозв'язок аг
рарного ринку з його державним регулюван
ням. Воно ніби перебуває поза ринком і до
його складу не має ніякого відношення. Про
те така оцінка надто поверхова. Адже важелі
державного регулювання застосовуються для
нормалізації стану аграрного ринку, стабілі
зації його параметрів у соціально доцільних
межах. Це завдання може вирішуватись і са
мим ринком, але ринкові механізми іноді не
спрацьовують і тоді включаються важелі дер
жавного регулювання. Крім того, вплив на
ринок здійснюється за допомогою переважно
ринкових інструментів — цін та обсягів про
даж. З цих позицій державне регулювання
можна розглядати як гарант того, що ринко
ве саморегулювання не даватиме "відмов",
працюватиме надійно і буде забезпечувати
його функціонування в інтересах всього сус
пільства. Тому рекомендується вважати дер
жавне регулювання аграрного ринку однією з
його рольових складових.
В теоретичному плані слід звернути особ
ливу увагу і на територіальну ознаку класи
фікації складових аграрного ринку. В су
часній економічній літературі та госпо
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дарській практиці часто вживається термін
"регіональний ринок" чи навіть аграрний ри
нок окремої адміністративної області як те
риторіальної одиниці. Спостерігаються чис
ленні спроби регіоналізації навіть ринків ок
ремих видів сільськогосподарської про
дукції: молока, цукрових буряків і т.п. На
нашу думку, регіоналізація аграрного рин
ку, виділення регіональних його складових
як суто територіальних теоретично неправо
мірне. Ринок — відкрита система, яка об
мінюється з навколишнім середовищем речо
виною, енергією та інформацією. Навіть ви
ділення внутрішнього та зовнішнього аграр
ного ринку є досить умовним. Глобалізація
економіки є одночасно і глобалізацією рин
ку. Територіальні межі країн та адміністра
тивних одиниць всередині них можуть пере
творитись на перешкоду на шляху руху то
варів лише завдяки штучним заходам позае
кономічної природи, тобто адміністратив
ним. Реальна світова практика розвиваєть
ся в діаметрально протилежному напрямі —
формуванні міждержавних союзів (ЄС, ЄЕП
і т.д.). Адже фундаментальною властивістю
ринку є конкуренція — рушійна сила ринко
вої економічної системи. Створити регіо
нальний ринок — значить замкнути, ізолю
вати обмінні процеси рамками окремої тери
торії і цими ж рамками обмежити конку
рентні відносини. Такі завдання іноді стави
лись лише окремими країнами і на обмеже
ний період. Наприклад, після другої світо
вої війни Японія довго не відкривала свій
ринок рису, захищаючи власного виробника
від зовнішньої конкуренції. Спроби локалі
зації територіальних ринків молока або зер
на шляхом заборони їх вивозу за межі об
ласті, що спостерігаються в Україні, мають
суть адміністративну природу і не можуть
розглядатись як закономірний процес фор
мування регіональних ринків. Навпаки, за
кономірним є процес формування єдиного
національного аграрного ринку, забезпечен
ня розвитку конкурентних відносин на всій
території України та якомога повніше вклю
чення у світогосподарські зв'язки. Отже, те
риторіальна класифікація, регіоналізація аг
рарного ринку є неправомірною в теоретич
ному і недоцільною в практичному плані. Об
'єктом аналізу можуть виступати не терито
ріальні регіони, а лише територіальні особ
ливості виробництва чи збуту продукції.
Другий етап аналізу — аналіз функціону
вання аграрного ринку. Змістом цього етапу є
визначення повноти виконання ринком своїх
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функцій. Ефективність функціонування аграр
ного ринку залежить саме від цього. Термін
"функції ринку" означає перелік завдань, які він
виконує та цілей, що за його допомогою дося
гаються. Виходячи з наведеного розуміння
функцій аграрного ринку та їх тлумачення у
спеціальній літературі, рекомендується наступ
ний їх перелік: соціальна, виявлення ринкових
цін, стимулююча, селективна, координаційно
управлінська.
Соціальна функція аграрного ринку є най
важливішою і її доцільно розглядати як резуль
тативну. Аграрний ринок повинен забезпечу
вати населення належною кількістю продуктів
харчування та промислових товарів сільсько
господарського походження, продовольством
та предметами першої необхідності — одягом
та взуттям. Важливим є також можливість
придбання товарів за доступними цінами.
Змістом другої — виявлення ринкових цін
— є генерація ринкових цін на сільськогос
подарську продукцію та продовольство як
цін, що складаються виключно під впливом
попиту та пропозиції, врівноважених ринко
вих цін. Це завдання покладається на ринко
ву інфраструктуру. Вона є функціональною
підсистемою аграрного ринку, його функці
ональною складовою і відображає особли
вості здійснення обмінних операцій, торгівлі
сільськогосподарською продукцією та про
довольством. Одночасно з генерацією ринко
вих цін вона має виконувати і технікоеконо
мічне завдання сприяння так званому това
ропросуванню, тобто переміщенню товарних
мас від виробника до споживача. Фізична
ринкова інфраструктура включає систему
підприємств різних організаційноправових
форм, що виступають ареною фізичної взає
модії покупців та продавців, попиту та про
позиції. В залежності від конкретних особ
ливостей окремих товарів як предметів об
міну використовуються такі елементи ринко
вої інфраструктури: товарні біржі, ф'ючерсні
біржі, оптовопродовольчі ринки, ярмарки,
аукціони, міські ринки, магазини, ларьки, па
латки. Ближчим часом дістане розвиток елек
тронна торгівля з використанням спеціалізо
ваних інформаційних систем як елементів
ринкової інфраструктури.
Стимулююча означає заохочення вироб
ництва потрібних споживачеві товарів. Інша
форма її прояву — визначення ступеню су
спільної необхідності та значимості виробле
них товарів.
Селективна функція виконується за допо
могою конкуренції. Суть її в тому, що за раху
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нок дії об'єктивних економічних законів (попи
ту та пропозиції) конкурентними важелями ри
нок здійснює відбір найбільш ефективних опе
раторів з боку пропозиції. Витримати конку
ренцію зможе лише той, хто запропонує спо
живачеві більш вдале поєднання ціни та якості.
Координаційноуправлінська функція озна
чає забезпечення дотримання суто ринковими
важелями бажаних пропорцій в обсягах вироб
ництва та збуту сільськогосподарської про
дукції та продовольства в рамках агропромис
лового комплексу країни з урахуванням зовні
шньоекономічних зв'язків. У вичерпно повно
му обсязі аграрний ринок цю функцію не вико
нує і тому доповнюється державним регулю
ванням.
ВИСНОВКИ

Отже, в теоретичному плані складовими
частинами аграрного ринку і одночасно його
підсистемами та об'єктами аналізу мають
бути: платоспроможний попит (системоут
ворюючий елемент), продуктові ринки (сек
тори), канали та ціни оптового та роздріб
ного збуту сільськогосподарської продукції
та продовольства, наявність чи відсутність
інтеграції операторів ринку з боку пропо
зиції, установи, методи та масштаби держав
ного регулювання ринкових процесів. Пер
шим етапом макроекономічного аналізу аг
рарного ринку є аналіз його формування,
тобто повноти завершення створення його
підсистем. У той же час, другий етап аналізу
не можна вважати виключно аналізом фун
кціонування аграрного ринку. Частково на
цьому етапі продовжується і аналіз його
формування в частині ринкової інфраструк
тури. Тому характеристику змісту та по
слідовності аналітичного процесу можна
дещо змінити наступним чином. Перший
етап — це аналіз формування статичних ком
понентів ринкового процесу у вигляді під
приємств, установ та організацій спеціаль
ного призначення (персоніфікації продукто
вих ринків, інтеграції виробників, ринкової
інфраструктури, установ державного регу
лювання), другий — аналіз функціонування
статичних компонентів як функціонування
аграрного ринку. Такий варіант більш по
слідовно реалізує схему організації систем
як послідовну побудову трьох моделей —
таксонометричної, структурної та динаміч
ної. Перша включає простий перелік еле
ментів створюваної системи, її складових ча
стин, підсистем. Друга передбачає кількісне
визначення обсягів, величини кожного еле
Передплатний індекс 21847

менту у створюваній системі. Ключова роль
тут належить системоутворюючому елемен
ту, розміри якого визначають розміри підси
стем. Третя характеризує систему в дії, в
процесі функціонування.
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ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS FOR THE FUNCTIONING OF UKRAINIAN DAIRY
PRODUCTION SUBCOMPLEX
Обгрунтовано необхідність вдосконалення ринку молока і молочної продукції, забезпечення пріоритету націо0
нального товаровиробника за допомогою різноманітних програм державної підтримки галузі, створення міцної пра0
вової основи господарської діяльності на цьому ринку, проведення технічного переоснащення підприємств галузі,
запровадження прогресивних інноваційних технологій. Визначено особливий характер та виняткове значення моло0
ка і молочної продукції для життя і здоров'я людини, акцентовано увагу на забезпечення продовольчої безпеки на
цьому сегменті ринку та забезпечення прав споживачів.
The necessity of improvement of the market of milk and milk products, the provision of the priority for national
manufacturer by a variety of government support programs, the creation of strong legal bases of economic activity in
this market, necessity of a technical re0equipment of the industry and the introduction of advanced innovative technologies
were substantiated. The special character and an exceptional value of milk and milk products for human life and health
were defined. The emphasis was on a food security in this segment of the market and ensuring the rights of consumers.

Ключові слова: молочна продукція, правове забезпечення, під2комплекс, ефективність,
якість, конкурентоспроможність, ціна, нормативно2правові акти.
Key words: dairy products, legal support, subindustry, efficiency, quality, competitiveness, price,
regulations.
На сьогодні на рівні держави вже усвідом
лено, що основною причиною економічної кри
зи є усунення держави від управління еконо
мікою і перебільшення ролі ринкового саморе
гулювання. Тому Господарський кодекс Украї
ни вказує, що правовий господарський порядок
в Україні формується на основі оптимального
поєднання ринкового саморегулювання еконо
мічних відносин господарюючих суб'єктів та
державного регулювання макроекономічних
процесів, і що інвестиційна політика передбачає
створення господарюючим суб'єктам необхід
них умов для залучення і концентрації коштів
на потреби розширеного відтворення основних
засобів переважно у галузях, розвиток яких виз
начено як пріоритети структурногалузевої пол
ітики, забезпечення ефективного використання
коштів і здійснення контролю за ним. А до ос
новних чинників регулюючого впливу держави
на діяльність господарюючих суб'єктів кодекс
відніс: держзамовлення; ліцензування, патенту
вання і квотування; сертифікацію і стандарти
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зацію; застосування нормативів і лімітів; регу
лювання цін і тарифів; надання інвестиційних,
податкових та інших пільг; надання дотацій,
компенсацій, цільових інновацій та ін.
Метою дослідження є виявлення проблем
них аспектів господарськоправового регулю
вання ринку молочної продукції України, об
грунтування науковотеоретичних і практич
них рекомендацій вітчизняних вчених щодо
вдосконалення чинного законодавства та
підвищення ефективності правового регулю
вання досліджуваного сегменту ринку.
Методи дослідження. У статті використано
низку спеціальних методів: історикоправовий —
при вивченні загальної економікоправової кате
горії "ринок" та розвитку державного регулюван
ня національного ринку молочної продукції, при
дослідженні питання економічної характеристи
ки галузі, стану та тенденцій розвитку цього рин
ку, при дослідженні розвитку європейського за
конодавства у сфері якості та безпечності м'ясо
молочної продукції. Нормативноінформаційну
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 1. Обсяги виробництва молока та молочних продуктів в Україні
у 2010—2013 рр. (тис. т)
В середньому за рік
Показник
Виробництво молока - всього
в т.ч. на одну особу, кг/рік
Виробництво молокопродуктів:
- молоко оброблене рідке
- масло вершкове
- спреди та суміші
- сири - всього
- кисломолочні продукти
Споживання молока та
молокопродуктів на одну особу,
кг/рік

2010

2013 р. у % до
за 20102013 рр.

2011

2012

2013

11249
245,2

11086
242,5

11378
249,5

11488
252,5

11300
247.4

100,4
103,0

20102013 рр.
101,7
102,1

822,3
92,3
79,7
311,2
497

890,0
76,7
81,4
303,1
472

910,0
88,6
53,4
244,9
486,1

961,0
94,3
53,1
246,6
517,9

895,8
88,0
66,9
276,4
493,3

116,9
102,2
66,6
79,2
104.2

107,3
107,2
79.4
89,2
105,0

206,4

204,9

214,9

220,9

211,8

107,0

104.3

2010 р.

*Дані: Сільське господарство України, 2013 рік: Стат. збірник. — К.: Держстат України. — 402 с.

та емпіричну основу дослідження становлять
міжнародні нормативноправові акти, в тому
числі міжнародні конвенції, договори та угоди,
ратифіковані Україною, Конституція України,
Господарський, Цивільний, Податковий кодекси
України, інші законодавчі та підзаконні норма
тивноправові акти, що регулюють відносини на
ринку молочної продукції.
Власні дослідження. Про стан розвитку га
лузі молокопродуктового підкомплексу Украї
ни в умовах становлення ринкових відносин
свідчать дані таблиці 1.
Молопродуктовий підкомплекс України як
окрема сфера господарської діяльності має
особливості функціонування та відіграє вагому
роль у забезпеченні продовольчої безпеки Ук
раїни. Пріоритетність згаданої cфери зумовлює
необхідність державної підтримки. Україна ста
ла членом СОТ, принципи і правила якої орієн
туються на максимальну лібералізацію торгівлі
та захист вітчизняних виробників. Наразі вітчиз
няна практика щодо бюджетного регулювання
свідчить про неефективність та недостатність її
в Україні. Тому вирішення питання доцільності
державної підтримки підприємств харчової про
мисловості є надто актуальним.
Загрозами щодо розвитку молокоперероб
ної галузі, які підлягають регулюванню, є:
— низька конкурентоспроможність вітчиз
няної продукції на ринку Європи через її не
достатню якість та високу собівартість сиро
вини, що суттєво ускладнює експорт продукції
та зумовлює зростання імпорту;
— досягнення певної частки на внутріш
ньому ринку молочної продукції виробництва
країн ЄС у всіх секторах попиту — від елітних
продуктів до формально безпечних (виробів
найнижчих цінових груп). Як наслідок, можли
ве подальше падіння обсягів виробництва
вітчизняної харчової продукції та банкрутство
неконкурентоспроможних підприємств галузі;
Передплатний індекс 21847

— можливе зняття захисних бар'єрів вітчиз
няного ринку молочної продукції від імпорту з
Європи;
— в умовах глобалізації ринків існують
реальні загрози для малопотужних виробників
галузі, які в короткий термін не можуть забез
печити якість власної продукції, що є сирови
ною для переробної промисловості;
— відсутність прямої підтримки держави;
— нестабільність постачання молочної си
ровини.
Важливим нормативним документом є за
кон "Про внесення змін до деяких законодав
чих актів України щодо безпечності харчових
продуктів"[1], який встановлює механізм
відстеження безпечності та якості харчових
продуктів згідно з вимогами європейського за
конодавства. Цей нормативний акт дозволяє
створити належну систему контролю в сфері
санітарних та фітосанітарних заходів, еквіва
лентну до системи Європейського союзу.
Законом України "Про державний контроль
у сфері забезпечення безпечності та якості хар
чових продуктів і кормів, благополуччя тварин"
встановлено механізм контролю харчових про
дуктів тваринного походження (свіжого м'яса,
молюсків, риби та рибних продуктів; сирого
молока та молочних продуктів тощо).
Особливу увагу слід звернути на Закон
"Про внесення змін до Закону України "Про
молоко та молочні продукти" та інші законо
давчі акти щодо посилення заходів боротьби з
фальсифікацією молочних продуктів. У про
фільному комітеті на доопрацюванні знахо
диться ще один законопроект "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України
(щодо вдосконалення законодавства у сфері
сільськогосподарської кооперації)".
Отже, створення умов конкурентоздатного
та ефективного вітчизняного виробництва хар
чових продуктів є пріоритетною задачею молоч
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ної галузі та держави в цілому. У більшості роз
винених країн встановлено досить жорсткі кри
терії до сировини і кінцевої харчової продукції.
В Європейському та Митному союзах оцінці
підлягають продукти, імпортовані іншими краї
нами, тобто відбувається адаптування націо
нальних законодавчих документів відповідно до
міжнародних правил та практики. Забезпечен
ня експортного потенціалу держави та вироб
ництва безпечної і якісної конкурентоспромож
ної харчової продукції можливе шляхом дотри
мання загальноприйнятих положень, встановле
них відповідно до міжнародних вимог.
В Європейському союзі (далі — ЄС) техніч
не регулювання не охоплює питання безпечності
харчових продуктів. Законодавство у сфері ви
робництва харчових продуктів складається з
санітарних і фітосанітарних вимог та базується
на комплексній й ефективній системі контролю
виробничих процесів (НАССР). Саме належне
дотримання цієї системи контролювання на
вітчизняних молокопереробних підприємствах
забезпечить відповідність молочних продуктів
гігієнічним та мікробіологічним вимогам. Відпо
відальність за безпечність харчових продуктів
покладається на виробників, які самостійно роз
робляють технологічний процес виробництва у
межах законодавчо встановлених вимог. В ЄС
відсутня обов'язкова сертифікація харчових
продуктів, натомість система контролю безпеч
ності харчових продуктів спрямована на пере
вірку наявності на підприємствах дієвих ме
ханізмів контролю відповідності харчових про
дуктів встановленим вимогам. Система відсте
ження харчових продуктів дає змогу швидко
відкликати з ринку небезпечні продукти.
Відповідно до законодавства Митного
союзу (МС) до сфери технічного регулювання
відноситься правове регулювання відносин, що
виникають при розробці, прийнятті, застосу
ванні і виконанні обов'язкових вимог до про
дукції, у тому числі харчової, а також пов'яза
них з нею процесів виробництва, зберігання,
перевезення, реалізації та утилізації.
Обов'язковими для застосування і виконан
ня вимог до об'єктів технічного регулювання є
технічні регламенти (ТР), в яких чітко визна
чаються об'єкти технічного регулювання, вимо
ги до цих об'єктів і правила їх ідентифікації, а
також правила і форми оцінки відповідності.
Технічний регламент може містити вимоги до
термінології, пакування, маркування.
Початок розроблення в Україні технічних
регламентів був пов'язаний з підписанням Уго
ди СОТ ТБТ (технічні бар'єри у торгівлі). Уго
дою про технічні бар'єри у торгівлі вимагається
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від країн СОТ застосовувати технічні регламен
ти і стандарти для цілей національної безпеки,
запобігання шахрайським діям, захисту життя
та здоров'я людини, тварин чи рослин, захисту
навколишнього середовища. Передбачалося, що
українська система технічного регулювання по
винна перейти до такої, де обов'язковим є дот
римання технічних регламентів (які визначають
характеристики товару, або пов'язані з ним ви
робничі процеси чи способи виробництва, вклю
чаючи адміністративні положення).
Адаптація законодавства України до взятих
на себе міжнародних зобов'язань СОТ потре
бувала відповідного врегулювання, у тому числі
з питань якості і безпеки харчових продуктів.
Відповідними змінами, визначено, що предме
том правового регулювання технічних регла
ментів не повинні бути вимоги до продукції,
встановлені санітарними заходами. Технічний
регламент не містить вимог щодо безпечності
харчових продуктів, встановлених санітарними
заходами, та може включати або бути цілком
присвяченим вимогам щодо термінології, по
значень, пакування, маркування та етикетуван
ня стосовно продукту, процесу чи методу ви
робництва. В той же час, у ст. 1 визначено, що
"безпечність харчового продукту — це стан
харчового продукту, що є результатом діяль
ності з виробництва та обігу, яка здійснюється
з дотриманням вимог, встановлених санітарни
ми заходами та технічними регламентами".
Також розбіжності мають місце у деяких
положеннях законів України "Про безпечність
та якість харчових продуктів" та "Про стандар
ти, технічні регламенти та процедури оцінки
відповідності" стовно визначення органу, який
затверджує ТР. Під час правової експертизи
проектів технічних регламентів "Вимоги щодо
виробництва молока та молочних продуктів",
які розроблялися, було запропоновано запро
вадити уніфікований підхід щодо визначення
органу, уповноваженого затверджувати тех
нічні регламенти на харчові продукти (табл. 2).
Наразі суперечливі норми законодавства не
врегульовані. Питання розроблення, прийнят
тя та застосування технічних регламентів і про
цедур оцінки відповідності, а також здійснен
ня оцінки відповідності регламентуються Зако
ном України "Про стандарти, технічні регла
менти та процедури оцінки відповідності" та
Декретом Кабінету Міністрів України "Про
стандартизацію і сертифікацію". Окремі норми
цих законодавчих актів дублюються, або не
узгоджуються між собою. Окрім того, відпові
дно до Закону України "Про стандарти,
технічні регламенти та процедури оцінки відпо
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 17, 2015
відності", який є базовим у сфері технічного Таблиця 2. Надходження молока на переробні
регулювання та оцінки відповідності, дія цьо підприємства всіма категоріями господарств
України, тис. т
го Закону не поширюється на санітарні за
ходи, які розроблені та застосовуються для
2013 р. у
Рік
захисту людини від ризиків, пов'язаних із
% до
Сорт молока
2010
2011
2012
2013
2010 р.
харчовими продуктами. Фактично, до сфери
82,8
113,2
120,5
227,0
274,2
правового регулювання, визначеного понят Вищий
Перший
1,1
1,7
1,7
1,4
127,3
тям "технічний регламент", належать не усі Другий
78,0
1,7
1,7
1,6
2,1
17,1
62,3
161,8
80,6
471,3
нормативноправові акти, дотримання яких Несортоване
відповідно до законодавства є обов'язковим.
Джерело: дані з Асоціації виробників молока України.
Нині можливим виходом із ситуації може
бути внесення змін до чинного законодавства, ціальний рахунок підприємства). Згідно з цим
що регулює вимоги до безпечності харчових законом, підприємство суму податку на дода
продуктів та сировини, стосовно визначення у ну вартість, перераховану на спеціальний раху
технічних регламентах тих норм і правил сані нок, використовує виключно для виплати ком
тарних заходів, застосування яких є обов'яз пенсації сільськогосподарським товаровироб
ковим. Крім того, необхідно визначити поря никам за продане ними молоко.
Не менш важливим є режим дотацій за ра
док розроблення, прийняття та застосування
технічних регламентів і процедур оцінки відпо хунок ПДВ — зобов'язань переробних підпри
ємств, що забезпечує суттєвий вплив на дохід
відності на харчову продукцію.
Незважаючи на багаторічну роботу з гар ну частину виробництва продукції тваринниц
монізації нормативних документів ЄС, вона тва (м'яса та молока). Такий спосіб підтримки
далека від завершення. Наприклад, для стан передбачає перекладання на переробні підпри
дартів за кодом 67.100 (молоко та молочні про ємства функцій податкових агентів, які суттє
дукти) з 190 гармонізованими є 77 (41%). За та во зменшують механізм адміністративної
ких умов, експорт харчових продуктів на за підтримки, одночасно пропонуючи суб'єктам
гальний ринок країн ЄС буде проблематичним, господарювання відповідні економічні вигоди.
За рахунок функціонування механізму виплат
або й взагалі неможливим. Отже, частковим
вирішенням окресленої проблеми може бути ПДВдотацій переробним підприємствам дохід
інтенсифікація та завершення гармонізації нор ність виробництва молока збільшиться на 18%.
Водночас така підтримка має і ряд недоліків,
мативних документів ЄС та міжнародних стан
дартів у тих секторах переробної промисло а саме: нерівномірність розподілу сум підтрим
вості, продукція яких конкурентоспроможна ки, залежність розміру дотацій від господарсь
кої діяльності відповідного переробного під
та користується попитом на ринках ЄС.
Постановою Кабінету Міністрів України від приємства, зловживання або неналежне вико
22.08.2012 року № 807 "Про затвердження ристання бюджетних ресурсів (не за призна
мінімально допустимого рівня цін на молоко на ченням), що суттєво зменшує її ефективність.
Застосовуючи режим утримання ПДВ як
2012 рік" визначено мінімальну ціну на молоко
незбиране (не піддане будьякій обробці, пере форми фінансової підтримки в розвитку агро
робці чи пакуванню для потреб подальшого про промислового виробництва, доцільно його не
дажу) другого гатунку, яка у 2013 р. становила змінювати до 2020 року, для максимального
акумулювання ПДВ.
2200 гривень за тонну (без урахування ПДВ).
В Україні розроблено Державну цільову
Законом України "Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо підтрим програму розвитку молочного скотарства до
ки сільськогосподарських товаровиробників" 2020 року, фінансування якої оцінюється у 48,6
від 22.12.2011 року № 4268VІ, встановлено млрд грн. Відповідно до неї планується, що до
позитивну різницю між сумами податкових зо 2020 року виробництво молока в Україні ста
бов'язань та податкового кредиту звітного (по новитиме 14,5 млн т, із них 9,2 млн т — високо
даткового) періоду, що визначено у податковій якісного. Наразі у 2013 році порівняно з 2010
декларації з податку на додану вартість щодо роком виробництво молока скоротилося на
діяльності з постачання продукції, яка повин 3,1% (до 11488 тис. т, див. табл. 1).
Відповідно до Закону України "Про якість
на сплачуватися до спеціального фонду Дер
жавного бюджету України та на спеціальний та безпеку харчових продуктів і продовольчої
рахунок, відкритий в органі Державного каз сировини", основними засадами державної
начейства (у 2014 році — по 50% до спеціаль політики щодо забезпечення якості та безпеки
ного фонду Державного бюджету та на спе продуктів харчування і продовольчої сирови
Передплатний індекс 21847
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го молока в країнах ЄС. Згідно з нею
походження молока має бути від
корів, які не хворіють на інфекційні
Молоко жирністю 2,5%
Масло вершкове
у
плівці
1
л
жирністю
72,5%
хвороби, що можуть передаватися
Регіон
людям; загальний стан здоров'я тва
12.09
19.09
%
12.09
19.09
%
рин є задовільним; молоко цих тварин
Вінницька обл.
6,00
6,00
100
44,10
44,10
100
не повинно оброблятися шкідливими
Донецька обл.
7,01
7,01
100
62,00
62,00
100
токсичними, небезпечними для людей
Київська обл.
6,15
6,20
100,8
51,15
51,15
100
речовинами. Молочна сировина на пе
Львівська обл.
6,71
6,67
99,4
57,10
57,10
100
реробку має надходити з продуктив
Харківська обл.
6,45
6,48
100,5
51,35
51,35
100
них підприємств, за якими повинен
бути суворий контроль. Молочні
Херсонська обл.
6,40
6,40
100
50,30
50,40
100,2
підприємства та всі прилеглі при
Сир кисломолочний до
Сметана жирністю
9% жиру
20% жиру
Регіон
міщення, де здійснюються процеси
12.09
19.09
%
12.09
19.09
%
доїння, зберігання, очищення й охо
25,00
25,05
Вінницька обл.
100,2
19,90
19,90
100
лодження молока мають бути розмі
37,00
37,00
щені так, щоб уникнути та обмежити
Донецька обл.
100
25,00
25,10
100,4
ризики забруднення молокасирови
31,85
31,85
Київська обл.
100
17,20
17,20
100
ни. Такі приміщення повинні бути
Львівська обл.
29,97
29,87
99,7
21,30
21,30
100
компактними, проходити дезінфек
27,35
27,35
Харківська обл.
100
19,15
19,15
100
цію, бути обладнаними вентиляцією,
29,95
30,00
Херсонська обл.
100,2
19,20
19,20
100
добре освітленими, забезпечені пит
ною водою, установки мають легко
ни є: пріоритетність збереження і зміцнення очищуватися. Блоки для зберігання молока обо
здоров'я людини; створення гарантій безпеки в'язково обладнані холодильними установками,
для здоров'я людини під час виготовлення, вве захищені від паразитів і відокремлені від інших
зення, транспортування, зберігання, реалізації, приміщень. Місце зберігання й охолодження
використання продукції; державний контроль молокасировини повинно знаходитися на
і нагляд за виробництвом продукції; підтримка відстані від місць утримання та годівлі тварин.
контролю якості харчових продуктів з боку Суворій регламентації діяльності підлягають
громадських організацій; координація дій також переробні підприємства, які мають в обо
органів виконавчої влади при розробці та реа в'язковому порядку проходити атестацію.
лізації політики щодо забезпечення якості й
безпеки харчових продуктів; встановлення
ВИСНОВОК
відповідальності виробників, продавців харчо
Членство України в ЄС передбачає не
вих продуктів, продовольчої сировини за забез обхідність гармонізації вітчизняного законо
печення їх якості та безпеки (табл. 3).
давства з вимогами європейських директив,
Відповідно до Закону України "Про стан тому першочергову увагу слід приділити запо
дартизацію", основною метою стандартизації зиченню іноземного досвіду та втіленню його
є "забезпечення безпеки для життя та здоров'я у вітчизняну практику. Чіткого обгрунтування
людини, тварин, рослин, майна та охорони дов підходів щодо підвищення якості молокасиро
кілля, створення умов для раціонального вико вини та молочної продукції потребує селек
ристання всіх видів національних ресурсів та ційноплемінна робота, збалансована годівля й
відповідності об'єктів стандартизації своєму відповідно міцна кормова база сільськогоспо
призначенню, сприяння усуненню технічних дарських підприємств, техніка та технологія
бар'єрів у сфері торгівлі". Саме стандартизація одержання високоякісного молока, всебічна
є перспективним напрямом прискореного ви наукова та державна підтримка і ряд інших кри
ходу на світовий ринок.
теріїв, які формують якість молокасировини.
Зокрема вимоги чинного ДСТУ 366297 "Мо Центральним органом в сфері державного ре
локо коров'яче незбиране. Вимоги при за гулювання якості молока і молочної продукції
купівлі" не в повній мірі гармонізовані з євро повинні стати інспекції якості та формування
пейськими нормативами на якість молока. Щодо ресурсів сільськогосподарської продукції, які
вимог до показників якості молочної сировини на різних рівнях здійснюватимуть висококва
у Європейському союзі, то вони регламентують ліфікований контроль якості. За таких умов пи
ся Директивою Ради ЄС 92/46 від 16 червня 1992 тання, пов'язані з глобалізацією, становити
р., яка визначає норми щодо походження сиро муть не лише загрози та ризики для вітчизня
Таблиця 3. Моніторинг оптово=відпускних цін
на молочні продукти (вересень 2014 р.) грн./кг
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ної економіки, а й створять сприятливі можли
вості для нових перспектив на ринку молока.
Існує необхідність нормативноправового
визначення такого самостійного сектору сучас
ного національного ринку як ринок молочної
продукції. У зв'язку з чим запропоновано таке
визначення: ринок молочної продукції — це сис
тема (комплекс) правовідносин між його учасни
ками, що складаються в процесі виробництва,
зберігання, транспортування, реалізації, спожи
вання молочної продукції та утилізації відходів,
завдяки якій реалізується право на власність
щодо молочної продукції та інших товарів, харак
терних для цього ринку, та реалізується право
людини на належне достатнє харчування та на
лежну якість і безпечність харчових продуктів.
Потребує досконалішого закріплення на
конституційному рівні права кожного на на
лежне достатнє здорове харчування та належ
ну якість і безпечність харчових продуктів, а
також на достовірну повну і доступну інфор
мацію про продукти харчування та ефективний
захист цього права із фіксацією його у окремій
статті Конституції України.
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Статтю присвячено питанням як внутрішньої, так і зовнішньої інтеграції освітнього простору. Вивчено питання
навчання іноземців в Україні та навчання українських студентів за кордоном. У статті розглянуто перспективні ас0
пекти глобалізації та євроінтеграції навчального процесу в Сумському національному агарному університеті. Ви0
кладено інноваційні методи навчання та підготовчі етапи організації навчального процесу відповідно до вимог євро0
пейської системи вищої освіти. Наведено досвід роботи провідних навчальних закладів з формування фахівця аграр0
ного профілю та його адаптація до реальних умов робочого місця. Підняті питання якості навчання та його органі0
зації в Україні та за кордоном, впровадження міжнародних програм та проходження практичної підготовки сту0
дентів, намічено шляхи державної підтримки інновацій в освітньому просторі.
Article deals with both internal and external integration of educational environment. The questions of education
foreigners in Ukraine and Ukrainian students abroad were explored.
Prospective trends of globalization and Euro integration of educational process in Sumy National Agrarian University
are proposed in the article. Innovative methods of educational and training process organization, scientific research in
accordance with the requirements of European system of higher education integration are offered to consider.
The experience of leading educational institutions on the formation of the agricultural professional profile and its
adaptation to the real conditions of the workplace is presented. Issues of the quality of education and its organization in
Ukraine and abroad, implementation of international programs and internship of students are raised; the ways of state
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Важливість питання інтернаціоналізації ос
віти підтверджується нашим сьогоденням, яке
чітко висвітлює, що соціальні та економічні
проблеми, які ми намагаємося вирішити, нако
пичувалися у суспільстві десятиріччями. Їх роз
в'язання вимагає, перш за все, нашого усвідом
лення, що тільки використання світових досяг
нень у всіх галузях, у тому числі освіті, дозво
лить молодим поколінням створити цивілізова
не, правове, високотехнологічне та екологічно
безпечне суспільство. В постіндустріальному
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суспільстві, яке задекларувало себе як "су
спільство знань" університети мають особливий
статус, а засновник теорії постіндустріального
суспільства, Д. Белл, пише, що "фактичні тео
ретичні знання все частіше стають стратегічним
ресурсом, центральним соціальним принципом,
а університет головною структурою" [1].
Для надання якісної університетської осві
ти важливо чітко поставити мету підготовки
фахівця. Він має перш за все забезпечити мате
ріальне благополуччя, соціальну, психологіч
ну стабільність сім'ї. У якому випадку це може
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статися? Тільки тоді, коли випускник буде по
трібний виробництву, управлінським структу
рам, тощо, коли на нього буде попит. При цьо
му важливо, щоб він міг швидко адаптуватися і
у фермерському господарстві чи великому
сільськогосподарському підприємстві як гос
подар (менеджер, спеціаліст, дорадник); і в дер
жавних управлінських структурах, бути корис
ним у закордонних фірмах, без особливих про
блем працювати у суміжних аграрному секто
ру виробництвах. Тобто, необхідно забезпечи
ти конкурентоспроможність випускників уні
верситету не тільки в Україні, а й за її межами.
Основна мета інтернаціоналізації це навчання,
виховання випускника, конкурентного на рин
ку праці, спроможного забезпечити благопо
луччя родини за рахунок високої заробітної
плати а засоби досягнення цієї мети поєднан
ня мотивованого високоякісного викладання та
сприйняття знань студентами.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Проблемами дослідження інтеграції освіт
нього процесу, навчання іноземців в Україні та
українських студентів в інших країнах займа
лися: Б.Л. Вульсон, В. Миронов, З. Молькова,
А. Перевозний, О. Проскура, С. Степаненко,
А. Савіно, І. Шестополова, К. Корсон, І. Свис
тунов, Ю. Алферов, А. Ареф'єва, О. Трішнова,
М. Долішній, І. Зінов'єв, О. Карат, О. Левенко,
Т. Оболенська, Н. Клюква, Є. Савельева, С. Са
лига, О. Яременко, І. Добрянський, О. Ноумець,
О. Козієвська, І. Мотунова та ін.
Так, Козієвська Олена в своїй статті "Стра
тегії інтернаціоналізації вищої освіти: міжна
родний досвід та українські перспективи" вка
зує, що в Україні немає чіткої стратегічної пол
ітики у сфері освіти [2]. Добрянський І. та Но
умець О., розглядаючи стан та перспективи на
вчання іноземних студентів, вказують, що в ос
таннє десятиріччя динаміка кількості іноземних
студентів в Україні значно вища ніж в Росії [3],
що безпосередньо впливає на ринок освітніх
послуг.
За розрахунками Кожиної Г.М. адаптація
іноземних студентів до умов навчання та про
живання в країні навчання проходить досить
складно, а саме: 15,8 % з них потребують кон
сультативної роботи для зняття тривожності,
ліквідації проявів депресії — 20,1 % з них най
більша кількість студенти першокурсники та
студенти, які навчаються англійською мо
вою[4]. Держава теж не стоїть осторонь цих
питань і в Національній стратегії розвитку ос
віти в Україні на 2012—2021 роки визначено
пріоритетні напрями розвитку системи освіти
Передплатний індекс 21847

в Україні. Але в цьому документі, на жаль, не
приділено достатньо уваги напрямкам розвит
ку освіти в сфері підготовки іноземних сту
дентів та міжнародної академічної мобільності
[5]. Також залишається багато питань пов'яза
них з інтернаціоналізацією освіти та створен
ня спільних програм, які дозволяють студентам
навчатися та отримувати подвійні дипломи.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою написання статті є проведення ана
лізу стану міжнародної освіти в Україні, інтер
націоналізації української освіти, визначення
основних тенденцій і проблем та внесення про
позицій щодо шляхів їх подолання.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Кількість студентів, які отримують освіту за
кордоном з кінця минулого сторіччя постійно
зростає, якщо в 1990 р. їх кількість складала
1,3 млн осіб, то в 2000 р. 1,8 млн, а в 2010 р. —
3,8 млн осіб. За прогнозами експертів в області
Міжнародної освіти кількість таких студентів
буде приблизно 7,5 млн осіб [6]. Число укра
їнців на навчанні в іноземних університетах ста
ном на 2013/2014 навчальний рік становить
40824 осіб. До цієї цифри не входять дані з Росії,
Греції, Туреччини та Хорватії. Проте, якщо
екстраполювати дані з попереднього року,
за кордоном у 2013/2014 році навчалось понад
46 тисяч громадян України. Серед найбільш ба
жаних для навчання країн були Польща, Німеч
чина, Канада, Чехія, Італія, США, Іспанія,
Франція, Австралія, Великобританія. Без вра
хування Росії, динаміка зростання з 2009 по
2014 роки складає 82% [7].
Якщо порівнювати два останні роки, то цей
приріст складає 19% або ж 6329 особу. Більше
ніж 4/5 цього приросту склали саме українці,
які навчаються в польських університетах, вони
показали найбільш стрімке збільшення як в аб
солютному, так і відносному показниках — з
9620 до 14951 осіб. Також значний відносний
та абсолютний приріст українських громадян
на студіях демонстрували австралійські, ка
надські, британські, чеські та італійські універ
ситети [7].
Навчальний процес як головна складова у
досягненні мети має розглядатися як постійне
удосконалення у напрямі інтеграції з аналогі
чними закладами у країнах Європейського Со
юзу, США, та ін. Особливо це актуально щодо
модульної системи викладання та кредитної
оцінки знань, зміни змісту навчання від фор
мальної констатації фактів, положень, законів
до аналізу, проектування, моделювання конк
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ретних технологічних, економічних процесів,
можливості і необхідності розвитку творчості,
апробації ідей молодої людини. Курсові, дип
ломні роботи мають носити виключно зміст
впровадження.
Зрозуміло, що жодна структура універси
тету неспроможна надати кожній кафедрі чи
дисципліні необхідну інформацію з провідних
іноземних закладів освіти. Це є пряме завдан
ня кожного завідувача кафедри — налагодити
контакти і працювати хоча б з одним провідним
іноземним вченим у його галузі. Кафедра, яка
не має таких контактів, позбавлена шансу до
розвитку. На нашу думку, всі співробітники
мають добре володіти іноземною мовою.
У підготовці якісного фахівця невід'ємною
частиною навчального процесу є виробнича
практика. На нашу думку, слід постійно по
глиблювати процес інтеграції теоретичної та
практичної підготовки студентів, удосконалю
вати базу господарств, підприємств та установ,
де організовано практику для студентів. Тільки
отримавши можливість попрацювати фахівцем
на підприємстві, студент отримує практичні
навички роботи. Дуже важливим елементом
процесу євроінтеграції є організація для сту
дентів Сумського національного агарного уні
верситету місць практики за кордоном у про
відних підприємствах аграрного бізнесу. Кож
ного року понад 300 студентів отримують мож
ливість пройти практику у фермерських госпо
дарствах Німеччини, Австрії, Польщі, Данії,
Канади, США. Серед них є вже чимало при
кладів підготовки та захисту дипломних про
ектів на основі інформації та знань, отриманих
під час практики за кордоном.
Розвиток комп'ютерної мережі університе
ту надає можливості впровадження інформа
ційних технологій у навчальний процес. Кожна
дисципліна в університеті забезпечена навчаль
нометодичним комплексом, який надається
студенту на електронному носії. Таким чином,
студент значною мірою має можливість само
стійного опанування дисципліни. Методичний
супровід багатьох економічних дисциплін для
всіх спеціальностей повинен мати характер
прикладного бізнеспланування.
Наукова діяльність кафедр нами визна
чається як складова частина підготовки фахів
ців. Вона повинна забезпечувати участь у роз
робці та реалізації регіональних, республі
канських програм, відкриттю спеціалізованих
вчених рад, підготовці кадрів вищої кваліфі
кації. Перспективним є подальше створення
при факультетах міжкафедральних проблем
них лабораторій, які і мають забезпечити роз
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в'язання наведених проблем. Позитивний
досвід є на біологотехнологічному, інженер
нотехнологічному та інших факультетах. Там
створені осередки науки, є конкретні плани і
результати роботи.
Але слід зауважити, що наукові досліджен
ня повинні мати сучасну актуальність і перш за
все забезпечувати продовольчу безпеку, біоло
гізацію виробництва, глобалізацію освіти. Наші
традиційні дослідження не принесуть реальної
допомоги виробництву. Слід залучати до до
сліджень сучасні методи, спілкуватися з зару
біжними колегами, це дасть змогу реалізувати
ся молодим ученим, приймати участь у міжна
родних програмах.
В університеті створено електронну базу
даних (англійською мовою) на університетській
сторінці в Інтернеті, де кафедри мають мож
ливість розміщувати напрацьовані наукові роз
робки.
Інтеграція вищої освіти і науки України в
європейське співтовариство стає більш дина
мічною і досконалою. Прикладом євроінтег
рації можна назвати співпрацю Сумського на
ціонального аграрного університету і універси
тету прикладних наук ВайєнштефанТріздорф,
Німеччина. Співпраця обох університетів поча
лася з 1995 року і реалізовується за наступною
схемою (рис. 1).
З грудня 2001 року Сумський національний
аграрний університет став офіційним партне
ром проекту ДААД "Експорт навчальних кур
сів", підписавши угоду про співпрацю з чотир
ма університетамипартнерами: університет
ВайєнштефанТріздорф, Національний Універ
ситет біоресурсів і природокористування м.
Київ, Новосибірський державний аграрний ун
іверситет, Казахський національний аграрний
університет.
За даною угодою в червні місяці 2002 року в
нашому університеті офіційно відкритий між
народний магістерський курс "Master of Busi
ness Administration in Agriculture — (MBA)", де
навчання ведеться німецькою та українською
мовами.
Четвертого листопада 2008 року підписано
нову розширену угоду про співробітництва, яка
дозволить поглибити процес інтеграції СНАУ
до міжнародного освітянського простору. Дана
угода передбачає:
— видачу подвійних дипломів для студентів
СНАУ і університету Вайєнштефан;
— подальший розвиток діяльності пара
лельно діючих міжнародних магістерських
курсів Master of Business Administration in
Agriculture — (MBA) у чотирьох партнерсь
Передплатний індекс 21847
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Сумський національний
аграрний університет

Університет прикладних
наук ВайєнштефанТріздорф

I. Підготовчий ступінь
Поглиблений курс
німецької мови, теоретична фахова підготовка

Вибір студентів, які
претендують на участь у
проекті

II. Практичне навчання
•
•

•

Розробка програми
виробничої практики
Підготовка водіїв
класу В та трактористів-машиністів

практика на сільськогосподарському
підприємстві
Німеччини

III. Теоретичне навчання
Курс «»Master of Business Administration»
•

3 теоретичні семестри на
інтернаціональному
курсі "Master of business
administration " - Суми

•

3 теоретичні семестри на
інтернаціональному курсі
"Master of business
administration" - Тріздорф

По закінченні: отримання подвійного диплому
MBA in Agriculture

IV. Асистентська програма
Поглиблене навчання, педагогічна практика кращих випускників
1-2 семестри
По закінченні: право викладання магістерського українсько-німецького
курсу “Master of Business Administration” у Сумському НАУ

Рис. 1. Cпільний проект Сумського НАУ і університету прикладних наук Вайєнштефан

ких університетах України, Росії і Казахста
ну мовою відповідної країни і німецькою мо
вою;
— організація активного обміну практикан
тами, студентами і викладачами, у першу чер
гу, в рамках розвитку магістерської програми
"Аграрний менеджмент";
— забезпечення довгострокового і різнобі
чного співробітництва в освітній і дослід
ницькій сферах;
— залучення до співробітництва інших аг
рарних університетів і коледжів.
Учбовий процес у рамках даного проекту
складається з одного практичного та трьох те
оретичних семестрів:
Практичне навчання складається з одного
практичного навчального семестру та чотирь
охтижневої виробничої практики (як правило,
у сфері аграрного бізнесу).
Передплатний індекс 21847

Практичний навчальний семестр та вироб
нича практика пов'язують навчання з профес
ійною практикою на сільськогосподарському
підприємстві. Зміст навчальної програми прак
тичного навчання в сільськогосподарських
підприємствах:
— вибір альтернативної діяльності підприє
мства за допомогою інструментів менеджменту.
— виробничі технології у рослинництві та
тваринництві, а також у сфері сільськогоспо
дарської техніки.
— важлива виробничотехнічна інформація
та знання про ціноутворення та витрати в сіль
ськогосподарському підприємстві.
— розрахунок ефективності виробництва в
сільськогосподарському підприємстві.
— огляд соціальноекономічної сфери
сільськогосподарського підприємства, а також
сільської місцевості.
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Успішне закінчення практики підтверд
жується при відпрацюванні студентом повно
го терміну практики та захисті виробничого
звіту на оцінку не нижче "задовільно".
Теоретичне навчання на 2. і 3. навчальних се
местрах складається з трьох блоків, а саме, обо
в'язкові дисципліни, обов'язкові за вибором та
дисципліни за вибором студента. Зміст всіх
обов'язкових дисциплін розроблений спільно із
закордонними партнерами і є абсолютно іден
тичний змісту дисциплін, які викладаються в
німецькому університетіпартнері. Це дає змо
гу реалізації принципів Болонської угоди і
організації академічної мобільності студентів.
Саме тому, щорічно наші студенти навчаються
один із семестрів в університеті Вайєнштефан,
спільно з німецькими студентами збирають дані
для написання дипломних робіт, та під под
війним науковим керівництвом з боку обох
університетів готують магістерські роботи.
За період співпраці Сумського національно
го аграрного університету і університету Вай
єнштефан пройшли практику 172 студентів, 96
студенти навчалися в університеті прикладних
наук Вайєнштефан, успішно пройшли асистен
тську програму 26 студентів і викладачів. Ви
пускники цієї програми на даний момент пра
цюють викладачами нашого Вузу, консультан
тами та керівниками підрозділів в спільних
підприємствах та німецьких представництвах,
у сфері бізнесу та менеджменту АПК.
ВИСНОВКИ

Впровадження міжнародної програми
підготовки спеціалістів в Сумському НАУ
сприяє працевлаштуванню випускників, підви
щує можливості реалізації отриманих знань та
навичок. У рамках даного проекту у 2002—
2015 рр. у нашому університеті відбулося 11
міжнародних семінарів для доцентів. У семі
нарах взяли участь понад 90 представників із
10 університетів України, Німеччини, Росії,
Казахстану, Грузії. Також на базі СНАУ що
року проводяться 3 семінари для студентів ма
гістерського курсу з університетів Сум, Киє
ва та Полтави. Використання позитивного
досвіду Сумського національного агарного
університету дозволить покращити якість
підготовки спеціалістів та інтернаціоналізації
освітнього процесу.
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РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ
В КОНТЕКСТІ ЙОГО ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ
ТА ЗНЯТТЯ МОРАТОРІЮ НА ПРОДАЖ
K. Nakonechna,
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of AIC department of National University of life and science of Ukraine, Kyiv

REGULATION OF THE LAND MARKET IN UKRAINE IN THE CONTEXT
OF LIBERALIZATION AND LIFTING OF THE MORATORIUM ON THE SALE

Здійснено аналіз правових, соціально0економічних підходів мораторію на продаж земель сільськогосподарсь0
кого призначення. Висвітлено альтернативні механізми мораторію, які широко використовуються в розвинутих краї0
нах. Охарактеризовано позитивні та негативні наслідки зняття мораторію. Охарактеризовано сучасні правові ас0
пекти володіння землями сільськогосподарського призначення. Надано практичні рекомендації щодо зменшення не0
гативних наслідків від скасування мораторію.
У статті зазначено про те, що перш ніж знімати мораторій на продаж землі потрібно забезпечити необхідне зако0
нодавче поле, що дозволить створити правові передумови для запровадження ринку земель сільськогосподарського
призначення, який передбачатиме обмежене державне регулювання процедури відчуження власниками речових прав
на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що забезпечить запровадження ринкового економічного
обороту речових прав на земельні ділянки сільськогоподарського призначення із одночасною мінімізацією його по0
тенційних негативних суспільно0економічних наслідків.
The analysis of the legal, socio0economic approaches moratorium on sale of agricultural land has been done. The
article deals with alternative mechanisms moratorium, which are widely used in developed countries. Positive and negative
consequences of lifting the moratorium as well as modern legal aspects of ownership of agricultural land have been
characterized. Practical advice on reducing the negative consequences of lifting the moratorium have been provided.
The article states that before removing the moratorium on land sales it is necessary to provide the legal framework,
which will create legal conditions for the introduction of agricultural land market, which will provide limited State
Regulation of the procedures alienation of owners of real rights on agricultural land, which will ensure the introduction
of market economics of merchandise rights to land designation from agricultural enterprises while minimizing its potential
negative social and economic consequences.

Ключові слова: мораторій, землі сільськогосподарського призначення, закон, аграрний ри2
нок, державне регулювання.
Key words: the moratorium, agricultural lands, the law agricultural market, state regulation.
За 25 років з моменту оголошення земель
ної реформи Україна так і не визначилася, як
розпоряджатиметься одним із головних своїх
багатств. Практична реалізація реформи роз
почалася ще 1992 року зі старту процесу роз
державлення земель сільськогосподарського
призначення та запровадження мораторію на
їх купівлюпродаж. Проте до логічного завер
шення — відкриття ринку землі — процес досі
не дійшов. За цей час українська земельна ре
форма встигла стати найдовшою у світовій
історії.
Передплатний індекс 21847

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями функціонування та розвитку
ринку земельних відносин в Україні займалися
такі відомі вченіекономісти, як: В.П.Галушка,
А.С. Даниленко, Д.С. Добряк, Б.М. Косович,
І.Р. Михасюк, Л.Я.Новаковський, П.Т. Саблук,
А.Я. Сохнич, А.Г. Тихонов, А.М. Третяк,
М.М. Федоров та інші. Становить інтерес регу
лювання земельного ринку в Україні у світлі
його подальшої лібералізації та зняття мора
торію на продаж.
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Таблиця 1. Сільськогосподарські угіддя України та інших країн світу

Країни

Україна
Австрія
Білорусь
Велика Британія
Іспанія
Канада
Німеччина
Польща
Росія
Румунія
США
Франція
Швейцарія

Усього с.-г.
угідь,
млн га

У тому числі
рілля, млн га /
% у складі
с.-г. угідь

41,6
3,5
9,4
17,6
30,2
73,4
17,1
18,7
210,2
14,8
426,9
30,3
1,6

32,5/78,1
1,4/40
5,6/59,6
5,7/32,4
13,7/45,4
45,7/62,3
11,8/69
12,6/67,4
122,6/58,3
9,4/63,5
173,5/40,6
18,5/61,1
04/25

У тому числі
природні
кормові угіддя,
млн га / % у
складі с.-г.
угідь
7,9 / 19
2,0 / 57,1
3,1 / 33
11,1 / 63,1
10,3 / 34,1
27,9 / 38
5,2 / 30,4
4,0 / 21,4
78,0 / 37,1
4,8 / 32,4
239,2 / 56
11,1 / 36,6
1,1 / 68,8

Джерело: [8, с. 55].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою дослідження є аналіз наслідків знят
тя мораторію на продаж земель сільськогоспо
дарського призначення та його вплив на дер
жавного регулювання ринку земельних відно
син, висвітлення позитивних та негативних
наслідків від скасування мораторію на продаж
земель сільськогосподарського призначення.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

За оцінками експертів, українські землі
здатні забезпечити продуктами харчування
140—145 млн осіб, тому підвищення ефектив
ності використання земельних ресурсів сприя
тиме збільшенню обсягів виробництва високо
якісної, екологічно чистої продукції і забезпе
ченню продовольчої безпеки України, а також
розширенню експорту сільськогосподарської
продукції, збереженню ландшафтного і біоло
гічного різноманіття країни.
Загальна територія України станом на
01.01.2012 р. становила 60354,9 тис. га, з яких
41557,6 тис. га або 68,86 % — сільськогоспо
дарські угіддя. У структурі сільськогосподарсь
ких угідь рілля займає 78,1 % (32,5 млн га), що
значно більше, ніж у європейських країнах і
США (табл. 1). За часткою природних кормо
вих угідь у загальній площі сільськогосподарсь
ких угідь (1 %) Україна значно поступається
іншим країнам світу — в більшості європейсь
ких країн цей показник коливається в межах
30—40 %, а у Великій Британії і США становить
63,1 і 56,0 % відповідно. Все це є свідченням ви
сокого рівня освоєння і навантаження на
сільськогосподарський грунтовий покрив, що
підвищує імовірність виникнення загроз поши
рення ерозійних процесів та деградації земель
ного фонду країни [9, с. 25].
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Історія мораторію на відчуження земель
сільськогосподарського призначення розпоча
лася одночасно із запровадженням права при
ватної власності на землю. Земельний кодекс
України в редакції 1992 року (ч. 2 ст. 17) перед
бачив заборону протягом 6 років на відчужен
ня приватизованих земельних ділянок, яка зго
дом була частково знята Декретом Кабінету
Міністрів України "Про приватизацію земель
них ділянок" від 26.12.1992.
У вигляді, наближеному до сучасного, мо
раторій був запроваджений з прийняттям
18.01.2001 Закону України "Про угоди щодо
відчуження земельної частки (паю)". Закон за
бороняв відчужувати земельні частки (паї),
"крім передачі їх у спадщину та при викупі зе
мельних ділянок для державних і громадських
потреб". На прикладі даного Закону можна
побачити, що запровадження заборони було
скоріше політичним кроком і не обумовлюва
лося якимись реально існуючими проблемами
чи загрозами. За даними Держкомзему Украї
ни, на момент прийняття закону власниками
було відчужено лише 355 тис. земельних час
ток (паїв), що складало лише 5,5 % відсотків їх
загальної кількості, причому з них 4,1 % ста
новило відчуження в порядку спадкування.
Було продано лише 11,7 тис. земельних часток
(паїв), що склало лише 0,2 % від загальної
кількості. Згодом із прийняттям нового Земель
ного кодексу України від 25.10.2001 (далі — ЗК
України) мораторій не лише не було скасова
но, навпаки, його сферу було розширено. З 1
січня 2002 року ЗК України (п. 15 Розділу Х
"Перехідні положення") заборонив відчужен
ня не лише земельних часток (паїв), а й земель
них ділянок "для ведення селянського (фер
мерського) господарства та іншого товарного
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сільськогосподарського виробництва". Заборо
на мала діяти до 1 січня 2005 року, проте
06.10.2004 року, напередодні другого туру пре
зидентських виборів, Верховна Рада прийняла
рішення про продовження мораторію до 1 січня
2007 року. Зараз же лунають заклики скасува
ти дію мораторію або, навпаки, продовжити її
[4, с. 31].
Необхідно звернути увагу на те, що зако
нодавство України гарантує право громадян на
володіння, користування та розпорядження
нерухомістю, у тому числі і земельними ділян
ками. Це право передбачене ст. 41 Конституції
України, в ч. 4 якої проголошено, що "ніхто не
може бути протиправно позбавлений права
власності. Право приватної власності є непо
рушним". Ч. 1 ст. 4 Закону України "Про
власність" встановлено, що власник "на свій
розсуд володіє, користується і розпоряджаєть
ся належним йому майном". Мораторій не уз
годжується з цими положеннями, він також
суперечить змісту ст. 1 Протоколу 1 Конвенції
про захист прав людини та основних свобод.
Дискусії щодо доцільності скасування мо
раторію або, навпаки, його продовження, ос
таннім часом є дуже популярними. Проте, на
жаль, замість виважених аргументів з обох
боків часто лунають політичні гасла. Дана стат
тя є спробою неупередженого наукового ана
лізу правових та землевпорядних аспектів мо
раторію.
Важливим завданням для формування рин
ку землі в Україні є формування законодавчої
бази регулювання ринку землі. Посилення ролі
держави щодо регулювання земельних відно
син в Україні передбачає формування широко
го правового поля, прийняття низки законодав
чих актів, зокрема, Законів України: "Про ри
нок землі" (поки що Законопроект, який прий
нятий у першому читанні), "Про іпотеку землі",
"Про державний (іпотечний) банк", "Про оцін
ку земель", "Про державний земельний ка
дастр" та ін. Це є обов'язковою умовою успіш
ного процесу становлення, а на майбутнє —
функціонування ринку землі.
Також варто зазначити, що правове регу
лювання ринку земель в нашій державі
здійснюється відповідно до Конституції Украї
ни, Земельного кодексу України, Цивільного
кодексу України, Законів України "Про поря
док виділення в натурі (на місцевості) земель
них ділянок власникам земельних часток
(паїв)", "Про землеустрій", "Про охорону зе
мель", законодавства про приватизацію та
інших нормативноправових актів, прийнятих
відповідно до них.
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У 2015 році Міністерство аграрної політи
ки і продовольства розробили проект Єдиної
комплексної стратегії розвитку сільського
господарства та сільських територій на 2015—
2020 роки, з метою підвищення конкурентоз
датності сільського господарства і сприяння
розвитку сільських територій на сталій основі
відповідно до стандартів ЄС і міжнародних
стандартів.
Відкриття ринку землі покликане залучи
ти додаткові інвестиції в економіку, спрос
тити земельні відносини й мобілізувати обо
рот землі. Розбіжності стосуються термінів
та умов проведення реформи. Противники
негайного введення вільного ринку землі
вказують на недосконалість законодавчої
бази, недоробки Державного земельного ка
дастру та цілу низку інших технічних ню
ансів.
Перед початком реформи потрібно визна
чити, хто має право купувати землю. За анало
гією до досвіду європейських країн необхідно
зберегти мораторій на торгівлю землями
сільськогосподарського призначення для іно
земців як мінімум на 10 років, особливо в умо
вах низької капіталізації цього активу. Подру
ге, визначити розмір земельної ділянки на ос
нові принципу, що здавання землі в оренду
власниками не має забезпечувати їм доходи
рівня середнього класу. Інакше власники землі
просто перестануть займатися фермерством.
Третє питання — хто матиме пріоритет купівлі.
Першочергове право можна віддати місцевим
жителям, потім — українцям узагалі, оренда
рям і так далі [2, с. 35].
Згідно з прогнозом МВФ, за позитивного
сценарію наш державний борг сягне 93% ВВП,
у гіршому разі — 136% ВВП. Ще два роки
Україна буде відсічена від приватних фінансо
вих ринків — ніхто не позичить гроші країні із
заборгованістю на рівні 136% ВВП. У цей час
ми житимемо на якусь технічну фінансову до
помогу, схоже, нам доведеться реструктурува
ти держборг. Це дасть нам змогу лише якось
вижити, але не підніме економіку. Нині ВВП
України становить лише 36% від того рівня,
який вона мала на момент розпаду СРСР. Наша
країна — друга найбідніша держава в Європі.
Чому ж ми тоді баримося з приватизацією? Її
потрібно провести не для того, щоб отримати
гроші, а щоб змінити економічні відносини і
сформувати працюючий ринок.
Прихильники зняття мораторію стверджу
ють, що в Україні приватизовано близько
25 млн га земель (без урахування ділянок ко
мунальної та державної форм власності). В Ру
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мунії, після зняття мораторію на продаж зе
мель з 2014 року, 1 га сільгоспугідь коштує
$3500, у Бразилії — $7000. Науковці оцінюють
масштаб цієї проблеми в $125 млрд, що виклю
чено з української економіки [5].
Проте, на думку інших експертів, очікуван
ня, що після відкриття ринку землі до нас по
течуть мільярди [доларів] інвестицій, — це міф.
Перед цим необхідно визначити чіткі правила
гри для власників землі. Жоден інвестор не
дасть грошей на землю, якщо не буде чіткого
розуміння предмета продажу і відповідного
законодавства.
Противники зняття мораторію на продаж
земель сільськогосподарського призначення
наголошують на тому, що на сьогодні суспіль
ство до цього не готове. Основна причина —
недієздатність судової системи. Не можна до
пустити такої ж приватизації, яка була в нас у
1990х роках, коли ми втратили своє багатство.
На сьогодні низька вартість землі як активу по
яснюється відсутністю інвестиційної привабли
вості в країні. Тому нам немає чого продавати
землю сьогодні за найнижчою у світі ціною. До
цього питання можна повернутися через 4—5
років, або коли ВВП на душу населення досяг
не певного рівня. Коли наші заробітки досяг
нуть середнього рівня, судова система запра
цює і суспільство буде не убогим, тоді ми змо
жемо сказати, що створили хороший інвести
ційний клімат. До того моменту можна лише го
туватися до зняття мораторію на продаж зе
мель сільськогосподарського призначення.
Невирішеним залишається і питання статисти
ки. Згідно з формою 6ЗЕМ, на особисті се
лянські господарства в Україні припадає 3,7
млн га. При цьому, за даними земельного када
стру, ця площа становить 3,3 млн га, а Держ
стат називає цифру 2,6 млн га [5].
Іноземному капіталу не становить ніяких
труднощів викупити корпоративні права
підприємства, у якого сільськогосподарські
землі перебувають у довгостроковій оренді.
Навіть більше, в Україні ніхто і не приховує
вартість таких угод. За словами експертів,
вони коливаються в межах $ 250—1.000 за 1
га. Але тут виникає питання, чи ставиться
бізнесмен, причому неважливо який, до орен
дованих земель так само уважно, як він ста
вився б до приватної власності. Всі беруть
землю в оренду і думають у короткій перспек
тиві. А коли бізнесмен землю купив, то почи
нає розуміти, що якщо він вичавить її, як ли
мон, то завтра у нього не буде можливості на
ній сіяти. Агрохолдингам не вигідне скасу
вання мораторію, оскільки, запрацювавши,
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ринок землі спричинить збільшення як вар
тості самої землі, так і орендних ставок на
неї. А це, у свою чергу, додаткові витрати для
сільгоспвиробників. Інвестувати в купівлю
земель для них теж недоцільно, оренда є
менш затратною.
Експерти звертають увагу, що здача земель
ної ділянки в оренду в сучасних умовах не може
компенсувати втрати від неможливості її про
дати, оскільки ставки орендної плати мізерні.
Усереднені ставки оренди паїв сьогодні коли
ваються в районі 100 грн за 1 га на місяць. При
цьому у 65—70% випадків орендна плата
здійснюється раз на рік у натуральних показ
никах. Останні становлять від 2,5 до 3,5 т вро
жаю з паю. Тобто якщо господарство збирає в
середньому 12 т з паю, то з них 3 т воно віддає
орендодавцю. Це набагато менше ніж про
центні ставки за депозитами, які сьогодні пе
ревищують 20% річних [5].
За даними Окландського університету, на
2014 рік загальний обсяг українських сільгос
пугідь, контрольованих іноземним компаніям
становив понад 2,2 млн га; дослідженнями та
кож були виявлені важливі так звані "сірі зони"
навколо землеволодіння в країні, і хто на
справді керує землею в Україні сьогодні важко
встановити. Компанії та акціонери, що володі
ють українською землею представляють різні
країни світу. Датський "Тригон Агрі", наприк
лад, володіє більше 52 000 га. Тригон була ство
рена в 2006 році з використанням стартового
капіталу від фінських "заможних приватних
осіб". До її найбільших акціонерів належать:
JPM Чейз (Великобританія, 9,5 відсотків); Swed
bank (Швеція, 9,4 відсотка); UB цінних паперів
(Фінляндія, 7,9 відсотка); Euroclear Bank (Бель
гія, 6,6 відсотка); і JP Morgan Кліринговий Corp
(США, 6,2 відсотка).
Об'єднана фермерська холдингова компа
нія, яка належить групі саудівських інвесторів,
контролює деякі 33000 га українському сільгос
пугідь через Continental Farmers Group PLC [3,
с. 42].
AgroGeneration, володіє 120000 га українсь
ких сільгоспугідь, зареєстрована у Франції, та
більш ніж 62 відсотків своїх акцій керована
SigmaBleyzer, Техаською інвестиційною компа
нією.
Американський пенсійний фонд NCH
Capital контролює 450000 га. Компанія розпо
чала свою інвестиційну діяльність ще в 1993
одразу після розпаду Радянського Союзу. За
останні десять років, компанія орендувала не
великі ділянки сільськогосподарських земель
(від 2 до 6 га в розмірі) по Україні, об'єднавши
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їх у велике господарство на сьогодні. За слова
ми генерального партнера NCH Capital,
Джордж Рор, договори оренди дають компанії
право купити орендовані сільгоспугіддя як
тільки мораторій на продаж землі в Україні
буде скасовано.
Існує ряд компаній, які зареєстровані в по
даткових гаванях Кіпру, Австрії та Люксембур
гу, мають українське керівництво, часто об'єд
нують внутрішні та іноземних інвестиції. Деякі
з них очолюють українські олігархи. Наприк
лад, Ukrlandfarming володіє 654 000 га землі, на
яких вирощує ключові зернові культури, куку
рудзу, цукровий буряк, олійні та кормові куль
тури. 95 відсотків акцій Ukrlandfarming нале
жать мільярдеру О. Бахматюку, 5 відсотків не
щодавно були продані компанії Cargill. Анало
гічно, Ю. Koзюк, п'ята найбагатша людина Ук
раїни, є генеральним директором MHP, одне з
найбільших сільськогосподарських підпри
ємств країни, якому більше 360 000 га сільсько
господарських угідь.
З настанням політичної кризи, деякі з цих
компаній, в основному українських, знаходять
ся в скрутному становищі. Одним із прикладів
є зареєстрована на Кіпрі Мрія Агрохолдинг,
яка володіє майже 300 000 га. У 2014 році веб
сайт компанії (який насьогодні не доступний в
інтернеті), було зазначено, що 80 відсотків
акцій Мрія Агрохолдинг які / були у власності
родини Гута (український власник), решта 20
відсотків зафіксовано на Франкфуртській фон
довій біржі.
Відповідно до нових джерел, влітку 2014
року компанія оголосила дефолт за своїми
платежами для двох великих єврооблігацій,
поставивши своє майбутнє під питанням. Ком
панія спочатку заручився підтримкою амери
канської Blackstone Group і української
Dragon Capital, проте втратила її вже через
місяць; по аналогії відбулося і з міжнародною
аудиторською фінансова сервісновою фірмою
з Делойта.
Міжнародний Комітет Володарів Облігацій,
який складався з декількох американських та
англійських інвестиційних груп (у тому числі
інвестиційного підрозділу компанії Cargill), які
разом володіють більше 65 відсотків заборго
ваності єврооблігацій Мрія Агрохолдинг. Май
бутнє цієї фірми незрозуміло за деякими дже
релами, існує високий ризик банкрутства.
Інші українські компанії, зареєстровані в
податкових гаванях також зазнають трудно
щів.
Sintal Agriculture Public Ltd, зареєстрова
ний на Кіпрі, що володіє 150,000 га землі, при
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пинила торгівлю акціями на 29 січня 2014 року
на Франкфуртській фондовій біржі "до подаль
шого повідомлення" після процедури банкрут
ства, що була порушено стосовно компанії. У
2013 році його сайт (нині неіснуючий також) по
казали, що 36,3 відсотків акцій компанії був у
вільному обігу.
Можливість банкрутства цих корпорацій, і
залучення західних інвесторів в у сфері кризо
вого управління, піднімає питання про долю
сільськогосподарських земель, якими вони во
лодіють. У той же час, залишаються без від
повіді питання щодо контролю сільськогоспо
дарських угідь та яку роль будуть відігравати
іноземні компанії та фондів, які вклали в ці ком
панії. Тим не менш, якщо все буде відбуватися
за аналогією до сусідньої Румунії, то інозем
ний контроль над землями буде посилюватися.
Румунія має схожу історію розподілу ко
лективізованих господарств, даючи право влас
ності на землю колгоспникам і введення мора
торію на продаж земель сільськогосподарсько
го призначення. Лазівки в національному зако
нодавстві країни створили можливості для іно
земного контролю землі через процедури бан
крутства. Як задокументовано Дж. Боуніол,
банкрутство національних агробізнесу відкри
ло шлях для іноземного контролю сільгосп
угідь Румунії.
Проте незрозуміло, чи саме такий сценарій
матиме місце в Україні. Крім того, викликає
багато питань ситуація навколо власності на
землю в Україні.
Можливо, найбільш важливим є питання
про те, чи зростаюча концентрація української
землі в руках кількох олігархів та іноземних
корпорацій може принести користь країні, її
народу та її економіці.
Між тим, вважаємо, що при вирішенні про
блем обезземелення селян та запобігання спе
куляції цілком можна використати альтерна
тивні механізми, відомі у світі.
Наприклад, Закон ФРН "Про поліпшення
агроструктури і забезпечення сільськогоспо
дарських і лісогосподарських підприємств (за
кон про оборот земельних ділянок)" від
28.07.1961 передбачає дозвільний порядок
відчуження земельних ділянок. Всі землі
більше 1 га підлягають продажу лише з дозво
лу місцевих органів влади. Для цього розроб
лена спеціальна дозвільна процедура, що пе
редбачає обгрунтування потенційним покуп
цем купівлі землі, а також надання свідоцтва
про його професійну підготовку. Відмова у ви
дачі дозволу можлива лише з підстав, визна
чених законом: (1) коли купівляпродаж зе

23

АГРОСВІТ № 17, 2015
мельної ділянки пов'язана з "нездоровим пе
рерозподілом земель" (зокрема, на користь
осіб, не пов'язаних з фермерством та
сільським господарством), (2) коли відчужен
ня земельної ділянки призведе до її "безгос
подарського зменшення" або надмірного под
рібнення (зокрема, до розмірів менше 1 га), (3)
коли договірна ціна знаходиться "у грубій дис
пропорції" із вартістю ділянки (відхилення
понад 50 % від вартості ділянки).
Дозвільний порядок придбання земельних
ділянок сільськогосподарського призначення
існує у Австрії. Видача дозволу здійснюється
районною комісією з земельного обороту
відповідно до федерального Закону "Про обо
рот земельних ділянок". Відмова у видачі доз
волу можлива лише з підстав, передбачених
законом, зокрема, у випадках: (1) коли угода
призведе до концентрації земельних ділянок
понад норму, встановлену для регіону, (2) пе
редбачена зміна цільового призначення зе
мельної ділянки, (3) угода вчиняється зі спе
кулятивною метою, (4) значно перевищена
ринкова вартість земельної ділянки, (5) угода
призведе до безпідставного порушення вигід
ної агроструктури, що склалася, (6) угода при
зведе до надмірного подрібнення земельних
ділянок.
У Нідерландах органи земельного контро
лю ратифікують кожну угоду, пов'язану з пе
реходом права власності на землю.
У деяких країнах з метою боротьби зі спе
куляцією земельними ділянками передбачено,
що будьякі куплені землі можуть бути про
дані лише зі збігом певного, встановленого за
коном строку. В Японії він складає 3 роки. У
ряді країн — Франції, Данії — купівляпродаж
сільськогосподарських земель для несільсько
господарських цілей або забороняється (в
районах особливо родючих земель) або обме
жується (вимагається дозвіл місцевих органів
влади, а також осіб, що проживають в даній
місцевості).
У Франції 05.08.1960 прийнято Закон "Про
орієнтацію сільського господарства", 08.08.1962
— Додатковий закон, які отримали назву "Хар
тія французького сільського господарства".
01.08.1984 прийнято Закон про статус оренди
ферми і половинщини та контроль за структу
рою аграрних господарств. Ці акти закріпили
доктрину соціальних функцій земельної влас
ності, були спрямовані на підтримку госпо
дарств сімейного типу та посилення ролі дер
жави у сфері земельних відносин. Були закріп
лені положення, за якими при відчуженні зе
мельної ділянки власник зобов'язаний запро
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понувати її фермерам та орендарям, причому
орендар може в судовому порядку вимагати
зменшення ціни, яку він вважає завищеною.
Власник не може залишити землю без обробіт
ку більше п'яти років, із закінченням цього тер
міну земельна ділянка може бути передана в
управління іншим особам. Створено 34 Това
риства з перебудови та покращення аграрної
інфраструктури, що є некомерційними корпо
раціями, контрольованими державою, які на
лежать фермерським об'єднанням та приват
ним особам. Підконтрольна державі організа
ція САФФЕР (некомерційне партнерство) вир
ішує питання перерозподілу земель, перевага
при пільговому придбанні та оренді земель
сільськогосподарського призначення надаєть
ся молодим сім'ям фермерів. Ринок землі є жор
стко контрольованим.
У Норвегії, де лише 3 % земель придатні
для сільськогосподарського виробництва,
відчуження земельних ділянок сільськогос
подарського призначення регулюються
міністерством сільського господарства та
іншими органами державного управління, які
видають дозволи на купівлю. Підставою для
відмови у наданні дозволу є відчуження зе
мельної ділянки з метою спекуляції або над
мірна концентрація земель. Дозвіл на купів
лю видається лише особам, що мають необх
ідну професійну підготовку і згодні прожи
вати у відповідній місцевості та вести своїми
силами господарство.
У Швеції встановлюється переважне право
на купівлю землі органів місцевого самовряду
вання з метою, насамперед, розвитку житлово
го будівництва.
У Польщі ринок земель регулюється пере
важно економічними засобами. Держава через
спеціально створене Агентство сільськогоспо
дарської власності державної казни (АВРСП)
здійснює викуп у селянських господарств зе
мель та нерухомості і продає їх перспективним
господарствам, переселенцям — малоземель
ним, молодим селянам тощо. Пріоритет на
дається покупцям, що мають необхідну квалі
фікацію. Розрахунки здійснюються з розстро
ченням на 20—30 років.
В Угорщині пріоритетне право на придбан
ня земельних ділянок сільськогосподарського
призначення надається особам, що пов'язані із
сільськогосподарською діяльністю та мають
необхідну кваліфікацію [7, cт. 35].
ВИСНОВКИ

Отже, перш ніж знімати мораторій на
продаж землі потрібно забезпечити необхі
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дне законодавче поле, що дозволить створи
ти правові передумови для запровадження
ринку земель сільськогосподарського при
значення, який передбачатиме обмежене
державне регулювання процедури відчужен
ня власниками речових прав на земельні
ділянки сільськогосподарського призначен
ня, що забезпечить запровадження ринково
го економічного обороту речових прав на
земельні ділянки сільськогосподарського
призначення із одночасною мінімізацією
його потенційних негативних суспільноеко
номічних наслідків.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Управлінський контроль є одним з найваж
ливіших елементів системи управління підприє
мством. Його роль у діяльності суб'єкта госпо
дарювання перманентно зростає і посилюєть
ся. Провідні світові компанії вже багато років
вдало використовують різні варіації організації
та методики управлінського контролю для
здійснення господарської діяльності. В умовах
реформування вітчизняної економіки власни
ки, акціонери та менеджери підприємств також
починають усвідомлювати доцільність транс
формації наявної системи контролю в частині
її переорієнтації на задоволення інформацій
них потреб внутрішніх користувачів. У зв'язку
з цим актуальним є висвітлення сучасних тен
денцій розвитку управлінського контролю, ви
значення його місця в системі управління вітчиз
няних підприємств, а також встановлення його
впливу на діяльність суб'єкта господарювання.
АНАЛІЗ ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання функціонування управлінського
контролю в межах системи управління дослі
джено в роботах вітчизняних та зарубіжних
науковців: Є. Аренса, А. Файоля, Ф. Бутинця,
О. Селезньова, Н. Виговської, Л. Дікань, М. Ко
рінька, Дж. Лоббека, Н. Малюги, Л. Нападовсь
кої, Х. Херманса, В. Шевчука, М. Штейнмана,
Ю. ЦальЦалка, В. Каннунікової та інших. У
працях вчених тією чи іншою мірою розгляда
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ються різні підходи до концептуальних основ
системи управлінського контролю. Проте ос
танні зміни, що відбуваються в суспільнопо
літичному та економічному житті держави не
можуть не вплинути на функціонування будь
якого суб'єкта господарювання, а отже, і на
його систему управлінського контролю та по
силення його ролі в управлінні. В зв'язку з цим
подальші дослідження щодо розвитку органі
заційних аспектів функціонування системи
управлінського контролю актуалізуються.
Метою дослідження є розгляд та узагаль
нення поглядів вчених щодо висвітлення сучас
них тенденцій розвитку управлінського конт
ролю, визначення його місця в системі управ
ління на сучасному етапі розвитку України, а
також формування автором власних висновків
і пропозицій.
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Управлінський процес є основним предме
том діяльності менеджерів. В зв'язку з цим пе
ред науковцями постало питання виділення го
ловних функції управління. Так, ще у ХХ ст.
Анрі Файоль [1] виділив п'ять управлінських
функцій для успішного лідера, а саме: плану
вання, організацію, керівництво, координацію
та контроль.
З точки зору корпоративного управління,
контроль є ключовим елементом забезпечення
реалізації цілей. Для цього менеджери викори
стовують фактичні та планові показники, щоб
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туральному вираженні, а ефек
тивність економіки розрахо
вується в створенні цінностей.
Суб'єктами управлінського контролю є його акціонери, управлінський
Ефективність технології є осно
персонал та інші співробітники, наділені певними повноваженнями.
Кінцева мета управлінського контролю полягає у досягненні цілі
вою ефективності економіки,
підприємства, яка включає стратегічну складову і операційні завдання.
яка є ключем до максимізації
Ключовими елементами для забезпечення виконання цілей є ефективний
цінності. Ефективність економ
процес управлінського контролю
іки призводить до економічної
вигоди, створює додану вартість.
Ефективність та доцільність контролю ґрунтується на значимості
Управлінський контроль і є
прийнятих рішень власне системою управління. При цьому належне
інструментом для досягнення
функціонування управлінського контролю буде прямо залежати від
ефективності його інформаційного забезпечення системою
ефективності функціонування
бухгалтерського обліку. Релевантна облікова інформація є основою
підприємства.
функціонування системи управління та власне управлінського
Ініціатором управлінського
контролю
контролю повинні бути самі під
приємства, а не зовнішні регуля
Суб’єкти, які зобов’язані контролювати в той же час повинні бути готові
тори. Стандарти встановлені зов
управляти процесом контролю
нішніми контролюючими органа
Рис. 1. Вимоги щодо організації управлінського контролю
ми не будуть досягнуті, якщо
відкоригувати плани, а також виконують інші підприємства не готові управляти і контролю
дії для того, щоб отримати результати, що на вати діяльність для досягнення своїх цілей.
З цією метою можна виокремити деякі ос
ближені до бажаних. Управління включає в
себе також бізнескоординацію та налагоджен новні вимоги, яких слід дотримуватись при орган
ня комунікаційних зв'язків з метою досягнен ізації системи управлінського контролю (рис. 1).
Основним інформаційним підгрунтям
ня довгострокових корпоративних цілей, що
мають бути орієнтиром для операційної діяль управлінського контролю є система бухгал
терського обліку, що здатна надавати дані для
ності всіх бізнесодиниць.
Ефективність функціонування підприємств прийняття операційних та стратегічних рішень,
значною мірою залежить від системи управлі а також здійснювати комплексні контрольні
нського контролю. Теорія і практика управлін процедури. При цьому слід відмітити, що об
ня підтверджує значення управлінського конт лікова інформація повинна відповідати певним
ролю для системи управління. Тим не менш, його вимогам, а саме: бути оперативною та релеван
розвиток в Україні показує, що контроль тною. Системи обліку й управлінського конт
зовнішніх зацікавлених сторін домінує над уп ролю тісно взаємопов'язані і впливають одна на
равлінським контролем всередині підприємства. одну. Теорія і методологія управлінського кон
Відомо, що контроль є процесом, за допомо тролю сприяє розвитку бухгалтерського об
гою якого менеджери намагаються впливати на ліку, а облік в свою чергу збагачує контроль.
Розглянемо більш детальніше взаємозв'я
об'єкти всередині підприємства за для досягнен
ня стратегічної мети. Тому головним призначен зок систем обліку та контролю:
Поперше, еволюція менеджменту сприяє роз
ням управлінського контролю є вибір правильної
стратегії, організація і реалізація її на практиці, витку управлінського контролю. Межі сучасного
що має забезпечити досягнення цілей підприєм управлінського контролю простягаються від стра
тегічного управління до контролю управління
ства. Управлінський контроль включає в себе:
— стратегічний контроль або контроль за діяльністю, і в той же час ці межі також забезпе
чують майбутні напрямки розвитку системи об
допомогою корпоративного управління;
— оперативний контроль або контроль ке ліку. Так, для цілей контролю використовується
інформація не тільки традиційного фінансового
рівництва;
— управління діяльністю або контроль пра обліку, а й управлінського обліку, що здатний аку
мулювати інформацію в залежності від інформа
цівником.
Досягнення бажаного рівня ефективності є ційних потреб суб'єктів контролю.
Подруге, процедури управлінського конт
основною метою діяльності підприємства. По
рівню ефективності і її наслідкам встановлю ролю сприяють розвитку обліку. Інформація,
ють чи досягнуло підприємство задекларованої що створюється системою обліку має вирішаль
цілі. Ефективність розраховують як вихід, роз не значення для процедур управлінського кон
ділений на вхід. Ефективність технології часто тролю, що включають у себе розробку ме
розраховується як вихід, поділений на вхід в на ханізмів досягнення стратегічної мети, стан
Вимоги щодо організації управлінського контролю
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Таблиця 1. Основні відмінності систем управлінського контролю
та внутрішнього бухгалтерського контролю
Ознака
Завдання контролю
Стиль управління

Внутрішній бухгалтерський контроль
Забезпечувати безпеку і цілісність активів,
надавати достовірну, неупереджену
бухгалтерську інформацію
Консервативний стиль

Відносини із зовнішнім
середовищем
підприємства

Невеликий вплив зовнішнього середовища

Структура контролю

Система контролю повністю залежна від
наявної системи управління і
підпорядкована їй. Одержані дані
використовуються для аналізу загальних
недоліків, що виявляються системою
контролю

дартів для контролю, звітів внутрішнього конт
ролю, оцінки продуктивності діяльності керів
ників та працівників підприємства. Для того, щоб
задовольнити попит на інформацію управлінців,
облік повинен оновлювати і покращувати види
та зміст внутрішньої бухгалтерської звітності.
Розвиток теорії обліку досягається розширен
ням кількості та якості інформації за запитом
кінцевого споживача такої інформації.
Потретє, як наукові методи розвитку су
часного менеджменту, методи управлінського
контролю повинні постійно удосконалювати
ся і бути певною мірою інноваційними. Інно
ваційні методи управлінського контролю забез
печують умови для розвитку бухгалтерського
обліку та сприяють його удосконаленню.
Взагалі, управління та стандарти управлінсь
кого контролю певною мірою залежать від
зовнішніх регуляторів та інвесторів, що орієнту
ються на розробку системи управлінського конт
ролю для забезпечення достовірності фінансової
інформації. У цьому контексті, облік та контроль
є інформаційним ядром системи управління.
Як відомо, однією із функцій бухгалтерсь
кого обліку є контрольна. Отже, можна гово
рити про наявність у кожному підприємстві
внутрішнього бухгалтерського контролю. В
зв'язку з цим доцільним є окреслення основних
відмінностей управлінського контролю та внут
рішнього бухгалтерського контролю (табл. 1).
Донедавна більшість вітчизняних підпри
ємств використовували модель контролю, що
певною мірою відповідала інтересам підприє
мства — в межах контрольної функції бухгал
терського обліку. Зміна економічного і соціаль
ного розвитку змушує підприємства до пошу
ку нової моделі контролю — управлінського.
Підприємства виживають в умовах невизначе
ності, а тому система управлінського контро
лю повинна бути адаптована до зовнішнього
середовища, стратегії та конкретних обставин
діяльності і саме це відіграє вирішальну роль.
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Управлінський контроль
Ефективність і дієвість господарських
операцій
Радикальний агресивний стиль
Значний вплив зовнішнього
середовища, в залежності від
зацікавленості певних груп
користувачів
Система контролю взаємно
узгоджується відповідно до стратегії
підприємництва і характеристик
підприємства

У той же час, дані системи бухгалтерського
обліку є домінуючими при проектування сис
теми управлінського контролю. Слід визнати,
що і система бухгалтерського обліку, і система
управлінського контролю взаємопов'язані та
доповнюють одна одну. З іншого боку, однією
з функцій бухгалтерського обліку і є контроль,
який як правило завжди у центрі бухгалтерсь
кої роботи. Тому при проектуванні системи
управлінського контролю в межах підприєм
ства доречним є узгодженість з системою об
ліку та зберігання структури циклу контролю
відповідно до структури системи обліку.
Як показують проведені дослідження, управ
лінський контроль набуває все більшої популяр
ності серед власників вітчизняних підприємств.
Це обумовлюється наступними причинами:
1. Хоча бухгалтерський облік відіграє домі
нуючу позицію в підприємстві, роль управлінсь
кого контролю поступово посилюється. Не
може бути доброго обліку без контролю, так
само і система контролю не може функціону
вати без даних обліку. Для власника важливо
не тільки мати ефективну систему обліку, але і
ефективну систему управлінського контролю.
2. Дотримання правової основи не тільки
бухгалтерського обліку, а і контролю. Розроб
ка відповідних підзаконних актів, які регулюють
основи побудови системи управлінського конт
ролю повинні надавати інвестору чітке розумі
ння, що їх інтереси будуть захищені законом, а
система контролю буде цьому гарантом.
Розвиток системи управлінського контролю
вимагає його переорієнтації з підтвердження та
гарантування достовірності фінансової звітності
на інструмент досягнення стратегічних цілей
підприємства. Метою управлінського контролю
повинно стати забезпечення дотримання чинно
го законодавства України, безпека активів і
надійність фінансової звітності. Відповідно до
цілей підприємства в системі управлінського кон
тролю можна виділити три складові (рис. 2).
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підприємство буде конкурентос
проможним.
Ще одним із зовнішніх регуля
торів,
що заінтересовані в системі
ІІ складова
управлінського
контролю є утри
Підтвердження надійності
Облік і контроль є основою операційного
фінансових звітів
мувачі боргових зобов'язань і, як
менеджменту, зовнішнього регулювання та
прийняття інвестиційних рішень
правило, їх вимоги до контролю
ІІІ складова
дещо інші ніж у інвесторів і влас
забезпечення безпеки
майна, підвищення
ників. З одного боку, власники бор
Орієнтація діяльності підприємства на майбутнє
ефективності діяльності
гових зобов'язань надають кредит
підприємства і досягнення
підприємству добровільно, з іншо
стратегічної мети
го боку, вони дуже стурбовані ймо
Рис. 2. Складові проведення управлінського контролю
вірністю дефолту або банкрутства
Таким чином, управлінський контроль під суб'єкта господарювання. Мова йде не тільки про
вищує ефективність діяльності суб'єкта госпо погашення зобов'язань, а і сплату відсотків за кре
дарювання за для досягнення стратегічної ме дитні ресурси. Однак відсотки безпосередньо по
ти. Власне управлінський контроль це не в'язані з ризиком прийнятим кредитором. Чим
стільки "зобов'язання контролювати", скільки більша ставка за кредитами, тим вище ризики.
Тому попит на систему управлінського контролю
"готовність управляти".
Створена система управлінського контролю підприємства з боку утримувача боргових зобов
в підприємстві певною мірою надає і переваги 'язань фокусується на ефективності погашення
підприємству, створює його позитивний імідж боргових зобов'язань і умов договору. Ефек
перед зовнішніми регуляторами. Зокрема, в фун тивність використання залучених ресурсів безпо
кціонуванні такої системи заінтересовані в основ середньо пов'язані з досягненням стратегічних
ному регулятори ринку цінних паперів. Для них цілей, що має взаємо відноситись з певними кон
це є підтвердженням ефективності ринкового трактами. Отже, управлінський контроль, є інстру
механізму, відповідальності керівництва та уне ментом узгодження залучених боргових зобов'я
можливлення проведення фінансових махінацій. зань з відповідними контрактами.
Постачальники, підрядники та покупці також
У свою чергу, при не належній організації си
стеми управлінського контролю, можуть виника заінтересовані в системі управлінського контро
ти ситуації зловживання службовим становищем лю задля захисту своїх інтересів. Контрагенти
та здійснення різних видів махінацій посадовими повинні бути повідомленні про наявність систе
особами, що є основними причинами зниження ми управлінського контролю всередині підприє
якості інформації для потреб управління. Врахо мства, бо покупці купують готову продукцію або
вуючи те, що основним джерелом інформації для послуги підприємства, а постачальники забезпе
прийняття управлінських рішень є внутрішня та чують безперебійність надходження сировини
зовнішня звітність підприємств, то контроль по для підприємств. З більш широкої точки зору і
винен її підтверджувати відповідно до певних підприємства і покупці (постачальники) взаємо
стандартів, що будуть представлені зовнішніми пов'язані, а тому система управлінського конт
регуляторами. Саме система управлінського кон ролю буде впливати і на процес виробництва у по
тролю поліпшує дотримання встановлених стан стачальників, а також на фінансові пропозиції
для покупців. Таким чином, покупці (постачаль
дартів та допомагає уникати позовів.
Як вже зазначалось, більшість вітчизняних ники) будуть надавати перевагу підприємствам з
підприємств не надає належної уваги системі ефективною системою управлінського контролю
управлінського контролю, а це в свою чергу в якості ділових партнерів.
Що стосується інвесторів, то наявність у
призводить до несподіваних небажаних нас
лідків господарської діяльності. Зазвичай такі підприємстві управлінського контролю най
наслідки пов'язані зі збільшенням рівня ризи більше відповідає їх інтересам. Як відомо, ме
ку і зменшення значень вартості підприємств. тою інвестування є одержання доходу, який
Коли падіння вартості стає системним, реаль можна одержати за виконання наступних умов:
на вартість підприємства не відповідає бухгал поперше, управління підприємством має бути
терським даним. Тому регулятори вимагають ефективним; подруге, підприємства повинні
від підприємства використовувати систему уп розробити розумну дивідендну політику. Ці дві
равлінського контролю, як запоруку захисту умови безпосередньо залежать від системи
інтересів власників чи потенційних інвесторів. управлінського контролю, що адаптується до
Якщо інтереси всіх власників захищені, то і корпоративної стратегії. Таким чином, існуван
І складова
дотримання чинного
законодавства
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Якщо не дотримується законність нормативноправових актів, то ніякої надійності фінансових
звітів і гарантування збереження майна не
можна досягти
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ня системи контролю не тільки може підвищи
ти конкурентоспроможність підприємства, а й
забезпечити виконання інтересів власника.
Інвестору для прийняття рішення необхідна
інформація, яка в основному міститься в істо
ричній бухгалтерській фінансовій звітності, а пра
вила і норми по її складанню не є досконалими, а
тому існує великий інформаційний розрив між
інформацією, представленою у звітності та інфор
мацією, необхідною інвесторам для прийняття
рішень. Таким чином, навіть існування ідеальної
системи фінансового обліку та внутрішнього кон
тролю на основі бухгалтерської інформації, обме
жується наданням історичної облікової інфор
мації. Тому, щоб мати можливість приймати пра
вильні інвестиційні рішення, інвестору необхідна
система управлінського контролю, яка здатна за
безпечити досягнення цілей інвестування.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, внутрішні та зовнішні користувачі ма
ють відносно високий попит на систему управлі
нського контролю, бо це додатковий інструмент
збереження майна та інвестицій. Тому важливо,
щоб підприємства впроваджували і поліпшували
систему управлінського контролю, при чому дана
система повинна бути ув'язана з системою бух
галтерського обліку підприємства.
З розвитком ринку капіталу попит на систе
му управлінського контролю серед інвесторів
буде тільки збільшуватись, тому що тільки в цьо
му випадку, вимоги інвесторів можуть бути ви
конані. Тим не менш, слід зазначити, що не існує
досконалої системи управлінського контролю.
І навіть функціонуюча система повинна перма
нентно розвиватися і удосконалюватись.
Цілі управлінського контролю повинні відпо
відати цілям управління та прагнути до поліпшен
ня операційної діяльності підприємства, сприя
ти реалізації корпоративної стратегії. Вибір ре
жиму управління також повинен узгоджуватись
з системою контролю, відповідно до стратегії
компанії і зовнішнього середовища. Структура
управлінського контролю має взаємно узгоджу
ватись з даними бухгалтерського обліку.
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PLANNING AND FORECASTING OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF ECONOMIC SUBJECTS
OF AGRARIAN SPHERE OF ECONOMY
У статті обгрунтовується необхідність та виявляються особливості планування і прогнозування соціальної відпо0
відальності суб'єктів господарювання аграрної сфери економіки. Визначено методологічні засади розробки, зміст та
структура планів і прогнозів на основі системного і проблемно0цільового підходів. Виявлено їх вузькі місця, які зу0
мовлені специфікою здійснення сільськогосподарської та агропромислової діяльності. Обгрунтовано подальші пер0
спективи використання планів і прогнозів.
The article substantiates the need and identifies the features of the planning and forecasting of social responsibility
of economic subjects of agrarian sphere of economy. Defined methodological principles of development, the content and
structure of plans and projections on the basis of systematic and problem0oriented approaches. Identified bottlenecks,
which are determined by the specificity of the implementation of agricultural and agro0industrial activities. Justified
future prospects plans and forecasts.

Ключові слова: соціальна відповідальність, суб'єкти господарювання агросфери, планування
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Конкурентна боротьба між аграрними й аг
ропромисловими підприємствами і корпораціями
на внутрішньому та зовнішніх агропродовольчих
ринках вже давно не обмежується тільки якістю
та ціною вироблених товарів. Жодне сільськогос
подарське підприємство або агрохолдинг, вихо
дячи на міжнародний агропродовольчий ринок,
не може бути конкурентоспроможним, якщо
воно не займається заходами соціальної відпові
дальності. Саме тому до соціальної відповідаль
ності агробізнесу зараз прикуто багато уваги як
з боку економістівнауковців, так і практиків.
Особливо актуальною у цьому контексті є про
блема її практичного впровадження на основі
планування та прогнозування у контексті
здійснення основних бізнеспроцесів.
Традиційно у структурі планування діяльнос
ті сільськогосподарських підприємств виділяєть
ся тактичне, середньострокове та стратегічне
Передплатний індекс 21847

(довгострокове) планування відносно часових
термінів; індикативне, програмноцільове та
бізнеспланування — за змістом використовува
них показників та функціями. Вони можуть зна
ходити сукупне або одиничне застосування щодо
соціальної відповідальності в залежності від її
обсягів, рівнів та форм організації, напрямів та
моделей здійснення, вимог стейкхолдерів.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика функціонування системи
корпоративного управління в цілому та соці
альної відповідальності підприємств зокрема
посідає важливе місце в дослідженнях наступ
них зарубіжних вчених: Ю. Благова, А. Бер
лі, Г. Боуена, М. Ван Марревійк, А. Керолла,
М.І. Ліборакіної, Г. Мінза, Дж. Муна, Д. Мет
тена, Л. Престона, Г. Фітча, У. Фредеріка,
М. Фрідмана, Р. Фрімена та ін. Різноманітні ас
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Методологічні підходи до формування соціальної відповідальності
Підхід І
Підприємство зобов’язане бути
соціально-відповідальним за будьяких умов
Підхід ІІІ
Головною умовою поширення
соціальної відповідальності є
налагодження діалогу між
підприємством і державою

Підхід ІІ
Підприємство зобов’язане бути
соціально-відповідальним лише у
разі створення відповідних умов
Підхід ІV
Поширення соціальної
відповідальності через діалог між
підприємствами і громадськими
організаціями

Рис. 1. Основоположні методологічні підходи щодо відносин у системі "держава — аграрне
підприємство (корпорація) — громада (суспільство)" з приводу здійснення
соціальної відповідальності

пекти функціонування підприємств, їх корпо
ративного управління та соціальної відпові
дальності, а також споріднені з ними проблеми
висвітлені в працях вітчизняних вчених В.А. Єв
тушевського, З.І. Галушки, С.Ю. Гончарової,
О.А. Грішнової, Л.А. Грициної, А.М. Колота,
І.Ф. Комарницького, О.М. Костюка, Г.В. На
зарової, В.С. Пономаренка, І.Л. Сазонця,
О.М. Ястремської та ін.
Проте питання планування та прогнозуван
ня соціальної відповідальності висвітлені не до
статньо. Повною мірою це стосується суб'єктів
аграрної сфери господарювання, особливості
здійснення соціальної відповідальності яких є не
визначеними у науковій літературі, тим більше
на рівні планування й прогнозування. Між тим,
на нашу думку, вони є суттєвими та пов'язані з
масштабами виробництва, його концентрацією
та розміщенням, диверсифікацію сільськогоспо
дарської діяльності та організацією сільських
територій, сезонністю функціонування тощо.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Мета статті полягає в обгрунтуванні необ
хідності та визначенні змісту й особливостей
здійснення планування і прогнозування соці
альної відповідальності суб'єктів господарю
вання аграрної сфери економіки.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Переважна більшість науковців, які дослі
джували й досліджують питання стратегічно
го планування, дотримуються класичної теорії
та методології щодо його процесу, його уніфі
кації для будьяких підприємств [2]. Згідно з їх
поглядами, розробка стратегічних планів діяль
ності суб'єктів аграрного господарювання, у
т.ч. відносно соціальної відповідальності, почи
нається з визначення місії та розробки їх дов
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гострокових цілей; етапів виконання й очікува
них результатів; моніторингу, корегування та
контролю досягнутих показників.
Вказані методологічні засади є найбільш роз
повсюдженими. Їх прихильниками є більшість
керівників великих аграрних та агропромислових
компаній, їх інвесторів, де розробляються за
гальні стратегічні план розвитку. Ми також под
іляємо запропонований методологічний підхід та
вважаємо за доцільне дотримуватися його і при
розробці стратегії соціальної відповідальності
аграрних та агропромислових підприємств.
Дещо раніше було запропоновано інший
методологічний підхід до процесу стратегічно
го планування [7, с. 125]. Він відрізняється від
загальноприйнятого і починається не з форму
лювання бачення та місії, а з визначення голов
ної проблеми. На наш погляд, саме такий підхід
більш доцільно застосовувати для розробки
тактичних та бізнеспланів розвитку суб'єктів
господарювання агросфери та, зокрема, для
формування ключових напрямів та відповідних
форм їх соціальної відповідальності.
При цьому у своєму дослідженні при об
грунтуванні та розробці планів і прогнозів соці
альної відповідальності ми виходимо з основ
ного методологічного положення про те, що
вона має здійснюватися завжди, не залежно від
наявності або відсутності державної підтрим
ки, не обов'язково супроводжуватись рекла
мою. На нашу думку, попри існуючі інші мето
дологічні підходи, вона є основою цивілізова
ного ведення агробізнесу (рис. 1).
Відповідно до першого підходу підприєм
ство зобов'язане вести соціальновідповідаль
ну діяльність незалежно від того, створені або
ні у суспільстві умови для подібної діяльності.
Прихильники другого підходу вважають, що
поки у суспільстві не будуть створені необхідні
Передплатний індекс 21847
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Визначення пріоритетних проблем або сукупності
декількох проблем

Етап І

Визначення фокусу стратегії

Збір даних та аналіз показників внутрішнього і
зовнішнього середовища розвитку підприємств
SWOT-аналіз

Аналіз причин та наслідків основної проблеми

Формування бачення та місії

Етап ІІ

Розробка дерева цілей

Аналіз альтернативних заходів для досягнення кожної цілі
останнього рівня дерева цілей
Складання календарного плану дій

Складання бюджету стратегії
Розробка системи моніторингу

Етап ІІІ

Реалізація стратегії

Моніторинг та корегування стратегії

Рис. 2. Етапи та зміст стратегічного планування соціальної відповідальності суб'єктів
господарювання агросфери

умови, говорити про соціальну відповідальність
підприємства у класичному її розумінні мож
на лише частково. Третій підхід визнає можли
вим розвиток соціальної відповідальності у
суспільстві лише за умови налагодження кон
структивного діалогу між підприємствами та
державою, шляхом усунення перешкод як з
боку держави, так і з боку підприємств [3, с. 40].
Отже, у контексті підтримуваного нами
першого підходу, розробка стратегічних планів
СВ є обов'язковою та передбачає здійснення
трьох етапів (рис. 2): 1) підготовчий етап; 2) етап
розробки змісту стратегічних планів; 3) етап
імплементації стратегічних планів. Найбільшої
уваги заслуговує саме перший етап, тому що
саме тут криється різниця між запропонованим
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та загальноприйнятим підходом до стратегіч
ного планування. Його детальний розгляд доз
воляє окреслити наступні дії:
Перший етап — це визначення пріоритетної
для вирішення проблеми, чи сукупності кількох
проблем. Треба зазначити, що проблема не обо
в'язково має бути соціального характеру, адже
за допомогою соціальної активності можна
вирішити багато проблем виробничоекономі
чного та екологічного характеру. Щодо су
б'єктів агробізнесу це, насамперед, виробниц
тво органічної продукції, забезпечення зайня
тості сільського населення, вирішення еколог
ічних проблем збереження довкілля, орга
нізації сільських територій та відтворення їх
соціальної інфраструктури загалом.
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Стратегічна ціль – конкурентоспроможність харчових та переробних підприємств

Головна ціль 1 –
виробництво
продовольства

Головна ціль 2 –
фінансово-економічна
стійкість

Пріоритетна ціль 1.1 –
зменшення
собівартості продукції

Пріоритетна ціль 2.1 –
оптимізація бізнеспроцесів

Пріоритетна ціль 1.2 –
зниження ціни продукції

Пріоритетна ціль 2.2 –
робота з персоналом

Пріоритетна ціль 1.3 –
підвищення кості та
безпеки продукції

Пріоритетна ціль 2.3 –
підвищення
продуктивності праці

Головна ціль 3 –
вирішення екологічних та
соціальних проблем зовнішнього
бізнес-середовища
Пріоритетна ціль 3.1 –
ощадливе енерго- та
ресурсокористування
Пріоритетна ціль 3.2 –
екологізація діяльності
Пріоритетна ціль 3.3 –
участь у суспільних проектах та
програмах

Стратегія соціальної відповідальності харчових та переробних підприємств

Рис. 3. Місце стратегічного плану соціальної відповідальності
у загальному стратегічному плануванні розвитку основної діяльності підприємств агросфери

Другий етап знаменує визначення змістов
ного ядра або базису планування. В основно
му, він має три характеристики: найбільш гострі
проблеми, на вирішення яких направлена роз
робка та реалізація стратегічного планування
(якщо було визначено не одну, а сукупність
проблем); географія, тобто відносно якої тери
торії здійснюється планування; стейкхолдери
— зацікавлені сторони, інтереси яких необхід
но врахувати при розробці стратегічних планів.
Третій етап означає моніторинг, збір даних
та аналіз внутрішнього й зовнішнього середо
вища функціонування аграрних та агропро
мислових підприємств. Треба відзначити, що
після проведення моніторингу необхідно зро
бити SWOTаналіз як співставлення позитив
них та негативних фактів та аргументів, які
були виявлені в процесі моніторингу (це зна
добиться для подальших кроків). Дуже важ
ливо на даному етапі не застосовувати суб
'єктивне відношення, а констатувати лише об
'єктивні факти.
На третьому етапі здійснюється SWOT
аналіз соціальної відповідальності за тради
ційною матрицею. Це відомий та результатив
ний метод у стратегічному плануванні, тому
відзначимо тільки те, що у кожному з чотирь
ох розділів (або двох основних розділів) дано
го аналізу має бути не більше 10 пунктів. Тут
же здійснюється аналіз причин та наслідків го
ловної проблеми. На цьому етапі із сукупності
негативних фактів, які були виявлені на треть
ому етапі, та слабих сторін, які показав SWOT
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аналіз, визначаються основні причини та на
слідки виникнення основної проблеми.
Важливість причиннонаслідкового аналізу
важко переоцінити, адже стратегічне планування
та всі його заходи мають бути направлені саме про
ти корінних причин, у той час як більшість керів
ників, розробляючи стратегічні плани діяльності
суб'єктів господарювання, їх соціальної відпові
дальності, спрямовують усі планові заходи проти
наслідків, які найбільш очевидні, але усунення яких
не допоможе у вирішенні основної проблеми. На
приклад, соціальна відповідальність може бути
представлена у вигляді коштів, які виділяються на
підтримку родючості та відтворення грунтів [9, с.
240]. Але дійсно соціальна діяльність сільськогос
подарських підприємств передбачає дотримання
сівозмін, постійні меліорації та недопущення їх
деградації, тобто упередження причин, а не
ліквідацію наслідків.
Другий етап — це безпосередньо розробка
змісту стратегічних планів, а саме: бачення місії
та дерева цілей, аналіз альтернативних заходів
для досягнення цілей останнього рівня, скла
дання календарного плану, обгрунтування
бюджету та показників системи моніторингу.
Третій етап — це безпосередньо реалізація
стратегічних планів та корегування й контроль
їх виконання. Останні два етапи мало чим
відрізняються від загальноприйнятого підходу.
Взагалі, якщо говорити про стратегічне плану
вання соціальної відповідальності харчових і пе
реробних підприємств, його узгодження із загаль
ним стратегічним планом розвитку основної діяль
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ності, то стратегічний план соціальної відповідаль
ності має бути важливим елементом, однією з цілей
загального стратегічного плану (рис. 3).
Необхідно зазначити, що при визначенні
дерева цілей бажано не розробляти більше
трьохчотирьох головних цілей або ідей. Те ж
саме стосується і пріоритетних напрямів у
складі кожної головної цілі. Таке обмеження
дає можливість швидко систематизувати
управлінські рішення та не розпорошувати ре
сурси підприємств на другорядні аспекти діяль
ності. У той же час треба мати на увазі, що за
необхідності у дерево цілей можна додавати
інші рівні, наприклад, структурноопераційні,
змінювати їх в залежності від виникнення но
вих проблем та тенденцій розвитку і основної
діяльності, і соціальної відповідальності.
Загалом, стратегічні плани направлені на ба
гаторічне укорінення соціальної відповідальності
у практику господарювання аграрних й агропро
мислових підприємств за напрямами: основна
виробничоекономічна діяльність, соціальний
захист власного персоналу, вирішення екологіч
них проблем довкілля, забезпечення раціональ
ного споживання продуктів харчування та про
довольчої безпеки, участь у суспільних заходах,
інвестування у національні, регіональні, місцеві
пріоритетні суспільні програми та проекти, в
організацію сільських територій [6]. Серед інших
планів соціальної відповідальності слід виділити
тактичні плани, які стосуються, переважно, ра
зових суспільних заходів, планів повсякденної
соціальної діяльності (надання адресної допомо
ги або послуг сільським жителям, впровадження
інновацій у виробничоекономічні процеси та
підвищення продуктивності праці і доходів пра
цівників, здійснення органічних меліорацій і
збільшення родючості грунтів.
Індикативні плани розглядаються як осно
ва майбутніх стратегічних планів та прогнозів
соціальної діяльності. Обов'язково мають роз
роблятися плани фінансування, доходів та вит
рат (бюджетів основної та соціальної діяль
ності, співвідношень між ними), плани підви
щення кваліфікації та розвитку персоналу,
бізнесплани та інноваційноінвестиційні про
екти. Їх методика є досить відомою, апробова
ною та не має особливих відмінностей віднос
но соціальної відповідальності. Однак щодо
суб'єктів господарювання агросфери необхід
но враховувати чинники невизначеності зон
ризикованого землеробства, амплітуди вро
жаїв, коливання попиту і пропозиції продуктів
харчування на агропродовольчому ринку тощо.
Основою подальшого розвитку соціальної
відповідальності є її прогнозування. Його ос
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новною проблемою є присутність чинника не
визначеності та ризиків зі сторони беніфіціарів
та стейкхолдерів, проте його можна здійсню
вати, виходячи з принципів системності та по
стійної заходів, програм та напрямів соціаль
ної відповідальності, послідовності соціально
відповідальної діяльності підприємств, перед
бачуваності їх фінансовоекономічного стану,
конкурентоспроможності, місця на ринку. За
галом, як свідчить світова практика, обсяги
соціальної відповідальності займають 1,0—
1,5% від величини чистого доходу підприємств.
В Україні у разі утримання об'єктів соціальної
інфраструктури на їх балансі вони можуть до
сягати 10—11%.
Існують три види прогнозів за терміном
здійснення — коротко, середньо та довго
строкові, прогнози за напрями соціальної діяль
ності, у відповідності до її стратегічних планів,
планів основної діяльності, планів організації
та розвитку сільських територій, регіональних
та національних планів і прогнозів, міжнарод
ної практики здійснення соціальної відпові
дальності, за песимістичним, оптимістичним та
середньозваженим варіантами або сценаріями
[8, с. 134].
Необхідно зазначити, що всі способи здійс
нення соціальної відповідальності зводяться до
двох: безпосередньо підприємствами або опо
середковано, через відповідні фонди, гро
мадські або неурядові організації. Хоча для
України подібна практика є відносно новою,
однак у світі підготовка та реалізація програм
соціальної відповідальності у партнерстві з не
урядовими організаціями (НУО) набула знач
ного поширення. До основних переваг подібної
співпраці можна віднести: отримання додатко
вої інформації — часто НУО знають більше про
соціальні та екологічні проблеми, ніж підприє
мства, тоді як підприємства мають досвід та
ресурси у сфері маркетингу та управління, яких
бракує НУО.
Також це розробка добровільних стан
дартів — там, де немає достатнього державно
го регулювання, громадські організації та
підприємства можуть спільно визначити стан
дарти соціальної відповідальності; підвищення
ефективності реалізації соціальних планів та
програм — НУО можуть виконати певні функції
значно ефективніше, ніж наймані працівники.
Важливе значення має налагодження суспіль
нополітичного діалогу — багато НУО впливає
на розроблення законодавчих актів.
Співпраця з громадськими або неурядовими
організаціями сприяє отриманню додаткового
фінансування — коли вони та підприємства
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співпрацюють, імовірність отримання додатково
го фінансування від громади, уряду, фондів,
фізичних осіб, міжнародних фінансових інсти
тутів значно зростає. У той же час, існує низка
перешкод, які можуть негативно впливати на на
лагодження та реалізацію подібної співпраці, а
саме: невідповідність напрямів співпраці, що про
понуються НУО, основним напрямам діяльності
підприємства; невміння громадських працівників
представити соціальний проект у вигляді інвес
тиційного, з прозорою системою звітності, чітки
ми статтями бюджету та вимірюваними резуль
татами; сприйняття ними підприємств лише як
джерел короткострокового фінансування, а не
стратегічних партнерів [5, с. 6].
Підсумовуючи зазначене, можна зробити
наступні висновки. Аграрне підприємство — це
відкрита складноорганізована система, соці
альна відповідальність якої в значній мірі ви
значається наявними фінансовоекономічними
ресурсами, ризиками діяльності, щорічними
коливаннями урожайності сільськогосподарсь
ких культур, сезонністю виробництва, рівнем
співпраці із різними групами стейкхолдерів.
Значення первинних груп, що сприяють впро
вадженню принципів соціальної відповідаль
ності у роботу підприємств, визначається че
рез їх вплив на окремі етапи основної вироб
ничогосподарської діяльності. При цьому
рівень впливу окремих представників первин
ної групи (працівників, акціонерів, інвесторів
тощо) визначається тим, якою є мета того чи
іншого етапу розвитку підприємства.
Наприклад, пошук додаткових інвестицій
чи нових ринків збуту, відповідно, підвищує
рівень впливу інвесторів та споживачів. На
томість, роль опосередкованих груп вира
жається у формуванні відповідного середови
ща функціонування підприємств, яке сприят
ливо впливає на результати діяльності соціаль
новідповідальних підприємств. А роль окре
мих опосередкованих груп впливу визначаєть
ся їх функціональними можливостями, тобто
тим, наскільки їх діяльність сприяє формуван
ню сприятливого середовища.
Різноманітність інтересів стейкхолдерів у
соціальній відповідальності аграрних підпри
ємств знайшла своє відображення у форму
ванні соціальновідповідальних програм, під
якими розуміється цілеспрямована, чітко спла
нована та прогнозована діяльність у соціальній,
виробничоекономічній та екологічній сферах.
Вона носить добровільний та системний харак
тер, пов'язана з їх місією і загальною страте
гією розвитку, спрямована на задоволення по
треб суспільства [1, с. 25].
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Прогнози до визначення напрямів соціаль
ної відповідальності, методів та інструментів її
реалізації можуть значно різнитися в залеж
ності від галузевої і регіональної специфіки
діяльності суб'єктів аграрного господарювання,
їх розмірів, існуючої корпоративної культури,
мотивації тощо. Однак загалом слід виділяти
шість основних видів прогнозів. Це прогнози
розвитку основної виробничоекономічної
діяльності; працівників, охорони здоров'я і без
печних умов праці; соціальновідповідальної
реструктуризації; природоохоронної діяльності
й енерго та ресурсозбереження; місцевих, рег
іональних, національних суспільних ініціатив.
Невід'ємною складовою планування та про
гнозування соціальної відповідальності
підприємств інших галузей та сфер діяльності
національного господарства, починаючи з 1990
х років, стала розробка постійного двосторон
нього зв'язку між підприємством та громадсь
кістю, який би дозволяв не лише поширювати
інформацію про діяльність, а й оцінювати її
відповідність потребам і очікуванням зацікав
лених сторін та суспільства загалом [4]. Відпо
відно до "Рекомендацій щодо інформування з
питань корпоративної соціальної відповідаль
ності", розроблених Генеральним директора
том з розвитку підприємництва Європейської
Комісії, існують чотири основні сфери реалі
зації соціальновідповідальних ініціатив
підприємств — ринкових відносин, виробничих
відносин, місцевого розвитку і захисту навко
лишнього середовища, кожна з яких має свою
цільову аудиторію та способи впливу на неї.
Отже, прогнози соціальної відповідальності
аграрних підприємств направлені на підвищення
ефективності та доходності їх основної діяль
ності, що є головною метою будьякого суб'єкта
господарювання, залежить від відношення цільо
вої аудиторії та готовності зацікавлених сторін
до активної співпраці та взаємодії з ним. Дієвим
інструментом досягнення даної мети є інтегра
ція інформаційної складової у всі сфери реалі
зації соціальновідповідальних ініціатив ще на
стадії їх планування та розробки [10, с. 101]. В
результаті, стейкхолдери виконують подвійні
функції, виступаючи одночасно і об'єктом впли
ву, і безпосереднім розробником (суб'єктом, за
мовником) соціальновідповідальних ініціатив.
Подібний підхід дозволяє подолати суперечності,
викликані розбіжностями цілей соціально відпо
відального підприємства та стейкхолдерів.
ВИСНОВКИ

Соціальна відповідальність, таким чином,
сприймається як повноцінний, структурний
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організаційноуправлінський елемент та на
прям розвитку аграрних підприємств. Вона
значним чином впливає на їх ділову репутацію,
інвестиційну привабливість, маркетингову
діяльність, побудову ефективних взаємовідно
син з різними стейкхолдерами, інші важливі
параметри, які складають основу фінансово
економічної стійкості та конкурентоспромож
ності. Її планування та прогнозування в тако
му розумінні є невід'ємною частиною планів та
прогнозів розвитку основної діяльності, але
здійснення останнього ускладнюється впливом
чинників невизначеності та ризиків сільсько
господарського виробництва.
Література:
1. Благов Ю.Е. Концепция корпоративной
социальной ответственности и стратегическое
управление / Ю.Е. Благов // Российский жур
нал менеджмента. — 2004. — № 3. — С. 17—34.
2. Галушка З.І. Соціальна відповідальність
бізнесу в Україні: національні особливості
[Електронний ресурс] / З.І. Галушка. — Режим
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/
soc_gum/znpen/2010_6/ 7_Social.pdf
3. Грішнова О.А. Соціальна відповідальність
у контексті подолання системної кризи в Укра
їні // Демографія та соціальна економіка. —
2011. — № 1. — С. 39—46.
4. Грицина Л.А. Еволюція та формування
концепції корпоративної соціальної відпові
дальності підприємств / Л.А. Грицина.— Хмель
ницький нац. унт [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://www.rusnauka.com/
5_NTSB_2007/Economics/20157.doc.htm
5. Колот А. Соціальна відповідальність лю
дини як чинник стіийкої соціальної динаміки:
теоретичні засади / А. Колот // Україна: аспек
ти праці. — 2011. — № 3. — С. 3—9.
6. Комарницький І.Ф. Соціальна відпові
дальність бізнесу як інструмент управління су
часним підприємством [Електронний ресурс] /
І.Ф. Комарницький, З.І. Галушка. — Режим до
ступу: htpp://www.nbuv.ua/ portal/soc_gum/
znpen/2010_6/7_Social.pdf
7. Либоракина М. И. Социально ответствен
ный бизнес: глобальные тенденции и опыт СНГ
/ М.И. Либоракина. — М.: Фонд "Институт эко
номики города", 2001. — 240 c.
8. Назарова Г.В. Управління соціальнотру
довою сферою підприємства / Г.В. Назарова,
С.Ю. Гончарова, Н.В. Водницька; за заг. ред.
Г.В. Назарової. — Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. —
324 с.
9. The A to Z of CSR: A Complete Reference
Guide to Concepts, Codes and Organizations / Eds.
Передплатний індекс 21847

W. Wisser, D. Matten, M. Pohl, N. Tolhurst. —
Chichester: John Willey & sons Ltd., 2007. — 320 р.
10. Van Marrewijk M. Concepts and Definitions
of CSR and Corporate Sustainability: between
Agency and Communion / M. Van Marrewijk //
Journal of Business Ethics, 2003. — Vol. 44. — №
2/3. — P. 95—105.
References:
1. Blahov, Yu.E. (2004), "The concept of
corporate social responsibility and strategic
management", Rossyjskyj zhurnal menedzhmenta,
vol. 3, pp. 17—34.
2. Halushka, Z.I. (2010), "Social responsibility
of business in Ukraine: national characteristics",
available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/
soc_gum/znpen/2010_6/ 7_Social.pdf (Accessed
22 August 2015).
3. Hrishnova, O.A. (2011), "Social respon
sibility in overcoming systemic crisis in Ukraine",
Demohrafiia ta sotsial'na ekonomika, vol. 1, pp. 39
46 (Accessed 22 August 2015).
4. Hrytsyna, L.A. (2007), "Formation and
evolution of the concept of corporate social
responsibility of enterprises", Khmel'nyts'kyj nats.
unt, available at: http://www.rusnauka.com/
5_NTSB_2007/Economics/ 20157.do c.htm
(Accessed 22 August 2015).
5. Kolot A. (2011), "Social responsibility as a
factor of sustainable human social dynamics: the
theoretical foundations", Ukrai?na: aspekty pratsi,
vol. 3, pp. 3—9.
6. Komarnyts'kyj, I. F. and Halushka, Z.I.
(2010), "Corporate Social Responsibility as a tool
of modern enterprise management", available at:
htpp://www.nbuv.ua/portal/soc_gum/znpen/
2010_6/7_Social.pdf (Accessed 22 August 2015).
7. Lyborakyna, M. Y. (2001), Sotsyal'no
otvetstvennyj byznes: hlobal'nye tendentsyy y opyt
SNH [Socially responsible business: global trends
and the experience of the CIS], Fond "Ynstytut
ekonomyky horoda", Moscow, Russia.
8. Nazarova, H.V. Honcharova, Yu. and
Vodnyts'ka, N.V. (2010), Upravlinnia sotsial'no
trudovoiu sferoiu pidpryiemstva [Managing social
and labor sphere of enterprise], KhNEU, Kharkiv,
Ukraine.
9. Wisser, W. Matten, D. Pohl, M. and Tolhurst,
N. (2007), The A to Z of CSR: A Complete Refe
rence Guide to Concepts, Codes and Organi
zations, John Willey & sons Ltd., Chichester, USA.
10. Van Marrewijk, M. (2003), "Concepts and
Definitions of CSR and Corporate Sustainability:
between Agency and Communion", Journal of
Business Ethics, Vol. 44, no 2/3, pp. 95—105.
Стаття надійшла до редакції 31.08.2015 р.

37

АГРОСВІТ № 17, 2015
УДК 330.1

А. А. Жигірь,
к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики і фінансів,
Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ
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DETERMINING THE ECONOMIC EFFECTS OF MEASURES IN THE FIELD
OF ENVIRONMENTAL PROTECTION
Надзвичайно важливою особливістю промислових викидів є те, що максимальні концентрації шкідливих речо0
вин утворюються поблизу джерел забруднення. Внаслідок цього виникає єдність проблем охорони атмосферного
повітря від промислових викидів та охорони праці на підприємствах0забруднювачах.
Однією з основних задач при вирішенні даної проблеми є удосконалення науково0технічної документації за до0
помогою принципово нових комплексних та уніфікованих підходів.
У роботі викладена методика, що дозволяє визначити економічний ефект за рахунок підвищення продуктивності
праці в результаті проведення заходів щодо запобігання забруднення атмосфери.
An extremely important characteristic of industrial emissions is that the maximum concentrations of pollutants are
formed near sources of pollution. Hence there is the unity problems of protecting air from industrial emissions and
health protection at polluting enterprises.
One of the main problems in solving this problem is improving the scientific and technical documentation using a
fundamentally new integrated and unified approaches.
This paper describes a method which allows to determine the economic effect through increasing labour productivity
as a result of conducting measures to prevent air pollution.

Ключові слова: економічний ефект, модернізація, промислові викиди, забруднення, продук2
тивність праці, матеріальні витрати.
Key words: economic effect, modernisation, industrial extrass, contaminations, labour
productivity, material charges.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Існуючі моделі прийняття рішень в сфері
інноваційної діяльності підприємства не розк
ривають важливості і змісту попереднього
інженернотехнічного опрацювання цих пи
тань. Тому необхідно розглянути алгоритм по
слідовності прийняття рішення з модернізації
або ліквідації застарілої та зношеної частини
основних виробничих засобів та визначення
економічного ефекту проведення цих заходів
(модернізації, тощо) в галузі охорони навко
лишнього середовища.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Останнім часом в економічній літературі,
наукових дослідженнях і публікаціях велику
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увагу приділяють питанням економічної ефек
тивності витрат природоохоронних заходів.
Цьому питанню присвячено багато праць таких
вчених, як Борисова В. А., Чупіс А.В., Шмать
ко В.Г., Нікітін Ю.В., Шимова О.С. та інші. Од
нак, незважаючи на достатню кількість теоре
тичного матеріалу на цю тему, на практиці це
питання розкрито недостатньо та потребує по
дальшого дослідження.
МЕТА СТАТТІ

Головною метою роботи є узагальнення
теоретичних підходів щодо визначення еко
номічного ефекту за рахунок підвищення
продуктивності праці в результаті проведен
ня запобіжних заходів забруднення атмосфе
ри.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Необхідно відзначити, що модернізація не
потребує, як правило, значних обсягів капіта
ловкладень (довгострокових інвестицій), в той
час як прийняття рішення з ліквідації техноло
гічних систем одночасно означає відмову від ви
користання цих засобів, що передбачає прид
бання нових технологій шляхом залучення дов
гострокових інвестицій. Тому, для функціону
ючих підприємств, попереднім етапом при
прийнятті рішень щодо різних технологічних
нововведень (інновацій) повинна бути творча,
інженернотехнічна "ревізія" існуючих техно
логій, які потребують змін. В результаті її
здійснення встановлюється технічні можли
вості використання чи ліквідації технологічних
систем з причини їх повного морального та
фізичного зносу. Тому тут з'являються два аль
тернативно можливих напрями вирішення по
дальшої "долі" технологічних систем: модерні
зація чи ліквідація. Визначимо можливі на
слідки прийняття кожного з цих альтернатив
них рішень.
1. Модернізація.
У цьому випадку доцільні інженернотех
нічні дослідження на предмет виявлення мож
ливостей поліпшення основних функцій техно
логічного устаткування і можливого знижен
ня його вартості. Необхідно відзначити, що це
дві взаємопов'язані задачі, тому результат ви
рішення однієї з них впливає на постановку
іншої. Вирішення таких задач можливе шляхом
застосування методів функціональновартіс
ного аналізу (ФВА).
Метою ФВА може виступати як підвищен
ня якості технічної системи в цілому, так і зни
ження витрат на її експлуатацію. За допомо
гою ФВА можливе інтегрування цих двох цілей.
Проведення ФВА технологічної системи
дозволяє виявити нові корисні функції цієї си
стеми (при наявності в ній резервів технологіч
ного зростання) та виключити непотрібні
функції. Наслідком цього є виявлення нових
властивостей існуючої технологічної системи.
Метод ФВА забезпечує вартісну оцінку мож
ливих змін функцій даної технологічної систе
ми. В результаті ФВА може також виявитися
незмінність якісних властивостей технології
при скороченні витрат на її подальше застосу
вання.
Таким чином, у першому випадку зміна
функцій призводить до зміни властивостей
якості продукції, що випускається за цією тех
нологією, а в другому — має місце зміна обся
гу витрат на її виробництво. Приведення цих
результатів до порівняного (грошового) виду
Передплатний індекс 21847

дозволяє визначати витрати за цими двома ва
ріантами. Однак ці витрати ще не враховують
витрат на проведення ФВА та модернізації.
Дані про поліпшені параметри продукції і по
в'язані з цим витрати передаються для подаль
шої обробки до відділу маркетингу, задача яко
го — встановити можливе підвищення конку
рентоздатності даної продукції, визначити
доцільність її випуску та встановити обсяги її
виробництва [1].
На етапі маркетингових досліджень можуть
бути зроблені такі припущення технічного ха
рактеру:
1. Витрати на модернізацію можна розгля
дати як певну суму коштів, залучення яких
можливе шляхом короткострокового кредиту
вання. Сплата відсотків за цими кредитами по
винна бути компенсована за рахунок прибутку
від збільшення обсягів виробництва продукції
або економії витрат на її виробництво. Таке
технікоекономічне рішення пов'язане з ризи
ком і потребує додаткових маркетингових до
сліджень.
2. Якщо в результаті модернізації технології
якісні властивості продукції покращуються, то,
з метою компенсації витрат на модернізацію,
можливе підвищення її ціни. Ціна також може
лишатися незмінною, наслідком чого може
бути збільшення попиту на дану продукцію.
Таким чином, простежується тісний взає
мозв'язок між технологічною та продуктовою
стратегіями економічного розвитку підпри
ємств, які повинні бути спочатку диференцій
овані, а потім — інтегровані, за допомогою чого
встановлюється їх спільний вплив на цінову
стратегію підприємства.
2. Ліквідація.
У цьому випадку інженернотехнічні дослі
дження також представляються доцільними.
Однак їх спрямованість дещо інша: виявлення
цінних компонентів технологічної системи, які
можуть бути вилучені з метою їх повторного
використання за інших технологій або можли
вої реалізації.
Повторне використання окремих компо
нентів технологічної системи, яка підлягає
ліквідації, буде мати вплив на інші технології
реципієнти, що може призвести до зниження
вартості продукції, яка випускається за їх до
помогою. В цьому випадку доцільним є знижен
ня цін на іншу продукцію, що підвищить її кон
курентоздатність та надасть можливість отри
мання додаткового прибутку.
Реалізація вилучених цінних компонентів
передбачає отримання доходу. Однак цей до
ход повинен також покривати витрати, які по

39

АГРОСВІТ № 17, 2015
в'язані з вилученням компонентів, що реалізу
ються. Якщо з цією метою передбачається ви
користання джерел короткострокового фінан
сування, то отриманий доход від реалізації по
винен покривати виплати по відсотках.
Виходячи з викладеного, можна зробити
такі висновки:
1. Необхідно посилити спільну увагу мар
кетологів та інженернотехнічних працівників
до проблем фізичного і морального старіння
існуючих технічних систем та виявлення ре
зервів їх технічного зростання.
2. Застарілий парк технічного устаткуван
ня може і повинен приносити певну користь
підприємству, якщо окремі його цінні компо
ненти будуть повторно використані або реалі
зовані.
3. Незважена і економічно необгрунтована
відмова від випуску збиткової продукції при
зводить до додаткових витрат, пов'язаних з
ліквідацією застарілих технологій, знищенням
чи утилізацією їх складових тощо, а також
збитків у розмірі залишкової вартості техно
логічного обладнання.
Розглянемо приклад визначення економіч
ного ефекту проведення заходів (модернізації,
тощо) в галузі охорони навколишнього середо
вища.
Надзвичайно важливою особливістю про
мислових викидів є те, що максимальні концен
трації шкідливих речовин утворюються побли
зу джерел забруднення. По цій причині,
найбільш несприятливий вплив промислових
викидів на людину і навколишнє середовище
виявляється на промислових площадках і тери
торіях, які прилягають до епіцентру забруднен
ня. Тут існують найбільш високі концентрації
шкідливих речовин в атмосферному повітрі, і
саме на цих територіях акумулюється їх основ
на маса на грунті і поверхні водоймищ.
Отже, виникає єдність проблем охорони ат
мосферного повітря від промислових викидів
та охорони праці на підприємствахзабрудню
вачах. На даний момент ці викиди не знайшли
необхідного відображення в діючій норматив
нотехнічній документації по захисту людини і
навколишнього середовища від промислових
викидів.
З цієї причини, необхідна подальша розроб
ка науковотехнічної документації, бо існуючі
її види на сьогоднішній момент не носять ком
плексного характеру, вміщують неправильні
рекомендації і помилки, які в ряді випадків при
зводять до значних перекручувань у показни
ках ефективності захисних заходів. Наслідком
цього є той факт, що більше 20 років проектні
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організації ведуть розробку природоохорон
них заходів для промислових об'єктів за допо
могою застарілих методів розробки науково
технічної документації, яка не забезпечує по
вного захисту людини і збереження природно
го середовища. Це призводить до того, що на
введених в експлуатацію промислових об'єктах:
1. Фактичні рівні забруднення повітря в це
хах, на прилеглих майданчиках і територіях
перевищують допустимі санітарні норми.
2. Знижується продуктивність праці.
3. Завдається суттєва шкода здоров'ю пра
цюючих на підприємстві і людей, чиї помешкан
ня розташовані неподалік.
4. Зменшується період працездатності і
підвищується питома вага пенсіонерів у за
гальній чисельності населення даної території.
5. Збільшується кількість захворювань серед
дітей.
6. Зменшується кількість народжених,
збільшується кількість дітей з природженими
пороками.
7. Завдається шкода флорі і фауні.
Крім того, помилкові рішення у плануванні
призводять до невірної оцінки необхідних об
сягів сировини і матеріалів. Все це призводить
до значних соціальних і економічних збитків
для народного господарства, причому не у всіх
випадках ці збитки можна визначити з досто
вірною точністю, оскільки немає відповідних,
достатньо відпрацьованих методик.
Однією з основних задач при вирішенні
даної проблеми є удосконалення науковотех
нічної документації за допомогою принципо
во нових комплексних та уніфікованих під
ходів, які забезпечать належний рівень проек
тування ефективних природоохоронних за
ходів, виходячи з єдиної науковотехнічної
політики збереження здоров'я людей і довкіл
ля, та якомога повний облік економічних по
казників діяльності підприємств, пов'язаної з
природокористуванням.
Розробка екологічного паспорта промисло
вого підприємства носить рекомендаційний ха
рактер. Цей важливий, на наш погляд, документ
дозволяє систематизувати дані про еколого
економічну діяльність підприємства, врахову
ючи дані про витрати на природоохоронні за
ходи і платежі за забруднення навколишнього
середовища. Таким чином, розробка цього до
кумента дозволяє зробити висновок про сту
пінь небезпеки даного підприємства, а також
оцінити економічний збиток, пов'язаний з не
сприятливим впливом на навколишнє середо
вище у вигляді платежів за викиди як в межах
встановлених лімітів, так і надлімітні.
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Промислове підприємство зазнає економ
ічних втрат не тільки у вигляді платежів і штра
фів, але й по ряду інших складових. Еко
логічній паспорт не враховує цієї частини еко
номічного збитку, у зв'язку з чим, в порядку
вирішення даної проблеми, ми вважаємо доц
ільним запропонувати методику оцінки еконо
мічного збитку в результаті зниження продук
тивності праці на підприємстві внаслідок заб
руднення повітря робочих зон та промисло
вих площадок.
Проведені дослідження в різних галузях
народного господарства свідчать про наявність
зв'язку між рівнем продуктивності праці і па
раметрами виробничого середовища. Як вста
новлено, вплив на організм людини шкідливих
речовин, які містяться в повітрі, неодмінно при
зводить до зниження продуктивності праці, а
при тривалому періоді впливу можливі втрата
працездатності та передчасний летальний
кінець.
У промислових викидах підприємств міс
титься велика кількість різних шкідливих речо
вин, яка здатна збільшуватися у зв'язку із впро
вадженням нових матеріалів і технологій. Як
правило, ці речовини впливають на організм
людини не ізольовано, а в комбінаціях, що знач
но збільшує небезпеку для організму людини.
Під цим шкідливим впливом знаходяться пра
цівники підприємств, бо найбільш значні кон
центрації промислових отрут спостерігаються
в робочих зонах та на промислових площадках.
У зв'язку з цим, продуктивність їх праці
зменшується, а підприємство зазнає певних
економічних втрат.
Річний економічний ефект від підвищення
продуктивності праці за рахунок нормалізації
параметрів повітряного середовища може бути
розрахований по формулі:
Епр.тр. = ΔЕ п.т. + ΔМ — (ΔКв + ΔКм + Сн) / То (1).
де Епр.тр. — загальний економічний ефект
підприємства (грн.);
ΔЕ п.т. — економічний ефект, створений за
рахунок підвищення продуктивності праці в
результаті оптимізації параметрів навколишнь
ого природного середовища, (грн.);
Δ Е п.т. = ΔП * Nз
(2),
де ΔП — зміна продуктивності праці за ра
хунок поліпшення умов праці;
Nз — продуктивність підприємства до
впровадження заходів по нормалізації пара
метрів повітряного середовища (випуск про
дукції, грн.).
Nз = Аср * Рср
(3),
де Аср — середньорічна кількість продукції
на одного працівника;
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Рср — середньорічна чисельність працюю
чих (чол.);
ΔМ — зниження матеріальних втрат (грн.).
ΔМ = ΔМ1 + ΔМ2 + ΔМ3 + ΔМ4
(4),
де ΔМ1 — зниження витрат на підготовку
кадрів за рахунок зниження їх плинності
(грн.);
ΔМ2 — економія коштів по статті "Оплата
листків непрацездатності" (грн.);
ΔМ3 — економія коштів і припинення або
часткове зменшення витрат на оплату пільг і
компенсацій за шкідливість (спеціальні надбав
ки за шкідливі умов праці тощо), грн.;
ΔМ4 — економія коштів у зв'язку із зрос
танням продуктивності праці (грн.);
ΔКв — обсяг капіталовкладень для нормал
ізації параметрів повітряного середовища
(грн.);
Км — додаткові витрати на нові матеріали
у зв'язку із змінами технології виробництва з
метою оптимізації параметрів повітряного се
редовища (грн);
Сн — витрати на науководослідні роботи
(грн.);
То — нормативний термін окупності витрат
(роки).
Викладена вище методика дозволяє визна
чити економічний ефект за рахунок підвищен
ня продуктивності праці в результаті проведен
ня заходів щодо запобігання забруднення ат
мосфери.
Якщо підприємство є забруднювачем ат
мосферного повітря, грунту, водоймищ, то ця
розрахункова величина відображає скриті
витрати підприємства в результаті шкідливо
го впливу на довкілля. До них можуть бути
віднесені, наприклад, суми недоотриманого
прибутку, які розраховуються за розгляну
тими раніше критеріями. Однак для кожного
реального проекту великий інтерес представ
ляє не тільки оцінка економічного збитку в
результаті несприятливого впливу на довкі
лля, але й рекомендації щодо попередження
такого впливу.
До числа заходів щодо захисту атмосфер
ного повітря від забруднення відносяться тех
нологічні процеси, які забезпечують зменшен
ня викидів в атмосферу та їх утилізацію, а та
кож засоби контролю за станом довкілля (рис.
1).
1. Технологічні заходи:
— замкнені технологічні цикли, які виклю
чають викиди забруднювачів до атмосфери;
— застосування нових або удосконалення
існуючих технологій, за яких викиди шкідливих
зведені до мінімуму;
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Рис. 1. Комплекс заходів щодо захисту атмосфери
від промислових викидів

— ліквідація дрібного котельного облад
нання;
— газифікація та електрифікація підпри
ємств.
Велика кількість сировини, що використо
вується (до 90%) переходить у відходи — зола,
шлаки тощо. Витрати на знищення і утилізацію
відходів з виконанням існуючих вимог склада
ють 8—10% від вартості продукції. Активна роз
робка безвідходних чи маловідходних техноло
гічних циклів — найбільш реальна перспектива
вирішення проблеми забруднення навколишнь
ого середовища виробничими відходами.
2. Інженернотехнічні заходи.
Великий ефект у галузі поліпшення складу
повітряного середовища дає встановлення га
зоочищувальних установок. За останнє десяти
річчя сукупна потужність обладнання по улов
люванню шкідливих речовин і газів збільшена
більш, ніж на 175 млн м3 /год. У промисловій
технології відомо більш ніж 1,5 тис. наймену
вань різних шкідливих речовин. Але аналіз дію
чого устаткування показав, що з них вилучаєть
ся лише близько 5%. У викидах можуть місти
тися одночасно до 40 найменувань шкідливих
речовин з різними їх концентраціями. Але очи
щення звичайно здійснюється не комплексно,
а вибірково — для однієї — двох речовин. Реш
та викидається в атмосферу без очищення.
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У зв'язку з цим, великий практичний інте
рес представляють нові наукові розробки в га
лузі охорони навколишнього середовища. Пер
спективними в цьому плані можуть бути колек
торні системи централізованого відведення і
нейтралізації природним шляхом шкідливих
компонентів промислових викидів певної гру
пи підприємств.
Шкідливі речовини збираються в підземно
му тунелі, який виконує роль природного ре
актора, та очищується в ньому. Коефіцієнт очи
щення складає близько 80—85%. Перевагою та
ких систем є не тільки їх висока ефективність
порівняно з традиційними пристроями для
пило і газоочищення на окремих підприєм
ствах, але й отримання цілого ряду супутніх
продуктів, які можуть бути використані в на
родному господарстві.
3. Аеродинамічні заходи.
Полягають у компонуванні промислового
майданчику з урахуванням метеорологічних
факторів і рельєфу місцевості, забезпечуючи
при цьому максимальне використання природ
ного провітрювання з урахуванням аеродина
міки повітряних потоків при обтіканні вітром
промислових споруд.
Для максимального використання вітрової
енергії при природному провітрюванні промис
лових майданчиків необхідно:
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— при проектуванні потужностей спору
ди слід передбачати однакової висоти, їх дов
га сторона повинна бути розташована пер
пендикулярно переважаючому напрямку по
вітря;
— при різній висоті споруд їх слід об'єдну
вати в групи з однаковою висотою, а розташо
вувати ці групи по мірі збільшення висоти в на
прямку переважаючого руху вітру;
— для прогнозування сумарної концент
рації шкідливих речовин від декількох джерел,
необхідно розташувати їх таким чином, щоб не
було накладання факторів.
4. Архітектурні заходи.
Спрямовані на зменшення розмірів цирку
ляційних зон, які утворюються при обтіканні
споруд вітром. До них відносяться:
— орієнтація на низькі споруди;
— використання споруд (при можливості
простішої форми) без надбудов і виключення
споруд складної форми;
— вибір форми споруд і встановлення об
тічників на їх гострих кромках.
5. Організаційні заходи.
Забезпечують правильну експлуатацію тех
нічного і газо та пилоочисного обладнання,
контроль за встановленими величинами гра
нично допустимих і тимчасово узгоджених ви
кидів в атмосферу, рівнем забруднення повітря
на промисловому майданчику і прилеглій місце
вості.
Організаційні заходи різноманітні, а їх
вибір повинен здійснюватись в кожному кон
кретному випадку в залежності від характеру
виробництва, типу забруднювачів, способу
розташування підприємства та інших фак
торів.
6. Економічні втрати підприємства і промис
лового регіону внаслідок забруднення довкіл
ля.
ВИСНОВКИ

Аналіз матеріалів по охороні атмосфер
ного повітря від викидів промислових підпри
ємств свідчить про те, що існуюча організа
ція планування і координації робіт не забез
печує своєчасної розробки шляхів охорони
атмосферного повітря, методів його контро
лю, методик прогнозування рівня забруднен
ня.
Внаслідок цього забруднення повітряного
басейну практично не знижується, що завдає
великого збитку здоров'ю людей, довкіллю і
супроводжується значними економічними
втратами. На наш погляд, навіть приблизна
оцінка цих втрат могла б істотно вплинути на
Передплатний індекс 21847

процес прийняття рішень підприємств щодо їх
зниження. А це, в свою чергу, стало б істотним
поповненням як для бюджету окремих міст, так
і регіонів. У зв'язку з цим вважається доціль
ним внесення до екологічного паспорту
підприємства розділу, в якому б були відобра
жені економічні збитки підприємства внаслідок
його діяльності.
Наведена в роботі методика дозволяє ви
значити економічний ефект за рахунок підви
щення продуктивності праці в результаті про
ведення заходів щодо запобігання забруднен
ня атмосфери.
Література:
1. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз
суб'єктів господарювання: моногр. / Л.А. Лах
тіонова. — К.: КНЕУ, 2001. — 387 с.
2. Борисова В.А. Екологізація підприєм
ницької діяльності. / В.А. Борисова — Суми:
Видавництво "Довкілля", 2004. — 128 с.
3. Чупис А.В., Царенко О.М., і ін. Финансо
вое положение предприятия (оценка, анализ,
планирование) /А.В.Чупис, О.М. Царенко. —
Сумы: Университетская книга, 1998. — 131с.
4. Шматько В.Г., Нікітін Ю.В. Екологія та
організація природоохоронної діяльності /
В.Г. Шматько, Ю.В. Нікітін. — К.: КНТ, 2008.
— 304 с.
5. Шимова О.С., Соколовский Н.К. Эко
номика природопользования / О.С. Шимова,
Н.К. Соколовский. — М.: ИНФРАМ, 2005. —
377 с.
References:
1. Lakhtionova, L. A. (2001), Finansovyj analiz
sub'iektiv hospodariuvannia [Financial analysis of
business entities], KNEU, Kyiv, Ukraine.
2. Borysova, V. A. (2004), Ekolohizatsiia pid
pryiemnyts'koi diial'nosti [Ecologization of busi
ness activities], Vydavnytstvo "Dovkillia", Sumy,
Ukraine.
3. Chupys, A.V. and Tsarenko, O.M. (1998),
Fynansovoe polozhenye predpryiatyia (otsenka,
analyz, planyrovanye) [The financial situation of
the company (assessment, analysis, planning)],
Unyversytetskaia knyha, Sumy, Ukraine.
4. Shmat'ko, V.H. and Nikitin, Yu.V. (2008),
Ekolohiia ta orhanizatsiia pryrodookhoronnoi
diial'nosti [Ecology and organization of environ
mental protection activities], KNT, Kyiv, Ukraine.
5. Shymova, O.S. and Sokolovskyj, N.K. (2005),
Ekonomyka pryrodopol'zovanyia [Economics of
Nature Management], YNFRAM, Moscow,
Russia.
Стаття надійшла до редакції 04.09.2015 р.

43

АГРОСВІТ № 17, 2015
УДК 338.43:631.147

І. В. Кравець,
к. е. н., старший викладач кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності,
Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА
РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ
I. Kravets,
Candidate of Economic Sciences (Ph.D), Senior Lecturer, Department of Economic Theory
and Intellectual Property, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

THE FUNCTIONING OF ENTERPRISES ON UKRAINIAN ORGANIC PRODUCTS MARKET
У статті розглядаються тенденції розвитку вітчизняного та світового ринку органічної продукції. Проаналізова0
но динаміку змін на органічному ринку України в кількісному та регіональному розрізі. Виявлено перспективність
розвитку даного сегменту аграрного ринку в контексті його динамічного зростання. Досліджено систему сертифі0
кації виробництв вітчизняних виробників, яка на даний час синхронізована з європейським законодавством, і, зважа0
ючи на це, сприятиме просуванню та популяризації української органічної продукції на внутрішньому та зовніш0
ньому ринку. Виявлено вагомий спектр основних завдань щодо збереження позитивної тенденції функціонування та
розвитку виробників органічної продукції в Україні. Запропоновано системне рішення проблем даних підприємств
шляхом синтезування ринкового та державного механізму регулювання.
The article examines the development trends of the domestic and world market of organic products. The dynamic
changes on Ukrainian organic market are analyzed in the quantitative and a regional cut. The development potential of
this segment of the agricultural market in the context of its dynamic growth was identified. The certification system of
domestic organic producers was researched. It is currently synchronized with the European legislation, and will contribute
to the promotion and popularization of the Ukrainian organic products on internal and external markets. The ponderable
spectrum of basic tasks to stay in positive trend of functioning and development Ukrainian organic food producers was
found out. The solution system of these enterprises problems was suggested to solve by combining the market and state
regulatory mechanism.

Ключові слова: оператори органічного ринку, органічна продукція, виробники органічної
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Глобальна активізація органічного руху
розпочалася в 90х роках минулого століття.
Передумовою такого інтересу з боку громадсь
кості, дієвості з боку виробників та значної
прихильності до органічної продукції спожи
вачів став виклик природи здоров'ю та майбут
ньому екологічному комфорту людини. Інтен
сивні методи виробництва сільськогосподарсь
кої продукції не тільки підвищили пропозицію
продовольства на світових ринках, а й залиши
ли у спадок хімічно та біологічно забруднені
природні ресурси та продукти харчування. Сус
пільство відреагувало на даний виклик вибором
здорового способу життя та ведення сільсько
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го господарства. В результаті такого гармо
нійного з природою рішення почало активно
розвиватися органічне виробництво, популяри
зувалося споживання органічної продукції.
Сьогодні світовий ринок органічної про
дукції — найдинамічніший у світі, обсяг якого
в 2013 р. збільшився у п'ятеро порівняно з 1999
р. і становив 72 млрд дол. США (54,2 млрд євро).
Провідними країнамивиробниками органічної
продукції в світі є: США, Німеччина, Франція,
Велика Британія, Італія, Швейцарія, Австрія,
Японія та ін. [5]. Українські виробники також
не стоять осторонь такого процесу: до цього їх
спонукають як іноземні, так і вітчизняні спо
живачі, які прагнуть бути здоровими та жити в
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чистому довкіллі. За даними Дослідного
інституту органічного сільського госпо
дарства (FiBL), Україна станом на сьогодні
входить до першої двадцятки світових ви
робників органічної продукції, обсяг про
дукції органічного ринку щорічно зростає,
і в 2014 р. склав 14,5 млн євро.
Такі факти свідчать про перспек
тивність розвитку даного сегменту аграр
ного ринку, а наявні природні ресурси,
допомога у впровадженні міжнародних
проектів учасниками органічного руху та
ентузіазм вітчизняних виробників дають
надію на ефективне економічне викорис
тання можливостей розвитку, не зважаю
чи на всі законодавчі та організаційні не
досконалості інфраструктури органічного
ринку України.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Рис. 1. Загальна площа органічних с.=г. угідь
та кількість органічних господарств в Україні,
2002—2013 рр.
Джерело: побудовано автором за даними Федерації органічного руху
України.

Питання теорії та практики розвитку рин
ку органічної продукції значною мірою відоб
ражено в працях вітчизняних та зарубіжних
вчених. Серед зарубіжних дослідників грун
товні розробки в напрямі органічного сільсько
го господарства здійснили: Альберт Говард
("Сільськогосподарський заповіт" / An Agri
cultural Testament (1940), Рудольф Штайнер,
Масанобу Фукуока, Клайв Эдвардс, Юзеф Ти
бурскі та ін. Значний внесок у дослідження
різних аспектів розвитку ринку органічної про
дукції в Україні зробили: Антонець А.С., Ар
тиш В.І., Зайчук Т.О., Милованов Є.В., Пиндус
В.В., Стецишин П.О., Шлапак В.О. та ін. Водно
час, незважаючи на теоретичну та практичну
цінність проведених досліджень, український
ринок органічної продукції в порівнянні з рин
ком традиційної сільгосппродукції вивчений
слабо: недостатньо висвітлені умови його фор
мування, потенціал і чинники розвитку, пред
ставлено мало науково обгрунтованих пропо
зицій для його зростання.
МЕТА ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою дослідження є обгрунтування те
оретичних положень та розробка практичних
рекомендацій щодо функціонування підпри
ємств на ринку органічної продукції в Ук
раїні. Теоретичною та методологічною осно
вою дослідження є загальні положення еко
номічної теорії, класичні та сучасні концепції
функціонування аграрних ринків, а також
надбання аграрної науки з питань органічно
го та екологічного чистого сільського госпо
дарства.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Український ринок органічної продукції, не
дивлячись на відсутність стійкого вітчизняно
го законодавчого підгрунтя, почав свій розви
ток з кінця 90х років. За даними організацій,
які ведуть статистику відносно виробництва та
реалізації органічної продукції (IFOAM, FiBL,
Міжнародна громадська асоціація "БІОЛан
Україна", ТОВ "Органік Стандарт") площа сер
тифікованих органічних земель та господарств
України щорічно збільшується.
Офіційні статистичні огляди IFOAM під
тверджують, що якщо на початок 2003 р. в
Україні було зареєстровано 31 господарство,
що отримало статус "органічного", то в 2013 р.
нараховувалось вже 175 сертифікованих орган
ічних господарств, а загальна площа сертифі
кованих органічних сільськогосподарських зе
мель склала 393400 га (рис. 1).
Більшість українських операторів органіч
ного ринку розташовані в Одеській, Хер
сонській, Київській, Полтавській, Вінницькій,
Закарпатській, Львівській, Житомирській обла
стях (рис. 2).
Слід зауважити, що регіональний відсоток
операторів не завжди відображає масштаби об
ласного виробництва, оскільки до цієї кількості
господарюючих суб'єктів органічного ринку
входять не тільки виробники сільськогоспо
дарської органічної продукції, а й організації,
що займаються переробкою, експортноімпор
тними операціями, заготівлею дикорослих про
дуктів, аквакультурою, виробництвом добрив
та засобів захисту рослин (ЗЗР), торгівлею.
Так, станом на січень 2014 року загальна кіль
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Рис. 2. Сертифіковані оператори органічного ринку України (регіональний розподіл, %),
2014 р.
Джерело: побудовано автором за даними ТОВ "Органік Стандарт" та Федерації органічного руху України.

кість органічних операторів України станови
ла 208 одиниць, із них кількість органічних ви
робників — 127, кількість інших операторів (не
виробників) — 81 [3, с. 398]. Така статистика
свідчить про недосконалість управління
підприємствамивиробниками органічної про
дукції в контексті маркетингу.
Поступово будується система, притаманна
сучасному вітчизняному аграрному ринку: "ви
робник → переробник/перепродавець → тор
говий представник/продавець → покупець/
споживач". У такому ланцюгу у програші зали
шаються виробники, які докладають більше
всього зусиль і несуть найбільшу відпові
дальність за якість своєї продукції та спожи
вачі, які отримають пропозицію і без того не
дешевої продукції за завищеними цінами (табл.
1). Виробники мають запобігати цьому явищу,
залучаючи в штат досвідчених, знайомих зі спе
цифікою органічного ринку маркетологів та
юристів, а також кооперуватися з іншими ви
Таблиця 1. Середні ціни на традиційні
та органічні продукти, грн.1
Назва продукту
Борошно пшеничне, кг
Картопля, кг
Крупа гречана, кг
Молоко, л
Сметана, 250 г
М'ясо (яловичина), кг
Соняшникова олія, л
Яйце куряче, 10 шт.
Повидло із малини, 350 г

Традиційна якість
2014
10,00
8,00
9,40
8,00
8,00
58,00
14,50
10,50
28,00

Органічна якість

2015
11,00
9,50
22,50
10,89
8,75
95,00
30,00
19,50
31,50

2015
20,00
23,00
38,00
16,50
15,00
96,00
60,00
30,00
38,00

35,00
42,00
38,00
23,80
22,50
149,50
85,00
45,00
41,30

1
Середні ціни в супермаркетах та Інтернетмагазинах Києва
станом на серпеньвересень 2014—2015 рр. [1, с. 18], власні дос
лідження.
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робниками органічних господарств для ство
рення спільних каналів реалізації (в тому числі
і через мережу Інтернет) та зменшення логі
стичних та трансакційних затрат.
Окрім низької мотивації споживачів щодо
придбання органічної продукції за високими
цінами, на ринку існує проблема недовіри до
якості товару, сумнів покупців щодо дійсної
органічності продуктів. Слід зазначити, що не
зважаючи на динамічний розвиток підприємств
на ринку органічної продукції України, до 2014
р. виробництво та обіг даної продукції фактич
но не контролювалися та не регулювалися дер
жавою, оскільки було відсутнє нормативно
правове забезпечення, що забезпечує правила
та безпеку щодо функціонування таких су
б'єктів. Закон України "Про виробництво та
обіг органічної сільськогосподарської про
дукції та сировини" був введений в дію в 2014 р.
Даний документ зазнає постійного редагуван
ня та доповнення в поточному році, що підтвер
джує його нагальність та необхідність. Згідно
з даним законом, органічна продукція — це
продукція, отримана в результаті сертифікова
ного виробництва відповідно до вимог закону
[4]. Уповноваженим органом сертифікації є
юридична особа, акредитована у встановлено
му законодавством порядку, якій надано дозвіл
на здійснення інспектування та сертифікації
виробництва органічної продукції. На тери
торії України працюють український та іно
земні сертифікаційні органи (табл. 2) [3, с. 14—
15].
Український сертифікаційний орган "Орга
нік стандарт" має міжнародну акредитацію на
проведення сертифікаційних робіт та визнан
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Таблиця 2. Сертифікаційні органи органічної продукції в Україні, 2014 р.
№

Назва сертифікаційного
органу

Україна
Швейцарія
Франція
Австрія

Код
сертифікаційного
органу
UA-BIO-108
UA-BIO-143
UA-BIO-154
UA-BIO-131

Австрія

UA-BIO-159

Нідерланди

UA-BIO-149

Туреччина

UA-BIO-109

Німеччина

UA-BIO-140

Німеччина
Німеччина
Німеччина
Німеччина
Італія

UA-BIO-137
UA-BIO-134
UA-BIO-153
UA-BIO-141
UA-BIO-132

Італія

UA-BIO-115

Країна

Напрям сертифікації
А

B

C

D

E

+
+
+
+
+

+
+
+
-

-

+
+
+

+
-

+
-

+
+

-

-

+
+

-

-

+

+

-

+

-

-

+
+
+
+
+
+

-

-

+
+
+
+
+

+
-

-

UA-BIO-150
+
* Примітка:
A — Продукти рослинництва, що не піддавалися переробці.
B — Живі тварини або продукти тваринництва, що не піддавалися переробці.
C — Продукти аквакультури та водорості.
D — Продукти переробки с/г походження для споживання в якості продуктів харчування.
E — Продукти переробки с/г походження для використання в якості кормів.
F — Посадковий матеріал та насіння.

-

-

-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Органік Стандарт
Institute for Marketecology
Ecocert SA
Austria Bio Garantie GmbH
SGS Austria Controll-Co.
GmbH
Control Union Certifications
Ekolojik Tarim Kontrol
Organizasyonu
CERES Certification of
Environmental
Standards GmbH
Abcert AG
Lacon GmbH
QC&I GmbH
BCS Oko-Garantie GmbH
Bioagricert S.r.l.
Istituto Certificazione Etica e
Ambientale
Suolo e Salute srl

Італія

ня Єврокомісії та Швейцарської Конфедерації.
З метою сертифікації сільськогосподарської
продукції як "органічної" вітчизняний вироб
ник має право звернутися до будьякого сер
тифікаційного органу, який є міжнародно ак
редитованим. На сертифікованій органічній
продукції в обов'язковому порядку повинно
бути маркування зі всією необхідною інформа
цією про продукт і сертифікаційний орган, що
проводив сертифікацію. В Україні сертифіка
ція проводиться у відповідності до найпошире
нішого стандарту, що діє на території Євро
пейського Союзу (далі — ЄС). Це нормативний
документ ЄС (Постанова Ради ЄС 834/2007), що
містить правила та вимоги до органічного ви
робництва. Органічні продукти маркуються

єдиним логотипом (органічний логотип ЄС —
так званий євролисток), які вказуються на па
кованих сертифікованих органічних продуктах
разом із інформацією про сертифікаційний
орган та походження органічної сировини (рис.
3).
Недовіра та сумніви щодо якості та органі
чності продукції сільськогосподарських під
приємств полягають у площині низької інфор
мованості українського споживача щодо існу
ючого маркування сертифікованої продукції.
Така інформація має отримуватися потенцій
ними покупцями у місцях продажу, зокрема на
спеціальних торгівельних майданчиках має
міститися статистика та повідомлення стосов
но виробленої в Україні сертифікованої (і

Код країни (за ISO), в якій
проводилася сертифікація

Позначка, що продукт має
органічне походження
(наприклад, ORG, BIO, ECO,
ÖKO)

F*

Код сертифікаційного
органу

UA-BIO-108
UA-Agriculture

Позначення місця
походження сировини, з
якої зроблений продукт

Рис. 3. Інформаційний зміст маркування
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відповідно промаркованої) органічної про
дукції, інструкція щодо "читання" маркування,
а також витяг із закону, що гарантує "впев
неність споживачів у продуктах та сировині,
маркованих як органічні" [4], тощо.
Як зазначалося вище, на сертифікованій
органічній продукції в обов'язковому порядку
повинно знаходитися маркування зі всією необ
хідною інформацією про продукт і сертифікац
ійний орган, що проводив сертифікацію. Орга
ни по сертифікації в обов'язковому порядку ве
дуть реєстри виробників продукції, що отрима
ли сертифікати відповідності. На маркуванні
також вказується сайт, на якому у відкритому
доступі надані реєстри законно існуючої орган
ічної продукції. Така модель пропозиції про
дукції на органічному ринку є вигідною і для
виробників і для покупців. Поперше, корупцій
на складова в отриманні сертифікатів практич
но відсутня, оскільки проведення та контроль
даної процедури здійснюється представниками
міжнародних сертифікаційних організацій у
відповідності до міжнародних правових норм та
законів, а подруге, відбувається виключення
ймовірності реалізації контрафактної продукції
в системі організованої торгівлі, тому що будь
який учасник ринку може перевірити
відповідність якості та органічності продукції
того чи іншого виробника в найшвидші строки.
ВИСНОВКИ

У сучасних умовах господарювання важли
ве значення в збереженні позитивної тенденції
динамічного розвитку підприємств на ринку
органічної продукції має:
1. Популяризація та просування ідеї орган
ічного виробництва та споживання серед гро
мадськості, підвищення рівня інформованості
про доцільність та користь такого споживан
ня, можливі точки продажу та сертифікацію
продукції на рівні простого, проте стійкого
сприйняття.
2. Доступність органічної продукції за
ціною та розширення асортименту, що може
бути досягнуто шляхом об'єднання дрібних ви
робників у кооперативні формування з метою
налагодження спільних каналів збуту, а відтак
— зменшення логістичних та трансакційних
затрат.
3. Розвиток переробних підприємств орган
ічної продукції з метою розширення асорти
менту продукції на внутрішньому та зовніш
ньому ринку органічної продукції, зміна ста
тусу виробників з "постачальник органічної си
ровини" на "виробник готової органічної про
дукції широкого асортименту".
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4. Державна підтримка органічного секто
ру аграрного ринку шляхом удосконалення
нормативноправової бази та надання префе
ренцій виробникам органічної продукції, за
провадження системи замовлень органічної
продукції для соціальних об'єктів (дитячих са
дочків, лікарень, шкіл) тощо.
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ECONOMIC THEORY AND PRACTICE OF FOOD INDUSTRY GRAINPROCESSING
ENTERPRISES COMPETITIVENESS ENHANCING
У статті розглянуто процес формування теоретичних засад та обгрунтування типових практичних рекомендацій
щодо посилення конкурентоздатності зернопереробних підприємств харчової промисловості у поєднанні із вибором
необхідного типу політики управління в умовах впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. В ре0
зультаті попереднього аналізу теоретично обгрунтовано три типи політики управління підприємствами: формуван0
ня, забезпечення та нарощення конкурентоздатності. Зернопереробні підприємства репрезентативної вибірки (бо0
рошномельно0круп'яна, комбікормова та хлібопекарська галузі) згруповано відповідно до розробленої матриці типів
політики управління, що дозволило визначити переважаючий тип політики та рівень розвитку конкурентних умов в
країні. Крім того, запропоновано перелік типових практичних рекомендацій за результатами аналізу конкурентних
позицій підприємств репрезентативної вибірки (документальне підтвердження впровадження міжнародних стандартів
якості та безпечності продукції харчової промисловості; підвищення ефективності топ0менеджменту; реорганізація
форми власності тощо). Наведені заходи додатково класифіковано за національним, галузевим та фірмовим рівнями
відповідно до впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Відповідно до представлених типових прак0
тичних рекомендацій проаналізовано внутрішній потенціал господарської діяльності зернопереробних підприємств
харчової промисловості в умовах мінливого впливу чинників зовнішнього середовища та надано індивідуальні реко0
мендації для кожного підприємства репрезентативної вибірки.
The article is devoted to the process of theoretical basis formation and typical practical recommendations justification
which concern the food industry grain0processing enterprises competitiveness enhancing in combination of the necessary
type of management policy selection under the influence of external and internal factors. As a result of the preliminary
analysis there were theoretically justified three types of enterprises management policy: formation, maintenance and
increase competitiveness. Grain0processing enterprises of representative sample (flour and cereals, feed mill and bakery
industry) were grouped according to the developed matrix of management policy types, which allowed to determine the
predominant type of the policy and the level of competitive conditions in the country. In addition, the list of typical
practical recommendations was proposed on the base of competitive position analysis of the representative sample
(documentary evidence of the food products quality and safety international standards implementation, increasing the
efficiency of top management, reorganization of ownership, etc.). These measures are further classified according to
national, sectoral and firm levels under the influence of external and internal factors. According to the presented typical
practical recommendations the internal potential of food industry grain0processing enterprises economic activity was
analyzed in conditions of environmental factors changing influence and individual recommendations for each firm from
the representative sample were provided.

Ключові слова: конкурентоздатність, практичні рекомендації, тип політики управління,
зовнішні фактори, харчова промисловість.
Key words: competitiveness, practical recommendations, type of management policy, external
factors, food industry.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Посилення конкурентоздатності підпри
ємств є пріоритетним завданням для управ
Передплатний індекс 21847

лінського персоналу кожного суб'єкта госпо
дарювання. Діяльність учасників ринку нероз
ривно пов'язана з умовами конкурентної бо
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ротьби, створеними в країні, дією зовнішніх та
внутрішніх чинників. Такий вплив обумовлює
наявність індивідуальної конкурентної позиції,
за результатами оцінювання якої менеджер
використовує різні правила та рекомендації для
прийняття ефективних управлінських рішень
щодо подальшої господарської діяльності. Зер
нопереробні підприємства харчової промисло
вості є стратегічною ланкою національного аг
ропромислового комплексу, а підвищення
ефективності їх діяльності становить питання
харчової безпеки країни. Отже, розробка та
впровадження шляхів забезпечення конкурен
тоздатності підприємств харчової промисло
вості є стратегічним завданням не лише для
управлінського апарату учасників цієї галузі,
але й для країни в цілому.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Досліджуючи теоретичні та практичні ас
пекти посилення конкурентоздатності підпри
ємств, в тому числі харчової промисловості,
вчені приходять до висновку, що необхідна по
передня комплексна оцінка підприємства [1; 2,
с. 38]. Крім того, суб'єкти господарювання фун
кціонують в умовах високого рівня невизначе
ності та зміни факторів зовнішнього середови
ща [2, с. 38]. Значна кількість дослідників ото
тожнює конкурентоздатність підприємства із
його продукцією, що обмежує результати оці
нювання та впливає на ефективність прийнят
тя управлінських рішень [2, с. 40; 3, с. 113; 4, с.
52]. Аналіз наукових публікацій довів, що при
розробці рекомендацій з підвищення конкурен
тоздатності підприємств, найчастіше викорис
товують такі заходи [1; 2, с. 40; 3, с. 113—115; 5,
с. 40; 6, с. 111]: забезпечення високої якості про
дукції, освоєння новітніх технологій в галузі,
задоволення смаків споживачів, впроваджен
ня інноваційної складової у діяльність підпри
ємств, зростання компетенції та інтелектуалі
зації персоналу тощо.
Таким чином, у результаті аналізу поглядів
вчених визначено їх схожість у підтримці на
ведених заходів щодо посилення конкуренто
здатності підприємств. Втім, рекомендації мають
грунтуватись на обгрунтованій оцінці конку
рентної позиції суб'єктів господарювання, а не
лише їх продукції. Крім того, недостатньо роз
глянутим залишається питання впровадження
рекомендацій відповідно до типу політики
управління, яка враховує вплив факторів зов
нішнього та внутрішнього середовища, рівень
сформованості умов конкурентної боротьби
тощо.
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МЕТА СТАТТІ

Метою статті є окреслення теоретичних за
сад та розробка типових практичних рекомен
дацій щодо посилення конкурентоздатності зер
нопереробних підприємств харчової промисло
вості у поєднанні із вибором необхідного типу
політики управління в умовах впливу факторів
зовнішнього та внутрішнього середовища.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Теоретичною основою для розробки необ
хідних практичних рекомендацій є попередні
дослідження автора щодо методичних засад ви
бору типу політики управління підприємств
харчової промисловості [7]. Крім того, врахо
вуються показники впливу факторів зовніш
нього середовища [8], а шляхи посилення конку
рентоздатності грунтуються на базі комплекс
ного аналізу конкурентних позицій репрезен
тативної вибірки 17ти вітчизняних зернопере
робних підприємств [9].
У результаті аналізу встановлено, що у реп
резентативній вибірці немає підприємств, які
використовують політику нарощення конку
рентоздатності. Отже, жодне досліджене
підприємство не досягло належного ефектив
ного рівня розвитку для впровадження сучас
них нововведень у свою діяльність. Така си
туація пояснюється відсутністю високого рівня
впливу факторів зовнішнього середовища
(сприятливість конкурентних відносин), що не
дозволяє впроваджувати підприємствам полі
тику нарощення конкурентоздатності, незва
жаючи на наявність у деяких високого рівня
фірмової конкурентоздатності. При цьому
близько 80% учасників аналізу використовують
політику забезпечення конкурентоздатності, а
інші чотири підприємства (23%) впроваджують
політику формування конкурентоздатності, що
свідчить про задовільний (середній) рівень роз
витку умов для ефективного змагання.
Крім цього, підприємствам необхідно оста
точно перейти від типу політики формування
до політики забезпечення конкурентоздат
ності, що дозволить у майбутньому досягти
ефективного інноваційного розвитку. Так,
підприємства, для яких актуальним є застосу
вання політики формування конкурентоздат
ності (ПАТ "Свалявський хлiбокомбiнат",
ПрАТ "Урожайненський комбiнат хлiбо
продуктiв" та ін.), мають впроваджувати захо
ди політики забезпечення конкурентоздат
ності. Інші підприємства впроваджують захо
ди щодо підвищення рівня конкурентоздат
ності відповідно до потреби.
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Постійних лідерів на ринку немає, втім,
аналіз підприємств за структурою галузей зас
відчив, що випереджають конкурентів компанії
хлібопекарської та борошномельнокруп'яної
підгалузей зернопереробного комплексу (ПАТ
"Київмлин", ПАТ "Київхліб", ПАТ "Дзер
жинський хлібокомбінат", ПАТ "Олевський
хлібозавод", ПАТ "Ніжинський хліб", ПАТ
"Луганськмлин", ПАТ "Миколаївхліб" тощо).
Основна кількість підприємств за показником
фірмової конкурентоздатності займає середній
рівень, що підтверджує висновок про перехідне
становище країни від базового до ефективно
го розвитку.
Аналіз стану конкурентоздатності підпри
ємств вибірки став основою для розробки та
ких основних практичних рекомендацій підви
щення конкурентоздатності, а саме:
1. На національному та галузевому рівнях
(відповідно до типу політики забезпечення кон
курентоздатності):
1) підвищення світових стандартів якості та
безпечності продукції харчової промисло
вості. Для орієнтованих на експорт
підприємств зернопереробного комплексу
таке підвищення можливе завдяки впровад
женню сертифікації на основі системи управ
ління безпекою харчових продуктів HACCP
(Аналіз загроз та критичні контрольні точки)
за стандартом ISO 22000. Для підприємств,
орієнтованих на внутрішній ринок, також важ
ливим є застосування системи сертифікації
для забезпечення продовольчої безпеки краї
ни та підвищення ефективності конкурентної
діяльності підприємств на національних рин
ках. Сертифікація з якості є сьогодні необхі
дною умовою функціонування на світовому
ринку та підвищення конкурентоздатності на
національному ринку. Зокрема, у світі є обо
в'язковим впровадження таких стандартів, як
ISO 9001, 14001, 22000, система НАССР тощо.
Зокрема, законодавство України регламентує
обов'язковість запровадження відповідних
стандартів [10].
Поряд із впровадженням стандартів якості
існують європейські нагороди з якості, засно
вані Європейським фондом управління якістю
(EFQM). Отримання такої нагороди свідчить
про відповідність діяльності підприємства євро
пейським вимогам щодо якості продукції, ме
неджменту, безпеки тощо. Згідно з реєстром
підприємств за критерієм "Визнання доскона
лості в Європі" на рівні європейських стан
дартів у 2011 році в Україні діють лише 4 під
приємства, причому жодне з них не належить
до харчової промисловості [11].
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Подоланням такого стану є впровадження
систем якості на підприємствах, в першу чер
гу, шляхом навчання персоналу. Створення
відповідних курсів для управлінців та вико
навців допоможе зрозуміти сутність вимог
кожного стандарту, процесність підходу та
сприятиме злагодженому та якісному управлі
нню на кожному етапі виробничої діяльності
компанії.
2) підвищення ефективності топменедж
менту. Успішність та ефективність діяльності
підприємств значно залежить від топменед
жерів, які володіють сучасною бізнесідеоло
гією управління. Для уявлення сутності та сти
мулювання такої ідеології бажано розширюва
ти кількість бізнесшкіл на регіональному рівні,
де розташовані підприємства, зокрема, зерно
переробного комплексу. Бізнесшкола здатна
принципово змінити концепцію та методи
управління, що забезпечить новий рівень якості
менеджменту. Бізнесшкола є важливим інсти
тутом у системі створення нової управлінської
свідомості, тому її відкриття доцільно здійсню
вати на базі університету із міцними міжнарод
ними зв'язками та інноваційним розвитком,
який здатний забезпечити високий рівень підго
товки топменеджерів нового покоління.
Аналіз довів, що значна частина бізнесшкіл
зосереджена у деяких великих містах України,
зокрема, основна концентрація приходиться на
місто Київ. Одна школа розташована у м. Одесі
та одне представництво — у м. Харкові. Врахо
вуючи те, що на регіональному рівні розташо
вано значну кількість великих підприємств
різних галузей економіки, доцільно розширю
вати кількість бізнесшкіл, що підвищить їх
конкуренцію та зробить доступним отримання
управлінцями необхідних знань щодо новітніх
методів менеджменту.
2. На фірмовому рівні:
1) впровадження заходів щодо підвищення
конкурентоздатності відповідно до сформованих
конкурентних умов в країні та рівня фірмової
конкурентоздатності, тобто за допомогою реко
мендацій визначеного типу політики управління;
2) підвищення рівня фірмової конкурентоз
датності за допомогою вдосконалення навичок
управлінського складу та впровадження між
народних стандартів якості продукції;
3) реорганізація форми власності або пере
розподіл акцій у випадку збитковості або кри
тичної прибутковості підприємств. Збільшення
статутного капіталу через випуск додаткових
акцій забезпечує додаткові кошти, які можна
направити на оновлення виробництва, дослід
ження ринку тощо;
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Політика нарощення конкурентоздатності
ПАТ «Київхліб»
ПАТ «Київмлин»
ПАТ «Дзержинський хлібокомбінат»
ПАТ «Миколаївхліб»
ПАТ «Ніжинський хліб»
ТОВ «Бахчисарайський комбiкормовий
завод»
ТОВ «Котовське зернопереробне
пiдприємство»
ТДВ «Вознесенський хлібозавод»
ПАТ «Олевський хлібозавод»
ПАТ «Каланчацький комбiнат
хлiбопродуктiв»
ПАТ «Ватутiнський хлiбокомбiнат»
ПАТ «Луганськмлин»
ТОВ «Володимир-Волинський
хлібозавод»

- створення спеціального фонду розвитку
та впровадження інновацій;
- впровадження міжнародних стандартів
якості та диверсифікація діяльності

- підвищення рівня прибутковості та
ефективності управління;
- впровадження міжнародних
стандартів якості;
- підвищення ефективності рівня
менеджменту, стабілізація
діяльності підприємств;
- вивчення та розширення ринків
збуту;
- підвищення ефективності
використання землі як основного
галузевого чинника виробництва за
допомогою диверсифікації діяльності

Політика забезпечення конкурентоздатності
ВАТ «Сарненський комбiнат
хлiбопродуктiв»
ПАТ «Свалявський хлiбокомбiнат»
ПрАТ «Урожайненський комбiнат
хлiбопродуктiв»
ПАТ «Апостолiвський комбiкормовий завод»

- реорганізація форми власності;
- підвищення рівня менеджменту та стабілізація
діяльності;
- впровадження міжнародних стандартів якості;

- диверсифікація діяльності

Політика формування конкурентоздатності
Рис. 1. Основні практичні рекомендації
підвищення конкурентоздатності зернопереробних
підприємств харчової промисловості

4) визначення ступеню чутливості підпри
ємств до впливу факторів зовнішнього середо
вища та здійснення управлінських заходів щодо
адаптації до дії зовнішніх чинників;
5) диверсифікація виробництва у разі низь
кого галузевого забезпечення чинниками ви
робництва.
У цілому, в умовах вступу до СОТ та поси
лення впливу іноземної конкуренції вітчизняні
підприємства мають постійно вдосконалювати
навіть високі конкурентні позиції. До таких
підприємств належать ПАТ "Київмлин", ПАТ
"Київхліб", ПАТ "Миколаївхліб", ПАТ "Олев
ський хлібозавод", ПАТ "Луганськмлин", які
займають, переважно, високі сходинки рейтин
гу фірмової конкурентоздатності. Так, ПАТ
"Київмлин" та ПАТ "Київхліб" є єдиними під
приємствами вибірки, які документально за
проваджують світові стандарти якості про
дукції, що сприяє можливості їх виходу на
міжнародні ринки. Втім, незважаючи на значні
обсяги виручки, ПАТ "Київмлин" та ПАТ "Ми
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колаївхліб" є збитковими підприємствами у
2013 році. Дана ситуація значно покращилась у
2014 році, коли результатом діяльності підпри
ємств стало отримання чистого прибутку. Втім,
це вказує на неефективність та нестабільність
управління, що вимагає підвищення професій
ності менеджменту персоналу для утримання
конкурентних переваг. Для ПАТ "Мико
лаївхліб" важливим є впровадження світових
стандартів якості, ефективне використання
фактору місцерозташування та краще вивчен
ня смаків споживачів. Інші підприємства є при
бутковими із постійними приростами показ
ників рентабельності.
У 2014 році підвищили рівень фірмової кон
курентоздатності до високого значення такі
підприємства: ТОВ "ВолодимирВолинський
хлібозавод" та ПАТ "Дзержинський хлібоком
бінат". Це пов'язано із зміною форми власності
Відкритого акціонерного товариства "Володи
мирВолинський хлібозавод" на Товариство з
обмеженою відповідальністю, що дозволило
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зекономити кошти на виплаті дивідендів та реі
нвестувати їх у виробництво. В результаті збит
кове у 2012 році ТОВ "ВолодимирВолинський
хлібозавод" значно підвищило рівень прибут
ковості у 2014 році. Крім того, такі підприєм
ства, як ПАТ "Луганськмлин", ТОВ "Володи
мирВолинський хлібозавод", ПАТ "Дзер
жинський хлібокомбінат", ПАТ "Апосто
лiвський комбiкормовий завод", ВАТ "Сар
ненський комбiнат хлiбопродуктiв" розташо
вані у невигідних регіонах щодо забезпеченості
основним галузевим чинником виробництва —
землею. Це створює додатковий негативний
вплив на конкурентоздатність підприємств, що
спонукає управлінців змінювати стратегію
діяльності, диверсифікувати виробництво або
переорієнтовувати на вигідніші види діяльності
для даного регіону.
Інші підприємства вибірки займають середні
значення рівня фірмової конкурентоздатності
у 2014 році. Така ситуація підтверджує не
обхідність загального підвищення професій
ності менеджменту, запровадження стандартів
якості, дослідження ринків збуту тощо.
Основні практичні рекомендації для зерно
переробних підприємств вибірки представлено
на рисунку 1 та узагальнено у такі заходи:
1) підвищення рівня професійності менед
жменту;
2) впровадження світових стандартів якості
продукції;
3) стабілізація діяльності за основними по
казниками;
4) диверсифікація або переорієнтація діяль
ності при несприятливому місцезнаходженні
підприємства;
5) реорганізація підприємства або додатко
вий продаж (емісія) акцій у випадку неефектив
ної форми власності;
6) створення спеціального фонду для роз
витку та впровадження інновацій.
Дані рекомендації у поєднанні із вибором
необхідного типу конкурентної політики доз
волять підвищити конкурентні позиції вітчиз
няних підприємств, забезпечити новий рівень
економічного розвитку країни та ефективне
функціонування в умовах інтеграції у світові
торговельні простори.
ВИСНОВКИ

На основі теоретично обгрунтованої мат
риці типів політики управління визначено, що
переважна частина зернопереробних підпри
ємств репрезентативної вибірки застосовує
політику забезпечення конкурентоздатності,
що відповідає середньому рівню розвитку кон
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курентних умов в країні. Інші чотири підприє
мства використовують політику формування
конкурентоздатності, що створює передумови
для переходу всіх підприємств до політики за
безпечення, а в деяких випадках, і до політики
нарощення конкурентоздатності.
Аналіз репрезентативної вибірки підпри
ємств харчової промисловості дозволив визна
чити ключові переваги та проблемні питання
господарської діяльності, на основі яких роз
роблено відповідні шляхи покращення. Так,
перші позиції у рейтингу конкурентоздатності
займають підприємства, які впроваджують у
власну діяльність стандарти якості продукції
(ПАТ "Київмлин" та ПАТ "Київхліб"). Інші
підприємства мають значний внутрішній потен
ціал, втім, їх діяльність на окремих етапах є
збитковою через неефективність менеджмен
ту (ПАТ "Миколаївхліб", ПАТ "Ватутiнський
хлiбокомбiнат", ПАТ "Ніжинський хліб" тощо).
Деякі підприємства потребують зміни форми
власності, диверсифікації виробництва тощо
(ТОВ "ВолодимирВолинський хлібозавод",
ПАТ "Дзержинський хлібокомбінат", ПАТ
"Луганськмлин" та ін.).
Таким чином, на базі теоретично обгрунто
ваної матриці типів політики управління та ана
лізу стану господарської діяльності зернопе
реробних підприємств запропоновано типові
практичні рекомендації для підвищення ефек
тивності їх діяльності: документальне підтвер
дження впровадження міжнародних стандартів
якості та безпечності продукції харчової про
мисловості; підвищення ефективності топме
неджменту; реорганізація форми власності
тощо. Дані рекомендації додатково класифіко
вано за національним, галузевим та фірмовим
рівнями, що відображає вплив факторів зовні
шнього та внутрішнього середовища та підви
щує ефективність прийняття управлінських
рішень.
Перспективи подальших досліджень стосу
ються запровадження та перевірки запропоно
ваних рекомендацій у практичній діяльності
зернопереробних підприємств харчової про
мисловості шляхом дослідження зміни ефек
тивності їх діяльності.
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ПРОЕКТУВАННЯ СІВОЗМІН
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USE OF LINEAR PROGRAMMING FOR PLANNING CROP ROTATIONS IN FARMS

Ферми в Україні використовують різні схеми сівозмін. Тому для багатьох фермерських господарств потрібні
моделі лінійного програмування, об'єктом досліджень яких є сівозміни. Дослідження показало, що лінійне програ0
мування може забезпечити інформацією поліпшення системи ведення сільського господарства, але модель лінійного
програмування повинна бути ретельно відпрацьована і інтерпретуватися так, щоб користувачі мали впевненість у
достовірності результатів. Модель, яку ми розробили, в змозі прийняти до уваги наступне: рівень врожайності,
дохідність господарства, практику вирощування двох або більше культур на одному полі. Запропонований нами підхід
протестований на фермерському господарстві в Краснокутськму районі. Результат моделювання — це науково0об0
грунтоване чергування культур без заздалегідь запрограмованої послідовності.
Farms in Ukraine employ a variety of crop rotations schemes. This has led to many farm linear programming models
which explicitly include crop0rotation considerations. The study concluded that linear programming can provide
information to assist with improving farming systems, but the LP model has to be carefully constructed and interpreted
so that model users will have confidence in the answers it provides. The model we have developed is able to take into
account follows: the crop yields, the yield (finance), the practice of growing two or more crops in the same field. The
approach is tested on a farm in Krasnyi Kut district. The model develops a plausible set of rotations and does not require
the rotations to be predetermined.

Ключові слова: модель лінійного програмування, сівозміна, фермерське господарство, ба2
ланс гумусу.
Key words, linear programming model, crop rotation, farm, humus balance.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ведення товарного сільськогосподарського
виробництва проводиться відповідно до затверд
жених проектів землеустрою [1; 2; 3, с. 85]. При
відхиленні від цих проектів користувачі несуть
відповідальність згідно статі 55 Кодексу України
про адміністративні правопорушення [4]. Тому
оптимізація сівозмін є не лише однією з найсклад
ніших завдань у сільському господарстві, а й одне
з найважливіших. Для фермерських господарств
ефективне управління сівозміною часто має вирі
шальне значення для всієї їх діяльності.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
У вітчизняній та закордонній науковій літера
турі існує багато публікацій присвячено моделю
ванню сівозмін. Так запропонували моделі чергу
вання культур ElNazer T. і McCarl B. A. (1986) [5],
S Dogliotti, WAH Rossing, MK Van Ittersum. (2003)
[6 ], Klein Haneveld та Steg eman ( 200 4) [7 ],
Ю.Б. Коробочкин, О. Я. Куций, В. А. Романенков
(2013) [8], Надточій, О.В. [9]. Але розроблені мо
делі сівозмін не повністю відповідають специфіці
фермерських господарств: короткостроковість
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сівозмін, малий набір сільгоспкульт ур, на
явність збірних полів. У багатьох запропонова
них моделях сівозмін не враховано градацію
впливу попередників на врожайність основної
культури.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Розробити економікоматематичну модель за
допомогою лінійного програмування та випробу
вати її для проектування сівозмін фермерського
господарства. Запропонована економікоматема
тична модель повинна відповідати наступним ви
могам:
— диференціація розміщення сільськогоспо
дарських культур відповідно до їх агроекологіч
них вимог; адаптивне розміщення сівозмін на уг
рупуваннях екологічно однорідних ділянок;
— відповідність сівозмін рівням забезпеченості
агрохімічними та іншими ресурсами;
— максимально можливий захист поверхні
грунту під покровом рослин або рослинних за
лишків та інші.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
В основу впровадження оптимальної сівоз
міни повинен бути покладений принцип еколо
гоекономічної доцільності, максимального ви
користання грунтовокліматичних факторів, ви
робничого потенціалу рослин, що є найкращим
засобом підвищення біопродуктивного потенц
іалу землі та забезпечення економічної ефектив
ності виробництва. На першому етапі можуть
бути розглянуті наступні критерії оптимізації:
оптимальний попередник, врожайність, умовний
прибуток певної культури. Теоретично можна
розширити перелік важливих для сівозмін кри
теріїв, але аналіз інформації цього спрямуван
ня показав, що такі критерії (транспортні вит
рати, мікроклім ат поля тощо) недост атньо
інформаційно забезпечені. Дані грунтових та
просторових факторів отримуємо з проекту
організації території земельних частокпаїв та
з проектів відведення земель запасу в оренду
фермерським господарствам. Дані потенціалу
рослин отримуємо з форм 29сг статистичної
звітності за період 2011—2013 рр. Економічні
дані отримуємо у фермерському господарстві в
розрізі сільськогосподарських культур за 2013
рік: реалізація продукції (робіт, послуг): у
фізичній масі, ц; виробнича собівартість, тис. грн.;
чистий дохід (виручка) від реалізації, тис. грн.
Іншу нормативнодовідкову інформацію конк
ретної задачі складають дані переважно з літе
ратурних джерел, оскільки прямих досліджень
з цього питання в регіоні обмаль, і є не без
підставні сумніви щодо їх якості.
Дані про вплив попередників отримуємо з зат
верджених Міністерством аграрної політики Ук
раїни та Міністерством фінансів України Мето
дичних рекомендацій [10]. В них приведено кла
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сифікацію попередників — поділ попередників
сільськогосподарської культури в сівозміні на
класи за бальною оцінкою їх ефективності [10].
Класифікація має не лише вербальну оціночну
шкалу, а й визначення числових значень градацій
шкали. Так, зазначено, що рівень урожайності
між хорошим та найкращим попередником не
більше 10%. Для запропонованої нами моделі на
базовому рівні приймемо цей показник градації
для всіх класів.
У спеціальній літературі зазначені різні класи
фікації попередників. Так, у згаданих методичних
рекомендаціях [10] спочатку визначають п'ять назв
класів, а потім в таблиці по тексту приводиться чо
тири назви класів. У Тараріко О.Г., Лобаса М.Г. [11]
їх теж чотири, але вони дещо відрізняються за на
звою і змістом. Харсун О. виділяє три класи [12].
В запропонованій моделі сівозмін використано на
ступні три класи попередників: найкращі, хороші,
допустимі.
У науковій літературі є відмінні від вищезаз
наченого впливу попередників на певні культу
ри. Науково доведено, за поганих попередників
урожайність пшениці знижується до 40%, ози
мого жита — до 15% [13]. Родючість залежить
не лише від попередників, а параметри стосов
но провідних сільськогосподарських культур
визначают ься генет ичними особливост ям и
грунтів, їх гранулометричним складом, ступе
нем зволоження і мають значні відмінності в
зональнорегіональному плані. Так, за умов
зрошення може різко змінюватись якість попе
редника. Наприклад, якщо на неполивних зем
лях Степу цукрові буряки для кукурудзи через
можливе погіршення водного режиму є не кра
щим попередником, то в умовах зрошення після
буряків отримують чи не найвищі врожаї куку
рудзи [14, с. 116].
Детально приклад використання земельних
ресурсів та ротації сільськогосподарських куль
тур дослідили на базі фермерського господарства
"Авенго" Краснокутського району. Харківської
області. Землекористування досліджуваного гос
подарства до 2014 року здійснювалось безсистем
но, не дотримуючись сівозмін і нехтуючи підбо
ром задовільного попередника. Але після вивчен
ня картограм агровиробничих груп грунтів, кру
тизни схилу з врахуванням оцінювання полів за
придатністю для вирощування культур їх поєдну
ють у групи полів, які близькі за умовами рельє
фу, грунту, зволоження. Визначають доцільне їх
використання — схему сівозміни. Та врахувавши
наукові і нормативні рекомендації [10; 11; 15; 16;
17, 18] вирішено розробити дві сівозміни: польо
ву зернопросапну сівозміну на землях крутиз
ною до 3 ° (перша екологотехнологічна група зе
мель) та польову зернову (без просапних) на зем
лях більше 3 ° (друга екологотехнологічна група
земель).
Математичну модель можна представити в та
кому вигляді:
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Таблиця 1. Варіанти розміщення сільськогосподарських культур
в зерно=просапній сівозміні фермерського господарства "Авенго"
Краснокутського району Харківської області

max

2

1
2
3
4
5
6
7
8

1
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0

(1),

d =1 e =1

за таких умов:
1) по площі посівів сільськогосподарських
культур на різних полях:
= Pj , j ∈ J

(2),
f =1 g =1
2) по площі посівів попередників на полі попе
реднього року та посівів сільськогосподарських
культур на полі поточного року:
fgj

fg

∑∑a x

= 0, k ∈ K

(3),
3) по варіантам вирощування культури на од
ному і тому самому полі:
f =1 g =1

fgk

fg

∑∑a x + x ≤ В , l ∈ L, h ∈ H, q ∈ Q, q = l,

(4),
4) по допустимій періодичності вирощування
культури на одному і тому самому полі:
f =1 g =1

fgl

fg

l

hq

∑∑a x = a x

, o ∈ O, i ∈ I , v ∈V , i = o

(5),
5) по допустимій періодичності вирощування
культури на одному і тому самому полі:
h=1 q=1

hqo

hq

∑∑ a x

vio

vi

= 1, r ∈ R,

(6),
6) по площі посівів dтої культури після eтого
попередника та площі посівів fтих на gтої полі:
v=1 i =1

vir

vi

∑∑a x = ∑∑a x
d =1 e=1

des

de

f =1 g =1

fgs

fg

, s ∈ S,

(7),

7) по площі посівів jтої культури після h'того
попередника та площі посівів hтих попередників
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4-те

3-те

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
розміщення пшениці озимої та проса
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1

= ∑∑cde xde

∑∑a x

Максимально
можлива
Тип
обмеження площа посіву
( Bl )

перша половина
друга половина
3
4
5
6
7
8
9
розміщення соняшника ( ahql )

1

Максимізувати прибуток від реалізації товар
ної продукції:

F

2-ге

1-ше

4-те

3-те

2-ге

Поля
1-ше

Варіанти
розміщення
культури
(q)

10

11

<
<
<
<
<
<
<
<

16,24
16,24
16,24
16,24
16,24
16,24
16,24
16,24

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

32,48
32,48
32,48
32,48
32,48
32,48
32,48
32,48
32,48
32,48
32,48
32,48

j'тої культури по площі посівів jтих культур після
hтих попередників та площі посівів jтих культур
на ктих полях:

∑∑a x
f =1 g =1

fgt

fg

= 0, t ∈T ,

(8),

8) невід'ємність змінних:
(9),
xde ≥ 0, x fg ≥ 0,
9) змінні, які визначено за допомогою булевої
матриці:
(10),
xhq = {0,1}, xvi = {0,1}
позначення:
Fmax — максимальне значення умовного дохо
ду;
Pk — площа kго поля сівозміни;
Bl — максимально можлива (lваріант) площа
культури в сівозміні згідно з періодичністю повер
нення на одне і теж місце;
xde — площа посіву eї культури після dго по
передника;
x fg — площа посіву gї культури на fму полі
сівозміни;
xhq — qтий варіант розміщення hї культури
(Булева множина);
xvi — iтий концентрований варіант розміщен
ня vї культури, який складається з взаємо допус
тимих qтих варіантів.
chj — умовний дохід з одиниці площі посіву jї
культури після hго попередника, який розрахо
вується на основі середньої урожайності за три
роки, впливу попередника на врожайність основ
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Таблиця 2. Результати моделювання сівозмін фермерського господарства "Авенго"
Краснокутського району Харківської області
Варіанти
I (10%)

Умовний
дохід
383, 9

Поля

зерно-просапна польова
I
Соя
II
Озима пшениця+ Просо
III

II (6-9%)

III (5%)

IV (0%)

I (10%)

359,2-377,7

353,0

322,1

286,184

Просо + Кукурудза на зерно

IV

Соняшник + Кукурудза на зерно

I

Соя

II

Озима пшениця + Просо

III

Просо + Соняшник

IV
I

Кукурудза на зерно
Соя

II

Озима пшениця + Просо

III

Просо + Кукурудза на зерно

IV

Соняшник + Кукурудза на зерно

I

Соя

II

Озима пшениця + Просо

III
IV

Просо + Соняшник
Кукурудза на зерно

зернова польова сівозміна
I
Соя
II

Озима пшениця

III
IV

Просо
Ячмінь

ної культури та прибутку з одиниці маси сільсько
господарської культури на час складання проек
ту. При розрахунку цього економікотехнічного
коефіцієнту ми виходимо з припущення, що
співвідношення прибутку між сільськогосподарсь
кими культурами на проектний період буде, якщо
не стале, то хоча б суттєво не зміниться.
eті, gті, hі, vті, це одні й ті ж культури сівозмін,
але для спрощення математичної обробки продуб
льовано в групах невідомих: по попередника, по (ча
стинах поля) полях, по допустимим варіантам розм
іщення, по концентрованим варіантам розміщення; і
ув'язані в між собою в системі обмежень. Для ско
рочення кількості невідомих в моделі було прийня
то рішення не включати невідомі, які за класифіка
тором впливу попередників були б недопустимі (в
деяких наукових джерелах — "погані").
q варіант розміщення культури встановлюєть
ся переліком комбінацій згідно допустимій періо
дичності вирощування культури на одному і тому
самому полі. Наприклад, для соняшника в чоти
рьохпільній сівозміні, де він може займати не
більше пів поля [10], буде складена наступна таб
лиця варіантів розміщення (табл. 1).
Також у таблиці 1 наведено варіант розміщен
ня для озимої пшениці та просо, які для Лісостепу
мають періодичність не менше трьох років. Для
сільськогосподарських культур (соя, кукурудза
тощо) з іншою періодичністю варіанти розміщен
ня на полях чьотирьохпільної сівозміни — інші.
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Чергування культур

Перераховані обмеження — це основні обме
ження, необхідні для складання чергування куль
тур. Можуть бути додаткові (ситуативні) обме
ження, тому що природні й економічні умови мо
жуть вносити до характеру використання землі
відповідні корективи. Багатоваріантність проекту
вання полягає ще в тому, що система сівозмін зав
жди дуже різноманітна і залежить від грунтових,
кліматичних та інших умов, а також від ринку.
Наприклад:
— загибель озимих культур спричиняє зміну
складу попередників;
— відсутність насіння багаторічних трав і про
тиерозійної техніки стримує введення грунтоза
хисних сівозмін і вживання агротехнічних проти
ерозійних заходів;
— зміна планів виробництва продукції зачіпає
структуру посівних площ, систему сівозмін і орга
нізацію земельних масивів, бригад та ін.
— зміна площі землекористування;
— ізза складних просторових умов необхід
но додатково вводити функцію зниження под
рібнення ділянки і т. д.
— на відміну від сільськогосподарських культур,
прибуток з парів отримується опосередковано, че
рез майбутній приріст врожайності культур, тому
потребує особливого підходу при моделюванні.
Для вирішення ряду слабоформалізованих зав
дань у сільському господарстві, які мають склад
ну багатофакторну структуру, залучаються висо
Передплатний індекс 21847
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Зернові –
всього
в т. ч. озимі
озима
пшениця
Ярі – всього
з них: ячмінь
кукурудза на
зерно
просо
Технічні –
всього
з них:
соняшник
товарний
соя

польова
зернова

співвідношення
культур, %

всього

площа посіву
культури, га

площа посіву
культури, га

співвідношення
культур, %

2013

площа посіву
культури, га

2012

польова зернопросапна

130

105

129

147

0-95

55,2

81,2

62,5

76,2

75

157,4

68

12,8

60

90

14

57

0-25

23,9

16,2

12,5

25,4

25,0

41,6

18,0

-5,9

60

90

14

57

0-25

23,9

16,2

12,5

25,4

25,0

41,6

18,0

-5,9

70
60

15
15

115
35

90
-

31,3
11,9

65,0

50,0

0-50

50,8
25,4

50,0
25,0

115,8
25,4

50,0
11,0

+18,7
-0,9

10

-

35

45

0-50

9,7

32,5

25,0

32,5

14,0

+4,3

-

-

45

45

0-25

9,7

32,5

25,0

25,4

25,0

57,9

25,0

+15,3

101,4

100

102,4

84,4

41,9

48,7

37,5

25,4

25,0

74,1

32,0

-9,9

63

40

65

50

0-14,3

23,6

16,2

12,5

0

16,2

7,0

-7,3

38,4

60

37,4

34,4

0-25

18,4

32,5

25,0

25,4

25,0

57,9

25,0

+6,6

231,4

231,4

129,9

100,0

101,6

100,0

231,4

100,0

Чистий пар
Всього

2011

фактично. %

Культура
2010

Посівні площі та їх структура по проекту

співвідношення
культур

нормативи, %

посівні площі
по роках, га

співвідношення
культур, %

Посівні площі та їх структура за досліджуваний період

Різниця в структурі посівних
площ, %

Таблиця 3. Структура посівних площ та ротація сільськогосподарських культур
у фермерському господарстві

26,4
231,4

231,4

2,9
100,0

кокваліфіковані фахівці, що не завжди можливо в
сільській місцевості. В даній роботі запропонова
но інтуїтивно зрозумілу фермерам модель, яка не
потребує постійної трудомісткої роботи на рівні
науководослідних установ.
Керівник може сам задавати умови і таким чи
ном моделювати процес. Побудована модель доз
воляє:
— поліпшити організацію виробництва сіль
ськогосподарської продукції;
— вибрати найбільш підходящі технології та
обладнання;
— визначити асортимент і конкурентоспро
можність сільськогосподарської продукції [20, с.
140].
Для менших господарств можна застосовува
ти дану модель, але ландшафтний підхід дозволяє
знайти екологічну нішу тієї чи іншої культури,
підібрати близькі за агроекологічними вимогами
групи культур для певного типу земель. Там, де
площі земель тих чи інших типів не дозволяють
розвернути сівозміну в просторі, чергування куль
тур здійснюється в часі.
Модель має 104 невідомих та 119 обмежень. Роз
рахунок проводився з допомогою програми що вхо
дить до складу LibreOffice — вільний та кросплат
формовий офісний пакет. Результат моделювання
приведено в таблиці 2. В таблиці 2 для польової зер
нопросапної сівозміни розрахована декілька ва
ріантів рішень. Це обумовлено різницею впливу по
передників на врожайність основної культури: пер
ший варіант — 10%, другий варіант — діапазон 6 —
9 %, третій варіант — 5 %, четвертий варіант — 0 %.
Передплатний індекс 21847

-2,9
0

Середній розмір поля чотирьохпільної сівоз
міни на землях першої екологотехнологічної ка
тегорії дорівнює 32,48 га. Середній розмір поля
зернової сівозміни на землях другої екологотех
нологічної категорії було виконано традиційним
способом, ізза маленького набору культур 25,4 га.
Результати розрахунків наступні:
— при зміні у вхідних даних моделювання
впливу попередників на врожайність співвідно
шення культур не змінюється. Тобто на співвідно
шення культур у більший мірі впливає розмір при
бутку ніж добавка врожайності;
— при зміні впливу попередників на вро
жайність спостерігається циклічність в чергуванні
культур. Наприклад, чергування культур однако
ве для 5% та 10% і для 0% та 6—9% (табл. 2).
Кожен рік результати моделювання будуть
коректуватись. У запропонованій моделі сівозмін
чергування культур за роками визначене не чітко:
конкретне розміщення посівів на полях встанов
люють щорічно з врахуванням попередників,
кліматичних умов року, стану полів і виробничо
економічних умов. Якщо мета дослідження поля
гає у конкретних розрахунках зведених показ
ників, то здебільшого реально доступна статистич
на інформація і наявність відповідних методів її
агрегатування є "природними" обмежниками об
грунтування. Навпаки, якщо мета дослідження не
пов'язана із конкретними розрахунками, то спос
терігається інша крайність — в обгрунтування
включається практично все, що можна, без будь
яких спроб структурувати цей складний агрегат,
не кажучи вже про взаємозв'язок його елементів.
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Таблиця 4. Баланс поживних речовин грунту та потреба елементів живлення в сівозмінах
фермерського господарства "Авенго" Краснокутського району Харківської області за
проектний період

Варіанти

Потреба елементів живлення
Сільськогосподарські
культури

1

2

III
(0%)

1I

3

На всю площу

З1
га, т

Всього, т

I
(10%)

II
(5%)

Баланс гумусу

Р2О5

N

4
5
6
зерно-просапна польова
-1,1
314,9
656,8

Соя

-34,4

Озима пшениця
Соняшник
Кукурудза на зерно
Просо
Всього
Соя
Озима пшениця

2
-14,7
-14,7
2,6
-59,2
-36
0,6

0,1
-0,9
-0,5
0,1
-0,5
-1,1
0

Соняшник
Кукурудза на зерно
Просо
Всього
Соя
Озима пшениця
Соняшник
Кукурудза на зерно
Просо
Всього

-14,7
-15,9
0
-66
-25,7
-0,8
-26,6
-17,1
-2,7
-72,8

Соя
Оз. пшениця
Ячмінь
Просо
Всього

-57,6
-27,6
-40,3
-28,6
-154,2

-0,9
253,7
-0,5
258,4
0
219,6
-0,5
1145,4
-0,8
281,2
-0,1
105
-1,6
236
-0,5
248,5
-0,1
205,9
-0,6
1076,6
польової зернової
-2,3
314,9
-1,1
126
-1,6
158,4
-1,1
233,4
-1,5
832,7

126
271,4
268,4
233,4
1214,1
298
115,5

У фермерському господарстві "Авенго" Крас
нокутського району Харківської області у
сівозміні було зібрано урожай зернових із площі
127,8 га (табл. 3). Після моделювання структура
посівних площ змінилась в сторону збільшення
площі під зерновими культурами на 12,8% та змен
шення площі під технічними культурами на 9,9%
(до законодавчо допустимої нормі [10]). Протягом
2010—2013 років площа соняшнику перевищувала
рекомендовані норми майже в двічі. Натомість
площі посіву інших культур відповідали рекомен
дованим розмірам. По проекту питома вага ози
мої пшениці буде складати 18 %, ячменю — 11 %,

На 1 га
К2О

N

Р2О5

К2О

7

8

9

10

287,9

9,7

20,2

8,9

115,1
332,7
255
169,7
1529,3
621,6
105,5

76,7
253,9
241,5
148,5
1008,6
272,5
70,3

7,8
16,7
8,3
7,2
9,3
9,2
7,1

7,1
20,5
7,9
5,2
11,8
19,1
6,5

4,7
15,6
7,4
4,6
7,8
8,4
4,3

311
245,5
159,7
1443,4
586,4
95,9
289,3
236,1
149,8
1357,5

237,3
232,6
139,8
952,5
257,1
63,9
220,8
223,7
131
896,5

15,6
8
6,8
8,8
8,7
6,5
14,5
7,7
6,3
8,3

19,2
7,6
4,9
11,1
18,1
5,9
17,8
7,3
4,6
10,5

14,6
7,2
4,3
7,3
7,9
3,9
13,6
6,9
4
6,9

656,8
115,1
150,5
169,7
1092,1

287,9
76,7
142,6
148,5
655,7

12,4
5
6,2
9,2
8,2

25,9
4,5
5,9
6,7
10,7

11,3
3
5,6
5,8
6,5

кукурудза на зерно — 14 %, просо — 25 %, соняш
ник товарний — 7 %, соя — 25 %. Площа чистого
пару в рішення оптимізаційної задачі не ввійшла.
На відміну від інших сільськогосподарських куль
тур з площі чистого пару безпосередньо прибуток
не утримується. В даному випадку прибуток отри
мується з доданої врожайності культур, для яких
чистий пар є попередником.
Одним із ефектів впровадженої проектної зер
нопросапної сівозміни стало збільшення частки
культур, культивованих по раціональним поперед
никам до 76,7% та до 23,3% по допустимим, для
зернової сівозміни відповідно до 77,8% та до 22,2%.
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Необхідно нести додатково, т

К2О

Р2О5

К2О

0,4
-

25,7
15,8

60,0
51,4

3,3
-

0,7

5,5

-

5,6

42,6

-

-

0,3

-

-

2,6

-

6,7

3,4

8,1

51,9
26,0
62,3
зернова польова сівозміна

28,1

14,3

7,1

17,1

140,7

II

9,4

III

1349,1

I

2856,1

N

10,4

5,5

70,4

168,9

N

Р2О5
7,8
6,7

6,1

8,4

К2О

зерно-просапна польова сівозміна
42,2
21,1
50,6
3,3
47,1
23,5
56,5
2,0

6,6
7,3

1095,9
1222,5

з 1 га

N

з всієї території

К2О

Р2О5

з 1 га

2,7
3,1

N

з всієї
площі

Знаходиться в мінеральних добр., т
з всієї території
Р2О5

I

Необхідно
органічних
добрив, т
з 1 га

Варіанти

Таблиця 5. Обсяги органічних та мінеральних добрив, які необхідно застосувати відповідно
різним варіантам економіко=математичної моделі сівозмін фермерського господарства
"Авенго" Краснокутського району Харківської області в 2015 році
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Таблиця 6. Економічна оцінка проекту сівозмін фермерського господарства "Авенго"
Краснокутського району Харківської області
Умовний прибуток
Варіанти

Сільськогосподарські
культури

1

2

I
(10%)

II
(5%)

III
(0%)

I
(10%)

Соя
Озима пшениця
Соняшник
Кукурудза на зерно
Просо
Всього
Соя
Озима пшениця
Соняшник
Кукурудза на зерно
Просо
Всього
Соя
Озима пшениця
Соняшник
Кукурудза на зерно
Просо
Всього
Соя
Озима пшениця
Ячмінь
Просо
Всього

Валовий вихід
продукції, ц

Врожайність,
ц/га

3
4
зерно-просапної польової сівозміни
626,1
32,5
19,3
444,9
16,2
27,4
370,9
16,2
22,8
887,7
32,5
27,3
1215,9
32,5
37,4
129,9
574
32,5
17,7
407,8
16,2
25,1
340
16,2
20,9
847,4
32,5
26,1
1114,6
32,5
34,3
129,9
521,8
32,5
16,1
370,8
16,2
22,8
309,1
16,2
19
807
32,5
24,9
1013,2
32,5
31,2
129,9
зернової польової сівозміни
489,7
25,4
19,3
696
25,4
27,4
447
25,4
17,6
951
25,4
37,4
101,6
-

Не менш важливим критерієм екологоеконо
мічної оцінки сівозміни є баланс поживних речо
вин грунту та потреба елементів живлення
сільськогосподарських культур. Вміст елементів
живлення на момент складання проекту вказано в
агрохімічних паспортах полів фермерського гос
подарства "Авенго".
Потреби елементів живлення по проекту роз
раховано за рекомендаціями по раціональному
використанню добрив у Харківській області, які
розроблені Державним проектнотехнологічним
центром охорони родючості грунтів і якості про
дукції "Облдержродючість" (табл. 4). Вихідні дані
для зазначених розрахунків: нормативна потреба
елементів живлення на 1 центнер урожаю на бо
гарних землях Харківської області, кг; картогра
ма агровиробничих груп грунтів; довідкові коефі
цієнти на вміст рухомих поживних речовин у грун
тах Харківської області; агрохімічні паспорти
полів.
У таблиці 4 та наступних таблицях за анало
гією з таблицею 2 розраховано декілька варіантів
рішень: перший варіант — 10% різниця впливу на
врожайність, другий варіант — 5 %, третій варіант
— 0 %.
Мішутіна І.М. зазначив, що ефективність
сівозмін визначається не тільки схемою чергу
вання культур. Головне завдання полягає в
тому, щоб забезпечит и позитивний баланс
органічних речовин в грунті, підвищити його
родючість [20, с. 245]. Розрахунок балансу гу
Передплатний індекс 21847

Площа
посіву, га

з усієї площі,
тис грн.

з 1 га, грн.

6

7

5
121,1
35,7
101,5
28,9
96,7
383,9
111
32,8
93
27,6
88,6
353
100,9
29,8
84,6
26,3
80,6
322,1

3729
2200,6
6249,7
890
2976,9
2955, 4
3418,2
2017,2
5728,9
849,5
2728,8
2717,5
3107,5
1833,8
5208,1
809,1
2480,7
2479,6

94,7
55,9
60
75,6
286,2

3729
2200,6
2360,6
2976,9
2816,9

мусу по проекту був виконаний по методиці,
описаної в "Методичні вказівки з охорони
грунтів" [22, с. 86—92].
Розрахунки, наведені в таблиці 4 свідчать про
те, що для всіх варіантів моделювання характер
ний від'ємний баланс гумусу. Покрити нехватку
гумусу можливо, наприклад, за рахунок гною, об
сяг внесення якого розраховано з використанням
коефіцієнта гуміфікації [21, с. 88]. Гній містить
поживні речовини, тому обсяг мінеральних доб
рив дещо зменшується. Для розрахунку викори
стано дані вмісту поживних речовин в органічних
добривах (середнє для Харківської області) (табл.
5).
Ще одна частина екологоекономічної оцін
ки проекту землеустрою лежить у просторі виз
начення економічного ефекту від впроваджених
у господарстві змін сівозміни, в порівнянні ре
зультатів поточного та минулого періодів ротації
(табл. 6).
Після проведеної оптимізації структури по
сівних площ та розміщення культур у сівозміні
по раціональних та допустимих попередниках,
найвагомішим ефектом стало підвищення уро
жайності у розрізі всіх культур, що вирощують
ся у господарстві. Валовий збір дозволяє визна
чити оптимальний набір культур та лежить в ос
нові економічної ефективності виробництва про
дукції рослинництва. Однак збереження або
збільшення валового виходу продукції нововве
деною сівозміною ще не свідчить про збільшен
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ня екологоекономічної ефективності. Як видно
з таблиці 6, чим більше вплив попередників на
врожайність культур, тим більше вихід валової
продукції та умовний прибуток. Для першого
варіанту зернопросапної сівозміни умовний
прибуток на 8 % більше другого, другий на 8,7 %
більше третього.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО
РОЗВИТКУ В ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Запропонована модель сівозмін дозволить в
встановити наукове чергування культур з отриман
ням максимального прибутку та дотриманням ос
новних правил: по попередникам, по поверненню
культури на одне і теж поле. Фермер самостійно
зможе коректувати кожен рік модель згідно з аг
рокліматичними умовами та кон'юнктури ринку.
При цьому у фермерського господарства буде де
кілька варіантів сівозмін (в залежності рівня впли
ву попередників) та інформація про обсяги пожив
них речовин і органічних добрив, які необхідно
вносити.
Розробка і впровадження моделі, дасть змогу
позбутися фактору суб'єктивізму притаманну тра
диційному плануванню, коли від кваліфікації фа
хівця значно залежить той чи інший вибір попе
редника. Моделювання і автоматизація розра
хунків дозволяють як спростити вирішення цієї
проблеми, так і дадуть змогу кількісно визначити
оптимальність вибраного варіанту.
Фермерські господарства на основі історії
полів повинні в майбутньому уточнювати зазна
чених вище показників впливу попередників на
врожайність. І враховувати вплив не тільки по
передників, а й рівень внесення добрив, агротех
нічних, меліоративних та інших заходів. Для цьо
го можна використовувати дисперсійний аналіз
при групуванні даних за декількома факторами,
бо, як зазначают ь науковці [19]: фактична
цінність моделі управління фермерськими госпо
дарствами безпосередньо залежить від достовір
ності і повноти інформації, від того, наскільки
правильно в ній виражені взаємозв'язки вироб
ництва, враховані тенденції його розвитку [19, с.
139]. Однак незадовільна інформатизація
підприємств сільського господарства перешкод
жає розповсюдженню ефективних методів моде
лювання сівозмін.
На сучасному етапі розвитку аграрних відно
син перешкодою до запровадження сівозмін є
слабка матеріальнотехнічної бази невеликих за
площами фермерських господарств та орієнтації
на високотоварні сільськогосподарські культу
ри.
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ВСТУП

Особливості соціальноекономічного, гео
політичного, демографічного та іншого розвит
ку українських регіонів у часі і просторі є пред
метом багаторічних досліджень фахівців різних
галузей знань. Це визначає і застосування
різноманітних методологічних і методичних
підходів до вивчення розвитку регіонів.
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Неухильний розвиток процесів глобалі
зації супроводжується ворогуючими їм про
цесами регіоналізації. Зростає значимість
міждержавних економічних і політичних утво
рень як суб'єктів відповідних міжнародних
відносин.
У зв'язку з цим, актуалізуються досліджен
ня процесів регіональної інтеграції, регіоно
Передплатний індекс 21847
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Рис. 1. Структура механізму реалізації
стратегії соціально=економічного розвитку регіону

утворення та регіонального розвитку, а також
прогнозування виникнення і формування різ
них міжрегіональних та міждержавних утво
рень. Результати таких досліджень, що відно
сяться, головним чином, до компетенції регіо
нознавства, стають все більш затребуваними.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою дослідження є розробка науково
методичних основ формування механізмів роз
витку соціальноекономічного потенціалу ре
гіону.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ПУБЛІКАЦІЙ

Обгрунтування стратегії економічного роз
витку регіонів є достатньо вивченим науково
практичним аспектом державної регіональної
політики, що відображено у працях учених, се
ред яких О.М. Алімов, О.А. Амоша, О.О. Ба
каєв, З.С. Варналій, В.В. Волошин, В.М. Геєць,
Б.М. Данилишин, М.І. Долішній, В.В. Дорофіє
нко, С.І. Дорогунцов, В.С. Кравцов, А.С. Ли
сецький, І.І. Лукінов, Л.Г. Мельник, А.І. Мокій,
Я.Б. Олійник, Н.В. Танчук, М.А. Хвесик, Л.Г. Чер
нюк, М.Г. Чумаченко, Л.Б. Шостак та ін.
Незважаючи на достатній рівень вивченості
проблеми формування та реалізації стратегії
регіонального розвитку, наявність чималої
кількості нормативноправових актів, і досі за
лишаються невирішеними багато питань. До
цього часу наявна територіальна диференціа
Передплатний індекс 21847

ція регіонів України, не завершено реформу
вання адміністративнотериторіального уст
рою, не сформовані механізми стимулювання
місцевих громад до прискорення розвитку ре
гіонів, не оптимізовано процеси централізова
ного регіонального регулювання та підтримки
місцевих ініціатив, у т. ч. співвідношення їх інте
ресів тощо. Усе це засвідчує необхідність по
стійного вдосконалення існуючих концепцій
соціальноекономічного розвитку регіонів Ук
раїни.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Механізм реалізації стратегії соціально
економічного розвитку регіону являє собою
сукупність принципів, форм, методів та інстру
ментів цілеспрямованого управлінського впли
ву органів державної (або регіональної) влади
регіону на соціальноекономічні процеси з ме
тою реалізації стратегічного вибору. [5] Таке
розуміння змісту механізму реалізації дозво
ляє виділити його основні структурні блоки:
форми, методи забезпечення, кожен з яких має
самостійний зміст і значення (рис. 1).
Необхідне створення в регіоні багаторівне
вої системи планування, як одного з найбільш
ефективних способів реалізації стратегічних
цілей і пріоритетів розвитку. Дана система
включає в себе стратегічний, тактичний і опе
ративний рівні планування і спирається на ре
гулярний моніторинг (рис. 2).
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Рис. 2. Багаторівнева система планування соціально=економічного
розвитку регіону

На нашу думку, організацію розробки
планів (програм) соціальноекономічного роз
витку регіону слід розглядати дещо під іншим
кутом, а саме: доцільно об'єднати процес роз
робки середньострокових і короткострокових
планів (програм), тобто створити систему без
перервного планування, органічно поєднуючо
го елементи тактичного (середньострокового)
і оперативного планування.
Суть безперервного планування полягає в
розробці одного документа — комплексного
плану (програми) соціальноекономічного роз
витку регіону на 4 роки. При цьому перший рік
розглядається в плані (програмі) детально, з
місячною (квартальної) розбивкою заходів і
планованих показників, другий рік — більш
укрупнено, з піврічною розбивкою заходів і по
казників, третій і четвертий роки — в річних па
раметрах. При підготовці плану (програми) на
черговий рік уточнюються заходи трьох рані
ше розглянутих років і доповнюються захода
ми на четвертий рік. Тим самим забезпечуєть
ся безперервність, спадкоємність планування
та управління реалізацією стратегії [70].
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Таким чином, пропонована система безпе
рервного планування базується на принципах
стратегічного управління, оперативне управ
ління здійснюється з урахуванням сформова
ної стратегії розвитку і забезпечується безпе
рервність спадкоємності процесу управління і
планування.
Домогтися високих стандартів сталого соці
альноекономічного розвитку регіону можна
двома шляхами: на основі зовнішньої підтримки
та перерозподілу коштів централізованих дже
рел між територіями і на основі мобілізації
внутрішніх ресурсів. Головним чинником активі
зації та мобілізації додаткових внутрішніх сил,
ресурсів, волі, інтелекту досягнення певних цілей
є конкуренція. Під міжрегіональною конкурен
цією нами розуміється змагання між регіонами
та містами в їх прагненні "завоювати" різні цільові
групи "споживачів" місцевих ресурсів та умов
життєдіяльності з метою отримання ресурсів, не
обхідних для забезпечення сталого розвитку і ви
рішення на цій основі соціальноекономічних зав
дань [1]. Концептуальна схема міжрегіональної
конкуренції представлена на рисунку 3.
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Рис. 3. Концептуальна схема регіональної конкуренції

Конкурентоспроможність регіону розгля
дається як його здатність залучати на терито
рію ресурси, необхідні для ефективного досяг
нення цілей соціальноекономічного розвитку.
Конкурентоспроможністю регіону можна
управляти, впливаючи на ті чи інші фактори.
При виборі методики оцінки конкурентоспро
можності слід виходити з принципу комплекс
ності, що вимагає оцінки всіх видів потенціалів,
якими володіє регіон.
Проте динаміка індексу конкурентоспро
можності свідчить про те, що конкурентосп
роможність регіону не є постійною. Вона виз
начається наявністю конкурентних переваг і
здатністю суб'єктів конкуренції формувати їх.
Найбільш адекватним механізмом підви
щення конкурентоспроможності регіональної
економіки шляхом розвитку науки і освіти та
стимулювання інноваційних процесів в еко
номіці є виробничі кластери [3].
Термін "кластер" має дві яскраво виражені
складові — галузеву і територіальну, тому не
обхідно розрізняти:
— промисловий кластер — групу спорідне
них взаємопов'язаних галузей промисловості
та сфери послуг, які найбільш успішно спеціа
лізуються в міжнародному поділі праці;
— регіональний (локальний) кластер — гру
пу географічно сконцентрованих компаній з
однієї або суміжних галузей і підтримуючих їх
інститутів, розташованих у певному регіоні,
виготовляючих схожу або взаємодоповнюючу
продукцію і характеризуючихся наявністю
інформаційного обміну між фірмамичленами
кластеру [3].
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В основі кластерної теорії лежать факто
ри, так звані "детермінанти", які формують
конкурентні переваги і тим самим підвищують
конкурентоспроможність економіки в цілому.
Це:
— факторні умови, тобто наявність квал
іфікованої робочої сили, інфраструктури, не
обхідних для ведення конкурентної бороть
би;
— умови попиту, тобто характер попиту на
внутрішньому ринку для галузевого продукту
або послуг;
— родинні і підтримуючі галузі;
— стратегії фірм, їх структура і суперницт
во.
На відміну від звичайних форм коопера
ційногосподарських взаємодій малого,
середнього та великого бізнесу, кластерні
системи характеризуються такими особли
востями:
— Наявність великого підприємства —
лідера, що визначає довгострокову госпо
дарську, інноваційну та іншу стратегію всієї
системи.
— Територіальна локалізація основної маси
господарюючих суб'єктів — учасників кластер
ної системи.
— Стійкість господарських зв'язків госпо
дарюючих суб'єктів — учасників кластерної си
стеми, домінуюче значення цих зв'язків для
більшості її учасників.
— Довготривала координація взаємодії
учасників системи в рамках її виробничих про
грам, інноваційних процесів, основних систем
управління, контролю якості та ін.
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Роль органів влади полягає в тому, щоб у
рамках промислової політики підтримувати
розвиток позитивних факторів і сприяти подо
ланню перешкод, використовуючи всі можливі
заходи для поліпшення загальноекономічного
клімату в регіоні.
Залежно від обраної державної промисло
вої політики, можливі чотири типи кластерної
політики, що відрізняються механізмами її про
ведення: каталітична; підтримуюча, директив
на і інтервенціоністська [4].
Вивчення та аналіз теоретикометодологі
чних підходів, зарубіжного та вітчизняного
досвіду дозволило визначити технологію фор
мування кластерів в регіоні, що передбачає три
основні етапи.
На наш погляд, принципово важливе зна
чення має перший етап — попередній, на яко
му визначається потенціал кластеризації та
розробляється програма реалізації кластерних
проектів.
Завдання другого етапу — активізація
процесів кластеризації в регіоні, підключен
ня до цих процесів можливих учасників. Для
того, щоб процес кластеризації реально по
чався, потрібна ініціатива владних структур
регіону. Дії влади повинні бути спрямовані,
передусім, на формування координаційного
центру з метою планування та реалізації кла
стерних проектів, лобіювання інтересів їх
учасників, вирішення внутрішніх конфліктів,
координації діяльності, сприяння розвитку.
Підсумком основного етапу є реалізація про
грами розвитку, а отже, створення в регіоні
кластерів.
На завершальному етапі виконується оці
нка функціонування кластерів на основі по
казників, що характеризують економічний
розвиток. За результатами оцінки здійс
нюється коригування програми розвитку кла
стерів, проводяться необхідні зміни в їх ді
яльності.
ВИСНОВОК

Важливим фактором стійкості регіональних
соціальноекономічних систем виступає
стійкість розвитку регіональних та районних
утворень у складі регіону.
Проте перехід регіональних утворень на
модель сталого соціальноекономічного роз
витку стримується, насамперед, відсутністю
фінансовоекономічної самостійності місцево
го самоврядування. Закріплені дохідні джере
ла місцевих бюджетів не забезпечують покрит
тя витратних повноважень органів місцевого
самоврядування [6].
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